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RESUMO 

Esta pesquisa está vinculada à Linha de Discurso e Práticas Educativas, do Programa de Pós 
Graduação em Educação/Mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau e 
tem como objeto de investigação o Programa SESI Educação do Trabalhador, com foco no 
discurso dos alunos-trabalhadores. A pergunta de partida que norteou o estudo é: Que sentidos 
têm estudar na empresa para estes trabalhadores? O objetivo está direcionado a desvelar o 
discurso destes sujeitos acerca da escola na empresa. Trata-se de uma pesquisa de cunho 
qualitativo interpretativo. Para tanto se optou em trabalhar com alunos do Ensino Médio que 
estavam mais próximos de concluírem o curso. O corpus da pesquisa foi constituído pelos 
dizeres de seis sujeitos de uma turma de uma única empresa. Para a coleta de dados foi 
utilizado como instrumento a entrevista semi-estruturada. Durante a entrevista os sujeitos 
falam sobre sua trajetória escolar, como era a escola da infância, os motivos pelos quais 
abandonaram os estudos, o que os fez retornar e que sentidos têm estudar na empresa. A 
análise dos dados foi feita por regularidades, buscando tecer um diálogo entre a área da 
linguagem, seguindo o viés bakhtiniano da enunciação, e a área da educação, fundamentada 
na proposta do Programa: o ensino por competências.  Após a análise dos dados, pode-se 
dizer que esses sujeitos buscam a escola na empresa pelas exigências sociais, traduzidas nas 
vozes da empresa/mercado de trabalho e da família.  Quando se referem à empresa os sujeitos 
apontam o estudo como obrigatoriedade e condição almejando uma ascensão profissional. Em 
relação às exigências da família os alunos-trabalhadores buscam a escola como possibilidade 
de garantir melhores condições de vida. Contudo, vale considerar que a enunciação dos 
sujeitos dessa pesquisa, ao se pronunciarem sobre a escola na empresa, parecem indicar que 
participam de processos educacionais significativos articulados com a realidade em que estão 
inseridos.   

Palavras-chave: Aluno-trabalhador. Educação de Jovens e Adultos. Sentidos.



 

 

                                                                  ABSTRACT 

This research is linked the Line of Speech and Educational Practice, of the Post Graduate 
Program in Education/Masters in Education at the University Regional Blumenau and it has 
the object of investigation the Program SESI Education of the Worker, with focus in the 
speech of students-workers. The question of departure that guided the study is: What senses 
has to study at the company for these workers? The objective is directed to reveal the 
discourse of these subjects about of school in the company. This is of a qualitative interpretive 
research. Thus it was decided to work with High School students who were more next to 
conclude the course. The corpus of the research was consisted by saying of six subjects in a 
class of one company. For data collection was used as a tool the semi-structured interview. 
During the interview the subjects talking about their school trajectory, as was the school's 
children, the reasons they left their studies, which made them come back and that senses have 
to study in the company. The data analysis was made by regularities, trying to make a 
dialogue between the area of language, following the bias bakhtiniano of enunciation; and the 
area of education, based on the proposal of the Program: the teaching of skills. After 
analyzing the data, we can say that these subjects seek the school in the company by the social 
demands, translated into the voices of the company/market of work and the family. When 
referring to the company the subjects point to the study as obligatoriness and condition 
targeting growing professional. In relation to the demands of family, the students- workers 
seek the school as possible to ensure better living conditions. However, worth considering 
that the enunciation of the subjects of this search, when express about the school in the 
company, seems indicate that participate in educational processes articulated significant with 
the reality in which they are inserted. 
 
Key-words: Student-worker. Education of Youth and Adults. Senses.
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1 INTRODUÇÃO 

“Quando escrevemos, estamos 
interpretando, estamos “lendo” 

algum aspecto do mundo dos 
outros, do eu no mundo, do eu 
nos outros e com os outros que 

vamos esboçando”.             

(Severino Antonio Barbosa). 

Ao iniciar esta dissertação pensamos ser válido informar ao leitor sobre a nossa 

caminhada, pois, assim como diz a citação de Barbosa, quando escrevemos, estamos lendo o 

mundo, interpretando-o a partir do nosso mundo, das relações que estabelecemos com os 

outros e das vivências que nos constituem como pessoas. É como se o olhar que temos sobre a 

nossa história se entrelaçasse com o olhar do outro, com os lugares que passamos e com os 

papéis que assumimos.   

Toda relação que estabelecemos com nós mesmos é também uma relação com o outro, 

carregamos o “fantasma” do outro que nos constitui pela sua voz. Essa voz que não é só 

nossa, mas uma mistura de muitas vozes: mestranda, coordenadora, filha e esposa 

atravessadas pela voz dos professores, da família, do marido, dos alunos e tantas outras.  

Na função de coordenadora de um Programa de Educação do Trabalhador, uma de 

nossas funções é a mobilização de trabalhadores para retornarem a estudar. Essa mobilização, 

geralmente, acontece antes da implantação do Programa e é realizada em parceria com os 

professores e analistas de recursos humanos das empresas. Durante este período realizamos o 

levantamento de escolaridade dos trabalhadores e abordamos os futuros alunos com uma 

entrevista com o seguinte roteiro: quanto tempo está fora da escola, se pretende retornar a 

estudar e quais as suas expectativas após concluir os estudos. Percebemos que grande parte 

dos entrevistados retornam a estudar na empresa por motivos relacionados à garantia do seu 

emprego. Na maioria das empresas grande parte dos cargos estão atrelados ao nível de 

escolaridade, sendo que, muitas vezes, este nível de escolaridade torna-se pré-requisito para 

ocupar determinado cargo.  

Em empresas que já tem o Programa implantado, percebemos que apesar da empresa 

exigir para determinados cargos apenas o ensino fundamental completo, muitos trabalhadores 

que iniciam o processo de escolarização concluem o exigido pela empresa e continuam na 

escola buscando a formação no ensino médio. Ao deparar com essas situações frequentemente 
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começaram a surgir algumas de nossas inquietações: será mesmo que ele estuda apenas para 

garantir seu emprego? Por que alguns desistem e outros continuam? Para esses que continuam 

o que é a escola? Que sentido tem este espaço? 

Como coordenadora deste Programa, observamos de um lado o mercado de trabalho, 

indústrias de diferentes ramos, que necessitam de mão-de-obra qualificada; do outro, um 

Programa desenhado para contribuir nessa qualificação, comprometendo-se com o aumento 

do nível da escolaridade básica destes trabalhadores. Ainda um terceiro grupo que é os 

professores com formações em diferentes áreas do conhecimento: exatas, humanas e 

linguagens responsáveis em contribuir na formação destes trabalhadores, em colocar o 

Programa em prática. É neste momento que surge uma segunda inquietação: no papel de 

liderança nesta escola, como podemos pensar e organizar uma prática pedagógica que não se 

configure apenas como ação emergencial? É possível organizar esta prática, pensar neste 

processo de escolarização, sem ouvir os alunos que participam deste Programa? 

Estas foram as inquietações que originaram o foco desta pesquisa. Assim, o que se 

pretende, nesta pesquisa, é ouvir os alunos-trabalhadores que retornam a estudar na empresa. 

Afinal, o que realmente esses alunos pensam a respeito da escola na empresa? Por que 

retornam a estudar? Como percebem esse espaço na empresa?  

 O principal objetivo, desta pesquisa, é desvelar os sentidos que esses alunos-

trabalhadores atribuem ao Programa na empresa. Compreender os sentidos que o Programa 

SESI Educação do Trabalhador tem para esses alunos trabalhadores, possibilita avaliar, 

refletir, repensar e organizar uma prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos que 

não se configure apenas como uma ação emergencial de aumento de índices de escolarização.  

Com a temática e o objetivo da pesquisa definidos, apresentaremos a continuidade do 

capítulo introdutório em três seções: na primeira, as nossas relações com a escola, o lugar de 

onde falamos; na segunda, a contextualização do tema e, na última apresentaremos o estado 

da arte.  

1.1 O LUGAR DE ONDE FALAMOS  

Para recontar a trajetória de nossas relações com a escola utilizaremos a escrita de um 

memorial com o objetivo de olhar para um contexto já vivido situando o leitor sobre quem 

somos e o lugar de onde falamos.  
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 Relembrar as vivências na escola trazem muitas lembranças e percebi que minha  

relação com a escola começou muito cedo, no ano de 1986 na Escola Meu Amiguinho com a 

Tia Elfi, a professora do Jardim de Infância.  

Durante o período dos primeiros anos do Ensino Fundamental já brincava de ser 

professora. Os primeiros alunos foram vassouras enfileiradas em frente ao quadro verde de 

giz que ganhei de Natal. Lembro com muito carinho da professora Zenilde que deu seu velho 

guarda-pó cor-de-rosa e seus diários do ano anterior. Logo, meu irmão Thiago passou a 

ocupar o lugar das vassouras e ganhei na garagem de casa um espaço para ser a escolinha. 

Com muito carinho ainda guardo o caderno da Pré-Escola e os boletins das primeiras séries do 

Ensino Fundamental.  

Em seguida conclui o Ensino Fundamental e iniciei o curso de Magistério. Conclui 

este curso em um colégio de freiras no ano de 1998, também neste período já auxiliava as 

professoras durante os momentos de estágio supervisionado. No final deste ano, contrariando 

minha mãe prestei vestibular para o curso de Pedagogia. Em casa, apenas meu pai apoiava a 

decisão, minha mãe dizia que eu era muito inteligente por isso devia fazer um curso melhor 

como Medicina ou Odontologia. Mas, com o apoio de meu pai, iniciei a faculdade de 

Pedagogia no ano de 1999. Neste mesmo período iniciei minhas atividades profissionais como 

professora de Pré-Escola em um Centro de Educação Infantil na periferia da cidade de 

Blumenau. Não demorou muito para minha mãe perceber a paixão que eu tinha pela profissão 

e desde então passou a apoiar minha escolha.  

Nos últimos anos da graduação, já passado o momento de paixão, encantamento e 

sedução pela escola, começaram a surgir as dúvidas e as inquietações. Neste momento lembro 

com muito carinho da professora Rita Buzzi e de minha querida amiga Teresinha que me 

apresentaram o mundo da pesquisa, a possibilidade de compreender estas inquietações. No 

ano de 2002 Teresinha e eu com a orientação da professora Rita realizamos a pesquisa para o 

Trabalho de Conclusão de Curso, o famoso TCC. Neste período  trabalhava em uma escola da 

rede privada com Educação Infantil. Em 2004, nesta instituição, surgiu a oportunidade de 

conhecer a atuar temporariamente na Educação de Jovens e Adultos. Ainda me emociono 

quando lembro do depoimento de Seu Pedro, um senhor de 52 anos que  freqüentava as aulas 

no horário oposto do turno de trabalho em uma empresa safreira da região de Blumenau. Em 

sala, em um dos momentos de discussão sobre a propaganda, o marketing visual ele levantou 

e disse: “- Professora, agora quando eu olho para aquelas placas eu percebo que aquele monte 

de desenhinhos são letras e que formam uma palavra. Outro dia eu estava indo para casa e 

consegui ler atrás do carro a palavra GOL”.  
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Passada esta experiência, retornei ao trabalho de coordenadora pedagógica na 

Educação Infantil, porém apaixonada e desafiada a continuar o trabalho com a Educação de 

Jovens e Adultos. Em 2006 surgiu a oportunidade de assumir oficialmente o Programa SESI 

Educação de Jovens e adultos (doravante EJA). Com este novo desafio surgiram novas 

descobertas e muitas inquietações. Assim, no segundo semestre de 2006, participei do 

processo seletivo para o Mestrado em Educação da FURB. Quando consegui a aprovação no 

Mestrado, não sabia ao certo o que pesquisar, mas tinha claro que queria compreender a 

educação nos discursos dos alunos que freqüentavam este Programa.  

Segundo Amorim (2004, p. 16), “não há trabalho de campo que não vise ao encontro 

com um outro, que não busque um interlocutor. Também não há escrita de pesquisa que não 

se coloque o problema do lugar da palavra do outro no texto”. Neste sentido as informações 

apresentadas no decorrer da pesquisa são fruto do entrelaçamento de vozes entre os colegas 

do grupo de pesquisa, os colegas de trabalho, os professores do Programa de Mestrado, a 

professora orientadora Otília, os sujeitos da pesquisa, a ancoragem teórica, além de outros 

muitos que não foram citados aqui.  

 Em continuidade a este breve relato pessoal pretendo apresentar para o leitor a 

contextualização do tema da pesquisa e o estado da arte.    

1.2 CONTEXTUALIZANDO O TEMA 

“Vem vamos para a escola/vem vamos dar as mãos/ 
Com estudo ninguém controla/ 

A força da nossa nação/Vamos aprender Brasil”. 

 (BRASIL, 2007a, site). 
 

“Escola de todos/Todos na escola/.../ 
todo mundo tem direto a educação de qualidade/ 

Estudar é um grande feito seja no campo ou na cidade/ 
A educação é a garantia/ 

De uma vida bem melhor para o aluno e sua família e todos ao seu redor/.../ 
Criança com oito anos tem que saber ler e escrever/ 

Mas os jovens e adultos/também merecem aprender/quem já passou da idade/ 
e agora é analfabeto/ tem que voltar para a escola/este é o momento certo/...” 

BRASIL, 2008, site).   

Durante os dois últimos anos 2007 e 2008, período em que construímos o percurso 

desta pesquisa, observamos um chamamento da população para concluir a escolaridade 
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básica. Das propagandas veiculadas pelo Ministério da Educação, conforme constatamos no 

site do MEC, dos vintes spots criados neste período nove são voltados para o jovem e adulto 

sem escolaridade. Destes, seis enfatizam o programa Brasil Alfabetizado reforçando este 

chamamento para os analfabetos. Estes spots contam histórias de pessoas que freqüentaram 

este Programa e reforçam o seguinte lema: “para aprender a ler e escrever só não pode ficar 

parado, entre para o Brasil Alfabetizado” (BRASIL, 2007a/2008, site).   

Estas propagandas enfatizam, na maior parte do tempo, que o acesso a Educação de 

Jovens e Adultos é um direito de todos e que para usufruir deste direto é só não ficar parado.  

Porém, quando passamos a analisar os dados estatísticos referentes ao nível de escolaridade 

da população com quinze ou mais anos de idade verificamos que 11,08% apresentam somente 

de um a três anos de estudo e 26,75% de quatro a sete anos de estudo (IBGE, 2008).  

Diante desta população, realizamos um recorte e direcionamos o nosso olhar para os 

trabalhadores da indústria por serem estes os sujeitos de nossa pesquisa. Segundo dados da 

Relação Anual de Informações Sociais, um terço da força de trabalho da indústria brasileira 

não completaram o Ensino Fundamental (RAIS, 2005, apud BRASIL, 2007).  

 

Tabela 1 – Número de trabalhadores da indústria por grau de instrução, segundo Unidades da 

Federação, Regiões e Brasil – 2005 

 
   Fonte: (RAIS, 2005, apud BRASIL, 2007).   
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Nos dados apresentados percebe-se que, apesar de parecer haver um apelo, um 

chamamento da população para concluir seus estudos, muitos brasileiros que estão no 

mercado de trabalho, mais especificamente na indústria, ainda não se beneficiam do ingresso 

e da permanência na escola, ou seja, não tem um sistema educacional que os acolha. 

Historicamente esta exclusão levou ao direcionamento da educação de jovens e adultos em 

Programas que contemplam parcerias entre empresas e instituições educacionais, sintetizando 

os conflitos e tendências políticas, sociais e econômicas de cada época, condicionando a 

tomada de decisão sobre as ações a serem efetivadas para elevar o nível de escolaridade destes 

trabalhadores.  

Cabe salientar que o adulto ou o jovem, no âmbito da EJA, não é o estudante 

universitário, profissional qualificado interessado em aperfeiçoar seus conhecimentos em 

cursos de formação continuada. Ele é, geralmente, o excluído do sistema educacional, aquele 

que apresenta uma passagem muito curta e não sistemática pela escola. Muitas vezes, aquele 

que abandona a escola pela questão do trabalho. Os indicadores educacionais, que 

apresentaremos na tabela abaixo, ganham vida quando constatamos que, atrás dos números, 

há milhares de pessoas que convivem cotidianamente com a ausência de oportunidades 

concretas para vivenciar trajetórias de sucesso no sistema educacional. Estas ausências, na 

maioria das vezes, acabam por culpabilizar a vítima, ou seja, cada sujeito, por mais uma 

história de fracasso escolar. 

O trabalho é, na maioria das vezes, uma atividade que está ligada à evasão escolar e, 

conseqüentemente, a exclusão dos educandos do ensino regular. Sair da escola para trabalhar 

e obter renda e, assim, sustentar a família, tem sido a realidade de boa parte dos jovens e 

adultos.  

Neste sentido as empresas, como podemos observar na tabela a seguir, deparam-se 

com um grande problema: trabalhadores com um baixo nível de escolaridade e falta de mão-

de-obra qualificada.  
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Tabela 2 – Número de trabalhadores da indústria por grau de instrução, segundo os 

segmentos industriais selecionados para o programa Elevação da Escolaridade na Indústria, 

Brasil -2005 

 
   Fonte: (RAIS, 2005, apud BRASIL, 2007).   

Porém, devido aos avanços tecnológicos as empresas dos diversos setores industriais, 

metalúrgica, têxtil, química, vestuário, calçados, alimentícia, mobiliário e construção civil são 

obrigadas a demandar mão de obra cada vez mais qualificada como condição necessária para 

se manterem no mercado de trabalho. O aumento da demanda por educação, seja a partir de 

esforços e interesses individuais, seja em decorrência das exigências do progresso tecnológico 

e das próprias empresas, faz surgir a necessidade de programas e escolas voltadas para a 

escolarização destes trabalhadores. Deste modo, em parceria com uma instituição educacional 

algumas empresas disponibilizam um Programa de Educação aos seus trabalhadores.  

Em Santa Catarina esta parceria é realizada com o Estado nos Centros de Educação de 

Jovens e Adultos (CEJA), com as redes municipais de ensino ou com entidades privadas. 

Todas estas instituições apresentam como principal objetivo promover a elevação da 

escolaridade básica de jovens e adultos nos níveis fundamental e médio. O campo desta 

pesquisa é um destes Programas oferecidos por uma instituição pública de ordem privada, o 

Programa SESI Educação do Trabalhador.  

Com a temática, o objetivo e o campo da pesquisa definidos passamos a garimpar 

caminhos percorridos por outros pesquisadores, durante os últimos cinco anos, que se 
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aproximam de nossa pesquisa. Apresentamos as aproximações encontradas na terceira seção 

intitulada estado da arte. 

1.3 ESTADO DA ARTE 

Esta seção objetiva trazer trabalhos realizados no Brasil que se aproximam de nossa 

pesquisa enfocando a Educação de Jovens e Adultos (EJA), pelo viés da enunciação na área 

do discurso. Refinamos esta busca delimitando algumas palavras-chaves: EJA, aluno, empresa 

e sentidos de escola. Definimos estas palavras com a intenção de selecionar pesquisas que 

discutissem estes temas ou que aproximassem do objetivo de nossa pesquisa. 

Vale informar ao leitor que por existir um número considerável de publicações 

referentes a estes temas definimos um período de busca, os últimos cinco anos (2004-2008), e 

selecionamos alguns locais para esta busca: FURB, Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) no GT 

18–EJA, Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos (CEREJA) e os trabalhos 

apresentados no quarto Telecongresso Internacional de EJA e no V Congresso Internacional 

de Educação, ambos realizados no ano de 2007.     

Iniciamos nossa busca garimpando os trabalhos realizados em nosso Programa de Pós-

Graduação/FURB. Neste levantamento encontramos dissertações que abordam a EJA como a 

de Fleck (2007), Weuiduschat (2007), Martins (2007), Pereira, S.K. (2007), Pereira, M. 

(2007), Wiederkehr (2007) e Righetto (2007). Encontramos algumas aproximações com nossa 

pesquisa nas dissertações de Martins e Weuiduschat.  

A dissertação de Weuiduschat (2007), vinculada à linha de pesquisa Educação, 

Cultura e Poder, realiza uma abordagem etnográfica sobre a cultura e a subjetividade do aluno 

do CEJA de Blumenau. Intitulada Marcha Forçada: um estudo sobre práticas e 

representações do aluno do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Blumenau/SC, 

explicita, inicialmente as potencialidades e a importância da pesquisa etnográfica para a 

Educação como forma de desvelar a cultura do grupo social em estudo: alunos da EJA. As 

aproximações com nossa pesquisa estão na temática (EJA) e nos sujeitos investigados 

(alunos). 

Porém, encontramos maiores aproximações referentes ao tema, sujeitos e sentidos de 

escola com a dissertação de Martins (2007), vinculada a linha de Discurso e práticas 
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Educativas com título: A escola, a ruptura, o retorno: a educação de jovens e adultos, que 

objetiva desvelar o discurso sobre a escola que perpassa a fala dos sujeitos. Os sujeitos da 

pesquisa são 13 alunos do ensino fundamental da EJA vinculados a rede municipal de ensino. 

Os discursos dos sujeitos são analisados com base na análise do discurso de linha francesa 

(AD), tendo como aporte Pêcheux e Foucault. Apesar destas aproximações vale ressaltar que 

em nossa pesquisa analisaremos os discursos dos sujeitos pelo viés da enunciação com aporte 

teórico em Bakhtin. Contudo a autora investigou alunos do ensino fundamental que procuram 

uma escola próxima a sua casa para completar os estudos e nossa pesquisa refere-se a uma 

escola, sala de aula, que fica situada no local de trabalho dos sujeitos. Também optamos por 

trabalhar com alunos que cursam o ensino médio.  

 Em consulta ao banco de dissertações e teses da UFSC direcionamos nosso olhar  

para duas linhas de pesquisa: Trabalho e Educação e Educação e Movimentos Sociais. As  

pesquisas de Bahniuk (2009), Nunes (2007), Hartwig (2007), Oliveira (2007), Miyashiro 

(2009), Caleffi (2009), Vansuita (2007) apresentam como foco a escolarização e qualificação 

de trabalhadores ou estão relacionadas com a temática da EJA.  

Encontramos maiores aproximações entre nossa pesquisa e de Oliveira (2007) por ser 

tratar também de um Programa de Educação do Trabalhador envolvendo parceria entre setor 

público e privado. A dissertação que tem o título Quando a empresa assume a escola: um 

estudo de caso no setor de comércio varejista de Santa Catarina trata das articulações 

estabelecidas entre a esfera pública e privada, com a finalidade de promover a escolarização 

básica de trabalhadores na modalidade da EJA, por convênios e parcerias entre a Secretaria de 

Estado Educação e Inovação, CEJA, SESC (Serviço Social do Comércio) e empresas 

privadas, especificamente no setor do comércio varejista. A autora entrevistou as pessoas 

envolvidas neste processo como empresários, alunos, docentes e coordenadores a fim de 

pesquisar os limites e as possibilidades da escolarização básica de trabalhadores, realizadas 

pela parceria público-privado, que necessitam de formação para atender as exigências 

competitivas do mercado.  

O Grupo de Trabalho (GT) 18 da ANPED nomeado Educação de Jovens e Adultos 

está organizado por temáticas: alfabetização, escolarização, mundo do trabalho, currículo e 

práticas pedagógicas, sujeitos da EJA, formação de professores e políticas públicas. 

Redirecionamos nosso olhar para as temáticas que se aproximam de nossa pesquisa como 

sujeitos da EJA, mundo do trabalho e escolarização.  Também constatamos que as temáticas 

que escolhemos são as que menos apresentam pesquisas publicadas, sendo que alfabetização, 
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políticas públicas, currículo e práticas pedagógicas são as temáticas com o maior número de 

publicações.  

As aproximações encontradas entre nossa pesquisa e algumas pesquisas destas 

temáticas como as realizadas por Fernandes (2007) e Souza (2007), referem-se ao fato de 

ouvirem os sujeitos que participam de um programa de escolarização. Contudo a análise desta 

materialidade lingüística não está voltada para a compreensão dos sentidos de escola 

atribuídos por estes sujeitos, os objetivos de cada estudo se diferem.   

A dissertação A relação Trabalho e EJA na década de 1990: expectativas e 

perspectivas presentes no discurso dos operários da construção civil, de Fernandes (2007), 

objetiva captar os sentidos presentes nos discursos dos operários da construção civil acerca do 

modelo de escolarização oferecido pelo campo empresarial, representado aqui pelos 

empresários do setor da construção civil do Rio de Janeiro. A pesquisa analisa como se 

configuram os processos de formação do cidadão trabalhador nas práticas educacionais 

desenvolvidas nos locais de trabalho, a partir da relação entre trabalho e educação, 

estabelecida por um projeto de alfabetização – o Alfabetizar é Construir – desenvolvido por 

algumas empresas da construção civil do Rio de Janeiro através da parceria entre o Sindicato 

da Indústria da Construção Civil, o Serviço Social da Indústria – SESI e a Fundação Roberto 

Marinho. Souza (2007) busca entender quais são os significados da alfabetização de jovens e 

adultos para os trabalhadores e identificar como esses estão se apropriando das múltiplas 

aprendizagens desse processo no cotidiano de suas vidas.  

Apesar de delimitarmos um recorte temporal para o estado da arte, pensamos ser 

válido acrescentar a pesquisa, encontrada na temática mundo do trabalho, realizada por 

Gustavo (2007) com o título Uma análise do discurso de alunos adultos trabalhadores da 

UFRGS que tem como objetivo buscar desvelar os sentidos emanados nas falas de adultos 

trabalhadores da UFRGS, formandos do  Programa de Ensino Fundamental para Jovens e 

Adultos Trabalhadores, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa 

parceria entre a Faculdade de educação e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. A pesquisa 

envolve 18 sujeitos e os discursos são analisados com aporte teórico na análise do discurso 

(AD).  Buscamos esta dissertação porque consideramos que de todas as pesquisas publicadas 

neste GT esta é a que mais se aproxima de nosso estudo porque estabelece relações com os 

sentidos que estes sujeitos atribuem à escola, ou seja, também apresenta o discurso como 

objeto de estudo.  Os distanciamentos observados estão nos sujeitos, Gustavo trabalha com 

formandos do ensino fundamental enquanto nossos sujeitos são formandos do ensino médio, 
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também em relação ao aporte teórico utilizado para compreender a discursividade destes 

sujeitos.  

Ainda neste recorte temporal, gostaríamos de acrescentar a dissertação de Pereira, M. 

(2007) intitulada Educação de Jovens e Adultos desenvolvendo compreensão do processo de 

reinserção na escola. A pesquisa foi realizada no ano de 1999 e apresenta como objetivo 

compreender a realidade (motivações, expectativas e necessidades) de jovens e adultos com 

restrita escolaridade e que retornam ao sistema de ensino. Os sujeitos da pesquisa são alunos 

matriculados no ensino fundamental de duas escolas localizadas na cidade de Gaspar/SC. As 

aproximações com nossa pesquisa se fazem presente em relação aos motivos que fazem estes 

jovens e adultos retornarem ao estudo. Os resultados da pesquisa revelam que os jovens e 

adultos que se reinserem na educação formal interromperam sua trajetória escolar quando 

crianças por vários motivos, entre eles, a necessidade de trabalhar, problemas familiares e 

dificuldades de aprendizagem. Hoje diversas razões os fazem retornar a escola, entre elas, às 

exigências do mercado de trabalho, o desejo de aprimoramento pessoal, a necessidade de se 

manter atualizado e a vontade de ajudarem os filhos nas tarefas escolares.  

Nas pesquisas publicadas no CEREJA ressaltamos as de Alvarez (2007) e Gomes 

(2007). A dissertação de Gomes Vozes dos sujeitos da educação de adultos teve como 

objetivo ouvir e registrar as vozes dos sujeitos, professores e alunos, que compõem a 

realidade cotidiana da Fundação Municipal para Educação Comunitária. Alvarez analisou 

como o mercado de trabalho remunera as diferentes opções de estudo para os jovens e adultos 

que não completaram o ensino médio.  

Garimpamos também pesquisas apresentadas no quarto Telecongresso Internacional 

de Educação de Jovens e Adultos realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 2007. Trazemos 

dois trabalhos com os quais encontramos proximidades, porém nenhum destes contempla a 

análise dos registros pelo viés discursivo. Silva e Falcão (2007) discutem a articulação entre o 

EJA ensino médio e a educação profissional, analisam um Programa de educação articulada 

realizado pelo SESI e SENAI e discutem a questão do trabalho, competência, habilidade e 

construção de conhecimento. A proximidade com nossa pesquisa está em se tratar de um 

estudo que tem como sujeitos alunos do ensino médio na modalidade da EJA. 

Marques e Vargas (2007) avaliam o Programa SESI na metodologia do Telecurso 

2000, oferecido no Distrito Federal. Esta avaliação é realizada com 45 alunos do ensino 

fundamental e médio. Estes alunos respondem um questionário atribuindo notas referentes aos 

seguintes indicadores: desempenho dos alunos e instrutores, desenho do curso, suporte 



24 

organizacional, utilidade e relacionamento interpessoal. As aproximações com nossa pesquisa 

se deve pelo fato de nossos sujeitos também participarem deste Programa nesta metodologia. 

Em agosto de 2007, no V Congresso Internacional de Educação no Simpósio Trabalho 

e Educação encontramos em Canto e Nunes (2007), PROEJA: questionamentos e tensões na 

formação profissional de jovens e adulto. As autoras têm como objetivo apontar os principais 

questionamentos que instigam tal política pública, no que diz respeito à formação profissional 

dos sujeitos que estudam na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. As aproximações 

com nossa pesquisam estão nas relações entre EJA, escola e empresa. 

De maneira geral, podemos ainda reunir as pesquisas apresentadas anteriormente nas 

seguintes temáticas: Educação e Trabalho, Sentidos de Escola (Programa), Alfabetização e 

Formação docente. Destas temáticas, destacamos Educação e Trabalho e Sentidos de Escola 

porque, de certa forma, revelam os focos investigativos em EJA nesses últimos cinco anos.  

Na temática Educação e Trabalho agrupamos as pesquisas de Wiederkehr (2007), 

Caleffi (2009), Hartwig (2007), Nunes (2007), Fernandes (2009), Alvarez (2007), Silva e 

Falcão (2007) e Canto e Nunes (2007). Estas pesquisas tem como foco de investigação a 

formação do trabalhador, sua qualificação profissional e a relação entre o mundo do trabalho e 

a escola.  

Na temática Sentidos de Escola agrupamos pesquisas que tem como foco investigar, 

avaliar ou dar voz aos sujeitos que participam de um Programa de Educação na modalidade da 

EJA como as pesquisas de Weuiduschat (2007), Martins (2007), Bahniuk (2009), Oliveira 

(2007), Vansuita (2007), Gomes (2007), Gustavo (2007), Pereira, M. (2007), Silva e Falcão 

(2007) e Marques e Vargas (2007). As pesquisas de Fernandes (2007) e Souza (2007) também 

investigam um Programa de Educação do Trabalhador, porém apresentam o foco de 

investigação voltado para o processo de alfabetização de jovens e adultos trabalhadores que 

participam destes programas.  

Na temática formação docente agrupamos as pesquisa de Righetto (2007) e Pereira, 

S.K. (2007) que tem como foco práticas pedagógicas desenvolvidas na EJA.  

Após o resgate e o agrupamento por temáticas das pesquisas que encontramos na 

elaboração do estado da arte registramos, de maneira geral, as aproximações e 

distanciamentos em relação a nossa pesquisa. As aproximações se mostraram por diversos 

momentos, ora por focar a discursividade de alunos da EJA, ora por optar em trabalhar com 

sujeitos do ensino médio, em avaliar o programa do SESI na metodologia do Telecurso 2000 

ora por discutir as relações entre educação e trabalho. Porém, observarmos que as pesquisas 

que analisam os discursos dos sujeitos, elegem docentes ou alunos em fase de alfabetização 



25 

ou do segundo segmento do ensino fundamental. Como já mencionado, encontramos apenas 

uma pesquisa que tem como sujeitos apenas alunos do ensino médio, mas o foco estava 

voltado para ação articulada com o ensino profissionalizante.  

Contudo, justificamos a continuidade deste estudo pelos distanciamentos encontrados. 

Reconhecemos estes distanciamentos em constatar que nenhuma das pesquisas foca uma 

análise discursiva dos sujeitos que cursam o ensino médio em um Programa de Educação do 

Trabalhador na empresa. Também entendemos que todo pesquisador frente a um objeto de 

estudo apresenta seus valores, interesses, preferências e inclinações e que toda pesquisa 

acontece em um dado momento histórico num contexto específico, fatores estes que as tornam 

irreptíveis. 
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2 O CAMINHO: COMPREENSÕES NECESSÁRIAS 

“O sujeito pensante não pode 
pensar sozinho, não pode 

pensar sem a co-participação 
de outros sujeitos no ato de 

pensar sobre o objeto. Não há 
um “penso”, mas um 

“pensamos”. É o “pensamos” 
que estabelece o “penso” e não 

ao contrário”. 

  (Paulo Freire). 

Neste capítulo, intencionamos apontar os caminhos percorridos nesta pesquisa e as 

escolhas realizadas durante esta caminhada. Tomamos as palavras de Freire porque não 

pensamos sozinhos sobre nosso objeto de estudo. No início sabíamos o que queríamos 

pesquisar, mas não tínhamos idéia de como seria o nosso caminhar. Durante os encontros com 

o grupo de pesquisa e com a orientadora é que este caminho foi se delineando e o “penso“ foi 

estabelecido através de um “pensamos”. O desafio, então, passou a ser a escrita do 

“pensamos”. Segundo Marques (2003, p.13), 

escrever é isso aí: uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, 
virtuais apenas, sequer imaginados de carne e osso, mas sempre ativamente 
presentes. Depois é espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na 
roda, puxam outros assuntos. 

Como pesquisadora e coordenadora de um Programa SESI Educação do Trabalhador, 

a nossa grande angústia era saber que sentidos este Programa tem na vida destes 

trabalhadores. Assim, iniciamos a caminhada construindo a pergunta de partida da pesquisa: 

Que sentidos têm estudar na empresa para estes trabalhadores?  

Nosso estudo, portanto, tem como principal objetivo desvelar os sentidos produzidos 

acerca da escola na empresa. A escolha dos sujeitos nos permite refletir sobre o Programa 

Educação do Trabalhador através dos enunciados de quem dele participa: os alunos.  

A pesquisa caracteriza-se como uma investigação qualitativa, pois seu objetivo está 

voltado à compreensão de um fenômeno. Os investigadores qualitativos “tentam compreender 

o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que consistem 

estes mesmos significados” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 70). Na investigação qualitativa, 

existe a preocupação com o contexto, pois se entende que as ações podem ser melhor 
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compreendidas quando são observadas em seu ambiente habitual de ocorrência. A tarefa do 

pesquisador é tentar captar algo do modo como o sujeito se vê, para depois, em um lugar de 

exterioridade, configurar o que vê a partir do que o sujeito vê.   

Porém, de acordo com Amorim (2004, p. 277), “a presença do pesquisador é 

concebida como uma intervenção a partir da qual movimentos podem ocorrer”. Para a autora, 

não podemos supor que o que se mostra já estava lá, a presença do pesquisador e sua 

interação com os sujeitos produz algo novo no contexto da pesquisa. Assim, o processo de 

condução na investigação qualitativa se constitui em um diálogo entre pesquisador, sujeitos e 

contexto.  

A compreensão do pesquisador se constrói a partir do lugar sócio-histórico em que 

está inserido, a partir do seu referencial teórico, bem como nas relações que estabelece com os 

sujeitos com quem pesquisa. Considerar a pessoa investigada como sujeito implica 

“compreendê-la como possuidora de uma voz reveladora da capacidade de construir um 

conhecimento sobre a sua realidade que a torna co-participante do processo da pesquisa” 

(FREITAS, 2003, p. 29).  

Neste sentido, não se cria artificialmente uma situação para ser pesquisada, mas se vai 

ao encontro da situação no seu processo de desenvolvimento. Apresentamos a seguir o 

contexto em que a pesquisa está inserida.  

2.1 APRESENTAÇÃO DO CAMPO DA PESQUISA 

Apresentaremos, nesse primeiro momento, o campo de nossa pesquisa: a instituição 

SESI e como acontece o atendimento ao trabalhador na empresa. 

2.1.1 A instituição SESI 

O SESI, Serviço Social da Indústria, criado para ser o braço da Indústria em serviços 

sociais voltados aos trabalhadores do setor, atua junto à sociedade, oferecendo melhor 

qualidade de vida a milhares de trabalhadores. O SESI foi criado em 1946 pela Confederação 

Nacional da Indústria, com a função de prestar serviços sociais aos trabalhadores das 

indústrias. A missão do SESI é a "Qualidade de vida do trabalhador e longevidade para a 
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Indústria". Sua estrutura é composta por um Departamento Nacional e vinte e sete 

Departamentos Regionais, cuja capilaridade se faz presente em todos os Estados Brasileiros.  

Em Santa Catarina, o SESI iniciou oficialmente suas atividades em 1951, tendo como 

meta, cumprir sua missão e desempenhar sua visão de "Ser a opção preferencial da indústria 

catarinense em saúde e qualidade de vida".  

De acordo com o Plano Político Pedagógico do SESI (SANTA CATARINA, 2008,   

p. 9), o Departamento Regional do SESI/SC conta com a jurisdição em 293 municípios do 

Estado, está vinculado ao Departamento Nacional do SESI – SESI / DN e é composto por 

uma Diretoria Executiva e 11 Unidades Regionais que coordenam as 23 Unidades de 

Operações Sociais que operacionalizam os serviços educacionais em 19 Unidades Operativas 

/ Pólos de Educação da EJA, atendendo 165 indústrias em 21 municípios catarinenses.  

O SESI - Departamento Regional de Santa Catarina, é uma entidade de direito 

privado, de Educação e Assistência Social, sem fins lucrativos, consonante com o Decreto Lei 

nº 9.403/46 e Regulamento aprovado pelo Decreto Lei nº 57.375, de 01 de dezembro de 

1.965, possuidor do CNPJ de nº 03.777.341/0001-66 e Inscrição Estadual nº 250.363.968, 

com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.765, km 2,7, 2º Andar, CEP 88.034-001, 

Florianópolis, Santa Catarina. 

O SESI/SC trabalha com o objetivo de fornecer serviços à indústria nas áreas em que 

atua: serviço de alimentação, voltado aos trabalhadores das empresas; serviços de saúde, que 

englobam ações preventivas e curativas; área de lazer, que busca disseminar hábitos saudáveis 

entre os trabalhadores; rede de farmácias com ampla função social; área de educação, que 

possibilita o acesso ao aprendizado de crianças, jovens e adultos; e serviço de consultoria 

social, que oferece soluções para que as empresas possam se adequar às modernas tecnologias 

de gestão social.       

A pesquisa foi realizada na Unidade Regional de Blumenau na área de Educação no 

Programa SESI Educação do Trabalhador, que atende trabalhadores da indústria na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos.  

Implantado em 1999, com a denominação SESI Educação do Trabalhador, o programa 

tem como objetivo contribuir com a elevação da escolaridade básica dos trabalhadores da 

indústria. 

Configura-se por meio da oferta da Educação Básica nos níveis fundamental e médio, 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, a Distância, devidamente autorizados 

pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina – CEE/SC. E a partir de 2007, oferece 
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esses Cursos da EJA e Cursos de Formação Inicial e Continuada, a trabalhadores com 

deficiência visual, auditiva, físico-motora e intelectual. 

De acordo com os dados do Relatório do Sistema de Avaliação de Competências de 

2005, a clientela do SESI Escola - Educação de Jovens e Adultos/SC é predominantemente do 

sexo masculino (58%) e de cor branca (73,8%), na sua maioria chefe de família com idade 

média de 29 anos. São trabalhadores formais da indústria (82%) com renda familiar de até 2 

salários mínimos. Com relação à pretensão de estudo, aproximadamente 47% dos alunos 

pretendem concluir o ensino médio. Enquanto que apenas 19% dos alunos pretendem concluir 

o ensino superior. No terceiro capítulo, na seção 3.1, apresentaremos as concepções 

filosóficas-pedagógicas, os princípios e objetivos do Programa.  

2.1.2 O atendimento do trabalhador na empresa 

O Programa SESI Educação do Trabalhador Santa Catarina, em fevereiro de 2008, 

período em que foi realizada a coleta dos registros, atendia oito mil trabalhadores. Na unidade 

Regional de Blumenau, existiam treze pólos em funcionamento, sendo onze instalados dentro 

de empresas. Esta unidade atendia cerca de seiscentos alunos, destes, quatrocentos e sessenta 

e cinco atendidos em salas de aula localizadas nas empresas das cidades de Blumenau, 

Indaial, Pomerode e Timbó.  

 

Tabela 3: Empresas atendidas no Programa SESI Educação do Trabalhador 

Empresa Localização Número de 
turmas 

Número de alunos 
Ensino Médio 

Número de alunos 
Ensino Fundamental 

EMPRESA 1 Blumenau -Vila Itoupava 1 6 0 

EMPRESA 2 Blumenau –Velha 2 29 0 

EMPRESA 3 Timbó 3 26 2 

EMPRESA 4 Pomerode 3 18 15 

EMPRESA 5 Indaial 3 17 45 

EMPRESA 6 Timbó 4 32 29 

EMPRESA 7 Blumenau –Garcia 8 19 18 

EMPRESA 8 Blumenau – Garcia 4 41 27 

EMPRESA 9 Blumenau – Velha 4 26 14 

EMPRESA 10 Blumenau - Bela Vista 3 27 25 

EMPRESA 11 Indaial 3 31 18 

   272 alunos 193 alunos 
Fonte: Registro Sistema Estatístico Integrator - Secretaria do Programa 
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2.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA: QUEM SÃO ESTES TRABALHADORES? 

Em função do tempo previsto para a pesquisa e o número de alunos que freqüentavam 

o Programa (quatrocentos e sessenta e cinco), sentimos a necessidade de escolher os sujeitos 

para construir o corpus. Levando em consideração a questão que norteia esta pesquisa, 

optamos por compor um corpus que envolvesse sujeitos que estivessem mais próximos da 

conclusão do curso.  

Assim, selecionamos, para construção do corpus da pesquisa, uma única turma de 

Ensino Médio de uma empresa do setor de papel e embalagens. A turma pesquisada é 

formada por sete alunos, trabalhadores com várias faixas etárias, e tem uma porcentagem 

significativa de alunos que estão mais próximos da conclusão do curso. O curso em nível de 

Ensino Médio completo tem duração de 22 meses, porém como os alunos cursam por 

disciplina e ao início de cada disciplina novos alunos podem ingressar no grupo, além dos 

alunos formandos é interessante constatar que também temos nesse grupo alunos que estão 

apenas 06 meses freqüentando o Programa.   

No Programa SESI Educação do Trabalhador o aluno pode ser atendido em três 

propostas pedagógicas: Telecurso 2000, Oficinas Pedagógicas e Atendimento 

Individualizado, essas metodologias serão explicadas posteriormente no capítulo 3.  

A turma selecionada é atendida no Programa desde 2006 na metodologia do Telecurso 

2000. Esta metodologia é organizada em telessala (sala de aula), são desenvolvidas atividades 

pedagógicas variadas, mas utilizam como principais recursos a televisão, o videocassete, as 

fitas de vídeo com aulas do Telecurso 2000 e os respectivos fascículos, material impresso, 

com os conteúdos programáticos pertinentes ao Ensino Médio. 

Os alunos frequentam as aulas dois dias na semana permanecendo em sala 03 horas 

durante cada encontro. Têm a oportunidade de estudar em grupo e construir coletivamente o 

conhecimento sob a mediação e o acompanhamento de um orientador de aprendizagem. Vale 

explicar que o professor, nesta metodologia de ensino, é nomeado orientador de 

aprendizagem. 

 Os alunos da turma selecionada foram convidados a participarem da pesquisa e, 

dentre os 07 sujeitos, apenas um se negou. Este justificou que não gosta muito de falar e não 

se sentiria bem pelo fato de estar sendo gravado o que ele iria dizer.  

Deste modo, selecionamos os sujeitos que constituíram o corpus da pesquisa, sujeitos 

de diferentes faixas etárias, que compreende de 19 até 52 anos. Também conseguimos 
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contemplar neste grupo, sujeitos que estão próximos da conclusão do curso e outros que estão 

na fase inicial. Outro fato interessante é em relação ao tempo que estes sujeitos trabalham na 

empresa, alguns com um vínculo de 27 anos e outros com menos de 01 ano. O quadro abaixo 

apresenta os sujeitos da pesquisa, sendo que todos os nomes são fictícios a fim de preservar 

sua identidade. Os outros dados referentes a idade, tempo de empresa e tempo que frequenta o 

Programa também foram transcritos para esta tabela. 

 

Tabela 4: Sujeitos participantes da pesquisa 

Sujeito Idade 
Tempo que trabalha na 

empresa Tempo que freqüenta o Programa 
Pedro 43 anos 23 anos 18 meses 

Rafael 52 anos 27 anos 18 meses 

Daniel 38 anos 08 meses 06 meses 

Ricardo 47 anos 10 anos 18 meses 

Paulo 41 anos 15 anos 18 meses 

Thiago 19 anos 06 meses 06 meses 
Fonte: Dados transcritos e sumarizados pela pesquisadora 

Todos os sujeitos entrevistados são do sexo masculino, isto pode ser explicado pelo 

fato de 82% da mão-de-obra contratada por esta empresa ser do sexo masculino. Também 

observamos que a maioria destes sujeitos já trabalham há muito tempo nessa empresa, uma 

média de 12 anos. No início de cada entrevista, realizamos uma conversa com os sujeitos a 

fim de saber qual a sua relação com a escola, dados que permitiram conhecê-los melhor.  

 Pedro tem 43 anos e está nesta empresa há vinte e três anos. Conta que começou 

como ajudante de produção, mas hoje é operador de empilhadeira. Antes de freqüentar as 

aulas na empresa concluiu o Ensino Fundamental em uma escola perto da sua casa há mais ou 

menos vinte anos. Deixou de estudar porque na escola não existia o Ensino Médio, este era 

oferecido somente no centro da cidade. Conta que, na época, não tinha ônibus, então, foi 

impossível continuar. Retornou aos estudos na empresa em setembro de 2006. 

Rafael tem 52 anos e trabalha nesta empresa há vinte e sete anos. Ele conta que 

começou na empresa como ajudante de produção, depois passou a ser operador de máquinas e 

percebeu que a empresa pagaria melhor se ele trabalhasse na portaria. Como na portaria o 

salário era mais alto, pediu transferência para a vaga. Conta que, na época, só existiam três 

vagas e mesmo assim ele conseguiu. Rafael já é vigilante há dez anos. Ele desistiu de estudar 

porque não tinha opção, onde morava era interior e a escola isolada que freqüentava ofertava 

somente até a quarta série. A escola era muito longe, cerca de dez quilômetros e, naquela 
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época, os pais não davam valor ao estudo como agora. Então era muito tempo perdido ir até a 

escola. Para ele, a partir dos anos oitenta  mudou muito. Ele diz que “o pessoal” passou a dar 

valor ao estudo porque antigamente eles só davam valor para a mão de obra, trabalhar na 

lavoura e na roça. Após, mais ou menos trinta e oito anos sem estudar, Rafael retornou aos 

estudos e conclui o Ensino Fundamental em uma escola perto da sua casa e está cursando o 

Ensino Médio na empresa.  

Daniel está com 37 anos e trabalha nesta empresa somente 06 meses na função de 

auxiliar de produção. Concluiu o Ensino Fundamental no CEJA no ano de 1993 e diz que por 

falta de tempo e interesse não continuou os estudos na época. Daniel retornou a estudar na 

empresa pela necessidade do mercado de trabalho, já freqüenta o Programa há seis meses. 

Ricardo trabalha na empresa há dez anos. Começou como ajudante de produção, 

passou para ajustador de máquina e hoje, aos 47 anos, é operador de máquina. Conclui o 

primeiro grau na empresa em 2001, ficou um tempo parado e diz que não tinha muita vontade 

de estudar, mas agora retornou porque sente necessidade de ter mais conhecimentos.  

Paulo tem 41 anos e está na empresa há quinze anos. Iniciou como ajudante de 

produção, passou por várias funções e hoje é operador de empilhadeira. Concluiu o Ensino 

Fundamental em uma escola na cidade de Indaial-SC há mais ou menos vinte anos. Conta 

que, naquela época, era bem diferente, ele morava no interior e os pais incentivavam a 

trabalhar na roça. Retornou a estudar na empresa porque ela está crescendo e mudando. Diz 

ter voltado a estudar pela empresa, por ele e por seus filhos. Ele tem dois filhos e quer 

incentivar o estudo.  

Thiago tem 19 anos e está na empresa somente há seis meses. Concluiu o Ensino 

Fundamental e faz três anos que deixou de estudar, estava cursando pela segunda vez o 

primeiro ano do Ensino Médio. Conta que desistiu de estudar porque não tinha mais vontade 

e, então, resolveu parar. Freqüenta o Programa há seis meses, retornou a estudar por um 

pedido da empresa e também porque quer cursar um curso técnico.  

2.3 O MOMENTO DA COMPOSIÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 

No segundo semestre de 2007, realizamos um projeto piloto com o objetivo de testar o 

instrumento que seria utilizado para coleta de dados na pesquisa. Esta experiência nos 

permitiu testar, repensar e reformular nosso instrumento de coleta de registros. 
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Apresentaremos a seguir nossa experiência com o projeto piloto e o momento da coleta dos 

registros.    

2.3.1 O projeto piloto: testando instrumento e escolhendo um caminho 

Para a realização da coleta de registros, neste piloto, utilizamos a entrevista narrativa. 

A escolha deste instrumento justifica-se pelo fato de que, em todas as formas da vida humana, 

parece existir uma necessidade de contar histórias e independente da apropriação da 

linguagem, contar histórias tornam familiares acontecimentos e sentimentos que confrontam a 

vida cotidiana normal. Segundo Bauer e Gaskell (2002, p. 91), “Através da narrativa, as 

pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma seqüência, encontram 

possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a 

vida individual e social”.   

As entrevistas narrativas foram realizadas em três encontros e os sujeitos foram 

convidados a participar. Todos os 09 sujeitos se propuseram a participar, sendo que estes 

sujeitos eram alunos do Ensino Fundamental de uma empresa do setor têxtil da região do Vale 

do Itajaí. A orientação na entrevista foi a seguinte: Conte sobre sua trajetória escolar e por que 

retornou a estudar na empresa. Porém, dada a orientação percebemos que os sujeitos falavam 

muito pouco e esperavam uma reação da entrevistadora. O silêncio dos sujeitos fez com que a 

estratégia fosse repensada.  

Então, partimos para uma segunda estratégia que foi realizar, durante a entrevista, uma 

conversa em que a pesquisadora iria direcionando os assuntos a serem abordados realizando 

uma entrevista semi-estrutura individual, este roteiro já tinha sido construído pela 

pesquisadora caso fosse necessário a sua utilização. Durante essa entrevista, os sujeitos 

contaram sobre sua história na vida escolar, seu retorno a escola e suas perspectivas futuras. 

Após testar os instrumentos, optamos em realizar a coleta de registros utilizando a entrevista 

semi-estruturada.  

2.3.2 A coleta dos registros 

Cabe salientar que, na função de coordenadora do Programa, já conhecíamos esses 

sujeitos através da documentação (registro matrícula) e fala dos professores. Porém, o contato 
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naquela sala de aula com os sujeitos era realizado apenas semestralmente. Para Freitas (2003), 

a compreensão do pesquisador é construída a partir do lugar sócio-histórico em que se situa e 

depende das relações intersubjetivas que estabelece com os sujeitos com quem pesquisa.  

Realizamos a coleta de registros em de fevereiro de 2008 durante um dia de aula. 

Convidávamos os alunos a se retirarem da sala e, em um espaço ao lado da sala de aula,  

iniciamos as  entrevistas. Durante a conversa, direcionamos os assuntos a serem abordados 

realizando uma entrevista semi-estrutura individual. De acordo com Bauer e Gaskel (2002,    

p. 73):  

Neste tipo de entrevista o pesquisador não orienta a investigação a partir de um 
conjunto de perguntas predeterminadas como se faz em um levantamento ou 
questionário. Embora o conteúdo mais amplo seja estruturado pelas questões da 
pesquisa, na medida em que estas constituem o tópico guia, a idéia não é fazer um 
conjunto de perguntas padronizadas ou esperar que o entrevistado traduza seus 
pensamentos em categorias especificas de respostas. 

Assim, as perguntas realizadas foram um convite para que os sujeitos falassem de 

assuntos como: tempo que estava na empresa, o que pensava a respeito da escola na empresa, 

que sentidos tinha para eles palavras como trabalho, futuro e melhores condições de vida.  

Acrescentamos no roteiro da entrevista as palavras trabalho, futuro e melhores 

condições de vida por terem sido recorrentes nos registros obtidos no projeto piloto. Porém, 

na análise dos registros discutiremos apenas a palavra trabalho, por apresentar uma relação 

direta e estreita com o campo da pesquisa que é uma sala de aula que fica situada no local de 

trabalho destes sujeitos.  

As entrevistas eram guiadas por questões gerais oferecendo ao entrevistador uma 

amplitude de temas consideráveis ao foco da pesquisa.  Neste sentido, Freitas (2003, p. 36) 

aponta que “a entrevista se constitui como uma relação entre sujeitos, na qual se pesquisa com 

os sujeitos”.  Assim, entrevistado e entrevistador, pesquisador e pesquisado, passam a ser 

parceiros numa experiência dialógica num processo de mútua compreensão.  

É na interação com o sujeito, no jogo dialógico que o pesquisador vai construindo uma 

compreensão da realidade pesquisada. De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 134), “a 

entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito”, o que 

permitiu, enquanto pesquisadores, desenvolvermos uma idéia sobre a maneira como os 

sujeitos compreendem e interpretam a realidade. Ao retornar ao seu espaço é que o 

entrevistador tem condições de dar forma e acabamento ao que ouviu de acordo com a sua 

consciência.  
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As entrevistas gravadas em áudio foram realizadas com os seis sujeitos selecionados e, 

após, foi realizada a transcrição dos registros coletados. Após o término das entrevistas, os 

sujeitos foram convidados a desenhar sob o comando: “como se sentem neste espaço”. Quatro 

sujeitos aceitaram realizar esta atividade. Além dos registros obtidos na entrevista, tivemos 

acesso a outros documentos da escola como o manual de orientações técnicas e 

administrativas, o plano político pedagógico e o caderno pedagógico destinado ao professor 

com orientações sobre a metodologia do Programa.  

 Com os registros já coletados, pretendemos a seguir tecer uma conversa entre a área 

da Linguagem e da Educação. Para isto, surge a necessidade de elegermos os autores que 

constituirão o aporte teórico de nossa pesquisa. Compreenderemos a educação a partir da 

perspectiva histórico cultural, concepção que fundamenta a proposta pedagógica do programa 

SESI Educação do Trabalhador. Para efetuarmos a análise, que iremos desenvolver a partir da 

materialidade lingüística obtida, optamos pelo viés da teoria da enunciação que tem seus 

fundamentos no Círculo de Bakhtin. Posteriormente, no capítulo 4, detalharemos mais as 

nossas opções teóricas.   
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3 EJA NO CONTEXTO NACIONAL, ESTADUAL E O SESI  

Compreender e refletir o sentido do que se entende hoje no Brasil, por educação de 

Jovens e Adultos, exige algum conhecimento de como essa modalidade educativa se constitui 

na história da educação brasileira. Neste capítulo pretendemos resgatar alguns aspectos desta 

história por meio de autores que pesquisaram, refletiram, e alguns deles vivenciaram estes 

momentos.  Após esta breve contextualização histórica desembocaremos no campo de nossa 

pesquisa: Programa SESI Educação do Trabalhador.  

 As primeiras iniciativas sistemáticas, relativas a EJA no Brasil, ganharam contornos 

claros no início do século XX. De acordo com Vóvio et al (2002), nos períodos que 

antecederam este marco, ou seja, durante a Colônia, O Império e a Primeira República, 

ocorreram ações educativas esparsas e pouco significativas. Vale lembrar que nesse período 

só era considerada como portadora deste direito uma pequena parcela da sociedade, da qual 

escravos, índios e grande parte das mulheres eram excluídas.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, ao tratar 

do histórico das bases legais da EJA, trazem alguns elementos históricos a fim de “relembrar 

ordenamentos legais já extintos e possibilitar o apontamento de temas e problemas que 

sempre estiveram na base das práticas e projetos concernentes à EJA e de suas diferentes 

formulações no Brasil” (BRASIL, 2000, p. 11). 

Historicamente observa-se que o direcionamento dado à educação de jovens e adultos 

é baseado nos conflitos, nas tendências políticas, sociais e econômicas de cada época. Nesse 

sentido, mesmo que, a Constituição Imperial de 1824 reservasse aos cidadãos a instrução 

primária gratuita, num país pouco povoado, agrícola, esparso e escravocrata, a educação 

escolar não era prioridade política e nem objeto de expansão sistemática, sendo destinada às 

elites que poderiam ocupar funções na burocracia imperial ou funções ligadas à política e ao 

trabalho intelectual. O acesso à leitura e à escrita eram tidos como desnecessários e inúteis 

para os segmentos sociais aos quais pertenciam os escravos, indígenas e caboclos (BRASIL, 

2000, p. 11). 

Pode-se dizer que as iniciativas que ocorreram neste período se constituem como uma 

pré história da escolarização de jovens e adultos no Brasil. Somente depois do intenso 

processo de industrialização e urbanização são dadas as condições para que esta modalidade 

educativa tenha seu lugar definido em uma política de educação pública no âmbito nacional. 
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Com o processo de industrialização, iniciado no Brasil na década de 1930, associado à 

concentração populacional nos centros urbanos, acentua-se a cobrança para uma tomada de 

providências em relação à redução do elevado índice de analfabetismo, pois naquela época a 

pré-condição para gerar empresas avançadas e competitivas, era o desenvolvimento 

educacional dos trabalhadores. De acordo com Graff (1995, p. 26):  

A alfabetização é, em grande parte, um fator propiciador, antes que um fator casual 
tornando possível o desenvolvimento de estruturas políticas complexas, o raciocínio 
silogístico, a pesquisa cientifica, concepções lineares da realidade, a especialização 
acadêmica, a elaboração artística e talvez certos tipos de individualismo e alienação. 
Saber se esses fatores vão de fato se desenvolver, e em que medida, depende 
aparentemente de fatores concomitantes de ecologia, relações intersocietais e 
respostas ideológicas internas, estruturais e sociais a esses fatores.  

Para o autor, conseqüentemente nós supervalorizamos a alfabetização, por si mesmo, e 

ao fazê-lo, muitas vezes, nós a removemos de seu contexto sócio-cultural. Nesse sentido, 

isoladamente, o nível de escolarização torna-se uma condição insuficiente para um país se 

desenvolver economicamente. 

Contudo, a educação de jovens e adultos assumiu, até meados da década de 1960, a 

dimensão de campanha, com o agravante de não ter caráter permanente, não havendo sua 

integração à estrutura do ensino. Segundo Ribeiro (2002, p. 28) o lançamento da primeira 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (1947), dirigida principalmente para o 

meio rural e orientada por Lourenço Filho, previa o desenvolvimento de três etapas: 

alfabetização em três meses; condensação do curso primário em dois períodos de sete meses; 

e uma “ação em profundidade” voltada para o desenvolvimento comunitário e para o 

treinamento profissional.  

[...] Nos primeiros anos, sob a direção do professor Lourenço Filho, a campanha 
conseguiu resultados significativos, articulando e ampliando os serviços já 
existentes e estendendo-se às diversas regiões do país.  Num curto período de 
tempo, foram criadas várias escolas supletivas, mobilizando esforços das 
diversas esferas administrativas, de profissionais e voluntários.  O clima de 
entusiasmo começou a diminuir na década de 50; iniciativas voltadas à ação 
comunitária em zonas rurais não tiveram o mesmo sucesso e a campanha se 
extinguiu antes do final da década.  Ainda assim, sobreviveu a rede de ensino 
supletivo por meio dela implantada, assumida pelos estados e municípios. 
(BRASIL, 1997, p. 20). 

Em Santa Catarina, a mobilização para as questões do ensino supletivo advinda da 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, impulsionou a criação das Escolas 

Profissionais Femininas, destinadas a oferecer cursos de curta duração de corte e costura, 
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bordado, crochê, tricô, pintura, arte culinária, flores, artesanato e outros, para as mulheres que 

desejavam ter uma renda alternativa. Essas escolas, criadas a partir da década de 40, também 

conhecidas como Centros de Iniciação Profissional, foram implementadas nas décadas de 

1960 e 1970 em decorrência da necessidade do ingresso da mão-de-obra feminina no mercado 

de trabalho. Observa-se que a educação de jovens e adultos, apesar de ter sua implementação 

oficial voltada para objetivos populistas, historicamente tem sido tratada como campanha ou 

movimento, com conotações, na maioria das vezes, amadorísticas e voluntaristas.  

Esse paradigma começou a ser desestabilizado na década de 60, com a inserção do 

referencial filosófico – político – pedagógico de Paulo Freire, o qual fomentou a discussão da 

indissociabilidade da educação de adultos com o processo de conscientização do educando, 

conferindo-lhe uma nova identidade e dando ênfase à dimensão política do processo de 

alfabetização. O Plano Nacional de Alfabetização, criado em 1963, previa a difusão por todo 

o Brasil de programas de alfabetização orientados pelo referencial freireano.  

De acordo com Soares (2002, p. 39) “Paulo Freire criou e criou muito além de um 

método, criou uma nova concepação de alfabetização, no quadro de uma também nova, 

concepção de educação”.  Neste cenário solidifica, então, a luta pela superação da concepção 

da educação de adultos como mera alfabetização para a “preparação do leitor”, ou para sua 

integração no sistema vigente; e há o fortalecimento da concepção desta modalidade de 

educação como um meio para a conscientização do cidadão e sua intervenção no processo de 

transformação social.   

Para Vóvio et al (2002, p. 35), “a filosofia educativa que Paulo Freire começava a 

gestar com base nessas práticas, vai influenciar educadores de jovens e adultos do Brasil, e de 

outras partes do mundo, até nossos dias”.  A educação de adultos, de acordo com os autores, 

passa a ser vista como um meio de conscientização e mobilização de grupos sociais excluídos, 

e instrumento de afirmação e desenvolvimento da cultura popular.  

Essa concepção sofreu uma grande ruptura/retrocesso com o golpe militar de 1964, 

passando o atendimento dos excluídos à alfabetização, para o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), criado em 1967 e extinto em 1985. Para os autores esse 

movimento de caráter assistencialista e conservador, apresentava orientações metodológicas 

baseadas nos pressupostos de Paulo Freire, esvaziadas de sentido crítico e problematizador. 

Neste momento iniciava-se no país um período de perseguições políticas e todas as ações de 

grupos que tinham alguma atuação política e social passaram a ser duramente reprimidas. 

Paulo Freire, assim como outros intelectuais e lideranças políticas, foram obrigados a deixar o 

país (VÓVIO et al, 2002). 
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Nesse período (1972), a Secretaria de Estado da Educação em Santa Catarina assinou 

convênio com o MOBRAL, objetivando oferecer oportunidades de Educação continuada à 

clientela de adolescentes e adultos já alfabetizados.  

Na década de oitenta, que foi marcada pela redemocratização do País, foi criada a 

Fundação Educar, em substituição ao MOBRAL.  Voltada para a alfabetização de adultos, a 

Fundação Educar atuava como apoio financeiro e técnico a iniciativas de governos, entidades 

civis e empresas a ela conveniadas.  

Em 1985, já declinante o regime autoritário, o MOBRAL foi substituído pela 
Fundação EDUCAR, agora dentro das competências do MEC e com finalidades 
específicas de alfabetização. Esta Fundação não executa diretamente os 
programas, mas atuava via apoio financeiro e técnico às ações de outros níveis 
de governo, de organizações não governamentais e de empresas. Ela foi extinta 
em 1990, no início do Governo Collor, quando já vigia uma nova concepção da 
EJA, a partir da Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 2000,  p. 45). 

No final de década de oitenta (1987), em Santa Catarina, houve a realização do I 

Encontro Catarinense de Educação de Adultos, promovido pela Fundação Educar, Secretaria 

de Educação (SEE), Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

As instituições citadas formaram uma Comissão Interinstitucional (1988) com a 

finalidade de definir um plano de alfabetização e educação básica de jovens e adultos para o 

Estado de Santa Catarina, o que resultou na elaboração do Plano Estadual de Educação de 

Adultos, cujo foco principal de atuação estava centrado no atendimento à demanda por 

alfabetização.  A estratégia, apontada pelo Plano para atingir este objetivo, era a unificação 

das ações de instituições públicas e civis, o que contribuiu para a aproximação entre os 

diversos segmentos de EJA.  Uma das ações definidas como prioritária pelo Plano Estadual de 

Educação de Adultos foi executada: o Curso de Especialização em Educação de Adultos. 

O fim da ditadura militar viabilizou a retomada da disputa democrática em torno de 

propostas para a educação. A Constituição Federal, de 1988, garante, pela primeira vez, no 

plano legal, o direito ao ensino fundamental gratuito, inclusive aos que não tiveram acesso na 

idade própria, incluindo portanto, os jovens e adultos.  

A nova concepção de EJA, por sua vez, presente na Constituição Federal de 1988, 

marcou a década de noventa, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Dentre 

os eventos internacionais, destaca-se a Conferência Internacional de Educação de Adultos – 

CONFINTEA, (Hamburgo 1997), que contribuiu para pressionar uma mudança no paradigma 

educacional, principalmente no que se refere às funções de suplência, qualificação, 
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aprendizagem e suprimento destacadas pelo Parecer n° 699/72 do Conselho Federal de 

Educação.   

No Brasil, a nova LDB (Lei 9.394/96), elimina a noção de ensino supletivo e trata da 

educação de jovens e adultos como uma modalidade da educação básica, de caráter 

permanente (ao longo da vida), a serviço do pleno desenvolvimento do educando. 

A LDB, embora com essa nova concepção de EJA, ao suprimir a expressão ensino 

supletivo, mantém os termos cursos e exames supletivos, mas compreendidos dentro desses 

novos referenciais. 

Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos, além de passar a ser compreendida 

como uma extensão da escolaridade obrigatória, tornando-se modalidade da educação básica e 

sendo reconhecida como direito público subjetivo, regular enquanto modalidade de exercício 

da função reparadora, adquire uma dignidade própria e supera a visão de externalidade com 

relação ao ensino regular. 

De acordo com Haddad e Di Pierro (2002, p. 73):  

Cada vez torna-se mais claro que as necessidades básicas de aprendizagens desta 
população só podem ser satisfeitas por uma oferta permanente de programas que, 
sendo mais ou menos escolarizados, necessitam institucionalidade e continuidade, 
superando o modelo dominante nas campanhas emergenciais iniciativas de curto 
prazo, que recorrem a mão de obra voluntária e recursos humanos não 
especializados, características da maioria dos programas que marcaram a história da 
EJA no Brasil.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Parecer 

CEB nº 11/2000), consonante com a nova LDB aponta, então, três funções como 

responsabilidade da educação de jovens e adultos: reparadora (restaurar o direito de uma 

escola de qualidade); equalizadora (restabelecer a trajetória escolar); qualificadora (propiciar 

a atualização de conhecimentos por toda a vida). 

Em Santa Catarina, os Centros de Educação de Adultos (CEA’s), criados no ano de 

1992, passaram a denominar-se Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA’s), a partir 

de 1999, no intuito de adequar-se à nova concepção de educação de jovens e adultos e às 

bases legais que a orientam.  

Como já citado anteriormente, de 14 a 18 de julho de 1997, ocorreu em Hamburgo na 

Alemanha a CONFITEA. Entre os vários conceitos propostos nesta Conferencia destaca-se a 

superação da idéia de que a EJA deve ter exclusivamente uma função compensatória ou 

supletiva, introduzindo a noção de educação permanente associada ao desenvolvimento das 
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seguintes habilidades: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a 

conviver durante toda a vida. 

O ano de 1999 foi marcado pela criação do Fórum Estadual de Educação de Jovens e 

Adultos, visando a articulação de todas as instituições que atuam nesta modalidade de ensino 

para o desenvolvimento de ações conjuntas, no intuito de promover a elevação da 

escolaridade básica de jovens e adultos nos níveis fundamental e médio, bem como, 

potencializar o ensino profissionalizante, a fim de compatibilizá-los com uma nova realidade 

econômica, resultante das demandas crescentes e impostas pelo desenvolvimento tecnológico 

e pela mudança dos processos produtivos e de organização do trabalho.  

Para Vóvio et al (2002) no âmbito nacional os anos 90 foram marcados pela 

organização de conferências internacionais para o delineamento de acordos e compromissos, 

fundados nos direitos humanos e para a superação das desigualdades sociais, visando a 

modernização e democratização de diversas nações. 

Foi também no ano de 1999 que iniciaram as primeiras aproximações entre o SESI e a 

Secretaria Estadual de Educação. A parceria foi firmada com o objetivo da elevação do nível 

de escolaridade dos trabalhadores nas indústrias catarinenses. A parceria foi iniciada com o 

desenvolvimento da metodologia do ensino modularizado em 88 empresas industriais 

catarinenses. A parceria se dava da seguinte forma:  

Dentre os compromissos assumidos pelo SESI/SC destaca-se a cedência de 
professores; a assessoria técnico-pedagógica às turmas implantadas nas indústrias e 
a promoção de palestras educativas para o aluno-trabalhador.  
Era de responsabilidade das indústrias a cedência do espaço físico para a realização 
das atividades educativas; o mobiliário e a reprodução dos módulos de ensino. 
Aos CEJA’s competia a cedência da coleção de módulos instrucionais para 
reprodução pela indústria; a assessoria técnico-pedagógica às turmas implantadas 
nas indústrias e a expedição dos certificados de conclusão dos cursos de Ensino 
Fundamental  e Médio. (SANTA CATARINA, 2004,  p. 11). 

Em 2003 o SESI estabeleceu mais uma parceria, com a Fundação Catarinense de 

Educação na Empresa – FECE com o projeto “Chão de Fábrica”. Esta parceria  

consistiu, inicialmente, no acompanhamento operacional, [...], visava a oferta da 
educação básica na modalidade EJA, com qualidade, em condições favoráveis de 
acesso e infra-estrutura adequadas, tendo como propósito chegar até onde o aluno 
está, atingindo assim, o maior número de indivíduos que não tiveram a oportunidade 
de escolarização na idade própria. Para tanto, é concebido como espaço físico da 
escola, o espaço de trabalho destes indivíduos e/ou espaços próximos ao seu local de 
trabalho, chamados Unidades Satélites. (SANTA CATARINA, 2008,  p.10). 
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Após o período de quatro anos de parceria o SESI passa a gerir autonomamente o 

Programa, por meio de licença de órgão competente, Conselho Estadual de Educação, para 

credenciamento e certificação. A busca desta autonomia, conforme descrito do PPP (SANTA 

CATARINA, 2004, p. 18) se deu pelos seguintes fatores: necessidade de atender a indústria 

quanto a flexibilização de horários e calendário escolar, orientação do Departamento Nacional 

do SESI e a previsão para 2004 de absorver definitivamente todos os compromissos 

assumidos pela FECE.  

Neste breve histórico da EJA, ainda que superficialmente, levando em consideração os 

fatos colocados pelos autores citados, percebe-se que durante muito tempo a Educação de 

Jovens e Adultos foi tratada como uma ação emergencial com programas temporários. De 

acordo com Graff (1995, p. 82) “uma das suposições centrais, das muitas de nosso conjunto, 

herdadas de relações alfabetização/sociedade é a de juntar alfabetização com desenvolvimento 

econômico e trabalho”.  

Para o autor o não-reconhecimento geral dos propósitos a que a alfabetização 

realmente serve, juntamente com as suposições de controle, condiciona o lugar conferido à 

alfabetização em esquemas de desenvolvimento o que lhe confere um papel vago e 

superficialmente poderoso. O autor afirma que certamente há uma lógica entre esta relação, 

mas o importante é “questionar se há uma importância além da estatística” (GRAFF, 1995,   

p. 83).  

Nesse sentido, a partir da premissa de que a educação é um dos fatores que pode 

propiciar o aumento da produtividade, e o fato de o jovem ou adulto iniciar no mercado de 

trabalho sem concluir a escolaridade, faz com que muitas empresas, ainda hoje, oferecem a 

seus trabalhadores Programas de Escolarização.  Passamos, a seguir, a conhecer a proposta de 

um destes Programas, o Programa SESI Educação do Trabalhador (campo de nossa pesquisa).   

3.1 O PROGRAMA SESI EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR: OBJETIVOS, PRINCÍPIOS 

E METODOLOGIAS 

A construção do Plano Político Pedagógico do Programa é norteada pelas diretrizes 

curriculares nacionais para a EJA. Em relação aos aspectos legais, o Parecer CNE/CEB nº 

11/2000, que estabelece estas diretrizes, orienta que o resgate da dívida social acumulada com 

uma parcela significativa dos jovens e adultos que não tiveram acesso à escolarização na 
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idade considerada adequada seja realizado, tendo em vista que o acesso e a conquista da 

terminalidade do ensino fundamental é um direito público subjetivo para todas as pessoas, 

independente de sua faixa etária. Segundo o Parecer CNE/CEB nº 11/2000: 

A nova formulação legal da EJA no interior da educação básica, como modalidade 
do ensino fundamental e sua inclusão na ótica do direito, como direito público 
subjetivo, é uma conquista e um avanço cuja efetivação representa um caminho no 
âmbito da colaboração recíproca e na necessidade de políticas integradas. (BRASIL, 
2000, p. 53). 

Também neste documento encontramos referência à atuação da iniciativa privada na 

educação de jovens e adultos. O documento considera que: 

Os empresários, dentro de seus objetivos, reconhecendo a importância da educação e 
incorporando sua necessidade, têm tomado iniciativas próprias ou buscado o 
fortalecimento de parcerias seja com os poderes públicos, seja com organizações 
não-governamentais e redefinindo ações já existentes no âmbito do “Sistema S”. 
Os trabalhadores, conscientes do valor da educação para a construção de uma 
cidadania ativa e para uma formação contemporânea, tomam a EJA como espaço de 
um direito e como lugar de desenvolvimento humano e profissional. (BRASIL, 
2000, p. 54). 

Podemos dizer que se, por um lado, essa orientação possibilita a ampliação do 

atendimento à EJA, por outro, permite que o governo não dê a atenção devida à área, visto 

que outras instâncias poderão assumir a responsabilidade com a escolarização dessa parcela 

da população brasileira. 

Neste contexto, de acordo com o projeto político pedagógico do SESI Escola 

Educação de Jovens e Adultos (SANTA CATARINA, 2008) o Programa tem por objetivo 

oferecer educação básica, nos níveis fundamental e médio, na modalidade EJA a Distância. E 

ainda, “contribuir para a elevação da escolaridade básica daqueles que não tiveram acesso na 

idade própria, com vistas ao domínio de competências para a vida produtiva e o exercício da 

cidadania, principalmente, dos trabalhadores da indústria catarinense” (SANTA CATARINA, 

2008, p. 11).  

O Parecer CEB 11/2000 ainda provoca a discussão sobre a função da educação de 

jovens e adultos e propõe seu desdobramento em três funções distintas e complementares: 

função reparadora, função equalizadora e função qualificadora. 

A função reparadora diz respeito à restauração de um direito negado: o direito a uma 

escola de qualidade. Assim, aliada à função reparadora, a educação de jovens e adultos 

responde também pelo pleito postulado por inúmeras pessoas que não tiveram uma adequada 
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correlação idade/ano em seu itinerário escolar nem a possibilidade de prosseguimento de 

estudos. 

A função equalizadora visa contribuir com o indivíduo que teve sustada sua formação, 

qualquer que tenha sido a razão, e que busca restabelecer sua trajetória escolar de modo a 

readquirir um ponto igualitário no jogo da sociedade. 

A função qualificadora, por sua vez, diz respeito à tarefa de propiciar a todos a 

atualização de conhecimentos por toda a vida.  Mais do que nunca, ela é um apelo para a 

educação permanente e criação de uma sociedade educada para a eqüidade e diversidade. 

O PPP do Programa também faz menção a estas funções e afirma que  

é necessário que a Educação de Jovens e Adultos seja considerada, para efeito das 
prioridades públicas, como integrante do sistema educacional, mas do ponto de vista 
pedagógico, que ela seja concebida nas suas especificidades, haja vista as 
peculiaridades da clientela: maior experiência de vida, somatório de conhecimentos 
adquiridos de modo informal, etc. (SANTA CATARINA 2008,  p. 13). 

As experiências de vida, dos alunos jovens e adultos, lhes conferem um saber 

cotidiano que é um saber amadurecido, decorrente do vivido, nascidos de princípios e valores 

éticos e morais formados nas relações que estabelecem com as pessoas com quem convivem.  

Em continuidade, o PPP marca a importância do desenvolvimento de propostas 

pedagógicas com metodologias próprias, considerando a clientela desta escola que 

basicamente está inserida nas indústrias. Esse documento reforça a necessidade da superação 

das práticas educativas alienantes e desprovidas de critérios conceituais e éticos, para a 

criação de um ambiente de trabalho comprometido com a real função social da escola: 

contribuir com a formação de cidadãos com consciência nos níveis político, econômico, social 

e cultural, com competência para usufruir os benefícios da sociedade contemporânea, dada a 

complexidade das atuais formações sociais. 

O SESI Escola entende que a educação contribui para que as pessoas aprendam a 

gerenciar as informações disponíveis e “se constituam dinâmicas, autônomas, cooperativas, 

críticas e criativas. Que prepara o cidadão para interagir na sociedade de maneira consciente, 

crítica e coerente, integrando as dimensões do pensar, sentir e agir” (SANTA CATARINA, 

2008, p. 14). 

Para isso, faz referência à escolha da opção teórica que  

está fundamentada na abordagem filosófica do materialismo histórico e dialético, 
compreendendo "[...] que os seres humanos fazem sua história, ao mesmo tempo em 
que são determinados por ela" (HENTZ, Paulo. In: PCSC, 1998, p.13). 



45 

Coerentemente, para o processo metodológico, faz a opção por um enfoque 
histórico-cultural, de aprendizagem. (SANTA CATARINA, 2008,  p. 14). 

Nesta perspectiva teórica, o Programa compreende o aluno como um sujeito inserido 

no contexto histórico, capaz de agir e refletir sobre o mundo objetivando transformá-lo. A 

visão do papel do professor é aquele que orienta, facilita e faz a mediação entre o aluno e o 

conhecimento.  

O processo ensino-aprendizagem nesta escola está baseado em:  

� conhecimentos selecionados que mantêm estreita relação com as experiências 
vividas pelo aluno, o que permite o estabelecimento de relações entre a vida 
cotidiana e a apropriação do saber científico produzido socialmente;  
�  uma metodologia que está pautada na interação do aluno com o conhecimento, 
através da ação mediadora do professor. (SANTA CATARINA, 2008,  p. 15). 

Ainda, de acordo com o documento, é desta forma que o aluno é estimulado a 

desenvolver habilidades e competências para o enfretamento dos desafios decorrentes das 

rápidas transformações pelas quais a sociedade está passando. Numa articulação entre a 

cultura local e global, a aprendizagem é entendida como um processo contínuo que se efetiva 

ao longo da vida. 

Neste contexto, a proposta da aquisição de conteúdos é substituída pela proposta de 

construção de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de competências e habilidades 

nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. As habilidades, no entanto, se desenvolvem por 

meio de conhecimentos específicos que vão gerar a aquisição de competências desejáveis nos 

alunos, em campos determinados do saber.  

A partir dessa concepção, o SESI pretende que seus alunos desenvolvam-se nas 

seguintes competências (SANTA CATARINA, 2008, p. 18):  

� Competências básicas: ler, escrever, saber  matemática, falar com clareza e ouvir 
com atenção, para enfrentar o dia a dia e as exigências do mercado de trabalho; 
� competências cognitivas: pensar criativamente; tomar decisões e resolver 
problemas; 
� competências qualitativas: responsabilidade individual, sociabilidade, integridade 
de caráter e auto–estima.  

O conceito de competência é entendido como “uma capacidade de agir eficazmente 

em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”      

(PERRENOUD, 2007, p. 7). A sala de aula é entendida como um espaço de oportunidades de 

aquisição de competências, desenvolvimento de competências em caráter geral, dentre as 
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quais a capacidade de aprender é decisiva, em lugar de estabelecer disciplinas ou conteúdos 

específicos.  

3.1.1 O desenvolvimento de competências na sala de aula 

A parábola do Camelo 
Uma mãe e um bebê, camelos, estavam pó ali, à toa, quando o bebê camelo 

perguntou: 

- Por que camelos têm corcovas? 
- Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das 

corcovas para reservar água. 
- Certo. E por que nossas pernas são tão longas e nossas patas 

arredondadas? 

- Filho, certamente, elas são assim para nos permitir caminhar no deserto. 
Sabe? Com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto, melhor do 

que qualquer um, disse a mãe.  

- Certo. Então por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles 
atrapalham minha visão. Com orgulho a mãe respondeu: 

- Meu filho, esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para 
os olhos. Eles ajudam na proteção de seus olhos quando atingidos pela 

areia e pelo vento do deserto. 

- Se a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as 
pernas são para caminhar pelo deserto e os cílios são para proteger meus 

olhos da tempestade de areia, o que é que estamos fazendo aqui no 
zoológico? 

(Conto Popular: In: SANTA CATARINA, 2007, p. 17).  

Iniciamos com esse conto popular para estabelecer uma analogia com o 

desenvolvimento de competências na escola.  Representamos a escola tradicional pela mãe do 

camelo. Assim, como a mãe do camelo, a escola tradicional tinha como preocupação a 

aquisição de conteúdos selecionados das diferentes ciências, desvinculados das vivências e 

representações trazidas pelos alunos e seu contexto social e político. As “melhores” escolas 

eram aquelas que exigiam o acúmulo de conteúdos a serem memorizados com exercícios 

repetidos e reproduzidos. Na proposta da escola tradicional eram comuns atividades como a 

cobrança de nomes, datas, conceitos, fórmulas e outros. Segundo Freire (2005, p. 65), nesta 

educação,  

o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja a 
tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. 
Conteúdos que são retalhados da realidade desconectados da totalidade em que se 
engendram e em cuja visão ganhariam significação.   
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O educador é responsável por conduzir os sujeitos à memorização mecânica do 

conteúdos que, na maioria das vezes, eram descontextualizados da realidade dos alunos. Essa 

mesma situação é vivenciada na parábola quando a mãe usa sua sabedoria para transmitir seus 

ensinamentos ao bebê sem levar em conta o contexto em que estão inseridos.   

Ao se propor o desenvolvimento de competências, o que se pretende não é determinar 

o quê ou quanto se sabe, mas por que e para que se sabe. Também o que se quer não é 

determinar o que ou quanto se faz, mas por que e para que se faz. De acordo com Perrenoud 

(2007, p. 35),  

toda competência está, fundamentalmente, ligada a uma prática social de certa 
complexidade. Não a um gesto dado, mas sim a um conjunto de gestos, posturas e 
palavras inscritos na prática que lhes confere sentido e continuidade. Uma 
competência não remete, necessariamente, a uma prática profissional e exige ainda 
menos que quem a ela se dedique seja um profissional completo.  

Perrenoud argumenta que a maioria dos conhecimentos adquiridos na escola 

permanece inútil na vida cotidiana, não porque careça de pertinência, mas porque os alunos 

não treinaram para utilizá-los em situações concretas, retomamos ao conto e comparamos 

estes alunos ao bebê camelo.   

Neste contexto, o Projeto Político Pedagógico do Programa SESI Educação do 

Trabalhador (SANTA CATARINA, 2008, p. 20) evidencia esta consciência afirmando que  

o processo de ensino e aprendizagem, por sua vez, não pode mais ser entendido 
apenas como sendo de instrução e transmissão de conteúdos. Aprender é saber 
realizar, conhecer é compreender as relações, é atribuir significado às coisas, 
levando em conta não apenas o atual e o explícito, mas também o passado, o 
possível e o implícito. É necessário [...] refletir, analisar e tomar consciência do que 
se sabe, dispor-se a mudar os próprios conceitos, buscar novas informações, 
substituir velhas “verdades” por teorias transitórias, adquirir novos conhecimentos 
resultantes da rápida evolução da ciência e da tecnologia e de suas influências sobre 
o desenvolvimento da humanidade. 

Em continuidade, o PPP destaca o papel do professor, denominado orientador de 

aprendizagem na metodologia do Telecurso 2000, como elemento chave na organização das 

situações de aprendizagem, pois lhe compete dar condições para que os alunos aprendam a 

aprender, desenvolvendo situações de aprendizagens diferenciadas e estimulando a 

articulação entre saberes e competências. Não abandona os conteúdos disciplinares, mas 

argumenta que a diferença está na forma de trabalhar os conteúdos. Em vez de decorá-los, os 

alunos passam a exercitar as habilidades e, a partir delas, desenvolvem competências 
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imprescindíveis ao exercício da cidadania, em sentido amplo, uma vez este processo em 

desenvolvimento lhes é útil no contexto do trabalho e da vida social. 

De acordo com Perrenoud (2007), a escola deve proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento das competências de aprender a aprender, pensar, relacionar o conhecimento 

com dados da experiência cotidiana e dar significado ao aprendido. A contextualização dos 

conteúdos permite aos alunos desenvolver as competências de vincular a educação ao mundo 

do trabalho e à prática social. O trabalho pedagógico deve priorizar, nos conteúdos e práticas, 

a constituição de competências e valores, desbastando o currículo enciclopédico 

congestionado de informações.  

3.1.2 Processo avaliativo  

O SESI Escola EJA concebe a avaliação como um elemento do processo ensino 

aprendizagem. “A avaliação deve oferecer subsídios necessários para o encaminhamento de 

novas ações que estimulem a aprendizagem do aluno, amplie seu potencial, oportunizando o 

seu permanente crescimento, promovendo-o como cidadão” (SANTA CATARINA, 2008,    

p. 100).  Nesse sentido, a avaliação é entendida como um processo e não produto. A avaliação 

constitui-se num conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e 

como foi aprendido e envolve desde o recolhimento de dados até o julgamento a partir de 

critérios.  

É adotada a organização de “portifólios de avaliação” com o objetivo de garantir a 

consonância entre a concepção e a prática pedagógica adotada pelo Programa. O portfólio se 

configura em uma pasta para arquivamento periódico de amostras das produções individuais 

dos alunos e de produções coletivas.  Estas produções, após recuperação dos estudos, são 

escolhidas pelos próprios alunos em conjunto com o professor.  

Ao finalizar os estudos em cada disciplina, com base nas produções do aluno, na sua 

auto-avaliação e no seu desempenho quando da realização das avaliações dirigidas, o 

professor elabora um parecer descritivo contendo uma avaliação global do aluno, 

quantificando este parecer, isto é, convertendo-o em uma nota. A atribuição de notas é de 

competência exclusiva do professor da disciplina. 
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3.1.3 Metodologia do Programa 

Em função da diversidade regional e social da clientela de jovens e adultos do SESI 

em Santa Catarina, o Programa apresenta três propostas pedagógicas com matrizes 

curriculares e metodologias distintas, estruturadas sob a forma de: Oficina Pedagógica, 

Atendimento Individualizado e de Recepção Organizada em Telessala com uso de TV e 

Vídeo (TELECURSO, 2000). 

De acordo com o PPP, cada proposta pedagógica tem sua especificidade metodológica 

e visa garantir o desenvolvimento do processo de aprendizagem de forma coletiva e 

individual, com o foco nas inter-relações sociais, considerando a produção, a história e a 

cultura de cada um. São assegurados os conteúdos programáticos e curriculares 

correspondentes aos mínimos fixados pelo Conselho Nacional de Educação, os quais estão 

distribuídos em módulos/fascículos impressos e são trabalhados em momentos de estudos 

presenciais e a distância. Apresentaremos brevemente a metodologia desenvolvida na empresa 

em que foram coletados os registros da pesquisa.  

A metodologia da proposta da Recepção Organizada em Telessala consiste no 

desenvolvimento de atividades pedagógicas variadas utilizando como recursos a televisão, o 

videocassete, as fitas de vídeo com aulas do Telecurso 2000 e os respectivos fascículos, 

material impresso, com os conteúdos programáticos pertinentes ao Ensino Fundamental e ao 

Ensino Médio. 

A proposta pedagógica de Recepção Organizada em Telessala fundamenta-se nos 

seguintes princípios educacionais: 

- Educação para o trabalho, comprometido com a melhoria da qualidade de vida 
produtiva dos cidadãos; 
- Ensino em contexto que significa trazer situações do cotidiano para a sala de aula, 
buscando relacionar teoria e prática, mostrando alternativas na forma de pensar, 
estimulando o raciocínio crítico;  
- Aprendizado de habilidades básicas, priorizando as capacidades de “aprender a 
aprender”, pensar crítica e criativamente, tomar decisões e resolver problemas, 
transferindo e aplicando o conhecimento aprendido; e 
- Construção / aperfeiçoamento das atitudes de cidadania, pensar sobre o papel do 
aluno como sujeito da história e sua atuação na sociedade em que vive. (SANTA 
CATARINA, 2008,  p. 25). 

Os alunos freqüentam as aulas de forma regular, de acordo com o calendário e 

cronograma do curso. Têm a oportunidade de estudar em grupo e construir coletivamente o 

conhecimento, sob a mediação e o acompanhamento de um orientador de aprendizagem. 
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Após o recebimento das informações gerais sobre a estrutura e funcionamento do 

curso, é estabelecido com o aluno um contrato didático, a fim de comprometê-lo e 

responsabilizá-lo por sua aprendizagem, compreendendo três momentos: período de 

integração, tele-aulas e o trabalho em equipe.  

Os alunos assistem à teleaula, refletem e debatem sobre os conteúdos apresentados, 

tiram dúvidas e trocam experiências. De acordo com o PPP (SANTA CATARINA, 2008,      

p. 25), “a vivência na telessala objetiva, além da aprendizagem, o resgate e o desenvolvimento 

da auto-estima dos alunos, o estímulo à cooperação, à solidariedade, ao companheirismo e à 

liderança”.   

Nas teleaulas são realizadas atividades de maneira individual ou em grupos de 

trabalho, compreendendo os seguintes momentos: problematização, exibição da fita e leitura 

da imagem que tem o propósito de estabelecer correlações entre os conteúdos das disciplinas 

trabalhadas nas teleaulas, as imagens veiculadas e a realidade. Além das fitas de vídeo outro 

recurso utilizado é o fascículo, um livro texto com atividades complementares.  

O trabalho em equipe, nesta metodologia, propõe o comprometimento individual de 

cada um e a integração do grupo que é dividido em quatro equipes com um conjunto de 

atribuições específicas: socialização, coordenação, síntese e avaliação. Todos os alunos 

participam das quatro equipes, há um revezamento deles nas diferentes funções. Eles são 

observados e avaliados pelo professor em cada uma dessas funções. 

Apresentamos nas seções acima a proposta pedagógica do Programa SESI Educação 

do Trabalhador. Vale lembrar que as informações apresentadas foram retiradas de 

documentos oficiais da escola que representam o que o Programa se propõe.  

Entendemos que a educação é movimento, que não há uma única forma ou modelo de 

educação e a escola também não é o único lugar em que ela pode acontecer. A educação pode 

existir livre entre todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum 

um saber, uma crença, aquilo que é comunitário como um bem. Esses saberes geralmente 

atravessam os códigos sociais de conduta, as crenças, os valores, as regras do trabalho, as 

ideologias que constituem determinado grupo. A educação do homem pode existir por toda a 

parte, é o resultado da ação e interação do meio sócio cultural em que ele vive, “é o exercício 

de viver e conviver” (BRANDÃO, 1995, p. 47). 

O ensino formal é o momento em que a educação se sujeita a pedagogia (a teoria da 

educação), cria situações próprias para o seu exercício, produz os seus métodos, estabelece 

suas regras e tempos, e constitui executores especializados. É quando aparecem a escola, o 

aluno e o professor, e é neste cenário que nossa pesquisa está inserida (BRANDÃO, 1995). 
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Ao optarmos por buscar informações deste Programa em documentos, não deixamos 

de considerar essa rede de relações/educações em que os atores sociais estão inseridos, e é 

neste sentido que sabemos que é preciso considerar que, na prática, nem sempre o que se 

propõe nesses documentos acontece efetivamente.   
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4 CONSTRUÇÕES TEÓRICAS: UM MIRANTE DE ONDE OLHAR 

"Escola é... 
 

“O lugar onde se faz amigos, não se trata  
só de prédios,salas, quadros, programas,  

horários, conceitos... 
Escola é, sobretudo, gente, 

 gente que trabalha, que estuda, [...] 
Importante na escola não é só estudar,  

não é só trabalhar, é também criar laços de amizade,  
é criar ambiente de camaradagem, 

 é conviver,é se ‘amarrar 
nela![...]” . 

 
(Paulo Freire). 

Compartilhamos as idéias de Freire (2005) ao afirmar que escola não é só feita de 

paredes, janelas e concreto, ela é feita de gente. Gente que tem uma história, que dialoga, 

interage e se constitui na relação com o mundo. Nosso objetivo, nesta pesquisa, é 

compreender os discursos de parte dessa “gente”, os discursos dos alunos que circulam nesse 

espaço escola.  

Para compreender esse discurso ancoramos nossa pesquisa na teoria da enunciação de 

Bakhtin que percebe a palavra movimentando-se muito além de um sistema abstrato da 

língua, para este autor, a palavra é proveniente de um contexto, por isso flexível e variável a 

cada vez que é enunciada no curso da comunicação verbal.   

As noções enunciação/enunciado têm papel central na concepção que rege o 

pensamento bakhtiniano, isto porque a linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, 

cultural e social. Para Bakhtin (2003, p. 274) o enunciado é compreendido como a “real 

unidade da comunicação discursiva”, que possui uma natureza responsiva, ou seja, toda a 

enunciação é repleta da necessidade de resposta, na qual o ouvinte passa a ser falante. Para o 

autor essa compreensão do significado do enunciado não é passiva, mas sim uma atitude 

responsiva, seja de concordância, rejeição ou uma execução.  

Neste capítulo buscaremos apresentar ao leitor o aporte teórico que embasa nossa 

pesquisa, para posteriormente, na análise dos registros, estabelecermos algumas relações entre 

Linguagem e Educação. Buscamos entender, em Bakhtin, os conceitos de sujeito, linguagem, 

dialogismo, ideologia e campo. De acordo com Marques (2003) o apoio bibliográfico se deve 
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buscar na hora do escrever, para que seja inspiração, ajude a sair dos impasses, a descortinar 

novos horizontes e caminhos, ou seja, é um mirante de onde olhar.  

4.1 SUJEITO, LINGUAGEM E DIALOGISMO 

Iniciamos com os conceitos de sujeito, linguagem e dialogismo porque veremos, na 

medida em que fomos compreendendo-os, que não conseguimos dissociá-los. Segundo 

Bakhtin (2003, p. 348), “a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 

interrogar, ouvir, responder, concordar etc”. Bakhtin se posiciona contra qualquer tendência 

de monologização da existência humana, isto é, de negar a existência de um outro eu com 

iguais direitos e iguais possibilidades (FARACO, 2003, p.73).  

Um modelo monológico é autocentrado e insensível às respostas do outro, não as 

reconhece e sempre pretende ser a última palavra. Em Bakhtin (2004, p. 348) no enfoque 

monológico, o outro permanece inteiramente apenas objeto da consciência e não outra 

consciência.  

No pensamento bakhtiniano, ao contrário do modelo monológico, o sujeito é 

heterogêneo, dialógico, social permeado pelos elementos sociais e históricos do meio em que 

vive. O sujeito se constitui na e pela linguagem. O processo da fala é ininterrupto, não possui 

um começo e um fim determinados, pois sua elaboração se dá a partir de uma atividade de 

linguagem tanto exterior quanto interior. Nesse sentido, o dialogismo é principio constitutivo 

da linguagem e a condição do sentido do discurso.   

O sujeito é um ser historicamente construído nas relações que estabelece com ele 

mesmo e com os outros sujeitos. Essa interação possibilita ao sujeito perceber suas diferenças, 

atribuir sentidos ao discurso alheio, permitindo que o outro também atribua sentidos ao seu 

discurso. Assim, pode-se afirmar que nenhuma palavra é nossa porque traz em si o 

entrelaçamento destas relações, dessas vozes sociais.  

Para Bakhtin (2003, p. 349), “o homem entra no diálogo como voz integral. Participa 

dele não só com seus pensamentos, mas também com seu destino, com toda a sua 

individualidade”. Ele é um sujeito situado, pois está em um tempo e um espaço. Vale lembrar 

que a palavra diálogo já tem socialmente uma posição marcada que nos remete a 

entendimento ou solução de conflitos, porém, na teoria da enunciação, a “palavra diálogo 
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pode resultar tanto a convergência, o acordo, a adesão, o mútuo complemento, a fusão, quanto 

a divergência, o desacordo, o embate, o questionamento, a recusa” (FARACO, 2003, p. 66).   

Assim, concebe-se o dialogismo como espaço interacional entre o eu e o tu em que o 

sujeito se percebe individual e coletivamente nas relações que estabelece. Segundo Faraco 

(2003, p. 60) “o diálogo face a face [...] é um dos espaços em que se dá o entrecruzamento das 

múltiplas verdades sociais [...]”. O diálogo, no sentido amplo do termo, é entendido como um 

vasto espaço de luta entre as vozes sociais e é mergulhado neste espaço que o sujeito vai se 

constituindo discursivamente. Nesse espaço atuam as 

forças centrípetas (aquelas que buscam impor uma certa centralização 
verboaxiológica por sobre o plurilinguismo real) e forças centrífugas (aquelas que 
correm continuamente as tendências centralizadoras, por meio de vários processos 
dialógicos tais como a paródia e o riso de qualquer natureza, a ironia, a polêmica 
explícita ou velada, a hibridização ou a reavaliação, a sobreposição de vozes etc). 
(FARACO, 2003,  p. 67). 

A realidade lingüística social é heterogênea, sendo que nenhum sujeito absorve apenas 

uma voz social, mas sempre muitas vozes. A linguagem, segundo Bakhtin (2004), é concebida 

a partir de um ponto de vista histórico, social e cultural, que inclui a comunicação entre os 

sujeitos produtores do discurso. A situação e o meio social determinam por completo a forma 

e o estilo da enunciação. O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade 

real, precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso, a qual termina com a 

transmissão da palavra do outro (BAKHTIN, 2003, p. 275). 

Os sujeitos, socialmente organizados, interagem através de seus dizeres e produzem 

sentidos por meio deles. O eu e o outro são universo de valores diferentes, o mesmo contexto, 

o mesmo mundo quando correlacionado com o eu e com o outro recebe valorações diferentes 

que são determinadas por diferentes quadros axiológicos.  

Para Bakhtin (2004, p. 95), “não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc.”. A palavra está sempre carregada de um sentido ideológico ou vivencial, 

então, viver significa posicionar-se em relação a valores.  

Nesse sentido, não há enunciado neutro. Todo enunciado emerge necessariamente 

num contexto cultural e só é compreendido porque existe uma situação extraverbal implicada 

no verbal, incluindo interlocutores que se conhecem, compartilham contextos, pressupostos e 

sentimentos. A enunciação está ligada às condições de comunicação que, por sua vez , são 

ligadas a estruturas sociais.  
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Para Brait (2005), os sujeitos da enunciação deixam marcas do lugar histórico e social 

de onde falam, de sua posição discursiva, dão pistas ao seu destinatário, e este vai produzindo 

também os sentidos que serão responsáveis pela construção dos seus dizeres.  

A enunciação emerge de um discurso que cada indivíduo realiza por meio de uma 

expressão exterior definida, sendo que o auditório social vai interferir diretamente na 

exteriorização desse discurso. Refletindo sobre esta exteriorização do discurso, ressaltamos 

que os registros coletados durante as entrevistas são resultado de um contexto com um 

auditório social definido, ou seja, os sujeitos da pesquisa falam na empresa para a 

coordenadora do Programa.   

4.2 IDEOLOGIA  

“Ideologia! Eu quero uma prá viver 
Ideologia! Eu quero uma prá viver”.  

 
(Cazuza). 

Este refrão da música Ideologia, de autoria do cantor Cazuza, nos remete à utilização 

do termo ideologia como um conjunto de idéias, valores, pensamentos, doutrinas e visões de 

mundo de um sujeito ou de um grupo que orienta suas ações sociais e políticas. Percebe-se 

que este geralmente é o conceito empregado no senso comum ao termo ideologia, por isso 

buscaremos um breve histórico do termo para situar o leitor apresentando a compreensão de 

ideologia nesta pesquisa em um viés bakhtiniano.  

A origem do termo Ideologia ocorreu em 1796 com Destutt de Tracy, que criou a 

palavra e lhe deu o primeiro de seus significados: ciência de idéias. De acordo com Chauí 

(2007, p. 10):  

De Tracy procura analisar os efeitos de nossas ações voluntárias e escreve, então, 
sobre economia, na medida em que os efeitos de nossas ações voluntárias concernem 
a nossa aptidão para prover nossas necessidades materiais. Procura saber como 
atuam , sobre o indivíduo e sobre a massa, o trabalho e as diferentes formas da 
sociedade, isto é, a família, a corporação, etc.  

Em 1812, num discurso ao Conselho do Estado, Napoleão Bonaparte inverteu a 

imagem que os ideólogos tinham de si mesmos, estes se consideravam materialistas, realistas 

e antimetafísicos, porém foram chamados por Napoleão de tenebrosos metafísicos, ignorantes 
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do realismo político que se adapta à história. Para Chauí (2007), o sentido pejorativo dos 

termos “ideologia” e “ideólogos” veio desta declaração. 

Este termo voltou a ser empregado em um sentido próximo ao original com o 

positivismo de Augusto Comte. O termo assumia dois significados, por um lado a ideologia 

continuava sendo uma atividade filosófica-científca que estuda a formação das idéias  a partir 

da observação da relação do homem com a natureza; por outro lado, a ideologia passa a 

significar também o conjunto de idéias de uma época. Nesse sentido, durante este período 

a ideologia é sinônimo de teoria, esta sendo entendida como a organização 
sistemática de todos os conhecimentos científicos, indo desde a formação de idéias 
mais gerais, na matemática, até as menos gerais, na sociologia, e as mais 
particulares, na moral. Como teoria, a ideologia é produzida pelos sábios que 
recolhem as opiniões correntes, organizam e sistematizam tais opiniões e, sobretudo, 
as corrigem, eliminando todo elemento religioso ou metafísico que porventura nela 
exista. (CHAUÍ, 2007,  p. 11). 

Na corrente marxista, esta concepção positivista do termo ideologia passa a ser ela 

própria ideológica. É, a partir desta reversão do sentido de ideologia, de saber neutro e 

científico em saber contraditório e processual, que este termo chega até Marx. O texto em que 

Marx sinaliza a caracterização da ideologia tem por título: A Ideologia Alemã, sendo que a 

análise de Marx tem como objeto um pensamento historicamente determinado, ou seja, dos 

pensadores alemãs posteriores a Hegel. O principal argumento de Marx contra Hegel é que a 

alienação não é do espírito em suas idéias, mas principalmente, dos homens para com suas 

formas sociais reais em sua materialidade histórica (SIGNORINI, 2008, p. 187). 

Nessa perspectiva, se tem um terceiro deslocamento do conceito do termo ideologia 

que passa a se concentrar em uma crítica da organização social e da alienação à forma 

mercadoria, ao trabalho e a uma posição de classe deslocada, ou seja, passa de uma concepção 

idealista a um materialismo dialético. 

Em nossa pesquisa, buscamos compreender o termo ideologia em um viés 

bakhtiniano, sendo que ideologia é um conceito fundamental nos estudos de Bakhtin e o 

Círculo. Antes de prosseguir, vale explicar que o Círculo trata-se de um grupo de intelectuais 

multidisciplinar, com pessoas de diversas formações intelectuais e atuações profissionais, que 

se reuniu regularmente de 1919 a 1929. Este grupo, de acordo com Faraco (2003) tinha em 

comum a paixão pela filosofia e pelo debate de idéias, mergulhavam fundo nas discussões dos 

filósofos do passado, sem deixar de se envolver criticamente com autores do seu tempo.  

Neste viés teórico, buscamos ancorar nossa compreensão do termo Ideologia nas obras 

de Bakhtin (2004), Faraco (2003) e Brait (2005). Para Bakhtin (2004, p. 31) “as bases de uma 
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teoria marxista da criação ideológica – as dos estudos sobre o conhecimento científico, a 

literatura, a religião, a moral, etc. – estão estreitamente ligadas aos problemas da filosofia da 

linguagem”. Isto é, qualquer enunciado na concepção do Círculo é ideológico porque se dá no 

interior de uma das áreas da atividade intelectual humana e expressa sempre uma posição 

avaliativa, não existe enunciado não ideológico.  

Ideologia, então, “é o nome que o Círculo costuma dar, para o universo que engloba a 

arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, ou seja, todas as 

manifestações superestruturais” (FARACO, 2003, p. 46). Um produto ideológico faz parte de 

uma realidade, natural e social, possui um significado e remete a algo fora de si mesmo.  

Em Bakhtin (2004, p. 31) “tudo que é ideológico é um signo, sem signos não existe 

ideologia”. Os signos são objetos naturais e específicos, partem de uma realidade refletindo e 

refratando uma outra realidade. Refratar significa, para o Circulo, que com os signos nós não 

somente descrevemos uma realidade, mas construímos também essa realidade. A refração, na 

concepção do Círculo, é condição necessária no processo de significação. Isto porque as 

significações não são dadas no signo em si, mas são construídas na história dos grupos sociais 

com suas experiências, valorações e interesses sociais. Para Faraco (2003, p. 50), “a refração é 

o modo como se inscrevem nos signos a diversidade e as condições das experiências 

históricas dos grupos humanos”. Os signos não são unívocos porque consideram essa 

diversidade de experiências, e é isto que os torna vivos e móveis dentro de um grupo social.    

Todo signo, além do sentido físico-material e do sentido sócio-histórico, recebe um 

ponto de vista. Para explicitar, buscamos os dizeres de Miotello (2005, p. 170): “Uma 

camiseta na qual se pinta um escudo de um time de futebol é muito mais que uma camiseta. E 

se for assinada pelo craque de futebol que a usa, incorpora mais valor ainda”. Então, onde o 

signo se encontra, se encontra também o ideológico, eles são mutuamente correspondentes, 

pois todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica, isto é: se é bom, verdadeiro, 

correto, falso e assim por diante.  

O conjunto de signos de um determinado grupo social Bakhtin vai chamar de universo 

dos signos. Neste universo, para compreender um signo, o sujeito precisa aproximá-lo de 

signos que já conhece, ou seja, a compreensão é uma resposta a um signo por meio de outros 

signos. Para Faraco (2003, p. 48): 

Os signos emergem e significam no interior de relações sociais, estão entre seres 
socialmente organizados; não podem, assim, ser concebidos como resultantes de 
processos apenas fisiológicos e psicológicos de um individuo isolado; ou 
determinados apenas por um sistema formal abstrato. Para estudá-los é indispensável 
situá-los nos processos sociais globais que lhe dão significação.  
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Nossa relação com o mundo está sempre atravessada por valores e são os momentos 

de encontro com o outro, a comunicação cotidiana, que vão alimentando e povoando esse 

universo de signos, o que, conseqüentemente, constitui e faz da linguagem um lugar completo 

da materialização dos fenômenos ideológicos.   

A realidade nunca nos é apresentada de forma crua, vivemos em um mundo de 

linguagens, signos e significações. Em Bakhtin (2004), cada signo ideológico não é apenas 

um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento desta realidade. Nós nos 

relacionamos com um real enformado em matéria significante que possibilita espaços de 

encontro com a construção de nossa subjetividade pela constituição dos sentidos. É pelo 

processo de interação social que a consciência individual se impregna de conteúdo ideológico, 

sendo que essa cadeia ideológica se estende de consciência individual em consciência 

individual.  

Para Bakhtin, a consciência individual é um fato sócio ideológico, a consciência 

adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas 

relações sociais, os signos são o alimento da consciência individual. Neste sentido, “a palavra 

é um fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2004, p. 36). A palavra está presente 

em todos os atos de compreensão e interpretação dos sujeitos, funciona como uma espécie de 

agente e memória social, pois uma mesma palavra pode circular em contextos diversamente 

orientados. As ideologias são construídas nesse jogo de relações de acordo com os interesses 

de determinado grupo social.   

4.3 A COMPREENSÃO DO CONCEITO CAMPO 

Para compreensão do conceito esfera/campo da comunicação discursiva, buscamos 

uma aproximação entre as idéias de Bourdieu e Bakhtin. Para aproximação dessas idéias 

buscamos aporte em Grillo (2006). Para a autora (2006, p.135) “ambos os autores formularam 

seus trabalhos como contraposição e alternativa ao subjetivismo não hegemônico, porém 

ainda influente nas formas de pensar das respectivas épocas, e ao objetivismo reinante”. 

Ainda, de acordo com esta autora, Bakhtin e Bourdieu buscaram inserir a ordem social, a 

história e o sujeito em suas teorias, de forma a deslocar as duas perspectivas disponíveis.  

As idéias destes autores são próximas na identificação das linhas mestras do 

pensamento de suas épocas e nas críticas que fazem ao subjetivismo e objetivismo, com vistas 
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a redirecionar a inserção da linguagem, do sujeito, da história, da ideologia e do social no 

âmbito das Ciências Humanas.  

Entretanto, Bourdieu concentra-se no estudo da relação entre as estruturas sociais e 

constituição da subjetividade enquanto Bakhtin privilegia a natureza social da linguagem. 

Para Bakhtin (2004, p.123):  

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 
formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da língua.  

Neste sentido, entende-se por diálogo toda comunicação verbal de qualquer tipo que 

seja. Assim, a comunicação verbal jamais poderá ser explicada ou compreendida fora de uma 

situação concreta. Para Bakhtin (2004, p.125), “a enunciação realizada é como uma ilha 

emergindo um oceano sem limites, o discurso interior”.  

A forma e a dimensão desta ilha são determinadas pela situação e pelo auditório 

social. Nesta relação entre o material verbal e o contexto, o discurso não é concebido como 

um reflexo da situação, mas como o seu acabamento avaliativo. A força coercitiva, que é 

exercida pela ideologia, determina de que forma a realidade é refratada. De acordo com o 

autor “ a posição social, o título e o peso do destinatário, refletido nos enunciados dos campos 

cotidianos e oficiais, são de índole especial” (BAKHTIN, 2003, p. 302).  

Para Grillo (2006), a noção de campo da comunicação discursiva é compreendida 

como um nível específico de coerções que, sem desconsiderar a influência da instância 

socioeconômica, constitui as produções ideológicas, segundo a lógica particular de cada 

campo. Assim, no discurso, o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional estão 

ligadas nos enunciados e são determinadas pela especificidade de um determinado campo de 

comunicação. Ainda, de acordo com a autora “a obra do Círculo caracteriza-se, de um lado, 

por admitir as especificidades coercitivas de cada campo/esfera e, de outro, por assentar a sua 

natureza comum sobre a constituição semiótica, em especial no signo lingüístico” (GRILLO, 

2006, p.144). 

Segundo Grillo (2006), é na interação verbal que se materializa a língua, os signos 

ideológicos e a articulação de fatores internos e externos ao campo.  O Círculo estabelece uma 

distinção entre ideologia do cotidiano e os sistemas ou esferas ideológicas constituídas. A 

ideologia do cotidiano é o ponto de partida para a constituição das esferas ideológicas, mas 
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também sofre influência delas, e está ligada a palavra interior acompanhando todos os gestos 

e atos da consciência humana.  

Neste contexto, a palavra alheia desempenha um papel fundamental na formação 

ideológica do homem, sendo que o campo discursivo é determinante para a compreensão da 

presença e do tratamento dado a esta palavra. Bakhtin (2003) considera que o papel do outro 

para quem se constrói o enunciado é exepcionalmente grande, sendo que desde o início o 

falante aguarda a resposta dele, esperando uma ativa compreensão responsiva.  

Assim, “um traço (constitutivo) essencial do enunciado é seu direcionamento a 

alguém, o seu endereçamento” (BAKHTIN, 2003, p. 301).  Esse destinatário pode ser um 

participante direto do diálogo, pode ser uma coletividade de algum campo especial da 

comunicação cultural, um povo, um inferior, um superior, uma pessoa estranha, como 

também pode ser um outro totalmente indefinido, não concretizado. Porém, de acordo com 

Bakhtin, essas modalidades e concepções dos destinatários são determinadas pelo campo da 

atividade humana e da vida real a que tal enunciado se refere. 
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5 ENTRE TRILHAS: PARADAS PARA COMPREENDER OS SENTID OS 

 “A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros”. 

 (BAKHTIN, 2004, p. 113).    

A palavra, ao mesmo tempo em que se apóia em mim numa extremidade, na outra 

apóia-se sobre meu interlocutor, ela é produto da interação dos sujeitos. As palavras, a serem 

analisadas neste capítulo, são enunciadas por sujeitos que vivenciam um determinado 

contexto, a sala de aula na empresa, e estão direcionadas a um interlocutor específico: a 

pesquisadora. Neste sentido, as palavras enunciadas constituem-se como produto ideológico, 

resultado do processo de interação entre os sujeitos. O que buscamos, neste capítulo, é 

compreender as vozes que constituem as palavras enunciadas pelos sujeitos desta pesquisa. 

Realizaremos a análise do discurso dos sujeitos ancorados no viés da enunciação de 

Bakhtin (2003, 2004) que concebe linguagem de um ponto de vista histórico, cultural e social. 

Para este autor, a consciência individual, que caracteriza o sujeito social, é um fato social e 

ideológico.  A realidade da consciência é um fenômeno suscitado pela linguagem a qual 

interliga as identidades sociais. 

 O conjunto dos discursos que atravessam o sujeito ao longo de sua vida é que vai 

determinar sua consciência. Assim, o pensamento de Bakhtin (2003) considera dois aspectos 

fundamentais neste movimento: a alteridade, que pressupõe a existência de um “outro” 

reconhecido pelo “eu”, e o dialogismo que rege as relações entre ambos os sujeitos. Ou seja, 

as palavras estão atravessadas pelo outro, pelo dito e não dito do meio social em que se vive, a 

ponto de Bakhtin afirmar que “não existem palavras sem voz, palavras de ninguém” 

(BAKHTIN, 2003, p. 330). 

Nessa perspectiva, o olhar do outro funciona como uma espécie de horizonte que 

molda os valores, percepções e concepções de mundo e é neste embate de diferentes 

concepções que o novo emerge e o conhecimento se constrói. 

Organizamos este capítulo de análises em três seções: a primeira se refere aos sentidos 

atribuídos pelos sujeitos ao fato de estudar na empresa para a empresa; a segunda aos sentidos 

que extrapolam o espaço empresa e a terceira os sentidos atribuídos à palavra trabalho. No 

início de cada seção, apresentaremos um quadro com os registros selecionados.  
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5.1 O ESTUDAR PARA A EMPRESA 

Os enunciados produzidos são heterogêneos, pois caracterizam o lugar e a posição de 

cada sujeito, porém algumas regularidades podem ser encontradas nestes enunciados que 

serão destacados nesta análise. Selecionamos alguns recortes, dos registros obtidos através das 

entrevistas, e construímos três quadros agrupando esses dizeres por regularidades. Em todos 

os quadros buscamos apresentar recortes dos registros de todos os sujeitos da pesquisa. Nesta 

primeira seção apresentaremos os sentidos que nos remetem ao estudar para a empresa. Os 

registros desse quadro foram norteados pelos seguintes comandos: “Porque você retornou a 

estudar na empresa?” e “Que sentidos têm estudar na empresa?”. 

SUJEITO ESTUDAR PARA A EMPRESA 

Paulo Voltei e estudar pela empresa, por mim e pelos filhos. Eu também tenho dois filhos 
e pra incentivar um pouco também o estudo. 
Ninguém tá seguro por causa dos estudos, mas ajuda né. 
Tem uma importância sem dúvida. 
É para crescer. Essa vaga que teve agora na expedição eles botam lá os requisitos 
que tem que ter pra concorrer esta vaga,.... 
...se eu não tivesse agora estudando eu já não podia participar... 
...tem uma vaga pra ganhar um pouco a mais tem que ter estudo... 
...agora podia concorrer esta vaga... 

Thiago Uma que a empresa, a Maria(analista recursos humanos) falou que era bom 
voltar a estudar e eu quero fazer um curso técnico aí precisa ter o segundo grau.  
Estudo é muito importante, falta agora. Porque se eu tivesse o segundo grau eu já 
poderia tá fazendo curso técnico... 

Rafael ...daí eles convidaram para estudar eu até fiquei meio assim a princípio. Porque 
eu fiz o primeiro grau e nunca ninguém falou nada para fazer o segundo grau, não 
sei se eles achavam que eu tinha... 
Atualmente a empresa me pediu não posso negar, mas como eu estou aposentado 
eu não precisaria estudar eu estudei eu voltei por conta própria... 
Eu acho que é um incentivo que eles dão pra gente, porque eles pagam pra gente, 
dão a sala de aula e só cabe nos se esforçar pra estudar, é um incentivo. 

Pedro Ah, foi pedido da empresa, mas um pouco de interesse também eu tinha. 

Daniel Porque quando eu vim trabalha aqui eles falaram que tinha que estudar, porque 
eles não pegavam se não tivesse o primeiro grau completo... 
É qualquer vaga e oportunidade que aparece na empresa tem que te curso de 
computação, segundo grau completo senão tu não consegue nem fazer uma 
entrevista pra consegui esse emprego na outra área. 

Ricardo Voltar a estudar na empresa é uma garantia de emprego porque eles tão sempre 
falando que tem que ter o segundo grau. 
É importante. Porque na firma a gente lida muito com contas e computador e daí 
o estudo já ajuda bastante. 

Quadro 1: Estudar para a empresa 
Fonte: Da Pesquisadora 
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5.1.1 Eles falaram que tinha que estudar: o estudo como obrigatoriedade e condição para 

permanência no mercado de trabalho 

No momento em que são questionados por que retornaram a estudar, percebemos que 

os sujeitos se remetem a um outro. “Por palavra do outro [...] eu entendo qualquer palavra de 

qualquer outra pessoa, dita ou escrita em minha própria língua ou em qualquer outra língua, 

ou seja, é qualquer outra palavra que não é minha (BAKHTIN, 2003, p.379).  Portanto, as 

palavras além de minhas pertecem a um outro porque vivemos em um mundo de palavras do 

outro. Nossa vida é reação as palavras do outro, “ a palavra do outro coloca diante do 

indivíduo a tarefa especial de compreendê-la” (BAKHTIN, 2003, p. 379). Trazemos alguns 

recortes com o objetivo de identificar as outras vozes que se fazem ouvir nos dizeres dos 

alunos. 

Uma que a empresa, a Maria (analista recursos humanos) falou que era bom voltar a 

estudar... (Thiago). 

...daí eles convidaram para estudar eu até fiquei meio assim a princípio. Porque eu fiz 

o primeiro grau e nunca ninguém falou nada para fazer o segundo grau, não sei se 

eles achavam que eu tinha... (Rafael).  

Nestes recortes a voz do outro se manifesta pela empresa e é marcada pelas palavras 

que a empresa e eles convidaram. Percebemos que a empresa exerce influência sobre a 

decisão dos alunos em retornar a estudar. O adjetivo bom, utilizado por Thiago, pode sinalizar 

esse retorno como garantia de emprego, já que foi Maria, a analista de recursos humanos da 

empresa, que falou. Para Maria o retornar a estudar é bom não apenas pela garantia do 

emprego de Thiago, mas pela garantia de mão de obra qualificada para a empresa. Em função 

da posição social, cargo que ocupam na empresa, Maria e Thiago, apesar de utilizarem o 

mesmo adjetivo bom, os sentidos produzidos apresentam interesses variados e atitudes 

responsivas ativas diferenciadas ao mesmo convite.    

Rafael também marca esta voz da empresa através de um convite com as palavras eles 

convidaram. A palavra convite nos remete a um pedido de alguém, sinaliza que é feito por 

alguém, neste caso a empresa. O convite realizado pela empresa marca uma relação 

assimétrica, que espera uma atitude de Rafael. Este ao perceber e compreender o significado 
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do convite, ocupa uma posição responsiva ativa concordando e aceitando o convite.  Em 

Bakhtin (2003, p. 272):  

Toda compreensão plena real é ativamente responsiva e não é senão uma fase inicial 
preparatória de resposta (seja qual a forma em que ela se dê). O próprio falante está 
determinado precisamente a essa compreensão ativamente responsiva: ele não espera 
uma compreensão passiva, por assim dizer, que apenas duble o seu pensamento em 
voz alheia, mas uma resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, 
uma execução, etc.  

Daniel e Ricardo apresentam esta atitude responsiva também marcando a voz da 

empresa em seus discursos com as palavras eles falaram e eles tão sempre falando. 

Apresentamos abaixo recorte da fala destes sujeitos: 

Porque quando eu vim trabalhar aqui eles falaram que tinha que estudar... (Daniel).  

 

Voltar a estudar na empresa é um garantia de emprego porque eles tão sempre 

falando que tem que ter o segundo grau (Ricardo).  

As expressões que tem que ter e tinha, utilizadas por Daniel e Ricardo, foram 

destacadas porque são palavras determinantes que emolduram o discurso da obrigatoriedade. 

Ao falarem voltar a estudar na empresa e quando eu vim trabalhar aqui percebemos que a 

expressão eles se refere a empresa que passa a determinar esta obrigatoriedade do estudo 

como condição (quando) e garantia de emprego.   

De acordo com Faraco (2003, p. 81), “a palavra de autoridade, em seus variados tipos, 

é aquela que nos interpela, nos cobra reconhecimento e adesão incondicional”. Este discurso 

de autoridade também está direcionado, ou seja, endereçado aos trabalhadores sem 

escolaridade. Para Bakhtin (2003, p. 301) “um traço essencial do enunciado é o seu 

direcionamento a alguém, o seu endereçamento”. Neste sentido, o discurso de autoridade da 

empresa espera uma atitude responsiva ativa dos trabalhadores sem escolaridade, diante do 

que ele deve “ter e fazer”, ou seja, retornar a estudar. 

 Ao utilizarem a expressão eles, Daniel, Ricardo, Rafael e Thiago apresentam uma 

regularidade em seus dizeres: o motivo de voltarem a estudar foi em função de um outro, 

nesse caso, representado pela empresa. Estes alunos remetem à empresa a responsabilidade 

por eles estarem freqüentando o Programa como se o seu próprio querer não garantisse o seu 

retorno à sala de aula.   
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Para compreender essa atitude responsiva dos trabalhadores buscamos nesse momento 

o conceito de ato/atividade em Bakhtin. Para o autor ato/atividade são entendidos como agir 

humano, ou seja, ação física praticada por sujeitos, ação situada a que é atribuído um sentido 

no momento mesmo em que é realizada. A apropriação do discurso do outro na criação de um 

contra-discurso, nesse caso quando os trabalhadores apropriam-se do discurso da Maria para 

formularem suas atitudes responsivas, faz com que esse ato/atividade caracteriza ações 

simbólicas, ações dotadas de sentido, ou seja, enunciações avaliativas.  

Para Bakhtin (2004), como ser sócio cultural que é, o homem, se constitui no e com o 

olhar do outro (que ora este outro possa ser ele mesmo), que é historicamente determinado.  

Neste momento, buscamos algumas aproximações entre Bakhtin e Freire que concebe 

o homem como ser inacabado. Ambos os autores sustentam que é na interação e no diálogo 

que o homem se “constrói” ao mesmo tempo em que constrói o outro. Afirma Bakhtin (2003, 

p. 301): 

O papel do outro, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande 
como já sabemos.  Já dissemos que esses outros, para os quais o meu pensamento 
pela primeira vez se torna um pensamento real (e deste modo também para mim 
mesmo), não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da comunicação 
discursiva. Desde o início o falante aguarda a resposta deles, espera uma ativa 
compreensão responsiva.  

A educação é possível para o homem porque este é inacabado e sabe-se inacabado. A 

educação então, implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem. Este deve ser 

sujeito de sua própria educação. Na verdade, “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é 

próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento” (FREIRE, 1996, p. 55). 

Rafael também atribuiu o sentido de retornar a estudar a um outro, porém este outro é 

representado por um sentimento de gratidão, dádiva como pode ser depreendido no 

enunciado: 

Eu acho que é um incentivo que eles dão pra gente, porque eles pagam pra gente, dão 

a sala de aula e só cabe nós se esforçar pra estudar, é um incentivo (Rafael). 

Ao utilizar as expressões eles dão para a gente e eles pagam pra gente, Rafael marca 

o seu apagamento como o sujeito responsável pelo retorno à escola. O verbo “dar” remete ao 

sentido de doação e quando Rafael diz só cabe a nós estudar, existe o sentimento do 

recebimento desta doação. Segundo Gustavo (2007, p. 12), “esta condição de paciente e não 

de agente da ação, encabeçada pela presença do outro, evidencia o sentido de prêmio de 
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dádiva recebida”.  O outro, nas expressões eles dão e eles pagam, parece ter uma autoridade 

consagrada na empresa, o que lhes dá um certo apoio externo, este pode ser marcado nas 

expressões é um incentivo e só cabe a nós se esforçar para estudar.  De acordo com Godbout 

(2009, p. 6), o conceito de dádiva de “modo mais positivo, é em prol do outro ou em nome do 

laço social”. O autor afirma que não é um fenômeno irrelevante, basta pensar no que circula 

entre amigos, vizinhos, em forma de presentes, hospitalidades e de serviços.  Neste caso, o 

direito é sinalizado por Rafael através de um serviço que é disponibilizado pela empresa: a 

escola.  

Apresentamos, nas linhas que seguem, mais alguns recortes dos dizeres de Paulo e 

Daniel em que esta voz de autoridade da empresa também se faz presente (os grifos são 

nossos): 

Essa vaga que teve agora na expedição eles botam lá os requisitos que tem que ter 

pra concorrer esta vaga [...]se eu não tivesse agora estudando eu já não podia 

participar[...]  (Paulo).  

 

É qualquer vaga e oportunidade que aparece na empresa tem que te curso de 

computação, segundo grau completo senão tu não consegue nem fazer uma entrevista 

pra consegui esse emprego na outra área (Daniel).  

Quando Paulo diz eles botam lá os requisitos, a empresa se manifesta, em seu dizer, 

como alguém que cria os critérios, dita as regras, detém o poder. A empresa é quem determina 

os requisitos. Gostaríamos, neste momento, de estabelecer uma analogia com o termo dos 

outsiders proposto por Elias (2000) no livro “Os estabelecidos e os outsiders”.  

Nesta obra, o autor caracteriza os outsiders como os recém-chegados “os de fora” que, 

mesmo sendo trabalhadores da mesma classe social, cor, nível educacional dos outros 

habitantes de Winston Parva eram chamados assim porque não eram antigos residentes desta 

comunidade. De acordo com Elias (2000, p. 20), esta pequena comunidade de Parva apresenta 

uma constante configuração universal de estabelecidos-outsiders: o grupo dos estabelecidos 

atribuía a seus membros características superiores; excluía todos os membros do outro grupo 

do contato social não profissional com os seus próprios membros através de controles sociais.  

No caso, o dizer de Paulo eles botam lá os requisitos representa a empresa como este 

grupo já estabelecido que através do controle social - nível de escolarização- determina quem 

pode ou não participar. Paulo justifica e reconhece este poder atribuído à empresa quando 
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enuncia: se eu não tivesse agora estudando eu já não podia participar, ou seja, a condição de 

estar estudando garante a permanência dele naquele grupo, caso contrário, seria excluído.  

Esta demarcação eu já não podia participar pode ser indicador das relações de poder, 

da hierarquização, que existe entre a empresa e o trabalhador Paulo. A voz da empresa, nessa 

perspectiva, também se faz presente no enunciado de Daniel quando diz senão tu não 

consegue nem fazer uma entrevista para conseguir este emprego na outra área. Porém, 

Daniel não nos remete somente à empresa, mas a uma sociedade que valoriza a escolarização, 

relacionando-a com a questão do mercado de trabalho, conforme veremos na seção seguinte. 

Nesse sentido, resgatamos também momentos vividos na história da EJA, já 

explicitados no capítulo 3, em que Graff (1995) aborda essa relação entre escolaridade, 

crescimento profissional e econômico. Para o autor os meios de comunicação nos levaram a 

algumas dessas ilusões. Várias vezes, durante a história da EJA, esses meios falaram da 

necessidade da alfabetização assegurar o funcionamento social efetivo para cooperação e 

comunicação. Mas, de acordo com autor os meios de comunicação estão sem dúvida 

mudando; as concepções tradicionais de leitura e de escrita, tão proeminentes em todas as 

campanhas de alfabetização, são insuficientes para suprir as novas necessidades. Além disso, 

há um corpo crescente de evidências de que a posse da alfabetização, mesmo de alta 

qualidade, não é garantia de emprego (GRAFF, 1995, p.79).  

5.1.2 É para crescer: o valor do estudo como ascensão profissional  

Nesta seção, através dos enunciados de Daniel, Paulo, Thiago e Ricardo, pretendemos 

apresentar mais alguns sentidos atribuídos ao Programa SESI, em especial os sentidos que se 

referem à valoração do estudo.  

Ninguém tá seguro por causa dos estudos, mas ajuda né. Tem uma importância sem 

dúvida. É para crescer[...] se eu não tivesse agora estudando eu já não podia 

participar[...]tem uma vaga pra ganhar um pouco a mais tem que ter estudo[...] 

(Paulo).  

 

[...] e eu quero fazer um curso técnico aí precisa ter o segundo grau. Estudo é muito 

importante, falta agora. Porque se eu tivesse o segundo grau eu já poderia tá fazendo 

curso técnico[...] (Thiago).  
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É qualquer vaga e oportunidade que aparece na empresa tem que ter curso de 

computação, segundo grau completo senão tu não consegue nem fazer uma entrevista 

pra consegui esse emprego na outra área (Daniel). 

 

É importante. Porque na firma a gente lida muito com contas e computador e daí o 

estudo já ajuda bastante (Ricardo). 

Ao enunciarem tem uma importância sem dúvida, estudo é muito importante e é 

importante, os sujeitos utilizam expressões em comuns: importante e importância. Paulo, 

Thiago e Ricardo, ao utilizarem essas expressões, apontam que já existe, ideologicamente, 

naquele grupo, uma valoração acerca do estudo. De acordo com Bakhtin (2004, p. 36-38) na 

medida em que as interações vão se aprofundando e os padrões são repetidos, as enunciações 

se relacionam e se integram em um sistema ideológico que vai se constituindo 

permanentemente naquele grupo.  

Quando diz que o estudo é muito importante, falta agora Thiago, ao fazer uso do 

advérbio de intensidade muito, parece enfatizar ainda mais esta valoração reconhecendo a 

falta que o estudo lhe faz nas expressões falta agora. O estudo é apontado por ele como 

condição (se eu tivesse) e pré-requisito para o curso técnico. Ao utilizar as expressões senão 

tu não consegue e já não podia participar, Paulo e Daniel também parecem reconhecer o 

estudo neste sentido de condição para conseguir um emprego em outra área ou garantir uma 

ascensão profissional, ou seja, para crescer. Buscamos também dois recortes dos classificados 

de empregos do jornal de Santa Catarina do dia doze de maio de 2009 que confirmam esta 

ideologia em nossa sociedade, uma valoração acerca do estudo como condição de 

permanência no mercado de trabalho, numa relação direta entre escolaridade e mercado de 

trabalho. 

 



69 

 

 Ilustração 1: Anúncios de emprego 
 Fonte: Jornal de Santa Catarina, dia 12/05/2009. 

Os requisitos exigidos nos anúncios de emprego sinalizam uma relação entre diplomas 

e cargos e é nesse sentido que a escola passa a ser vista pelos sujeitos de nossa pesquisa, como 

esperança para uma melhor colocação no mercado de trabalho. De acordo com Bourdieu 

(1998, p. 132),   

o diploma  “universaliza” o trabalhador porque, análogo nesse aspecto à moeda, 
transforma-o num “trabalhador livre” no sentido de Marx, mas cuja a competência e 
de todos os direitos correlativos são garantidos em todos os mercados (por oposição 
ao produto “ da casa” que está acorrentado a um mercado porque todas as suas 
propriedades lhe vêm do cargo que ocupa). Garante uma competência que 
corresponde ou não a uma competência de fato. 

Nessa perspectiva, o autor afirma que o tempo do diploma não é o da competência, “a 

obsolescência das capacidades (equivalente ao desgaste das máquinas) é dissimulado-negado 

pela intemporalidade do diploma” (BOURDIEU, 1998, p. 132). Mesmo assim, percebemos 

que o diploma, em nossa sociedade, tem uma valoração porque ideologicamente marca a 

legitimação do conhecimento.  

A valoração da conclusão dos estudos, legitimada pelo diploma, é apontada pelos 

sujeitos de nossa pesquisa como condição para o crescimento profissional.  Para Bakhtin 

(2004, p. 45) “para que o objeto, pertencente a qualquer esfera da realidade, entre no 

horizonte social do grupo e desencadeie uma relação semiótica-ideológica, é indispensável 

que ele esteja ligado às condições sócio-econômicas do referido grupo”, ou seja, para um 

objeto entrar no domínio da ideologia precisa haver o seu reconhecimento e valor social. 

Paulo marca este reconhecimento social ao estudo quando fala sempre que tem uma vaga 

para ganhar um pouco mais tem que ter estudo.  
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Quando Paulo diz é para crescer, se remete ao estudo como condição, requisito para o 

seu crescimento profissional. Ao utilizar a expressão para, indica potencialmente uma 

finalidade, ele sinaliza que o estudo é preparação para o crescimento que parece estar no 

futuro. Para Bakhtin (2003, p. 394), “o indivíduo não tem apenas meio e ambiente, mas um 

horizonte próprio”. Paulo também reconhece que o fato de estar estudando pode representar 

garantia do seu de emprego ao afirmar que ninguém tá seguro por causa dos estudos, mas 

ajuda né. Ao utilizar o né, Paulo parece esperar uma confirmação da pesquisadora referente a 

sua atitude, é como se não estivesse seguro do que está afirmando. Talvez a ajuda do estudo, 

neste momento presente, não está tão clara ou é tão importante para Paulo como será no 

futuro quando ele afirma com certeza que é para crescer.  Apresentamos a seguir a ilustração 

que Paulo fez para representar como se sente neste espaço. É importante resgatar que esse 

espaço é um Programa de escolarização que fica situado em uma sala de aula dentro da 

empresa em que esses sujeitos desempenham sua função profissional. O contexto que envolve 

os sujeitos nesse momento da ilustração é de serem alunos do Programa e trabalhadores da 

empresa que proporciona este Programa.  

 

Ilustração 2: Representação de Paulo referente a como se sente neste espaço  
Fonte: Aluno do Programa SESI EJA 

O fato de Paulo representar seus pensamentos desenhando uma nuvem com ele 

segurando o diploma é como se estivesse reconhecendo o estudo somente através de sua 

legitimação (o diploma) que acontecerá no futuro.  Ele parece não reconhecer a escola neste 
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momento presente com tanta certeza como reconhece no futuro, é como se estivesse nas 

entrelinhas que este crescimento só será possível com o diploma em mãos.  Para Bourdieu 

(1998, p.136 ), 

o poder conferido por um diploma não é pessoal, mas coletivo, uma vez que não se 
pode contestar o poder legítimo (os direitos) conferido por um diploma ao seu 
portador, sem contestar ao mesmo tempo, o poder de todos os portadores de 
diplomas e a autoridade do SE que lhe dá garantia. 

O estudo, ao ser legitimado pelo diploma, passa a ser uma propriedade adquirida pelo 

sujeito que o acompanha por toda a sua vida. A intemporalidade do diploma pode resultar na 

“defasagem entre as competências garantidas pelo diploma e as características dos cargos, 

cuja mudança depende da economia, é mais rápida” (BOURDIEU, 1998, p. 132).  

Nesse contexto, é freqüente ouvirmos expressões na mídia como as que seguem: “a 

escola deve atender às demandas do mercado de trabalho”, “a escola precisa adequar-se às 

necessidades do mercado de trabalho”, “o currículo da escola deve adequar-se aquilo que a 

empresa necessita”, etc. Porém, estas expressões não levam em conta dois fatores: as 

características, em especial, do mercado capitalista e a escola como espaço de mediação, e 

não somente como instituição subordinada ao mercado de trabalho.  

Considerando esses dois fatores Franco (1991, p. 85) afirma que: “A educação escolar 

não garante a priori um posto de trabalho específico ao aluno, mas pode por outro lado, 

propiciar conhecimentos que o ajudem a encontrar o seu emprego, dentre as múltiplas 

alternativas oferecidas pelo mercado de trabalho”.    

A escola, nesse sentido, passa a ser entendida como um espaço importante de 

socialização de conhecimentos, de questionamentos, em que os alunos se apropriem dos 

conteúdos gerais e específicos, com uma visão abrangente do processo de aprendizagem, 

capazes de aplicar adequadamente os conhecimentos adquiridos a situações profissionais e 

particulares. 

De acordo com o PPP do SESI (SANTA CATARINA, 2008), não se pode ignorar que 

o desenvolvimento intelectual supera a aquisição automática e o armazenamento de 

conhecimentos, muitas vezes desarticulados e meramente formais. “Gerenciar habilidades e 

conhecimentos adquiridos transformando-os em competências é a ordem dos tempos atuais” 

(SANTA CATARINA, 2008, p. 15). A educação não se configura mais como a existência de 

um espaço para qualificar-se (escola) e um outro para aplicar os conhecimentos adquiridos 

(mercado de trabalho), surge a necessidade de uma educação permanente. Para Bianchetti 
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(2005, p. 149), “o espaço/tempo para estudar e trabalhar se confunde e a construção da 

(re)qualificação do trabalhador transforma-se em um desafio a ser enfrentado a vida toda”.  

Daniel parece sinalizar a necessidade desta educação permanente de (re) qualificação 

quando utiliza as expressões [...] qualquer vaga e oportunidade que aparece na empresa tem 

que ter curso de computação, segundo grau completo [...] . Quando Daniel utiliza tem que ter, 

percebemos que a empresa atribui ao trabalhador a responsabilidade de se qualificar para 

manter-se no emprego. Segundo Bianchetti (2005), muitas das novidades inseridas no 

mercado de trabalho são revestidas de uma quase perversidade com os candidatos no contexto 

da qual “a responsabilidade de conseguir um emprego, manter-se empregado ou reinserir-se 

no mercado de trabalho é exclusivamente do trabalhador” (BIANCHETTI, 2005, p. 145). Em 

decorrência das transformações econômicas, o acesso dos trabalhadores ao saber torna-se 

cada vez mais exigido.   

Ao falar na firma a gente lida muito com contas e computador e daí o estudo já ajuda 

bastante, Ricardo parece reconhecer o estudo como uma atividade que já ajuda a manter esta 

qualificação exigida pela empresa. O predomínio da tecnologia digital representado no dizer 

de Ricardo pelo computador aponta que, muito mais que a destreza física e aprendizagem ao 

longo do tempo, agora é necessário agilidade mental para lidar com contas e computador.  A 

utilização do advérbio de intensidade bastante aponta a forte presença que o estudo tem para 

Ricardo neste momento. Ricardo representou como se sente neste espaço com a seguinte 

ilustração: 
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Ilustração 3: Representação de Ricardo referente a como se sente neste espaço  
Fonte: Aluno do Programa SESI EJA 

Ao escrever meio caminho andando na ilustração, ele parece reconhecer o estudo 

como um meio, um apoio para alcançar seus objetivos. Como Ricardo está no final do curso, 

este meio caminho não se refere ao tempo de duração do curso, mas parece sinalizar que ele 

reconhece que, além do diploma, necessita de outras competências para atingir seu 

crescimento profissional. Em outras palavras, é como se apontasse que o diploma é 

responsável por dar possibilidades e condições, ou seja, o direito de participar de 

determinados processos seletivos, porém, ao mesmo tempo, não garante sua permanência em 

determinado cargo.   Este apoio da escola, sinalizado por Ricardo, é também um dos objetivos 

que o Programa se propõe. O Programa SESI assume a função qualificadora que tem como 

“tarefa propiciar a atualização de conhecimentos por toda a vida, articulando os conteúdos 

com a realidade pessoal e profissional dos alunos propiciando o uso de e no acesso a meios 

eletrônicos da comunicação” (SANTA CATARINA, 2008, p. 13).  

Percebemos que a escolarização, em nossa sociedade, já possui um valor social 

legitimado pelo diploma. Nesse sentido, o Programa (a escola) é apontado pelos sujeitos de 

nossa pesquisa como responsável pela inserção no mercado de trabalho, sua permanência 

neste mercado com a promessa ou possibilidade de ascensão profissional.  Porém, além 

desses, outros sentidos são depreendidos pelos sujeitos como veremos na seção seguinte.  
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5.2 O ESTUDAR PARA ALÉM DA EMPRESA 

Para esta seção, pretendemos trazer os sentidos, atribuídos pelos sujeitos, que vão 

além da empresa. Para Bakhtin (2003, p. 394), “eu existo para o outro e com o auxílio do 

outro”, assim como pode ser observado no quadro a seguir, esses sentidos estão relacionados 

com as interações  que os sujeitos estabelecem com o meio em que vivem, em especial com a 

família e amigos.  Os registros desse quadro também foram norteados pelos seguintes 

comandos: “Porque você retornou a estudar na empresa?” e “Que sentidos têm estudar na 

empresa?”. 

SUJEITO ESTUDAR PARA ALÉM DA EMPRESA 

Paulo Voltei a estudar pela empresa, por mim e pelos filhos. Eu também tenho dois filhos e 
pra incentiva um pouco também o estudo. 
Mudo é, profissional também a gente vai conhecendo várias coisas, como lidar com 
as pessoas... 
 

Thiago Ah tipo não a gente trabalha ai dentro no calor, no serviço mais pesado. Eu quero 
fazer o curso de técnico de segurança que é um serviço mais tranqüilo. Eu já tenho 
meu irmão que é e já sei que é um serviço melhor de trabalhar né.  
Ser mais maduro, ter família e o estudo leva a tudo isso porque sem estudo você não 
consegue serviço. Na minha opinião o emprego da gente coloca a gente na linha.[...] 
o estudo muda bastante, eu tenho experiência na minha família, minha irmã é 
professora e meu irmão estudou e também se deu bem, basta estudar.   
 

Rafael É ter mais conhecimentos para abrir novos horizontes, por exemplo, eu posso me 
comunicar melhor, eu posso entender as coisas melhor, se eu ler um livro ou uma 
revista e tem certas palavras que se você não tiver um pouco mais de instrução você 
não consegue entender o que aquilo diz, se você estudar você vai aprender isso. Às 
vezes tem uma coisa escrito em um livro ou uma revista você não sabe, ah, mas que 
palavra é essa aqui, o que significa isso, e se você lê e estuda você vai aprendendo 
isso você consegue se comunicar melhor com as pessoas.  
[...] Principalmente na escrita [...] .isso pra mim já foi muito importante[...] A gente 
vê quando a gente começa é difícil, mas depois você vai aprendendo, devagarzinho 
você vai aprendendo. 
 Acho que todo dia né, todo dia de aula[...]tem uma coisa nova você vê uma coisa 
nova e todo os dois dias da semana são marcantes.  
 

Pedro ...aprendo coisas novas bastante coisas novas. 
Na vida pessoal sim, muda né o fato de ficar sabendo coisas novas dentro do serviço 
fica a mesma coisa. Ah no serviço, na relação com os amigos coisa assim sempre 
muda um pouco. 
Tem que tentar melhorar um pouco a vida pessoal pelo menos, se não muda muito a 
profissional mas a pessoal a gente tenta mudar. 
 

Daniel É agora assim ta sendo bom, porque às vezes eu vou lê alguma coisa de uma revista 
assim tem coisa sobre a China, ou coisa que a gente aprendeu aqui daí a gente 
consegue entender melhor o que eles falam.  
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Ricardo Mudo, mudo bastante. Lá em casa com os filhos, eles fazem faculdade e a gente já 
tem mais uma base e o que a gente sabe já pode passar pra eles. Eu tenho um filho 
que vai começar o segundo grau agora este ano e já dá pra ajudar ele um pouco, 
mudou bastante a minha vida. 

Quadro 2: Estudar para além da empresa 
Fonte: Da Pesquisadora 

5.2.1 Eu tenho experiência na minha família: a voz da família no estudo 

A palavra família, em sua significação, é  um grupo de pessoas que tem parentesco 

entre si como pai, mãe e filhos. Assim como outras instituições, a família também sofreu 

mudanças no decorrer da história, porém observamos que categorias como pai, mãe e filhos 

sempre permaneceram. De acordo com Prado (1981), a família é uma instituição óbvia para 

todos porque todos somos parte integrante de uma. Segundo este autor, “as famílias, apesar de 

todos os seus momentos de crise e evolução, manifestam até hoje uma grande capacidade de 

sobrevivência e também, por que não dizê-lo, de adaptação, uma vez que ela subsiste sob 

múltiplas formas” (PRADO, 1981, p. 8).  

Kaloustian (1998) considera a família como um espaço indispensável para garantia da 

sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, independente do arranjo 

familiar ou da forma como vêm se estruturando. Nesse sentido, Bakhtin (2003, p. 394), afirma 

que “eu existo para o outro com o auxílio do outro” e é nesta perspectiva que acreditamos que 

a família assume o papel do nosso primeiro outro. Na maioria das vezes, são nossos familiares 

que nos ensinam as primeiras palavras e nos orientam nas relações que estabelecemos com o 

mundo social. A família desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, “é em 

seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários[...] e é também em seu interior 

que se constroem as marcas entre as gerações e são observados valores culturais” (FERRARI 

e KALOUSTIAN, 1998, p. 12).  

Neste sentido, percebemos que a voz da família é uma das vozes que se destacam 

quando os sujeitos falam sobre o Programa. Trazemos, para este momento, recortes de alguns 

dizeres de Thiago em que esta voz se faz presente: 

Eu já tenho meu irmão que é e já sei que é um serviço melhor de trabalhar né. Ser 

mais maduro, ter família e o estudo leva a tudo isso [...], eu tenho experiência na 

minha família, minha irmã é professora e meu irmão estudou e também se deu bem, 

basta estudar.   
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A voz da família está marcada nos dizeres de Thiago através do seu irmão e irmã. Ele 

parece acreditar que o estudo leva a um emprego melhor pelo fato de já ter tido esta 

experiência na sua família. De acordo com Prado (1981, p. 8), “a maioria das pessoas quando 

abordam questões familiares se referem espontaneamente a uma realidade bem próxima, 

partindo do conhecimento da própria família, realidade que crêem semelhante para todos, e 

daí acabarem generalizando”. Ao utilizar o pronome possessivo minha, percebemos que 

Thiago faz referência a sua experiência de família e parece acreditar que, para se dar bem 

como seus irmãos, basta estudar.   

Quando Thiago utiliza a expressão já sei, parece considerar e ter a certeza, neste 

momento, de que o estudo é o único fator responsável para conseguir um serviço melhor. Ao   

atribuir esta responsabilidade ao estudo ele considera a experiência que tem em sua família 

com seus irmãos. De acordo com Nascimento (2009), a família é o eixo de referência, no qual 

seus participantes se organizam em torno da realização de projetos comuns. Quando se refere 

ao estudo, utilizando a expressão basta, Thiago parece adotar as mesmas estratégias utilizadas 

pelos seus irmãos na busca de um serviço melhor no mercado de trabalho, considerando a 

família como seu eixo de referência.   

As expressões ser e ter, utilizadas por Thiago, quando ele diz ser mais maduro, ter 

uma família e o estudo leva a tudo isso porque sem estudo você não consegue serviço, remete 

a uma idéia de futuridade. Quando ele fala em ter uma família, não está se referindo a sua 

família no momento presente. Ele parece vislumbrar a construção de uma nova família, fato 

que talvez seja explicado pela sua faixa etária, pois ele tem dezenove anos de idade. Na 

família, novos membros se agregam assim como “da família saem alguns para constituírem 

outras famílias e enfrentar o mercado de trabalho” (FERRARI e KALOUSTIAN, 1998, p.13).  

Quando ele utiliza o verbo levar ao falar que o estudo leva a tudo isso, considera o 

estudo um dos fatores que proporcionam o desenvolvimento da sua maturidade. É como se 

depositasse, no estudo, a esperança de uma melhor colocação no mercado de trabalho, para 

isso faz referência a seus irmãos, como também à construção da família. De certa forma, tanto 

no presente como no futuro, o estudo parece permear e impulsionar os objetivos de Thiago em 

relação à instituição família.  

A presença da família também é marcada nos dizeres de Paulo e Ricardo: 

Voltei a estudar pela empresa, por mim e pelos filhos. Eu também tenho dois filhos e 

pra incentivar um pouco o estudo (Paulo).    
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Lá em casa com os filhos, eles fazem faculdade e a gente já tem mais base e o que a 

gente sabe já pode passar pra eles. Eu tenho um filho que vai começar o segundo 

grau agora este ano e já dá pra ajudar ele um pouco[...]  (Ricardo).  

Paulo e Ricardo estão na faixa etária dos quarenta anos e ao se referirem à família 

falam de seus filhos. Quando Paulo utiliza a expressão pelos filhos, sinaliza que seus filhos 

também são responsáveis pelo seu retorno à escola. Porém, ao utilizar o verbo incentivar, 

Paulo aponta que quer servir de exemplo para seus dois filhos. Para Bourdieu (1998, p. 232), 

o pai é o sujeito e o instrumento de um “projeto” (ou, melhor de um conatus) que, 
estando inscrito em suas disposições herdadas, é transmitido inconscientemente, em 
e por sua maneira de ser e também , explicitamente, por ações educativas orientadas 
para a perpetuação da linhagem( o que em certas tradições, é chamada “ a casa”).    

Nesse sentido, Paulo, ao retornar para os estudos como uma forma de incentivo para 

seus filhos, explicita seu desejo de continuidade, ou seja, que sua atitude seja herdada. 

Ricardo, ao se remeter a seus filhos, faz uso das expressões lá em casa. Ao utilizar o advérbio 

de lugar lá, ele indica um distanciamento entre a escola e sua casa. Neste momento, ele passa 

a vivenciar, no seu discurso, situações que acontecem lá em sua casa. Aquilo que Ricardo 

vivencia em sua casa com seus filhos é que dá continuidade a seu discurso. 

Ricardo faz menção aos filhos que fazem faculdade e a um outro filho que vai 

começar o segundo grau. Ao utilizar a expressão já tem mais uma base, ele parece reconhecer, 

no momento presente, a utilidade do estudo na sua relação com seus filhos. Quando enuncia o 

que a gente sabe já pode passar pra eles, ele está se referindo ao estudo, conhecimentos da 

escola que utiliza como base servindo de apoio pela sustentação que ele oferece aos filhos.   

Ricardo reforça esse apoio no sentido de orientação quando enuncia: o que a gente 

sabe já pode passar para eles. O verbo passar é utilizado por ele no sentido de deixar algo, 

contribuir na educação de seus filhos. Também este passar pode ser compreendido como um 

desejo de herança do pai para seu filho. A gestão do relacionamento entre pais e filhos tem 

caráter fundamental e acontece de maneira muito particular sendo que “os herdeiros que, 

aceitando herdar - portanto, serem herdados pela herança- conseguem apropriar-se dela (o 

politécnico filho de politécnico ou o metalúrgico filho de metalúrgico) escapam das 

antinomias da sucessão” (BOURDIEU, 1998, p. 232). Para o referido autor, o pai, em vias de 

ascensão, que teve sua trajetória interrompida, considera a ascensão que leva o filho a superá-

lo é, de certa forma, seu próprio acabamento.  
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Bourdieu (1998) explica que, muitas vezes, o desejo do pai amplia-se além dos limites 

do realismo, sendo que o filho e a filha são transformados em seus substitutos e são 

encarregados de realizar um ideal mais ou menos irrealizável. Assim, é possível encontramos 

vários exemplos de pais ou mães que, projetando no filho certos desejos e projetos 

compensatórios, exigem-lhe o impossível. Muitas pessoas sofrem continuadamente devido ao 

descompasso entre suas realizações e as expectativas dos pais que elas não conseguem 

satisfazer e nem repudiar.  

Ricardo reconhece a escola como um importante espaço de conhecimentos que utiliza 

para transmitir aos seus filhos. Quando diz pra ajudar ele um pouco, Ricardo parece 

reconhecer que há muito mais para saber, que a escola é apenas um dos espaços que 

proporcionam a busca destes conhecimentos. Finalizamos essa seção apresentando a 

ilustração realizada por Pedro que também parece sinalizar o reconhecimento de que 

realmente há muito mais para saber. 

 

Ilustração 4: Representação de Pedro referente a como se sente neste espaço 
Fonte: Aluno do Programa SESI-EJA 

5.2.2 Eu posso entender melhor as coisas: o reconhecimento do estudo para a vida 

Iniciamos esta seção trazendo recortes do PPP SESI (SANTA CATARINA, 2008,     

p. 15) no qual o documento afirma que, na escola, “o aluno é estimulado a desenvolver 
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habilidades e competências para o enfrentamento dos desafios decorrentes das rápidas 

transformações pelas quais o mundo está passando”. Competência é entendida neste 

documento com base em Perrenoud (2007, p. 35) que considera “que toda competência está, 

fundamentalmente ligada a uma prática social”. 

O referido autor afirma que se o aprendizado, não for associado a uma ou mais 

práticas sociais, suscetível de ter um sentido para os alunos, será rapidamente esquecido, 

“considerado como um dos obstáculos a serem vencidos para conseguir um diploma, e não 

como uma competência a ser assimilada para dominar situações da vida” (PERRENOUD, 

2007, p. 45).  

Neste sentido, buscamos trazer alguns dizeres em que os sujeitos parecem estabelecer 

esta relação entre os conhecimentos e as competências adquiridas na escola com situações do 

seu dia a dia. 

É ter mais conhecimentos para abrir novos horizontes, por exemplo, eu posso me 

comunicar melhor, eu posso entender as coisas melhor, se eu ler um livro ou uma 

revista e tem certas palavras que se você não tiver um pouco mais de instrução você 

não consegue entender o que aquilo diz, se você estudar você vai aprender isso. Às 

vezes tem uma coisa escrito em um livro ou uma revista você não sabe, ah, mas que 

palavra é essa aqui, o que significa isso, e se você lê e estuda você vai aprendendo 

isso você consegue se comunicar melhor com as pessoas. [...] Principalmente na 

escrita [...] .isso pra mim já foi muito importante[...] (Rafael).  

 

É agora assim ta sendo bom, porque às vezes eu vou lê alguma coisa de uma revista 

assim tem coisa sobre a China, ou coisa que a gente aprendeu aqui daí a gente 

consegue entender melhor o que eles falam (Daniel).  

Sublinhamos nos dizeres acima os trechos em que Daniel e Rafael se referem à 

questão da leitura e da escrita. Estas, quando são mencionadas pelos sujeitos, parecem 

atravessar o contexto da sala de aula para inserir-se como habilidades necessárias no seu dia a 

dia.  Eles parecem apropriar-se da leitura e escrita para o desenvolvimento de suas atividades 

na sociedade. Para Soares (2004, p. 36), “há uma diferença entre o fato de saber ler e escrever, 

ser alfabetizado, e viver na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado”.   

De acordo com Soares (2004), a palavra letramento deriva de literacy que, 

etimologicamente, vem do latim littera (letra), com o sufixo – cy, que denota qualidade, 
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condição, estado, fato de ser. Ou seja, literacy é o estado ou condição que assume aquele que 

aprende a ler e escrever. Neste sentido, “a escrita traz conseqüências sociais, culturais 

políticas, econômicas, cognitivas, lingüísticas, quer para o grupo social em que seja 

introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la” (SOARES, 2004, p. 17). 

Quando Rafael e Daniel falam eu posso entender as coisas melhor e a gente consegue 

entender melhor, eles utilizam o verbo entender e, em seguida, a expressão melhor. Nesse 

momento, parecem sinalizar a utilização da leitura e da escrita como práticas sociais que os 

auxiliam na compreensão do meio em que estão inseridos. Segundo Soares (2004, p. 37), 

“socialmente e culturalmente, a pessoa letrada já não é a mesma que era quando analfabeta ou 

iletrada, ela passa a ter uma outra condição social e cultural”.  

Para a autora, a pessoa, ao adquirir esta condição, não muda necessariamente de nível 

ou classe social, cultural, mas muda seu lugar social, seu modo de viver na sociedade, sua 

inserção na cultura e seu relacionamento com os outros. Rafael sinaliza essa mudança no seu 

relacionamento com os outros quando afirma que, quando lê, ele vai aprendendo e consegue 

se comunicar melhor com as pessoas. Quando Daniel traz a compreensão da leitura da revista 

como conseqüência do que aprendeu na escola, que é marcada pela utilização do advérbio de 

lugar aqui, percebemos que essas mudanças também acontecem na relação que os sujeitos 

têm com o contexto e os bens culturais. 

Ao se referirem à revista e ao livro, percebemos que Rafael e Daniel utilizam sua 

habilidade de leitura para buscar informações. De acordo com Soares (2004, p. 42), 

“letramento é informar-se através da leitura, é buscar notícias e lazer nos jornais, é interagir 

com a imprensa diária, fazer uso dela, selecionando o que desperta interesse, divertindo-se 

com as tiras em quadrinhos”.  Esta atitude de buscar informações demonstrada pelos sujeitos é 

também uma das competências que o Programa propõe  desenvolver nos sujeitos conforme 

está escrito no PPP SESI (SANTA CATARINA, 2008, p. 18)  , os sujeitos devem “ aprender 

a gerenciar as informações disponíveis”.  

Quando Rafael associa o nível de instrução ao entendimento das palavras, 

percebemos que ele estabelece uma relação entre o que aprende na escola com a sua vida. De 

acordo com o documento citado acima, “os conhecimentos selecionados mantêm estreita 

relação com as experiências vividas pelo aluno, o que permite o estabelecimento de relações 

entre a vida cotidiana e a apropriação do saber científico produzido socialmente” (SANTA 

CATARINA, 2008, p. 15).  

De acordo com Soares (2004), alguns estudos têm mostrado que o convívio com a 

língua escrita tem como conseqüências mudanças no uso da língua oral, nas estruturas 
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lingüísticas e no vocabulário. Para a autora, o nível de letramento de grupos sociais relaciona-

se fundamentalmente com as suas condições sociais, culturais e econômicas, ou seja, é preciso 

que haja condições para o letramento. Uma primeira condição abordada por ela é  

que haja escolarização real e efetiva da população – só nos demos conta da 
necessidade de letramento quando o acesso à escolaridade se ampliou e tivemos 
mais pessoas sabendo ler e escrever, passando a aspirar a um pouco mais do que 
simplesmente aprender a ler e escrever. (SOARES, 2004, p. 58).  

Uma segunda condição colocada pela autora é que haja material de leitura, neste 

sentido resgatamos recortes do documento do Programa que prevê a utilização de uma 

biblioteca circulante que já está implantada. Esta biblioteca tem por finalidade  

reunir, processar, divulgar e disponibilizar o acervo bibliográfico e de documentos 
de caráter informativo e cultural. Possibilitar consulta bibliográfica, a pesquisa e o 
contato com as mais variadas formas de divulgação do conhecimento e da cultura 
(SANTA CATARINA, 2008, p. 104).  

Para Soares (2004), é preciso criar condições para que os alfabetizados fiquem imersos 

em um ambiente de letramento, para que entrem no mundo letrado, ou seja, num mundo em 

que as pessoas tenham acesso a livros, revistas, jornais, tenham acesso a livrarias e 

bibliotecas. Enfim, que vivam em tais condições sociais, em que a leitura e escrita tem uma 

função para elas e tornam-se uma necessidade e forma de lazer. O que gostaríamos de 

salientar é que apesar do Programa garantir este ambiente letrado em nenhum momento 

encontramos registro da palavra letramento ou letrado no PPP.  

Ao utilizar as expressões principalmente na antes da palavra escrita, quando Rafael 

diz que consegue se comunicar melhor com as pessoas. Principalmente na escrita [...] isso já 

fi muito importante pra mim, ele aponta a importância que o estudo teve no seu processo de 

letramento. Ele marca esse tempo passado com as palavras já foi, no seu desenvolvimento em 

relação à escrita.  Vale resgatar a função que Rafael desempenha na empresa, ele é vigilante 

na portaria sendo responsável pelo registro de entrada/saída dos caminhões e suas respectivas 

cargas. Para Bakhtin (2003, p. 261), os “enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo”, neste sentido, a importância que Rafael atribui à escrita 

pode ser justificada pela função que ele exerce.  

As habilidades de escrita, de acordo com Soares (2004), estendem-se da habilidade de 

registrar unidades de som até a capacidade de transmitir significado de forma adequada a um 

leitor potencial. A escrita engloba desde as habilidades de transcrever a fala até habilidades 
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cognitivas e metacognitivas. Inclui também a habilidade motora, a ortografia, o uso da 

pontuação, a habilidade de organizar idéias em um texto escrito, estabelecer relações entre 

elas e expressá-las adequadamente. Ao utilizar as expressões aprendendo e devagarzinho 

quando Rafael enuncia você vai aprendendo, devagarzinho você vai aprendendo, ele parece 

compreender que a aquisição destas habilidades é um processo. 

Percebemos que os sujeitos compreendem a leitura e escrita muito além de um 

cumprimento de uma formalidade para os trabalhos escolares. Para Soares (2004, p. 49), “há 

diferentes tipos e níveis de letramento, dependendo das necessidades, das demandas do 

indivíduo de seu meio, do contexto social e cultural”. Assim, o envolvimento dos sujeitos 

desta pesquisa com as variadas práticas sociais de leitura e escrita aponta que estes utilizam 

essas habilidades em contextos específicos para fins específicos.       

5.3 TRABALHO: UMA PALAVRA E MUITOS SENTIDOS 

Como já anunciamos anteriormente, no capítulo 2, o campo da pesquisa é uma escola 

que fica situada no local de trabalho dos sujeitos. Pensamos ser válido resgatar a compreensão 

do conceito de campo, apresentado no capítulo anterior, em que Bakhtin afirma que “todo 

enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um determinado campo 

[...]. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 

precedentes de um determinado campo [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 296-297).  

 Assim, cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados 

de um dado campo da comunicação discursiva.  Considerando o cenário em que acontece essa 

pesquisa, solicitamos na entrevista que os sujeitos conceituassem a palavra trabalho. 

Trazemos, para essa seção, alguns recortes deste momento da entrevista.  Organizamos os 

registros obtidos no quadro abaixo. Utilizamos na transcrição das entrevistas uma legenda 

para identificar na entrevista a voz da Pesquisadora (P) e Sujeito (S): 

 

SUJEITO TRABALHO  

Paulo  Trabalho é a gente tem que trabalhar para se sustentar e sustentar a própria 
família.  
Um serviço mais tranqüilo né, não vou reclamar mas é um detalhe tem horas bem 
complicado aí a gente fica nervoso, não é pra ficar nervoso mas quando é demais é 
demais qualquer coisa. É um serviço mais tranqüilo né, nada contra trabalho, mas 
não forçar muito a barra porque a pessoa tem um limite, chegou no limite a pessoa 
começa a mudar né, fica nervosa tudo tem seu limite. 
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Thiago  S- Ah tipo não a gente trabalha ai dentro no calor, no serviço mais pesado. Eu 
quero fazer o curso de técnico de segurança que é um serviço mais tranqüilo. Eu já 
tenho meu irmão que é e já sei que é um serviço melhor de trabalhar né.  
P- Trabalho 
É uma forma de ganhar dinheiro 
P - Trabalho ideal 
S- Que eu ganhasse bem, tivesse mais oportunidades de crescer 

Rafael  S- Trabalho. Eu acho que todos têm que trabalhar, o trabalho é um... Toda pessoa 
precisa trabalha senão ela não consegue sobreviver, do trabalho ela tem que tirar 
seu sustento. Porque se ela não trabalhar como é que ela vai sobreviver, como ela 
vai garantir o sustento de sua família, dos filhos, o estudo dos filhos. Por isso eu 
trabalho, porque se nós não trabalharmos nós não temos como sobreviver. Não, 
não podemos viver só de reclamar porque não dá nos temos que trabalhar. 
P- Emprego ideal  
S- Ah, o meu. O que eu tenho. Eu pra mim este é um emprego ideal pra mim no 
momento porque se eu não tivesse satisfeito eu não estaria 27 anos na mesma 
empresa. E nunca reclamei de sair de casa pra vir trabalhar, ou achei demais vir 
trabalhar, por exemplo: ah eu tenho que trabalhar, ou trabalhar sair de novo pra ir 
trabalhar. 
 

Pedro S- Trabalho é quase que uma obrigação se você não trabalha não arruma sustento 
para viver depois 
P- O que seria para ti um trabalho ideal, um bom trabalho? 
S- Trabalho ideal seria onde o cara se sente feliz 
P- E tu se sente feliz trabalhando? 
S- Ah pra ficar 23 anos ai provavelmente sim senão não ficava tanto tempo na 
empresa 
 

Daniel  P- E tu já sabe o que tu queres fazer? 
S- Não, no momento não. Vai depender muito o que eu tiver de segmento aqui na 
empresa qual a área que eu vou atuar mais.  
P- E o que seria pra ti um emprego ideal, onde tu gostarias de estar atuando? 
S- Ah assim eu, não tenho muita noção de um emprego ideal, o importante é a 
pessoa ter estudo tentar batalhar sempre pra ganhar um pouco melhor e coisa 
assim, é consegui aproveitar as oportunidades que tiver né.  
P- O que é emprego bom? 
S- É ganhar uns mil e quinhentos por mês, é um bom emprego. 
 

Ricardo S- Trabalho (pausa) trabalho é um meio de sobreviver, sem trabalho tu não 
consegue curtir a família, um passeio sei lá... 
P- E tanto tempo dentro da mesma empresa foi uma opção tua? O que te levou a 
ficar tanto tempo aqui dentro? 
S- Foi através do crescimento né, porque eu entrei como ajudante de produção 
depois fui ajustador e agora sou operador 
P- E tem alguma outra função que tu queres chegar aqui dentro da empresa? 
S- Aqui dentro eu, eu acho que é o máximo. 
P- Emprego ideal 
S- Eu tenho vontade assim de ser um professor 
P- E tu já pensas em fazer uma graduação para isso? 
S- Por enquanto ainda não eu vou terminar o segundo grau e daí vou analisar 
P- Professor de que você gostaria de ser? 
S- Professor de Biologia 

Quadro 3: O que é trabalho? 
Fonte: Da Pesquisadora 
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5.3.1 A gente tem que trabalhar para se sustentar e sustentar a própria família: sentidos 

atribuídos à palavra trabalho 

Na linguagem cotidiana sabemos que a palavra trabalho tem muitos significados. A 

palavra trabalho ás vezes vem carregada de emoções que podem lembrar dor, tortura, suor e 

fardo, como também a de realizar uma obra que expresse reconhecimento. De acordo com 

Albornoz (2000, p. 10) em nossa língua a palavra trabalho se origina do latim tripalium, 

embora outras hipóteses a associem a trabaculum. Tripalium era um instrumento feito de três 

paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro. A maioria dos dicionários, 

contudo, registra tripalium apenas como um instrumento de tortura, o que teria sido 

originalmente ou se tornado depois. A tripalium se liga o verbo do latim vulgar tripaliare, que 

significa justamente torturar.  

Para a autora, ainda que originalmente o tripalium fosse usado no trabalho do 

agricultor, no trato do cereal, é o uso deste instrumento como meio de tortura que a palavra 

trabalho significou por muito tempo, e ainda conota, algo como padecimento e cativeiro. 

Porém, deste conteúdo semântico de sofrer “passou-se ao de esforçar-se, laborar e obrar” 

(ALBORNOZ, 2000, p. 10).  

O fato é que, em nossa sociedade, percebemos que se fala em trabalho a todo 

momento e por toda  parte.  Para Carmo (1992, p. 12), 

a supervalorização do trabalho se dissemina por todos os estratos sociais: a redução 
da jornada de trabalho é condenada sob a alegação que o “ país precisa crescer” ; os 
políticos quase sempre elegem o tema “trabalho” para as suas plataformas de 
campanha; os meios de comunicação bombardeiam a cabeça da população, levando 
a crer que a delinqüência é oriunda da falta de vontade de trabalhar.     

Ao trabalho são atribuídos efeitos positivos e até milagrosos. De Masi (2003, p. 13) 

afirma que, para muitos sociólogos, “apenas quem trabalha consegue socializar-se, 

amadurecer e realizar-se”. Ao perguntarmos para Paulo, Pedro e Rafael o que significa a 

palavra trabalho obtivemos os seguintes registros:  

Trabalho é a gente tem que trabalhar para se sustentar e sustentar a própria família 

(Paulo). 

 

Trabalho é quase uma obrigação, se você não trabalha não arruma sustento para 

viver depois (Pedro). 
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Trabalho. Eu acho que todos têm que trabalhar, o trabalho é um... Toda pessoa 

precisa trabalha senão ela não consegue sobreviver, do trabalho ela tem que tirar seu 

sustento ( Rafael). 

Ao utilizarem as expressões tem que Paulo e Rafael atribuem ao trabalho um sentido 

de obrigatoriedade. Pedro parece também compartilhar desse sentido ao fazer uso do advérbio 

de intensidade quase ao afirmar que trabalho é quase uma obrigação. Para De Masi (2003,    

p. 12) “o conceito de trabalho permaneceu impregnado em nosso inconsciente pessoal e 

coletivo como algo de devorador a avassalador que está acima de todas as coisas e do qual 

tudo depende”.  

Esta situação de dependência do trabalho parece estar presente no discurso de Pedro 

quando ele diz se você não trabalha não arruma sustento para viver depois. Paulo e Rafael 

também apresentam pistas lingüísticas, através das expressões para se sustentar e do trabalho 

ela tem que tirar o sustento, no qual o trabalho é, também apontado por esses sujeitos, como 

condição para garantia de sobrevivência na sociedade.  

De acordo com o autor “a organização social atual faz depender mesmo do exercício 

daquelas atividades, isto é, “o trabalho”, o direito de obter uma retribuição. Isto é, o direito a 

viver de um modo decente e independente, ter uma casa, filhos, ser bem aceito no convívio 

social” (DE MASI, 2003, p. 12).  

O autor salienta que por milhares de anos, até o advento da indústria, os que ocupavam 

o alto da pirâmide social, na verdade não trabalhavam. Não era do trabalho que obtiam 

riqueza e prestígio, mas do nome de família, da proteção às artes e letras e de rendas. Hoje, 

tanto empresários e diretores, quanto empregados e operários trabalham horas durante o dia. 

No decorrer da história é possível perceber que “o trabalho passou de castigo a privilégio”. 

(DE MASI, 2003, p. 13).  

Trazemos para este momento a primeira estrofe da letra da música Trabalho da 

composição do grupo Legião Urbana: Sem trabalho eu não sou nada/Não tenho 

dignidade/Não sinto o meu valor/ Não tenho identidade. Gostaríamos de estabelecer uma 

analogia entre os sentidos atribuídos, pelos sujeitos, à palavra trabalho e a música. Esta 

estrofe parece reforçar a importância, a valoração que os sujeitos atribuíram ao trabalho. O 

trabalho, tanto na música como nos dizeres dos sujeitos, é apontado como a atividade que 

garante a sobrevivência do ser humano na sociedade. Para Miotello (2005, p. 175) na “medida 

em que as interações vão se aprofundando e repetindo padrões, as enunciações se relacionam 
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e se integram no sistema ideológico que vem se constituindo permanentemente naquele 

grupo”. 

Assim, estar desempregado não é estar com tempo livre para o lazer. Os momentos de 

tensão, o sentimento de fracasso, de exclusão social e a sensação de ser facilmente descartável 

parecem estar sinalizados nesta primeira estrofe da música através da expressão sem trabalho 

não sou nada. Em uma sociedade onde o trabalho é um dos aspectos essenciais para a 

integração social, estar desempregado parece constituir um grave sentimento de derrota. 

Buscamos, mais alguns registros de Rafael, Ricardo e Thiago referente à palavra 

trabalho: 

Porque se ela não trabalhar como é que ela vai sobreviver, como ela vai garantir o 

sustento de sua família, dos filhos, o estudo dos filhos  (Rafael). 

 

Trabalho (pausa) trabalho é um meio de sobreviver, sem trabalho tu não consegue 

curtir a família, um passeio, sei lá (Ricardo). 

Rafael além de apontar o trabalho como responsável pela garantia de sobrevivência 

quando enuncia que o trabalho vai garantir o sustento de sua família parece vislumbrar 

através do seu trabalho uma possibilidade de garantir outras atividades como o estudo dos 

filhos. Ricardo também faz menção a outras atividades que dependem do seu trabalho como 

os momentos em que consegue curtir a família e fazer um passeio. Porém, ao utilizar a 

expressão sei lá, após relatar estas outras atividades, ele parece apresentar dúvidas se o 

trabalho é realmente o único responsável pela garantia destes momentos.  

Thiago é o único sujeito da pesquisa que não atribui claramente o sentido de 

sobrevivência à palavra trabalho, mas sim aponta esta atividade como uma forma de ganhar 

dinheiro. Pensamos ser válido entender e resgatar o contexto em que Thiago está inserido. Ele 

é um jovem de dezenove anos e em vários momentos da entrevista fez menção ao apoio que 

tem de sua família. Talvez este apoio que recebe da família seja o fator responsável por 

Thiago apontar o trabalho somente como uma forma de ganhar dinheiro.  

A seguir apresentamos a ilustração que ele fez para representar como se sente no 

Programa.  
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Ilustração 5: Representação de Thiago referente a como se sente neste espaço 
Fonte: aluno do Programa SESI EJA 

Quando Thiago ilustra que se sente a vontade para se expressar em um ambiente 

confortável, agradável e aponta o trabalho somente como uma forma para ganhar dinheiro, é 

preciso resgatar além da sua idade o tempo em que está inserido na empresa e no Programa, 

que é de apenas 06 meses.  

5.3.2 Que eu ganhasse bem: o trabalho ideal  

Durante a entrevista, após conversarmos sobre o sentido que apresentava a palavra 

trabalho, perguntamos para os sujeitos o que seria um trabalho ideal. Paulo e Thiago 

enunciam que um trabalho ideal é: 

Um serviço mais tranqüilo né, não vou reclamar, mas é um detalhe tem horas bem 

complicado aí a gente fica nervoso, não é pra ficar nervoso mas quando é demais, é 

demais qualquer coisa. É um serviço mais tranqüilo né, nada contra trabalho, mas 

não forçar muito a barra porque a pessoa tem um limite, chegou no limite a pessoa 

começa a mudar né, fica nervosa tudo tem seu limite (Paulo).  
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Ah tipo não a gente trabalha ai dentro no calor, no serviço mais pesado. Eu quero 

fazer o curso de técnico de segurança que é um serviço mais tranqüilo. Eu já tenho 

meu irmão que é e já sei que é um serviço melhor de trabalhar né. [...] Que eu 

ganhasse bem, tivesse mais oportunidades de crescer (Thiago). 

Paulo e Thiago se referem ao trabalho ideal utilizando as expressões mais tranqüilo.  

Thiago parece utilizar a palavra tranqüilo em oposição ao serviço que tem hoje que é mais 

pesado,  ele parece se referir ao esforço físico que seu trabalho exige. Para Albornoz (2000,  

p. 11) “todo o trabalho supõe tendência para um fim e esforço. Para alguns trabalhos, este 

esforço será preponderantemente físico; para outros preponderantemente intelectual”.  Porém, 

a autora coloca que parece míope e interesseira esta classificação que divide o trabalho 

intelectual e trabalho corporal. Pois, na maioria dos esforços intelectuais se faz acompanhar 

de esforço corporal e vice-versa. Por exemplo, utilizamos nossas mãos e os músculos do 

braço quando digitamos este texto que vamos pensando. E o pedreiro usa seu intelecto ao 

empilhar com equilíbrio os tijolos sobre o cimento ainda não solidificado. Porém, não se pode 

negar que determinados tipos de trabalhos vão exigir uma maior força física ou intelectual.  

Quando Thiago enuncia a gente trabalha aí dentro no calor, no serviço mais pesado 

não está ignorando seu esforço intelectual, mas parece reconhecer que na sua profissão este 

esforço físico é maior que o intelectual. Ao afirmar que quer fazer o curso de técnico de 

segurança porque é um serviço mais tranqüilo, parece estar se referindo à questão deste 

esforço, que na profissão que almeja, técnico de segurança, passará na sua visão a ser mais 

intelectual que físico.   

Já Paulo, quando diz que a pessoa tem um limite, chegou no limite a pessoa começa a 

mudar né, além de sinalizar um menor esforço físico em um trabalho ideal, parece desejar 

também uma menor pressão emocional. Ao utilizar a expressão chegou no limite, ele parece 

sinalizar a existência de um conflito em seu trabalho atual, em relação à pressão que está 

sofrendo. Ele faz menção a um trabalho ideal que não force muito a barra.  De acordo com 

Carmo (1992, p. 59) “para buscar respostas as situações conflitantes, o estudo das relações 

humanas acentua a importância que deve merecer o lado emocional dos trabalhadores”. Neste 

sentido, a atenção deve se deslocar para o fator grupal, pois os trabalhadores não agem apenas 

como indivíduos, seres isolados, mas como membros de um grupo social dentro da empresa. 

Paulo parece apresentar um discurso vigiado quando utiliza as expressões não vou 

reclamar mas , ao utilizar o mas ele parece querer dizer alguma coisa, que talvez pelo fato de 

representarmos o parceiro da empresa nessa entrevista, ele não diz. Na visão de Bakhtin 
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(2004, p. 112) “o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório social bem 

estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções interiores, suas motivações, 

apreciações, etc”. Para o autor, esses dizeres indicam que, quem faz uso da palavra se orienta 

em função do interlocutor, supondo um certo horizonte social definido e estabelecido que 

determina  a criação ideológica do grupo social e da época a que pertencemos. Assim, é 

importante que seja dado destaque para o auditório social de Paulo, neste momento a empresa, 

ao grupo que ele pertence, colaborador dessa empresa, e quem são seus interlocutores, a 

pesquisadora representando a parceria desta empresa.  

Nesse sentido, ao perguntamos para Rafael e Pedro sobre o trabalho ideal eles elegem 

o trabalho atual: 

Ah, o meu. O que eu tenho. Eu pra mim este é um emprego ideal pra mim no momento 

porque se eu não tivesse satisfeito eu não estaria 27 anos na mesma empresa. E nunca 

reclamei de sair de casa pra vir trabalhar, ou achei demais vir trabalhar, por 

exemplo: ah eu tenho que trabalhar, ou trabalhar sair de novo pra ir trabalhar 

(Rafael). 

 

S- Trabalho ideal seria onde o cara se sente feliz 

P- E tu se sente feliz trabalhando? 

S- Ah, pra ficar 23 anos ai provavelmente sim senão não ficava tanto tempo na 

empresa (Pedro). 

Rafael e Pedro parecem estar satisfeitos no trabalho atual, considerando este trabalho 

como o ideal. Rafael sinaliza esta satisfação quando diz que se não tivesse satisfeito não 

estaria 27 anos na mesma empresa. Pedro também faz menção ao tempo que está na empresa 

para demonstrar sua satisfação: pra ficar 23 anos ai provavelmente sim senão não ficava 

tanto tempo na empresa. Tanto Rafael quanto Pedro parecem atribuir a satisfação que eles 

têm no trabalho atual ao tempo de permanência que estão empregados. 

Ricardo aponta que um emprego ideal seria ser um professor. Apesar, de sinalizar esta 

profissão como um emprego ideal ao perguntamos se ele já tem planos para seguir a profissão 

ele parece não ter tanta certeza. Assim, este trabalho, ser professor, parece ser apenas uma 

vontade que sente. 
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6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos este capítulo como o fechamento das discussões apresentadas 

anteriormente. Porém, não o definimos como um final porque acreditamos que muitas outras 

discussões podem ser realizadas a partir desta.  

Quando iniciamos nossa pesquisa, além das angústias profissionais, fomos 

interpelados pelas inúmeras questões que envolvem a Educação de Jovens e Adultos. Nesse 

sentido, fomos levados a lugares talvez nunca antes pensados e refletidos, embora vividos, 

como a história da EJA em nosso país, as pesquisas já realizadas neste campo de investigação, 

a formação profissional do trabalhador, a formação dos professores da EJA, as políticas 

educacionais para esta modalidade e tantas outras abordagens. 

Diante dessas abordagens sentimos a necessidade de construir e delimitar o caminho 

de nossa pesquisa. Na investigação, cujo  foco foi os dizeres dos alunos trabalhadores, fomos 

pouco a pouco  descortinando os sentidos que os alunos atribuem ao Programa SESI 

Educação do Trabalhador. Também percebemos que a história do Programa é atravessada 

pela história da EJA em um contexto mais abrangente. Assim, buscamos alguns recortes da 

história dessa modalidade de ensino em nosso país para compreendermos a configuração e 

existência desse Programa. Sabíamos que o objetivo deste Programa é elevar a escolaridade 

dos trabalhadores da indústria, porém sentimos a necessidade de um estudo mais aprofundado 

da proposta pedagógica do Programa, sobre as questões que se referem ao seu funcionamento 

e ao processo ensino-aprendizagem.  

Após esse caminhar, procuramos estabelecer uma relação entre a área da linguagem e 

educação. Assim, chegamos aos dizeres materializados dos seis sujeitos que participaram da 

pesquisa. Esses dizeres são constituídos por muitas vozes que buscam responder a seguinte 

questão: Que sentidos têm estudar na empresa para estes trabalhadores? Tal questão 

objetivava desvelar os sentidos atribuídos pelos alunos trabalhadores a este espaço na 

empresa. 

Norteados pela teoria da enunciação de Bakhtin (2003, 2004) e por conceitos chaves 

como sujeito, linguagem, dialogismo, ideologia e campo, compreendemos que esse discursos 

são atravessados pelo discurso de muitos outros. Vozes ecoaram dos dizeres dos sujeitos 

refletindo as exigências sociais através da empresa, do mercado de trabalho e da família. 

A voz da família se fez presente no discurso dos sujeitos de maneira explícita quando 

se referiam a seus filhos, ou no caso de Thiago, quando buscava seus irmãos como exemplo.  
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Nesse sentido, os sujeitos retornam a estudar para incentivar os filhos ou porque tiveram esse 

incentivo de seus irmãos. O estudo é apontado, pela maioria dos sujeitos, como uma 

possibilidade de apoiar seus filhos na escola e garantir melhores condições de vida para a sua 

família.  

De acordo com Prado (1981, p. 23) “uma família não é só um tecido fundamental de 

relações, mas também um conjunto de papéis socialmente definidos. A organização da vida 

familiar depende do que a sociedade através de seus usos e costumes espera de seus 

membros”. Conforme, elucidamos na seção de análise, é na família que iniciamos os 

primeiros relacionamentos sociais, trocamos experiências e aprendemos valores. É nas 

relações familiares que as primeiras exigências sociais podem ser disseminadas, entre elas a 

necessidade do retorno ao estudo para garantia de melhores condições de vida.  

Em relação a presença da voz da empresa percebemos que os sujeitos retornam a 

estudar por uma questão de obrigatoriedade e condição imposta pelo mercado de trabalho, que 

neste caso é representado pela empresa. Além disto, depositam na escola a confiança e 

possibilidade de uma ascensão profissional.  

A voz do mercado de trabalho/empresa mostrou-se presente no enunciado de todos os 

sujeitos da pesquisa, pois ao mesmo tempo que frequentam a escola, é o mundo em que esses 

sujeitos estão imersos. De acordo com Bakhtin (2003) vivemos em um mundo espacial e 

sempre nos encontramos com o outro, compartilhamos nessa relação nossos pensamentos, 

nossas ideologias, nosso destino e toda nossa individualidade.  

Nesse sentido, podemos dizer, que os dizeres destes sujeitos em relação ao mundo do 

trabalho, mesmo ocupando diversos cargos e apresentando faixas etárias diferentes, ecoam um 

discurso hegemônico: buscam no trabalho o viver ao mesmo tempo que vivem para o 

trabalho. O trabalho é revelado pelos sujeitos como uma atividade que orienta suas vidas, é o 

emprego que coloca a gente na linha, como diz Thiago ou que garante a sobrevivência, toda 

pessoa precisa  trabalhar senão ela não consegue sobreviver, do trabalho ela tem que tirar o 

sustento (Rafael).  

Ao considerar esse discurso hegemônico não podemos deixar de recuperar e 

mencionar o espaço em que está inserido este Programa (campo dessa pesquisa), ou seja, o 

local de trabalho desses sujeitos.  Para Bakhtin (2003) a força coercitiva que é exercida pela 

ideologia de determinado campo é que vai determinar de que forma a realidade é refratada, 

força que nesse caso, aparece nas entrelinhas durante a constituição desse discurso 

hegemônico em relação ao mundo do trabalho.  
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Outra questão apontada pelos sujeitos de nossa pesquisa foi a difícil tarefa de conciliar 

as exigências e as responsabilidades que já possuem na sua vida com um processo de 

aprendizagem. Esta é uma dificuldade que, freqüentemente, impede estes trabalhadores de 

prosseguirem o seu processo de formação. Em função destas dificuldades, Rafael que já as 

sinalizava quando dizia a gente tem muitas coisas para fazer e se aperta bastante, desistiu do 

curso um mês antes da conclusão. Encontramos aqui uma nova possibilidade de pesquisa, 

compreender os fatores que fazem estes jovens e adultos desistirem da escola.  

Nesta perspectiva, é possível observar que os sujeitos mostram que o estudo contribui 

para melhorar as relações pessoais, com a família, as possibilidades de ler o mundo, de se 

compreender e compreender o mundo em que vivem. Ou seja, os sujeitos buscam no estudo 

uma possibilidade de inserção social, como é apontado por Daniel quando diz daí a agente 

consegue entender melhor o que eles falam.   

Refletir o Programa a partir dos discursos destes sujeitos nos fez perceber e  acreditar 

que o adulto possuiu uma motivação intrínseca que assenta no seu propósito pessoal de atingir 

determinados objetivos. Conhecer esta motivação e garantir um processo formativo que a 

contemple fará muito mais sentido para o aluno da EJA e apresentará maiores possibilidades 

de ser um processo educativo conseqüente.  

Eis aqui uma das limitações desta pesquisa: o fato de não refletir e discutir a proposta 

pedagógica deste Programa, até porque o foco estava em compreender que sentidos os 

sujeitos atribuíam a este Programa na empresa. O objetivo foi alcançado, percebemos que os 

sentidos refletem as exigências ecoadas pelas vozes da família, da empresa e do mercado de 

trabalho. Vozes que refletem exigências sociais de escolarização, de aperfeiçoamento 

profissional para garantia de um futuro e melhores condições de vida.  

Importante ressaltar que esses sentidos são construídos também a partir do nosso olhar 

enquanto pesquisadoras, olhar este que está entrelaçado com nossa história de vida, nosso 

contexto social histórico e nosso referencial teórico. Os dizeres destes sujeitos estão 

materializados em um texto que, se visitado por outros pesquisadores, podem trazer outros 

sentidos. Para Bakhtin (2004) a palavra é como um elo que conecta um ser ao outro, é uma 

espécie de ponte lançada entre mim e os outros. 

Nesse sentido, acreditamos que dentre muitas compreensões advindas dessa pesquisa, 

outras tantas ficaram a mercê, deixando entreabertas outras possibilidades de análise e 

fundamentação, portanto, outras compreensões. Deixamos estas incompletudes como um 

convite a espera de novas possibilidades.  
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APÊNDICE A  

 

 

ROTEIRO UTILIZADO NA ENTREVISTA PARA COLETA DOS REG ISTROS 

 
 
Nome:  

Data de nascimento: 

Quanto tempo trabalha na empresa: 

Função na empresa: 

Turno de trabalho:   

 

• Até que série você freqüentou antes do Programa SESI Educação do Trabalhador?  

• Quanto tempo você deixou/ficou sem estudar antes de freqüentar as aulas na empresa? 

• Por que desistiu de estudar? 

• Como você ficou sabendo do Programa SESI Educação doTrabalhador? 

• Por que você retornou a estudar na empresa? 

• Quanto tempo você freqüenta o Programa SESI Educação do Trabalhador? 

• Que sentido/significado tem para você estudar na empresa? 

• O que significa palavras como: TRABALHO, FUTURO, MELHORES CONDIÇÕES 

DE VIDA 

• Após concluir o Ensino Médio, você pretender realizara alguns cursos, cursos 

técnicos, graduação (faculdade)? Quais? 
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APÊNDICE B 

 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DOS 06 SUJEITOS DA PESQUISA 

 
 

S – SUJEITO 

P – PESQUISADORA 

 

SUJEITO 01 – PEDRO   

 

Nome: Pedro  

Data de nascimento: nasceu em janeiro de 1965 

Quanto tempo você trabalha nesta empresa: 23 ANOS 

Função na empresa: OPERADOR DE EMPILHADEIRA 

Sempre foi esta função? Não eu comecei como ajudante de produção 

Turno de trabalho: segundo turno          

P- Até que série você freqüentou antes do Programa SESI Educação do Trabalhador? 

 S.1 - Até oitava do primeiro grau antigo, na escola normal. 

P- Quanto tempo você ficou sem estudar antes de freqüentar as aulas na empresa? 

 S.1- Desde 1979,  já faz uns 20 e tantos anos. 

P- Por que desistiu de estudar? 

S.1- Na escola onde eu estudava não tinha, e o outro era no centro da cidade. E era longe, e na 

época não deu, não tinha ônibus.  

P- Como você ficou sabendo do Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.1- Através do comentário dos outros colegas e da firma mesmo. 

P- Da onde veio o interesse de estar retornando? Foi interesse, foi pedido da empresa como 

foi? 

S.1- Ah foi pedido da empresa, mas um pouco de interesse também eu tinha. 

P- E quanto tempo você já está no nosso Programa? 

S.1- Já um ano agora. 

P- E dentro deste um ano que sentido tem para você voltar a estudar? 

S.1- Ah no começo foi meio estranho, mas agora já ta dando uma melhorada. Já aprendo 

coisas novas ,bastante coisas novas. 
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P- Mudou alguma coisa o fato de voltar a estudar? 

S.1- Na vida pessoal sim, muda né, o fato de ficar sabendo coisas novas. Dentro do serviço 

fica a mesma coisa 

P- Não mudou muita coisa? 

S.1- Ah no serviço, na relação com os amigos, coisa assim, sempre muda um pouco. 

P- Quando tu terminar o EM pretende continuar, fazer um curso técnico? 

S.1- A princípio não, vamo vê. De repente, a princípio não. 

P- Na verdade você retornou a estudar mais por teu interesse do que um pedido da empresa? 

S.1- É o pedido da empresa e um pouco de interesse também. 

P- E por que este teu interesse? 

S.01- Tem que tentar melhorar um pouco a vida pessoal pelo menos, se não muda muito a 

profissional, mas a pessoal a gente tenta mudar.  

P- O que significa para ti trabalho? 

S.1- Trabalho é quase que uma obrigação, se você não trabalha não arruma sustento para viver 

depois. 

P- O que seria para ti um trabalho ideal, um bom trabalho? 

S.1-Trabalho ideal seria onde o cara se sente feliz. 

P- E tu se sente feliz trabalhando? 

S.1- Ah, pra ficar 23 anos ai provavelmente sim. Senão, não ficava tanto tempo na empresa. 

P- O que significa para você ter um futuro melhor? 

S.1- Ah, é (pausa) chegar daqui uns anos aí e ficar um pouco mais tranqüilo, né.  

P- Tranqüilo em que sentido? 

S.1- Ah, tanto no financeiro quanto no pessoal. 

P- E futuro para você o que quer dizer esta palavra? 

S.1- É o futuro a Deus pertence não sei né, ( risos). A gente vê como fica daqui a alguns anos. 

 
 
 

SUJEITO 02 – RAFAEL  

 

Nome:Rafael  

Data de nascimento: Nasceu em abril de 1957.  

P- Quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

S.2- Dia 02 de março vai fazer 27 anos 

P- Função na empresa: 
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S.2- A minha função atualmente é vigilante eu trabalho na portaria 

P- Sempre foi esta função?  

S.2- Não eu comecei na empresa como ajudante de produção, depois eu passei a ser operador 

de máquinas e daí eu comecei a perceber que eles pagariam melhor trabalhando na portaria. O 

salário era mais alto e daí eu pedi para eles me transferirem como naquela época houve 03 

vagas pra trabalhar na portaria. E eu passei para a portaria. 

P- Há quanto tempo você está na portaria?  

S.2- Na portaria eu to ( pausa) desde 88, desde 88. 

P- Trabalhas em que turno?  

S.2- Eu trabalho 05 turnos, é revezamento 6x2 e 6x1. 

P- Até que série você freqüentou antes do Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.2- Somente o primário 

P- Ai depois tu já passou para o nosso Programa? 

S.2- Não eu completei o primeiro grau no CEJA, no antigo Ceja que é estudo por módulos, 

era bem diferente do que é agora. 

P- E daí depois tu veio para cá?  

S.2- É depois eu passei a estudar no SESI. 

P- E entre o Ceja e o SESI quanto tempo você ficou sem estudar, ou antes, de mesmo de 

freqüentar o CEJA?  

S.2- Em média 38 anos 

P- Por que na época você desistiu de estudar? 

S.2- Porque não tinha opção de estudar na minha família, porque eu morava onde é que meus 

pais moravam era bem no interior. Só tinha escola isolada e lá só tinha até a quarta serie, e o 

colégio mais próximo era em torno de 10 km. E aí, eu teria que anda de a pé ir e voltar, então, 

quanto tempo à gente perdia. É muito longe.  E os pais, naquela época, não davam valor ao 

estudo, isso que é problema, então é uma coisa bem diferente de hoje e pra minha concepção, 

o que eu entendo,  nos anos oitenta que mudou muito. Dos anos oitenta para cá que o pessoal 

dá mais valor ao estudo. Antigamente, eles só davam valor para a mão de obra, trabalhar na 

lavoura, na roça. Hoje em dia, é bem diferente e por isso precisa do estudo. 

P- Como você ficou sabendo do Programa aqui? 

S.2- Ah, eu fiquei sabendo através de cartazes, de propaganda nos murais que têm dentro da 

empresa e daí eles convidaram para estudar eu até fiquei meio assim a princípio. Porque eu fiz 

o primeiro grau e nunca ninguém falou nada para fazer o segundo grau, não sei se eles 
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achavam que eu tinha, então, mas eu encontro bastante (pausa) a minha maior dificuldade é na 

matemática porque eu não aprendi a base da matemática, nunca vi isso na minha vida. Por 

isso que é pra mim fazer uma redação, interpretar um texto coisa assim eu consigo fazer, mas 

agora matemática, isso eu aprendi aqui. 

P- Por que você retornou a estudar na empresa? 

S.2- Atualmente a empresa me pediu não posso negar, mas como eu estou aposentado eu não 

precisaria estudar, eu estudei, eu voltei por conta própria, praticamente porque eu acho que a 

gente nunca sabe demais, nunca aprende demais eu sei que pra mim é muito difícil, mas tudo 

que eu aprender não vai ser pro benefício da empresa vai ser pro meu beneficio. 

P- E esse beneficio você vê como? 

S.2- É ter mais conhecimentos para abrir novos horizontes, por exemplo, eu posso me 

comunicar melhor, eu posso entender as coisas melhor, se eu ler um livro ou uma revista e 

tem certas palavras que se você não tiver um pouco mais de instrução você não consegue 

entender o que aquilo diz, se você estudar você vai aprender isso. Às vezes, tem uma coisa 

escrito em um livro ou uma revista você não sabe, ah, mas que palavra é essa aqui, o que 

significa isso, e se você lê e estuda você vai aprendendo isso, você consegue se comunicar 

melhor com as pessoas.  

P- Que sentido tem para você estudar na empresa? 

S.2- Sentido ( pausa) Eu acho que é um incentivo que eles dão pra gente, porque eles pagam 

pra gente, dão a sala de aula e só cabe nos se esforçar pra estudar, é um incentivo.  Bom, mas 

eu creio que nem tudo mundo tem condições, muitas vezes, a gente tem muitas coisas para 

fazer e se aperta bastante.  

P- Após concluir o Ensino Médio, você pretender realizara alguns cursos, cursos técnicos, 

graduação (faculdade)? Quais? 

S.2- Não sei, eu não posso responder esta pergunta, porque tudo vai depender como eu passar 

aqui agora, a minha capacidade. Se eu me sentir bem é lógico eu vou fazer alguma coisa, 

senão eu já vou tá com 53 anos de idade daí eu não sei, a gente nunca sabe o dia de manhã.  

P- Trabalho, o que é? 

S.2- Trabalho. Eu acho que todos têm que trabalhar, o trabalho é um (pausa) toda pessoa 

precisa trabalha senão ela não consegue sobreviver, do trabalho ela tem que tirar seu sustento. 

Porque se ela não trabalhar como é que ela vai sobreviver, como ela vai garantir o sustento de 

sua família, dos filhos, o estudo dos filhos. Por isso eu trabalho, porque se nós não 

trabalharmos nós não temos como sobreviver. Não, não podemos viver só de reclamar porque 

não dá nós temos que trabalhar. 
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P- E tanto tempo trabalhando na mesma empresa nunca teve vontade ou pensou em estar 

mudando de ramo, procurando outro emprego? O que te levou há tanto tempo ficar na mesma 

empresa? 

S.2- Ah o que me motivou a ficar tanto tempo na mesma empresa é que eles nunca atrasam o 

salário, sempre pagam em dia e tem bastante benefícios. Se eu for fazer as contas, depende de 

onde eu trabalhar, com os benefícios que eu tenho aqui eu posso praticamente ganhar o dobro, 

mas na verdade eu vou tá ganhando o que eu ganho aqui. Eu tenho muitos benefícios, se eu 

tenho unimed, se eu tenho várias outras coisas, comida de graça, refeitório e essas coisas 

todas e toda a assistência médica. Então isso que me motivou a ficar nesta empresa. 

P- O que é melhores condições de vida 

S.2- ( pausa) Melhores condições de vida seriam melhor salário, mas como eu já disse aqui na 

empresa eles pagam em dia, mesmo que às vezes a gente trabalhou em outros lugares que 

ganha um pouco mais, mas não compensa.  

P- Emprego ideal  

S.2- Ah, o meu. O que eu tenho. Eu, pra mim, este é um emprego ideal, pra mim no momento 

porque se eu não tivesse satisfeito eu não estaria 27 anos na mesma empresa. E nunca 

reclamei de sair de casa pra vir trabalhar, ou achei demais vir trabalhar, por exemplo: ah eu 

tenho que trabalhar, ou trabalhar, sair de novo pra ir trabalhar. 

P- Futuro 

S.2- Futuro, Ah não sei responder (pausa) o futuro é incerto. 

P- E referente à escola, o que já tens caminhado durante este 01 ano e um pouquinho, foi 

importante ou não foi, tu percebes alguma mudança em tua vida? 

S.2- Foi, este já principalmente na escrita e na situação isso pra mim já foi muito importante, 

aprendi muita coisa nestas matérias que eu já conclui. A gente vê quando a gente começa é 

difícil, mas depois você vai aprendendo, devagarzinho você vai aprendendo. Pra mim foi 

importante já este um ano. 

P- E qual foi o aprendizado mais importante? 

S.2- Pra mim, o português foi muito importante. 

P- E tem algum momento que te marcou aqui na sala de aula? 

S.2- Acho que todo dia né, todo dia de aula é marcante todo dia tem uma coisa nova você vê 

uma coisa nova e todo os dois dias da semana são marcantes. Eu sei que muitas vezes é 

difícil, mas e sempre marcante porque você aprende uma coisa que já viu e esqueceu ou que 

nunca viu, então é marcante. 
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SUJEITO 03 – DANIEL  

 

Nome: Daniel  

Data de nascimento: Julho de 1970 - 37 anos 

P- Quanto tempo você trabalha nesta empresa?  

S.3- To há 04 meses pela empresa. 

P- Função na empresa:  

S.3- Sou auxiliar de produção 

P- Até que série você freqüentou antes do Programa SESI Educação do Trabalhador?  

S.3 -É o primeiro grau 

P- Quanto tempo você ficou sem estudar antes de freqüentar as aulas na empresa?  

S.3- Em 93 eu conclui o primeiro grau no CEJA 

P- Por que desistiu de estudar? 

S.3 - É falta de tempo e interesse principalmente. 

P- Como você ficou sabendo do Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.3- Porque quando eu vim trabalha aqui eles falaram que tinha que estudar, porque eles não 

pegavam se não tivesse o primeiro grau completo. Daí eu pensei, se eu sai daqui, se eu precisa 

pegar emprego em outro lugar, eles vão exigi que eu tenha segundo grau pelo menos, daí vai 

ficar mais difícil. 

P- E tu voltaste mais por um pedido da empresa ou interesse teu? 

S.3- Mais por interesse meu e eu sei que é uma obrigação, que até tempos atrás se tivesse até a 

quarta série arrumava emprego fácil, agora se não tiver o primeiro grau já é muito difícil. 

P- Quanto tempo você freqüenta o Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.3- Eu comecei em setembro do ano passado com Artes. 

P- Que sentido tem para você estudar na empresa? 

S.3- É agora assim tá sendo bom, porque às vezes eu vou lê alguma coisa de uma revista 

assim tem coisa sobre a China, ou coisa que a gente aprendeu aqui, daí a gente consegue 

entender melhor o que eles falam.  

P- Após concluir o Ensino Médio, você pretender realizar alguns cursos, cursos técnicos, 

graduação ? Quais? 

S.3- É só mais cursos daí. 

P- E tu já sabe o que tu queres fazer? 

S.3- Não, no momento não. Vai depender muito o que eu tiver de segmento aqui na empresa, 

qual a área que eu vou atuar mais.  
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P- E o que seria pra ti um emprego ideal, onde tu gostarias de estar atuando? 

S.3- Ah assim eu, não tenho muita noção de um emprego ideal, o importante é a pessoa ter 

estudo tentar batalhar sempre pra ganhar um pouco melhor, e coisa assim, é consegui 

aproveitar as oportunidades que tiver, né.  

P- O que é pra ti ganhar um pouco melhor, viver melhor o que significa? 

S.3- É qualquer vaga e oportunidade que aparece na empresa tem que ter curso de 

computação, segundo grau completo, senão tu não consegue nem fazer uma entrevista pra 

consegui esse emprego na outra área. 

P- Melhores condições de vida 

S.3- É conhecimento, emprego bom. 

P- O que é emprego bom? 

S.3 - É ganhar uns mil e quinhentos por mês, é um bom emprego. 

P- Futuro o que é? 

S.3 - É futuro, é tudo que a gente espera consegui mais tarde, emprego bom, ter uma vida 

tranqüila poder dar um estudo pros filhos. 

P- Por que tu acha o estudo importante? 

S.3- Porque, hoje em dia, sem o estudo tu não consegue nada praticamente, ter conhecimento 

é importante. 

P- E tu percebe alguma mudança na tua vida o fato de ter retornado aos estudos? 

S.3- Até sim, porque se eu não tivesse concluído o primeiro grau quando eu estava na ... ( 

nome da empresa que trabalhava antes) eu não estaria na ... ( nome da empresa que está 

agora) . E, continuando a estudar, o importante é que quando eu tava na ...( nome da empresa 

que trabalhava antes) eu não precisava pagar nada eles davam o passe e tudo pra mim ir 

estudar e aqui na empresa eu também to fazendo porque é de graça, se torna bem mais fácil . 

Porque, às vezes, a gente não tem condições de estar se deslocando, comprando passe pra ir 

ao colégio e tudo, assim facilita bastante. 

 

 

SUJEITO 04 – RICARDO 

 

Nome: Ricardo 

Data de nascimento: setembro 1961 

P- Quanto tempo você trabalha nesta empresa?1 

S.4- 10 anos 
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P- Qual a tua função na empresa? 

S.4-  Operador de máquina 

P- Sempre foi operador de máquina? 

S.4- Não eu comecei como ajudante, ajustador e agora sou operador. 

P- Até que série você freqüentou antes do Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.4-  Primeiro grau eu fiz. 

P- E este primeiro grau você cursou onde? 

S.4- Comecei no CEJA e terminei aqui na empresa. Ah, eu fiquei um tempo parado o primeiro 

grau eu acabei em 2001, eu acho. 

P- E aí,  por que desistiu de estudar? 

S.4- Não tinha muita vontade de estudar, agora eu comecei porque eu preciso ter mais 

conhecimento né.  

P- Como você ficou sabendo do Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.4- Pela Rigesa aqui. 

P- E tu retornaste por que foi um pedido da empresa? 

S.4- É um pouco também foi, e também acho importante. 

P- Após concluir o Ensino Médio, você pretender realizar alguns cursos, cursos técnicos, 

graduação ? Quais? 

S.4- Por enquanto eu não penso nada. 

P- Este tempo que você já está aqui, mudou alguma coisa na tua vida? 

S.4- Mudo, mudo bastante. Lá em casa com os filhos, eles fazem faculdade e a gente já tem 

mais uma base e o que a gente sabe já pode passar pra eles. Eu tenho um filho que vai 

começar o segundo grau agora este ano e já dá pra ajudar ele um pouco, mudou bastante a 

minha vida. 

P- Estudo 

S.4-É importante. Porque na firma a gente lida muito com contas e computador, e daí o estudo 

já ajuda bastante. 

P- Trabalho 

S.4- Trabalho (pausa) trabalho é um meio de sobreviver, sem trabalho tu não consegue curtir a 

família, um passeio sei lá. 

P- E tanto tempo dentro da mesma empresa foi uma opção tua? O que te levou a ficar tanto 

tempo aqui dentro? 

S.4- Foi através do crescimento né, porque eu entrei como ajudante de produção, depois fui 

ajustador e agora sou operador. 
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P- E tem alguma outra função que tu queres chegar aqui dentro da empresa? 

S.4- Aqui dentro eu, eu acho que é o máximo. 

P- Emprego ideal 

S.4- Eu tenho vontade assim de ser um professor. 

P- E tu já pensas em fazer uma graduação para isso? 

S.4- Por enquanto ainda não, eu vou terminar o segundo grau e daí vou analisar. 

P- Professor de que você gostaria de ser? 

S.4- Professor de Biologia 

P- Melhores condições de vida 

S.4- Primeiro lugar ter saúde pra poder trabalhar e ter um emprego. Garantia de emprego, 

salário né, é importante para manter uma família. 

P- Futuro 

S.4- Ah futuro é tu, quando a gente vai se desenvolvendo ficando mais velho, é bom ter um 

futuro mais garantido assim pra ti e pra tua família, e consegui fazer alguma coisa para eles 

continuarem a vida deles. 

P- E o que significa este futuro garantido? 

S.4- Eu já tenho minha casa própria, tenho um carro, agora to construindo uma casinha para 

minha filha e quero continuar ajudando eles para eles terem a casa onde morar, assim.  

P- E que sentido teve então voltar a estudar aqui na empresa para você? 

S.4- Voltar a estudar na empresa é um garantia de emprego porque eles tão sempre falando 

que tem que ter o segundo grau.  

P- Então na verdade é uma garantia de emprego? 

S.4- É garantia de emprego. 

 

SUJEITO 05 – PAULO  

 
Nome: Paulo  

Data de nascimento: Julho de 1967 

P- Quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

S.5-  Faz 15 anos 

P- Função na empresa:  

S.5- Operador de empilhadeira 

P- Sempre foi essa função?  
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S.5- Não no começo não, mas agora nessa função eu to há vários anos. Eu era ajudante de 

produção, daí depois tem várias funções, mas começa como ajudante de produção e vai 

crescendo. 

P- Tem alguma outra função que tu queres chegar? 

S.5- Eu tava pensando em trabalhar na expedição, mas não deu certo, tem uma vaga lá, mas 

não deu certo. 

P- Até que série você freqüentou antes do Programa SESI Educação do Trabalhador?  

S.5- Primeiro grau numa escola lá em Indaial . 

P- Quanto tempo você ficou sem estudar antes de freqüentar as aulas na empresa? 

S.5- Há 20 e poucos anos. 

P- Por que desistiu de estudar? 

S.5- É naquela época, era mais diferente né, eu morava interior e não tinha aquele sentido, os 

pais também trabalhavam na roça e hoje em dia já mudou muito. 

P- Por que você retornou a estudar na empresa? 

S.5- A empresa tá crescendo, tá mudando, tem que né, faz parte. Voltei a estudar pela 

empresa, por mim e pelos filhos. Eu também tenho dois filhos e pra incentiva um pouco 

também o estudo. 

P- Que sentido tem para você estudar na empresa? 

S.5- Tem uma importância sem dúvida 

P- E que importância tem? 

S.5- É para crescer. Essa vaga que teve agora na expedição, eles botam lá os requisitos que 

tem que ter pra concorrer esta vaga, se eu não tivesse agora estudando eu já não podia 

participar. Sempre que tem uma vaga pra ganhar um pouco a mais tem que te estudo, tem que 

te segundo grau, formado em alguma coisa. O negócio do excel eu tenho e to fazendo o 

segundo grau, agora podia concorrer esta vaga, mas tudo bem deixa pra próxima. 

P- Então tua acha que é importante por que tu podes ter um emprego melhor? 

S.5- Sim emprego melhor, ganhar um pouco mais, garantir um pouco mais o emprego. 

Ninguém tá seguro por causa dos estudos, mas ajuda né. 

P- Após concluir o Ensino Médio, você pretender realizara alguns cursos, cursos técnicos, 

faculdade? Quais? 

S.5 No momento não pensei nisso, eu tenho duas filhas, uma já vai na sexta série e outra no 

jardim e eu to penando mais nelas. Tem que pensar em mim também, né,  tá certo mas. 

P- Trabalho 
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S.5- Trabalho é a gente tem que trabalhar para se sustentar e sustentar a própria família. 

P- Emprego ou trabalho ideal 

S.5 - Um serviço mais tranqüilo né, não vou reclamar, mas é um detalhe tem horas bem 

complicado aí a gente fica nervoso, não é pra ficar nervoso mas quando é demais, é demais 

qualquer coisa. É um serviço mais tranqüilo né, nada contra trabalho, mas não forçar muito a 

barra porque a pessoa tem um limite, chegou no limite a pessoa começa a mudar né, fica 

nervosa tudo tem seu limite. 

P- Futuro 

S.5- Chegar uma certa idade com saúde, tranqüilidade, se aposentar um dia se Deus quiser e 

viver a vida normal né, cuidar dos filhos talvez dos netos. 

P- E o que seria esta tranqüilidade? 

S.5- Sei lá, ter uma casinha legal, um carrinho, depois passear um pouco. No momento a 

gente pode até pensar no futuro, mas agora tem que trabalhar né ,pra ter a família. 

P- E depois que tu começou a estudar tu percebeu alguma mudança na tua vida pessoal e 

profissional? 

S.5- Mudo é, profissional também a gente vai conhecendo várias coisas, como lidar com as 

pessoas. Mas, o caso é que o tempo é curto, não sei se pros os outros mas pra mim a gente tem 

que trabalhar né, tem família, casa , mulher também. A gente que sai final de semana tem 

horas que é puxado, mas tem que levar né.   

 

 

SUJEITO 06 – THIAGO 

  

Nome: Thiago  

Data de nascimento:  19 anos 

P- Quanto tempo você trabalha nesta empresa?  

S.6- Dia 21 faz quatro meses e temporário faz 06 meses 

P- Função na empresa: 

S.6-  Auxiliar de produção 

P- Até que série você freqüentou antes do Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.6- Eu fiz primeiro grau, no primeiro ano eu desisti,  então não cheguei a fazer o primeiro 

ano do segundo grau. 

P- Quanto tempo você ficou sem estudar antes de freqüentar as aulas na empresa? 

S.6- 03 anos 
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P- Por que desistiu de estudar? 

S.6- Por nada, desisti de estudar , não tinha mais vontade de estudar e parei. 

P- Mas não tem nenhum motivo especial? 

S.6- É eu reprovei o primeiro ano né, daí voltei a estudar fazer de novo o primeiro ano estudei 

até abril e desisti. 

P- Como você ficou sabendo do Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.6- Através dos alunos que participavam ano passado e falaram. 

P- Por que você retornou a estudar na empresa? 

S.6- Uma que a empresa, a Maria (analista recursos humanos) falou que era bom voltar a 

estudar e eu quero fazer um curso técnico aí precisa ter o segundo grau.  

P- Quanto tempo você freqüenta o Programa SESI Educação do Trabalhador? 

S.6- 03 meses 

P- Que sentido tem para você estudar na empresa? 

S.6- Uma que é pouco tempo assim, né. Então, dá pra gente conciliar o trabalho com o estudo, 

é só duas vezes por semana não é todo dia. Pra mim é bom, se eu fosse fazer no regular ia ter 

que estudar todo dia. 

P- Estudo  

S.6- É muito importante, falta agora. Porque se eu tivesse o segundo grau eu já poderia tá 

fazendo curso técnico e daqui dois anos me formava e poderia, assim, eu vou demorar dois 

anos pra fazer o segundo grau, mais dois anos pra fazer o curso técnico, praticamente perdi 

mais dois anos. Porque se eu tivesse o segundo grau, daqui dois anos eu já teria o curso 

técnico. 

P- Por que você quer fazer o curso técnico? 

S.6- Ganha mais, serviço melhor. 

P- O que é serviço melhor? 

S.6- Ah, tipo não a gente trabalha aí dentro no calor, no serviço mais pesado. Eu quero fazer o 

curso de técnico de segurança que é um serviço mais tranqüilo. Eu já tenho meu irmão que é e 

já sei que é um serviço melhor de trabalhar né.  

P- Trabalho 

S.6- É uma forma de ganhar dinheiro 

P- Trabalho ideal 

S.6- Que eu ganhasse bem, tivesse mais oportunidades de crescer. 

P- Melhores condições de vida 
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S.6- Conseguir um terreno, uma casa, ter um carrinho, mais adiante construí uma família 

pensando no futuro. 

P- Futuro 

S.6- É o que vem pela frente, é sei lá tipo (pausa). Consegui a família como eu falei, né. A 

gente tem que colocar a cabeça no lugar 

P- Cabeça no lugar 

S.6- Ser mais maduro, ter família e o estudo leva a tudo isso porque sem estudo você não 

consegue serviço. Na minha opinião, o emprego da gente coloca a gente na linha. Na minha 

opinião, o estudo muda bastante, eu tenho experiência na minha família, minha irmã é 

professora e meu irmão estudou e também se deu bem, basta estudar.   

 

 

 


