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Transforma-se o sadismo do menino e do 
adolescente no gosto de mandar dar surra, de 
mandar arrancar dente de negro ladrão de cana, de 
mandar brigar na sua presença capoeiras, galos e 
canários - tantas vezes manifestos pelo senhor de 
engenho quando homem feito; no gosto de mando 
violento ou perverso que explodia nele ou no filho 
bacharel quando no exercício de posição elevada, 
política ou administração pública; ou no simples e 
puro gosto de mando, característico de todo brasileiro 
nascido ou criado em casa-grande de engenho.  
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RESUMO 
 
 

O presente Projeto de Intervenção Local surgiu da constatação de que os jovens e adultos 
trabalhadores, que ingressam na modalidade de ensino a eles destinada, possuem pouco 
conhecimento em relação aos direitos conquistados pelos trabalhadores. Ou seja, a consciência 
cidadã é muito vaga ou inexistente. Portanto, o Projeto busca proporcionar a aprendizagem e propor 
mecanismos para que os alunos busquem o conhecimento dos direitos sociais e constitucionais para 
o exercício pleno da cidadania, desperte o interesse pelas conquistas que envolvem o mundo do 
trabalho ao qual eles pertencem, estimular os alunos trabalhadores pela busca de novos 
conhecimentos acerca dos direitos trabalhistas, propiciar um ensino significativo a fim de que jovens e 
adultos sintam-se motivados para os estudos. A metodologia que se pretende implantar é baseada 
em atividades que visam integrar motivação e interesse por questões cidadãs que lhes são 
pertinentes, principalmente no mundo do trabalho. Conclui-se que uma metodologia baseada na 
realidade mais imediata dos estudantes, especialmente àquela que pode propiciar uma melhoria nas 
condições de trabalho é um fator motivador para que os próprios estudantes sintam-se estimulados a 
permanecer frequentes na EJA, evitando a evasão escolar, tão alta nessa modalidade de ensino. 
  
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Direitos Humanos. Cidadania. 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The Local Intervention Project came from the fact that young people and adult workers who 
enter into the modality of education that they were destined to, have little knowledge regarding the 
rights won by workers. In other words the citizen awareness is very vague or nonexistent. Therefore, 
the Project seeks to provide learning and propose mechanisms for students to seek knowledge of the 
social and constitutional rights to the full exercise of citizenship, arouse interest in the achievements 
that involve the world of work to which they belong, stimulate students workers for seeking new 
knowledge about labor rights, providing a meaningful education in order to young people and adults 
feel motivated to studies. The methodology which intends to implement is based on activities aimed at 
integrating of motivation and interest in civic matters that are relevant to them, especially in the work 
world. It is concluded that a methodology based on more immediate reality of the students, especially 
the one that can provide an improvement in working conditions is a motivating factor for the students 
themselves to feel encouraged to stay frequent in EJA, preventing truancy, so high in this type of 
education. 
 
Keywords: Youth and Adult Education. Human rights. Citizenship. 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 
 

 
APM – Associação de Pais e Mestres  

CED –  Centro Educacional 

CODEPLAN –  Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

EJA-T – Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

PDAD – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

PIL – Projeto de Intervenção Local 

PPP – Projeto Político Pedagógico  

SEE-DF – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 - População  do Gama, segundo o nível de escolaridade em 2015 .................................... 16 

Gráfico 2 - População do Gama ocupada, segundo a posição na ocupação em 2015 ....................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

TABELA 

 

Tabela 1 - População do Gama ocupada, segundo a condição de estudo em 2015 ........................... 17 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 
 

  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO  

 

 

INTRODUÇÃO         11 

1. O AMBIENTE INSTITUCIONAL       13 

2. JUSTIFICATIVA/CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA/MARCO TEÓRICO 16 

2.1 PERFIL DO ALUNO E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  16 

2.2 JUSTIFICATIVA E MARCO TEÓRICO      18 

2.3 DIREITOS HUMANOS E TRABALHO      21 

2.4 PROPOSTA PEDAGÓGICA       24 

3. OBJETIVOS         27 

3.1 OBJETIVO GERAL        27 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       27 

4. ATIVIDADES / RESPONSABILIDADES      27 

5. CRONOGRAMA         28 

6. PARCEIROS             30 

7. ORÇAMENTO      30 

8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO      30 

CONCLUSÃO         32 

REFERÊNCIAS         34 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

As transformações vividas pelas sociedades modernas a partir dos avanços 

tecnológicos, das conquistas cidadãs e das mudanças nas relações de trabalho, têm 

transformado consequentemente, a vida daqueles que ingressam no ensino formal 

tardiamente, ou estão em discrepância entre idade e série. 

No Brasil, a modalidade de ensino específica para acolher educandos advindos dessa 

realidade, a Educação de Jovens e Adultos – EJA tem deixado a desejar, conforme muitas 

pesquisas que apontam o elevado índice de evasão escolar, além de outros indicadores que 

apontam a baixa qualidade no ensino. 

Aliado a essas situações próprias de uma conjuntura maior, que envolve um projeto de 

educação pública aquém do merecido pelo cidadão, surge uma realidade própria do 

educando da EJA: a sua relação com o mundo do trabalho, que para esse público acontece 

de modo alienado.  

É lógica a consequência desses fatos, pois seria traçar uma expectativa alta, ao se 

esperar desses estudantes o desenvolvimento pleno da consciência cidadã e um 

comportamento ativo na busca por seus direitos, em face de uma realidade educacional que 

não atende os anseios desses educandos. 

Ou seja, a educação formal não cumpre com sua responsabilidade na emancipação 

de cidadãos criticamente empoderados, embora ocupe lugar privilegiadíssimo para o 

desempenho desse papel, apesar de não ser nela o único espaço de aprendizados.  

Portanto, o Projeto tem como principal objetivo conduzir os educandos jovens e 

adultos trabalhadores para que compreendam a educação como meio de empoderamento e 

emancipação, estabelecendo relação estreita entre educação e formação de cidadãos 

críticos quanto aos seus direitos, especialmente aos trabalhistas.  

Este Projeto de Intervenção Local visa também favorecer o conhecimento dos direitos 

sociais e constitucionais para o exercício pleno da cidadania, além de despertar nos 

estudantes o interesse pelas conquistas cidadãs que envolvem o mundo do trabalho, ao 

qual eles pertencem.  

Por fim, o presente projeto objetiva-se em estimular os alunos trabalhadores pela 

busca de novos conhecimentos acerca dos direitos trabalhistas e propiciar um ensino 

significativo, a fim de que jovens e adultos sintam-se motivados para os estudos. 

Para alcançar esses objetivos, procedeu-se uma elaboração metodológica de 

atividades, bastante vinculadas com as dúvidas e interesses dos educandos com as novas 

conquistas cidadãs trabalhistas, especialmente aquelas vinculadas ao trabalho doméstico 

recentemente, a saber: a aprovação da Emenda Constitucional nº 72/2013 (conhecida como

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2072-2013?OpenDocument
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PEC das domésticas) e da Lei Complementar 150/2015, que equiparou os trabalhadores 

domésticos em direitos aos demais trabalhadores. 

O presente projeto foi então estruturado em um cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas ao longo de um semestre, como é comum na EJA, mas que pretende ir além, 

de modo que os estudantes beneficiados pelo projeto em um semestre, possam se tornar 

monitores multiplicadores e facilitadores para os colegas que ingressarão no semestre 

seguinte. 

Essa realidade será o Centro Educacional Casa Grande, localizado em uma área rural 

na Região Administrativa do Gama, no Distrito Federal, cujo público-alvo é majoritariamente 

formado por educandos trabalhadores domésticos dessa localidade. 

Dessa forma, embora seja muito importante a mediação dos professores, palestrantes 

convidados e demais envolvidos, seja da comunidade interna ou externa; entende-se que  

causa um impacto bastante positivo e produtivo, quando o educando é incentivado a buscar 

algo por alguém que vive a mesma realidade que ele, ou seja, um colega que também já foi 

público-alvo do mesmo projeto.  

. 
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1. O AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

O ambiente institucional para a aplicação do Projeto de Intervenção Local (PIL) é o 

Centro Educacional (CED) Casa Grande. Esta escola foi construída pela própria 

comunidade do Casa Grande e teve como principal idealizador o professor Aníbal Rodrigues 

Coelho. Para conhecermos a história dessa instituição educacional nos baseamos no relato 

deste louvável professor. 

 

Antes mesmo de inaugurarmos a rede elétrica já havíamos começado a 
batalhar pela construção da escola. Na época estava proibido qualquer tipo 
de serviço público nas chamadas áreas irregulares. Mas eu como professor, 
sabendo que a comunidade não tinha onde estudar, corri atrás da 
educação. Em 1984 a secretária da educação era a Eurides Brito. Sendo 
ela uma pedagoga entendeu que, apesar do decreto, a educação era 
prioridade. Se nós arranjássemos 32 alunos ela abriria a escola no núcleo 
rural. A dona Dinora Cayres e o Argemiro Arruda saíram abaixo de sol 
quente cadastrando as crianças. Aqui ao lado havia a sede da Associação 
dos Bibliotecários, da qual eu era presidente, e montamos ali a sala de aula. 
A primeira professora foi a Socorro e a primeira funcionária foi a dona Luzia, 
que veio a se alfabetizar na própria escola em que trabalhava. Foram 
aparecendo cada vez mais alunos e então conseguimos a autorização para 
construirmos uma escola definitiva em Casa Grande. (...) O projeto foi feito 
pela Ada Lúcia Tiburtino de Oliveira, esposa do companheiro Sena, e Maria 
da Graça Porfírio de Brito. No dia 20 de novembro de 1984, dia de vento, 
frio e garoa, monsenhor Arlindo, que tinha uma chácara aqui próxima, deu a 
benção e íamos começar a construir a escola. Então chegou a polícia 
impedindo a construção, com base no Decreto 8.690. A Fundação 
Educacional que estava nos ajudando se retirou e nós, com a cara e a 
coragem, prosseguimos a obra. Foram 68 mutirões até que concluíssemos 
a construção.[...] Foram 68 mutirões onde a comunidade trabalhou pra 
valer. A maioria das crianças da época hoje são mães e pais de família, 
porque já se passaram 22 anos. Um mês antes da inauguração da escola 
nós fomos atrás do Pompeu de Souza, que era o secretário de educação do 
GDF e um jornalista formidável. Ao ouvir nosso relato sobre a história da 
construção da escola ele começou a chorar. Prontificou-se a ressarcir o 
débito da Secretaria de Educação para com nossa comunidade. Ajudou na 
montagem da escola (carteiras, livros, etc.) e disponibilizou professores. O 
discurso inaugural proferido pelo professor Fábio Bruno foi emocionante. 
Depois teve um churrasco e emendamos com as festividades de carnaval 
que, naquele ano, em nossa comunidade, duraram quatro dias com muita 
alegria. Foi uma senhora festa. No começo a escola oferecia até a oitava 
série. Depois, no governo itinerante de 2001, realizado no Gama, a Eurides 
Brito conseguiu implantar aqui o segundo grau. Em 2007, o Governo 
determinou, então retirar o Ensino Médio e a EJA de Casa Grande, 
deixando apenas o prezinho. A comunidade não aceitou e novamente se 
mobilizou e se uniu. Numa reunião histórica do dia 09 de fevereiro de 2007, 
depois de cinco horas de discussões acaloradas, o Ministério Público- 
MPDFT, na pessoa da Dra. Ana Luísa Rivera, não só nos apoiou, mas 
exigiu que o governo, em vez de fechar, deveria construir, com urgência, um 
novo prédio para servir a toda á região rural. O problema foi que o Governo 
exigiu um local com 9.000 metros quadrados de área para a construção do 
prédio [...]. A associação enviou ofício solicitando a cessão da chácara 
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12MA21 para construção do novo colégio [...]. No dia 26 de agosto de 2014, 
o Diário oficial do GDF publicou, à página 20, a tão sonhada cessão. 
(COELHO, 2015) 
 
 

Como o Projeto Político Pedagógico (PPP) do CED Casa Grande está em construção, 

as informações referentes à esta escola são provenientes de conversas com o Supervisor 

Pedagógico, coleta de dados na secretaria da escola e leituras de projetos desenvolvidos 

pela escola.  

Assim, foi possível perceber que o Centro Educacional Casa Grande prima pelo 

respeito e pelos valores sociais e entende que sua aplicabilidade é de fundamental 

importância na prática educacional e no dia-a-dia dos educandos. 

A prática pedagógica do CED Casa Grande tem valores claros e estabelecidos, como 

solidariedade, respeito à vida, desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente 

e outros, que fazem parte das atividades planejadas para a abordagem dos temas 

transversais, ou em projetos de trabalho elaborados e desenvolvidos na coletividade. 

O grande desafio desta escola é proporcionar à sua comunidade escolar uma 

educação voltada para a formação integral do educando, respaldada pelos projetos 

propostos e pautados nas necessidades dos alunos e da comunidade, pois de acordo com 

Freire: “O ser humano é naturalmente, um ser da intervenção no mundo, à ação de que faz 

história. Nela, por isso mesmo, deve deixar suas marcas de sujeito e não pegadas de 

objeto.” (FREIRE, 1997, p. 119) 

Dessa forma, a escola em pauta busca, permanentemente por uma educação de 

qualidade, que objetive a formação integral do educando, e nesse sentido não pode se 

limitar a discutir apenas os problemas. É necessária a apresentação de novas maneiras 

para superar todas as demandas que envolvem uma vida em sociedade, seja no que diz 

respeito ao relacionamento com a natureza, envolvimento com novas tecnologias, 

organização pessoal para os estudos e para o trabalho e uma nova visão de sociedade 

muito mais dinâmica e preocupada com a formação intelectual, cultural, ambiental e social 

do educando. 

De acordo com a organização administrativa e pedagógica o CED Casa Grande conta 

com o Diretor Edgard Rogério de S. Vasconcelos, o Vice-Diretor Queillisson Marcelo 

 Capucci, a Supervisora Administrativa para o diurno e o  noturno: Dilce Maria de Jesus, um 

Supervisor Pedagógico, também para o diurno e o noturno: Carlos André de Aquino e  47 

Professores atuando em salas de aulas, sala de recursos, etc. 

Em relação aos níveis/modalidades de ensino e quantidade de alunos a Instituição 

atende os três noturnos da seguinte forma: Ensino Fundamental – Séries /anos Iniciais com 
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173 alunos; Ensino Fundamental _ Séries Finais: 189 alunos; Ensino Médio - 81 alunos; EJA 

- 1º segmento: 17 alunos e EJA - 2º segmento com  83 alunos. 

Com relação às instalações físicas, mobiliários e equipamentos o CED Casa Grande 

possui: 02 banheiros para alunos, 02 banheiros para servidores/professores, 01 cantina, 01 

sala de professores, 01 sala de leitura, 01 secretaria, 09 salas de aula, 01 sala do SOE, 01 

sala de Direção, 01 sala de Supervisão Pedagógica, 01 sala multiuso, 01 sala para 

servidores, 01 quadra poliesportiva, 01 estacionamento Interno, 01 duplicador Gestetner, 03 

televisores, 03 aparelhos de som, livros informativos, recreativos e didáticos, jogos de 

Operação Tangram, material dourado, jogos pedagógicos diversos, mapas históricos, 

geográficos, atlas, globo terrestre, diversos DVD, 02 computadores e 02 impressoras. 

Embasado nas palavras do Supervisor Pedagógico, a proposta do Centro Educacional 

Casa Grande baseia-se no processo de ensino e de aprendizagem que garanta a 

construção de competências e habilidades de caráter permanente na formação do aluno. 

Nessa prática educativa, onde o aluno é o sujeito de sua aprendizagem, reside um dos 

principais pilares pedagógicos. E nesta perspectiva o professor assume o papel de mediador 

entre o aluno e o objeto de conhecimento.  

Tal proposta está pautada na aplicabilidade dos aspectos interdisciplinares e 

multidisciplinares, evidenciando a prática pedagógica de forma contextualizada em 

consonância com as competências, habilidades e procedimentos estabelecidos no Currículo 

em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal (2014)  e na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96. 

O que se percebe é que a história do CED Casa Grande não termina por aqui. Até 

hoje a comunidade luta pela construção do novo colégio. Dia 13 de junho deste ano houve o 

lançamento da pedra fundamental e no dia 27 de junho do referido ano aconteceu uma 

audiência pública com a presença de várias autoridades (deputados e assessores) com o 

intuito de pressionar o governo para a construção imediata do primeiro Colégio Integral e da 

primeira creche na área rural Casa Grande. 
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2. JUSTIFICATIVA / CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA / MARCO TEÓRICO 

  

2.1 PERFIL DO ALUNO E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O Projeto de Intervenção Local aqui apresentado foi concebido a partir da constatação 

de que os alunos da Educação de Jovens e Adultos do Núcleo Rural Casa Grande do Gama 

- DF, em sua maioria são alunos trabalhadores e com pouca informação acerca das 

conquistas de direitos sociais, principalmente trabalhista. 

Para entender melhor o perfil desse alunado, foco do projeto de intervenção, bem 

como a questão problematizadora a que nos levou a desenvolver este PIL é preciso antes 

de tudo conhecer um pouco o histórico da localidade, bem como os dados estatísticos que 

norteiam o nosso público alvo. 

Trata-se de alunos de uma localidade considerada zona rural da Região Administrativa 

do Gama – DF. O Núcleo Rural Casa Grande, embora assim denominado, já é reconhecido 

como uma zona urbanizada, pois se situa nas proximidades do centro urbano; entre as 

Regiões Administrativas do Gama e Recanto das Emas. Outro fator que permite considerar 

esses estudantes como urbanos, é o fato de que muitas das atividades exercidas por eles 

são características da zona urbana, como os serviços domésticos, ou seja, não são 

atividades exclusivas do meio rural. Esse esclarecimento é necessário, pois a educação no 

campo possui peculiaridades que não se aplicam ao caso dos estudantes da EJA do Centro 

de Ensino Casa Grande. 

No sitio eletrônico da CODEPLAN encontramos a Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios (PDAD) de 2015, onde revela que o Gama foi criado em 1960 e em 1966 se 

tornou cidade satélite, mas “A cidade transformou-se na Região Administrativa - RA II em 

1989 por meio da Lei nº 49/89 e do Decreto nº 11.921/89 que, fixou os novos limites das 

regiões administrativas do DF”. (CODEPLAN, 2015). O Gama tem uma população de 

141.911 habitantes urbanos, segundo a PDAD de 2015. A pesquisa não indica o quantitativo 

de moradores da área rural, mas nos leva ao entendimento de que a maior parte da 

população se concentra na área urbana. 

Apesar da população do Gama ser considerada de classe média, a PDAD de 2015 

aponta de forma alarmante que 73% da população total do Gama não estuda e conforme o 

gráfico e a tabela a seguir, a maioria tem apenas o Ensino Fundamental. 
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Gráfico 1 - População  do Gama, segundo o nível de escolaridade em 2015.  
Fonte: CODEPLAN - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/Gama, 2015. 

 
 
Tabela 1 - População do Gama ocupada segundo a condição de estudo em 2015 

 

 
 Fonte: CODEPLAN - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios –  
PDAD/Gama, 2015. 

 

Com relação aos trabalhadores do Gama, ainda com base na Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios – Gama 2015, o número de trabalhadores remunerados é de 58.261, 

o que equivale a 45, 40%. Deste contingente, 11, 67% trabalham sem carteira assinada, o 

que totaliza 6.818 trabalhadores sem garantia de seus direitos conquistados, conforme o 

gráfico a seguir. 

A mesma pesquisa também mostrou que apenas 3% da população do Gama 

participam de movimentos sociais, como conselhos, sindicatos e associações. A PDAD do 

Distrito Federal afirma que: “quanto menor a renda e menor escolaridade, maior o 

percentual da população ocupada sem carteira assinada”. (PDAD/DF, 2013, p. 31) 

Ao verificar os indicadores nacionais para as mesmas situações, constatou-se, que no 

Brasil em 2014, de acordo com o IBGE, o número de pessoas sem carteira assinada chegou 

a 40 milhões. 

Por meio desta mesma pesquisa, constatou-se mais uma vez que a maioria das 

pessoas em trabalhos informais tem pouca escolaridade e consequentemente pouca 

informação referente aos direitos dos trabalhadores. 
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 Gráfico 2 - População do Gama ocupada segundo a posição na ocupação em 2015.  
 Fonte: CODEPLAN -     Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/Gama, 2015. 
 

 

Parte-se da premissa de que o perfil dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos 

é formado por estudantes trabalhadores. São sujeitos constituídos de saberes, mas que de 

certa forma vivem à margem do acesso aos seus direitos sociais, por falta de conhecimento 

ou de informação necessária.  

Conduzir esses estudantes ao elo: direito e educação, trazendo à prática as teorias 

explicitas nos novos documentos da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal 

(SEE-DF), tais como Currículo em Movimento e Diretrizes Operacionais da Educação de 

Jovens de Adultos, torna-se para nós professores da Educação de Jovens e Adultos 

Trabalhadores (EJAT) uma obrigação emergencial. 

Diante deste cenário, é possível constatar que, se de um lado temos uma legislação 

brasileira que apoia os trabalhadores, especialmente pelo advento da Emenda 

Constitucional nº 72/2013 e da Lei Complementar 150/2015, por outro lado temos uma 

grande parcela da população que desconhece seus direitos. Por que ainda temos cidadãos 

distantes dessas conquistas? 

 
 
2.2 JUSTIFICATIVA E MARCO TEÓRICO 
 
 

Diante dos fatos apresentados e da averiguação de que muitos desses trabalhadores 

informais estão na Educação de Jovens de Adultos, ou podem passar por ela, surge a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2072-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2072-2013?OpenDocument
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necessidade de proporcionar aos educandos da nossa territorialidade, um ensino capaz de 

perpassar a realidade desse aluno trabalhador e ampliar seus conhecimentos acerca das 

conquistas trabalhistas, possibilitando-lhes uma educação de forma integral, conforme 

afirma Ciavatta (2005), citando Gramsci: 

 

[...] para que a educação geral se torne parte inseparável da educação 
profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: 
seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos como a 
formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior. Significa 
que buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de 
superar a dicotomia trabalho manual / trabalho intelectual, de incorporar a 
dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores 
capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. (GRAMSCI apud CIAVATTA, 
p. 84). 

 
Assim, falar em Educação de Jovens e Adultos, atualmente é pensar em uma classe 

de trabalhadores, haja vista que de acordo com o Currículo em Movimento da Educação 

Básica em Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal: 

 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação 
básica destinada ao atendimento a pessoas jovens, adultas e idosas da 
classe trabalhadora que, ao longo da sua história, não iniciaram ou mesmo 
interromperam sua trajetória escolar em algum ou em diferentes momentos 
de sua vida. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2013, p. 9) 

 

Então, temos uma Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores – EJAT, cujo alunado 

enxerga o estudo como necessidade e o trabalho como prioridade. Nosso desafio, a partir 

do Projeto de Intervenção Local (PIL) é propor um diálogo entre educação e trabalho.  

Sabendo que a educação está ligada ao direito e este a cidadania, e que educação e 

trabalho fazem parte do processo de construção da cidadania, na sociedade em que 

estamos inseridos, fica fácil a compreensão de que a educação como direito, seja no âmbito 

escolar ou familiar, possibilita o pleno desenvolvimento humano. De acordo com Rizzi 

(2011): 

 
A educação contribui para que crianças, adolescentes, jovens, homens e 
mulheres saiam da pobreza, seja pela sua inserção no mundo do trabalho, 
seja por possibilitar a participação política em prol da melhoria das 
condições de vida de todos. Também contribui para evitar a marginalização 
das mulheres, a exploração sexual e o trabalho infantil, possibilita o 
enfrentamento de discriminações e preconceitos, entre muitos outros 
exemplos que poderiam ser citados. (RIZZI et alii, p. 19) 

 
No âmbito desta compreensão, percebemos que a educação como direito conquistado 

contribui para capacitar o ser humano em suas tomadas de decisões de maneira consciente, 
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no entanto, “a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco sem ela a 

sociedade muda”. (FREIRE, 2000, p. 67)  

Portanto, podemos reafirmar pelas palavras de Freire (2000) que a nossa opção, 

enquanto professores da EJAT é pelo direito, que nos leva à práxis, numa relação dialógica 

entre os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. 

A EJA com seus professores, precisa de antemão conhecer sua clientela, sondar seus 

trabalhadores, a fim de verificar em que condições estão trabalhando, quais são suas 

expectativas e onde eles estão situados, nesse sentido é perceptível a necessidade de uma 

educação para o mundo do trabalho. De acordo com Rêses (2013): 

 

No cenário complexo do mundo do trabalho participam fundamentalmente 
as camadas mais pauperizadas da classe trabalhadora e, com certeza, 
entre eles estão os estudantes da EJA. Estes, além de não usufruírem das 
promessas da burguesia quanto ao direito e ao trabalho, sua condição de 
classe não lhes permitiu exercer na infância e juventude o direito à 
educação básica. Na esperança de um futuro melhor, eles retornam para a 
escola com o objetivo de ajudar na escolarização dos filhos e netos, da 
busca por emprego, da locomoção em transporte, da leitura de textos, da 
compreensão das estruturas de poder e de organização política ou da 
abertura de um negócio próprio. Assim, não basta reconhecer que as salas 
de EJA estão repletas de trabalhadores. Em que medida estamos atentos 
às particularidades e singularidades dos processos de produção da vida 
social? Em que medida contribuímos para transformar as experiências 
vividas em experiências percebidas e modificadas como experiência de 
classe? (RÊSES, p.3) 

 
Tais afirmações e indagações nos levam a confirmação de que este PIL se faz 

essencial para o inicio de um ensino libertador, rumo a uma EJA integrada ao mundo do 

trabalho. Nesse anseio pela busca e ampliação de conhecimentos ligados aos direitos dos 

alunos trabalhadores da EJA é que se justifica este PIL, visto que ele propõe uma 

aprendizagem significativa. Aprendizagem esta, que perpassa por todo o Currículo em 

Movimento da Educação Básica Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal, ou seja, 

partimos da real necessidade dos alunos, uma vez que, de acordo com o mesmo 

documento: 

 

[...] é importante reconhecer que os estudantes da EJA são sujeitos da 
classe trabalhadora com tempos diferenciados, que têm no trabalho a 
prioridade para a organização dos demais tempos da vida.  [...] A EJA deve 
ser compreendida como uma forma não só de resgate, mas de inclusão e 
de ampliação de acesso aos direitos fundamentais dos indivíduos 
(CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2013 pp. 25 e 159)  
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Assim, reconhecendo a necessidade que os educandos da Educação de Jovens e 

adultos têm de unir educação e trabalho; pautou-se o PIL numa relação estreita entre o 

Projeto Politico Pedagógico Professor Carlos Mota e o Currículo em Movimento da EJA, 

visto que ambos visam contribuir para a formação de jovens e adultos trabalhadores críticos 

e participativos. 

Sujeitos de direito, é nessa perspectiva que o PIL pretende se efetivar, pois a proposta 

é a de oportunizar aos estudantes da EJAT, acesso aos seus direitos trabalhistas, ao 

conhecimento e a reflexão de como estes direitos foram conquistados. 

Como a proposta é aplicarmos o PIL em uma escola do meio rural e sabendo que o 

público-alvo desta escola é formado por pequenos agricultores, caseiros e empregadas 

domésticas, de acordo com o PPP Professor Carlos Mota: “a luta principal da educação do 

campo tem sido por políticas públicas que garantam o direito da população do campo à 

educação que seja no e do campo” (PPP Carlos Mota, 2012, p. 87), ou seja, esses 

estudantes como sujeitos de direito tem o direito a conhecer seus direitos. 

A Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade da educação básica 

destinada aos jovens e adultos inseridos no mundo do trabalho, seja de modo efetivo ou 

não, tem como intuito contribuir para que o diálogo entre educação e direito ocorra de forma 

reflexiva, pautado em conhecimento de que os direitos dos trabalhadores são frutos de 

lutas; são conquistas e não favores. 

 

2.3 DIREITOS HUMANOS E TRABALHO 

 

Um aspecto motivador importante para o presente projeto interventivo foi o fato do 

tema da Educação em Direitos Humanos ter incorporado a cena das legislações 

educacionais a partir de uma premissa mundial, integrando as leis de diversos países, a 

legislação brasileira e consequentemente a legislação educacional do Distrito Federal.  

Deve-se considerar que a prática pedagógica não é mudada pela imposição de 

legislações, mas sim por um trabalho de tomada de consciência, que envolve não só as/os 

gestoras/es e as/os profissionais da educação, mas que sensibiliza toda comunidade 

escolar, para que se torne acolhedora às novas práticas pedagógicas com temáticas 

essenciais, que aos poucos vão se auto afirmando, devido a sua grande relevância para a 

construção de uma cultura de cidadania. 

No início da década de 1990 a Organização Mundial das Nações Unidas – ONU – 

propôs a educação em Direitos Humanos como um elemento indispensável para se alcançar 



 

 
 

22 
 

a paz mundial. De acordo com os pressupostos da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (2006), a partir do momento, em que ainda não 

se tem efetivada uma educação abrangente, igualitária e de qualidade para todas/os as/os 

cidadãs/aos, não se tem cumprido este ideal de educação em sua plenitude. Portanto, a 

própria realização de um sistema educativo abrangente, configura-se como o princípio da 

educação em Direitos Humanos.  

De acordo com Costa (2014, p. 24): “Compreender que a educação como um direito 

humano e um direito em si, torna-se condição fundamental para a conquista, afirmação e 

exercício efetivo de outros direitos humanos”.  

Ainda sobre o contexto da Educação para os Direitos Humanos, cabe ressaltar que de 

acordo com Candau (2005) na América Latina nos anos de 1990, houve uma grande 

mobilização de especialistas com o intuito de colaborar para a educação em Direitos 

Humanos:  

Na América Latina, no final da década de 1990, um grupo de especialistas e 
pesquisadores do continente assumiu a posição de que, para continuar 
colaborando com a construção democrática, deveria ser promovida a 
educação em Direitos Humanos. Nesse sentido, os seguintes elementos 
deveriam ser afirmados nos diferentes âmbitos educativos: a visão integral 
dos direitos; uma educação para o “nunca mais”; o desenvolvimento de 
processos orientados à formação de sujeitos de direito e atores sociais; e a 
promoção do empoderamento individual e coletivo, especialmente dos 
grupos sociais marginalizados ou discriminados (CANDAU, 2005, p. 7-8) 
 
 

Sacavino (2000), de igual modo refletindo sobre a realidade da América Latina, 

também defende a ideia de uma educação para o “nunca mais”, no sentido de que nunca 

devemos esquecer os equívocos, opressões e omissões do passado:  

 

Supõe quebrar a “cultura do silêncio” e da invisibilidade e da impunidade 
presente na maioria dos países latino-americanos, aspecto fundamental 
para a educação, a participação, a transformação e a construção de 
sociedades democráticas. Exige manter sempre viva a memória dos 
horrores das dominações, colonizações, ditaduras, autoritarismos, 
perseguições políticas, torturas, escravidões, genocídios, 
desaparecimentos. Implica saber reler a história com outras chaves e 
olhares capazes de mobilizar energias de coragem, justiça, esperança e 
compromisso que favoreçam a construção e exercício da cidadania 
(SACAVINO, 2000, p. 44) 

 

Com o intuito de se atingir esse modelo ideal, o Brasil e as diversas nações signatárias 

dos acordos internacionais vêm implementando legislações específicas e políticas públicas 

educacionais, na tentativa de se implantar um sistema educativo de qualidade.  

Entre tantos exemplos possíveis, quanto à questão da diversidade racial, pode-se citar 

o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, inserido pela norma 
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legal nº 10.639/03 e as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”. Em nível 

regional, vislumbra-se o “Plano Distrital das Diretrizes Curriculares para Educação”, além de 

outras iniciativas e legislações locais específicas. 

A compreensão desses esforços legislativos faz-se necessária, para entender a 

situação de prevalência de um “currículo implícito” nas relações escolares, que tende a não 

dar espaço a toda a perspectiva temática dos Direitos Humanos, principalmente quando os 

temas são voltados para os grupos considerados vulneráveis, tais como o grupo pertencente 

à Educação de Jovens e Adultos, em sua grande maioria formada por trabalhadores. 

Sobre esse aspecto, Mathias ressalta que: 

 
As dimensões implícitas (interação, subjetividade) e as explicitas (contrato 
didático), são inerentes à complexidade do processo educacional 
socializador [...] No contexto atual da educação, cabe a reflexão sobre uma 
formação de educadores que considere as mudanças e que reconstrua os 
saberes de modo integral e significativo[...] que seja articulada concebendo 
o papel constitutivo do conhecimento organizado, contextualizado, 
interdisciplinar e cidadão. (MATHIAS, 2011 p. 11) 

 
Ao se direcionar o foco do projeto de pesquisa aos estudantes EJA-T, que formam um 

grupo vulnerável com todas as relações de interseções (mulher trabalhadora, mulher negra 

trabalhadora, homossexual trabalhador, trabalhador do campo negro etc.), entende-se que 

esse recorte proposto só pode ser estudado a partir da linha de pesquisa abrangente, a 

partir de sua área de concentração e da imensa realidade interdisciplinar na qual todos os 

temas estão envoltos.  

O não desmembramento das frentes principais de visibilidade dos Direitos Humanos 

está fundamentada na ideia de que não existem Direitos Humanos “pela metade”, apesar de 

cada grupo vulnerável ter suas pautas específicas, inclusive os jovens e adultos 

trabalhadores do campo, público-alvo do presente projeto: 

 
No momento em que os movimentos negro, indígena, de mulheres e LGBTT 
[...] tem consolidado suas agendas específicas, o risco que eles correm é o 
de deixar de olharem uns aos outros. [...] Sabemos da subalternidade a que 
é submetida a mulher , mesmo nos movimentos sociais libertários. 
(GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA, 2009 p. 261) 

 
Quanto ao aspecto do trabalho na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, o artigo 23  versa, especialmente sobre o Direito de todo ser humano não só ao 

Trabalho, mas também à sua livre escolha e demais garantias como a equidade de 

condições e a proteção contra o desemprego. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pensou o Trabalho como plena realização do indivíduo. 



 

 
 

24 
 

Sabemos, porém, que a Organização das Nações Unidas - ONU, ao propor esse 

documento não teria autoridade para fazer ingerência nas legislações dos países membros, 

ainda que signatários da presente Declaração. 

Caberia, portanto, a cada país aplicar esses ideais em suas respectivas legislações e 

assim, os Direitos Humanos positivados no plano internacional tornar-se-iam Direitos 

Fundamentais positivados nas Constituições dos diversos países signatários. 

Esse fato ocorre no Brasil com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 que 

garante atenção especial ao aspecto do Trabalho, também como garantia de uma plena 

realização da pessoa humana. 

Sabemos, porém que muito do que está escrito em nossa Constituição não tem força 

de lei, no sentido de uma aplicação imediata. Embora as cláusulas pétreas sejam 

fundamentais para definir os rumos legislativos do nosso país, tais cláusulas figuram como 

ideais a ser alcançados para a plena garantia dos Direitos Fundamentais, entre eles o direito 

ao Trabalho exercido de forma digna. 

Isso significa que não basta proclamar direitos, seja no âmbito local ou internacional, 

pois esses direitos ainda que muito nobres, somente serão de fato respeitados, exigidos e 

fiscalizados se corresponderem à luta de uma sociedade dentro de um contexto de 

mudanças e reivindicações. Seria como proclamar a “democracia” em uma nação que só 

aprendeu a pensar e agir de forma ditatorial. 

Assim como o contexto da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o pós-

guerra, o contexto da promulgação da Constituição Cidadã de 1988 é a reabertura 

democrática pós-golpe militar iniciado em 1964. 

Desse modo, as leis devem corresponder ao anseio de um povo, do contrário não 

passarão de proclamações sem validade, uma vez que não há vivência daquilo que se 

proclama, uma vez que não houve luta para se conquistar o que foi simplesmente 

proclamado. 

Nesse sentido Flores (2009) postula: 

 
Se afirmamos que os direitos "são" processos de luta pelo acesso aos bens 
porque vivemos imersos em processos hierárquicos e desiguais que 
facilitam ou impedem sua obtenção, a pergunta é: quais são os objetivos de 
tais lutas e dinâmicas sociais? Entramos no para quê dos direitos. Lutamos 
pela obtenção dos bens única e exclusivamente para sobreviver sejam 
quais forem às condições dessa sobrevivência? Ou, então, lutamos pela 
criação de condições materiais concretas que nos permitam uma satisfação 
"digna" dos mesmos (FLORES, p. 36). 

 
A luta por condições materiais dignas é a luta por algo concreto e não a proclamação 

de algo abstrato, inatingível ou desconhecido. 
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Partindo do mais distante que seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos até 

o mais específico tendo por base a Constituição de 1988 e as atuais leis trabalhistas, por 

todas as conquistas durante o governo de Getúlio Vargas até a recente lei dos empregados 

e empregadas domésticas, entendemos que há um distanciamento entre o que já foi 

conquistado e a emancipação dos trabalhadores frente a esses direitos.  

 

2.4 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A partir das considerações teóricas e das observações relatadas, se chegou ao ponto 

crucial que permitiu a formulação de uma proposta pedagógica com intuito de propor 

soluções ao problema apresentado no corpo desse projeto. A princípio nos questionamos 

sobre o fato do Brasil, ser um país democrático, mas ao mesmo tempo conseguir manter 

cidadãos à margem da cidadania. Entendemos que evidentemente que essa questão 

problemática passa pela falta de qualidade e de acesso à educação, que presume a 

formação de cidadãos críticos, emancipados e empoderados de seus direitos sociais. 

O entendimento dessa questão nos leva às considerações Dangeville (2011), que 

empreende uma série de reflexões, não só no que diz respeito a educação e ao ensino, mas 

ao contexto histórico-social como um todo, uma vez que a dialética marxista, 

inevitavelmente, entra no escopo da práxis pedagógica de qualquer educador comprometido 

com uma ação transformadora da realidade. 

Nesse sentido, podemos perceber que a crítica marxista, analisada no texto, mostra 

que o “progresso” beneficia apenas uma parcela da sociedade em detrimento de sua maior 

parte e que uma classe, considerada dominante, exerce o controle sobre os meios de 

produção e também sobre aqueles que produzem para essa mesma sociedade.  

Na tese defendida Dangeville (2011) evidencia uma sociedade dividida em classes em 

função da divisão social do trabalho; divisão que, cada vez mais especializada. É fruto inicial 

da separação da cidade e do campo, para se consolidar com a revolução burguesa. Esta, 

para o autor, primeiro foi revolucionária, depois reacionária e conservadora e, por fim, 

contrarrevolucionária. Para ele, tanto a condução da sociedade e a produção, bem como as 

instituições burguesas foram progressivas e úteis, para degenerarem em seguida. Já com 

relação à educação e ao ensino, a crítica não é menos voraz: 

 

Apresentar o ensino como um meio que se oferece a todos, como uma 
oportunidade de subida social, oferecida no alvorecer da vida, 
independentemente da origem social dos indivíduos, é típico da abstrata e 
oca democracia burguesa e procede de uma dupla mistificação, que só tem 
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influência sobre os pequeno-burgueses que oscilam entre as classes 
exploradoras e a classe explorada: 
Para a maioria, que só nos interessa numa visão de classe, o ensino 
apenas reproduz para o futuro as condições de saber e de ignorância, 
indispensáveis ao bom andamento do capital49. Daqui resulta a sua divisão 
fundamental em ensino elementar obrigatório e ensino superior, 
abandonando as crianças mais favorecidas o primeiro a partir da idade de 
10-11 anos. A seleção feroz (que explica a angústia e por vezes a revolta 
nos jovens) é feita por grosso a partir da base econômica e não da 
inteligência igualmente repartida potencialmente em todas as classes, 
dispondo as crianças dos ricos de um meio material que as prepara muito 
“naturalmente” para a ideologia e as reações “dominantes”, e as pobres 
vivendo no estado que reproduz a pobreza, não condizendo as suas 
condições com o que lhes é ensinado na escola. (DANGEVILLE, 2011, p. 
124) 

 
Este trecho possui uma crítica profundamente reflexiva, pertinente com a educação 

como um todo, e a EJA, em particular. Por essas considerações observa-se os problemas 

que se refletem na EJA, em nossos dias. O discurso oficial, traduzido em leis e diretrizes 

para a educação, tem seu foco na “educação para o mundo do trabalho”, portanto,  é 

necessário indagar-se para que tipo de trabalho prepara-se e para que mundo, ou seja, para 

que realidade.  

Pelo exposto acima, entendemos também o contexto da EJA no tempo de Freire e da 

EJA nos dias atuais. Percebe-se que a questão curricular é sempre perpassada por 

questões de imposição ideológica das classes dominantes, presentes no Estado. 

Portanto, para a formação de um homem pensante e de ação é preciso minimizar o 

distanciamento entre aluno trabalhador e sistema escolar. Conforme Arroyo (2005): 

 

Os jovens e adultos da EJA são uma denúncia clara da distância 
intransponível entre as formas de vida a que é condicionada a infância, 
adolescência e juventude populares e a teimosa rigidez e seletividade de 
nosso sistema escolar. Olhar-se no espelho das trajetórias dos jovens e 
adultos que volta à EJA talvez seria uma forma do sistema reconhecer a 
distância intransponível. Não foi a EJA que se distanciou da seriedade do 
sistema escolar, foi este que se distanciou das condições reais de vida dos 
setores populares. A educação de jovens e adultos avançará na sua 
configuração como campo público de direitos na medida em que o sistema 
escolar também avançar na sua configuração como campo público de 
direitos para os setores populares em suas formas concretas de vida e 
sobrevivência (ARROYO, p. 48-49): 

 

Diante do exposto, surge a necessidade de uma proposta pedagógica que tenha como 

princípios as especificidades dos educandos e uma aprendizagem que parta de um contexto 

existencial. Nesse sentido, a EJAT funciona como lugar propício para desenvolver-se ações 

interventivas que possibilitam a autonomia do jovem e do adulto.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 
Compreender a educação como meio de empoderamento e emancipação de Jovens e 

Adultos Trabalhadores, estabelecendo relação estreita entre educação e formação de 

cidadãos críticos quanto aos seus direitos, especialmente os trabalhistas. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
1. Favorecer o conhecimento dos direitos sociais e constitucionais para o exercício 

pleno da cidadania. 

2. Despertar nos estudantes o interesse pelas conquistas cidadãs que envolvem o 

mundo do trabalho ao qual eles pertencem de modo a estimulá-los pela busca de 

novos conhecimentos acerca dos direitos trabalhistas. 

3. Propiciar um ensino significativo a fim de que jovens e adultos sintam-se motivados 

para os estudos. 

 

 

4. ATIVIDADES / RESPONSABILIDADES 

 

 

 Apresentar o projeto aos alunos da EJA, professores e demais funcionários 

da escola interessados em conhecer e/ou participar. 

 Aplicação de questionários para obter um diagnóstico de quantos alunos são 

trabalhadores, quantos alunos trabalham sem carteira assinada e quantos são 

trabalhadores domésticos. 

 Aula expositiva/dialogada onde será abordado o processo de luta e conquista 

das leis que garantem os direitos do trabalhador. 

 Preparar a apresentação de um filme/documentário que ressalte a 

importância de se ter conquistado e garantido os direitos trabalhistas. 
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 Preparar material ou buscar cartilhas e outros materiais junto ao Ministério do      

Trabalho que informem sobre os novos diretos do trabalhador doméstico. 

 Palestra com especialistas em direitos trabalhistas 

 Desenvolver atividades em sala de aula fazendo com que os alunos 

trabalhadores saibam da existência da Agência do Trabalhador, que cuida em 

oferecer vagas de emprego com carteira assinada. 

 Seminários apresentados pelos próprios alunos, com a mediação do 

professor, após pesquisas e estudos sobre direitos trabalhistas. 

 Visita ao Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal e 

entrevista aos seus dirigentes. 

 Confecção pelos próprios alunos de um jornal mural no pátio da escola para 

informar aos demais alunos sobre conquistas e direitos sociais.  

 Confecção por parte dos próprios alunos de um material com as “dúvidas 

frequentes”, que poderão auxiliar os beneficiários de outras edições deste mesmo 

projeto, baseando-se nos principais questionamentos dos primeiros beneficiários. 

 Visionamento de obras cinematográficas atuais do Cinema nacional. Dando 

destaque para o filme “Que horas ela volta?” premiado internacionalmente e também 

o filme nacional “Casa Grande”. Ambos retratam a realidade social brasileira dos 

empregados domésticos, conduzindo-nos a uma reflexão sobre  a necessidade da 

não alienação do ser frente ao trabalho, mas ao contrário, a sua emancipação 

crítica. Especialmente no filme “Que horas ela volta?” a personagem Jéssica 

consegue êxito em uma prova muito concorrida, e refere-se a um projeto pedagógico 

desenvolvido por um professor de sua escola. Esse projeto pedagógico foi 

responsável por “abrir os olhos” da adolescente a uma nova visão de mundo, muito 

mais esclarecida e menos alienante. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

Geralmente as escolas planejam suas atividades pedagógicas e administrativas no 

início de cada aluno letivo com a participação de todos os professores, sendo este o 

momento para elaboração de um calendário contendo as datas previstas para execução de 

projetos e outras atividades escolares. Como este projeto é elaborado para aplicação no ano 

seguinte fica difícil citar datas específicas, sendo assim, o cronograma propõe o mês e o 
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ano para realização das atividades propostas. Os dias serão estabelecidos posteriormente 

em conjunto com direção e professores. 

 

ATIVIDADES PERÍODO 

4. Apresentação do projeto aos alunos 

trabalhadores da EJA, bem como 

aos professores e demais 

interessados em conhecer e/ou 

participar. 

 

 

Fevereiro/2016 

 

5. Aplicação de questionários para 

obter diagnóstico referente ao perfil 

dos alunos trabalhadores. 

 

Março/2016 

6. Filmes, documentários e músicas 

que agucem nos alunos o desejo de 

buscarem mais conhecimentos 

acerca de seus direitos como 

cidadãos e trabalhadores. 

7. Visionamento e debate sobre o filme 

brasileiro premiado 

internacionalmente: “Que horas ela 

volta?” e “Casa Grande”  que tratam 

especificamente da situação das 

empregadas domésticas. 

8. Aulas expositivas e dialogadas, 

utilizando leituras variadas e 

reflexões sobre as lutas dos 

trabalhadores no Brasil e as 

conquistas que envolvem o mundo 

do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Abril /2016 

9. Pesquisa para desvelamento da 

realidade em que os alunos 

trabalhadores estão inseridos – 

Dados da CODEPLAN.  

10. Análise dos dados apresentados. 

11. Evento comemorativo ao feriado do 
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Dia do Trabalhador na primeira 

semana de Maio. Mobilização de 

toda a comunidade escolar, 

apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos pelos estudantes, 

palestras, oficinas, sessão de 

cinema, apresentação de peças 

teatrais com a participação de todos 

os envolvidos e da comunidade 

externa. 

 

Maio/2016 

 

12. Seminários apresentados pelos 

próprios alunos para debater direitos 

sociais e trabalhistas. 

 

Junho/2016 

13. Confecção pelos próprios alunos de 

um jornal mural no pátio da escola 

para informar aos demais alunos 

sobre conquistas e direitos dos 

trabalhadores domésticos. 

 

 

Junho e Julho/2016 

14. Avaliação dos resultados 

alcançados. 

 

Julho/2016 

 

 

6. PARCEIROS 

 

Os parceiros para a realização desse projeto são os professores, a equipe gestora da 

escola, a Associação de Pais e Mestres - APM, o Ministério do Trabalho e Emprego, o 

Ministério Público do Trabalho. 

 

7. ORÇAMENTO 

 

Com a utilização de recursos próprios oriundos de iniciativas como do Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, e ainda da arrecadação da 

Associação de Pais e Mestres –  APAM, torna-se viável o financiamento do projeto com 

recursos próprios. Boa parte dos gastos será com materiais didáticos acessíveis, além do 

uso das instalações própria da escola.  
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8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A avaliação desempenha uma variedade de objetivos tais como: subsidiar o processo 

ensino-aprendizagem; fornecer informações sobre alunos; professores e escolas; atuar 

como respaldo para certificação e seleção bem como orientar na elaboração de políticas e 

reformas educativas. De acordo com Freire (1996): 

 
A avaliação é a mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens 
do professor e as aprendizagens do aluno, é o fio da comunicação entre 
formas de ensinar e formas de aprender. É preciso considerar que os 
alunos aprendem diferentemente porque têm histórias de vida diferentes, 
são sujeitos históricos, e isso condiciona sua relação com o mundo e 
influencia sua forma de aprender. Avaliar, então é também buscar 
informações sobre o aluno (sua vida, sua comunidade, sua família, seus 
sonhos...) é conhecer o sujeito e seu jeito de aprender. (FREIRE, p.33) 

 
A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que 

deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Por meio dela, os 

resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos 

alunos; são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, 

dificuldades e, também, reorientar o trabalho docente.  

Assim, a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas 

e atribuições de notas. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho 

escolar tanto do professor como dos alunos. Um professor que deseja ser um profissional 

competente, responsável e seguro de sua prática, tenderá a encarar a avaliação como um 

processo orientador e interativo, como forma de diagnosticar os avanços e as dificuldades 

dos seus alunos transformando-as em um indicador para o replanejamento do seu trabalho. 

A avaliação do PIL ocorrerá de forma contínua, no espaço das coordenações 

pedagógicas coletivas e também com os sujeitos envolvidos na ação/execução do projeto. 

Com os alunos poderá ser levada uma avaliação previamente escrita, e antes de ocorrer o 

preenchimento da mesma haverá uma discussão sobre a atividade proposta com o objetivo 

de identificar quais os pontos poderão ser retirados ou acrescentados para obter uma maior 

gama de informações para o melhor encaminhamento do PIL. 
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CONCLUSÃO 

 

O Projeto de Intervenção Local – PIL pretende avançar em suas ações a partir da 

metodologia contínua de avaliação, que estabelece o aprimoramento, mediante os 

resultados alcançados, as críticas construtivas e o real benefício de sua efetivação na 

comunidade escolar. 

O presente Projeto pretende colaborar também e até mesmo se integrar à construção 

do Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Casa Grande, haja vista que a 

localização da própria instituição já implica em um potencial acolhimento de educandos 

próprios da realidade a qual o projeto pretende alcançar, ou seja, o estudante jovem e adulto 

trabalhador doméstico dessa região.  

Garante-se dessa forma, a durabilidade de ações que visam amenizar os prejuízos já 

experimentados por uma sociedade que ao longo de muitos anos, ainda não aprendeu a 

priorizar a educação, como meta de verdadeiro crescimento e desenvolvimento de um país. 

Por envolver um tema multidisciplinar, que é o mundo do trabalho, Direitos Humanos e 

cidadania, o projeto também pretende buscar essa multi e interdisciplinaridade na 

comunidade interna. De modo que, não se torne uma imposição da equipe gestora ou uma 

iniciativa isolada de apenas alguns professores, mas que de fato seja parte integrante da 

dinâmica de trabalho da própria instituição. 

É evidente que a pertinência e importância dos temas abordados já constam no 

currículo dos educandos, porém o projeto pretende priorizar o que, em tese, já deveria ser 

naturalmente estudado, e ao desenvolver de forma conjunta, toda a comunidade escolar se 

sente corresponsável pelo sucesso e pela continuidade das atividades do projeto. 

Os temas que envolvem o desenvolvimento da consciência cidadã são essenciais em 

todas as disciplinas, podendo ser, sem muita dificuldade desenvolvidos por todos os 

professores como temas transversais, que em muitos casos permanecem esquecidos como 

parte de pouca importância no todo do currículo. 

Nessas pequenas ações, pretende-se ao longo do desenvolvimento do projeto 

aumentar também o grau de motivação dos educandos com o próprio momento deles na 

escola, haja vista o alto nível de evasão escolar na EJA. 

Dessa forma, a realidade mais imediata que é o mundo do trabalho, se transforma em 

interesse e força motriz para envolver esses educandos no mesmo ambiente escolar que, 

nem sempre tratará de assuntos imediatamente interessantes, porém não menos valiosos. 
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Naturalmente, pela dinâmica humana do entusiasmo, é impossível que um ambiente 

assim seja colocado em segundo plano pelo educando, pois o espaço escolar passa a ser o 

lugar do empoderamento, o lugar onde se busca força e respaldo para lutar, onde dúvidas 

são sanadas e as consciências se transformam.  

É quando a “Casa Grande” é ocupada por aqueles que só tinham direto à “Senzala” e 

que historicamente, já assumem posições na sociedade, antes destinadas apenas ao mais 

privilegiados por nascimento e condições sociais mais abastadas. 

Nesse movimento digno de ocupação do espaço do saber, a ocupação do tempo nas 

atividades laborais não se torna mais alienada, e sim torna-se uma ocupação libertadora. O 

tipo de trabalho antes desvalorizado, pois no passado era dever de escravos, hoje se torna 

digno de homens e mulheres, que ainda lutam pelas alforrias que a história ainda não nos 

permitiu.  
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