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A 
presente publicação nasceu da 

iniciativa do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), 

através da Secretaria da Ciência 

e Tecnologia de Inclusão Social 

(SECIS), que, em parceria com o Instituto de 

Tecnologia Social (ITS BRASIL), buscou reunir 

experiências inovadoras de tecnologia social no 

âmbito da extensão universitária.

A extensão universitária tem conhecido notável 

dinamização desde fi nal dos anos 1980, quando 

da criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas. A 

começar pela unifi cação do conceito de “extensão 

universitária”, concebida como um processo 

educativo, cultural e científi co que se articula, 

indissociavelmente, ao ensino e à pesquisa, 

viabilizando a relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade. Nesse sentido, a 

extensão universitária pode ser considerada como 

um movimento que repensa a universidade desde o 

ângulo da democratização do conhecimento e desde 

a perspectiva intencional de que a academia destine 

esforços para atender às demandas mais urgentes da 

sociedade brasileira. 

Por esses motivos, a extensão universitária 

apresenta notáveis afi nidades, convergências e 

simbioses com a tecnologia social, ao ponto de, 

atualmente, numerosos projetos de extensão 

universitária se constituírem em exemplos de 

tecnologia social. Daí surge a necessidade de 

elaboração de metodologias para analisar e 

Apresentação
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monitorar as tecnologias sociais no âmbito da 

extensão universitária.

Diante dessa necessidade e com o objetivo 

de auxiliar no acompanhamento de projetos 

de tecnologia social no âmbito da extensão 

universitária, foi desenvolvido o Sistema de 

Acompanhamento de Tecnologias Sociais na 

Universidade (SATECS-Uni). Trata-se de uma 

ferramenta que possibilita levantamentos e 

análises diversas e, a partir de um conjunto de 12 

indicadores, elabora o gráfi co SATECS-Uni que 

permite analisar as tecnologias sociais. Os resultados 

podem tanto ser utilizados com fi nalidade educativa, 

no sentido de possibilitar o aperfeiçoamento 

progressivo das tecnologias sociais, quanto têm 

utilidade na realização de políticas públicas de 

desenvolvimento de tecnologias sociais.

Esta publicação destina-se a apresentar 

alguns exemplos concretos dessa sintonia entre 

a extensão universitária e a tecnologia social. 

Trata-se de projetos de extensão universitária 

que são realizados como tecnologias sociais. Eles 

apresentam inovações signifi cativas não apenas 

para a aplicação prática do conhecimento como 

também refl etem essa perspectiva mais ampla 

de extensão universitária que inclui no mesmo 

processo a pesquisa e o ensino. Daí o alcance da 

sua virtualidade para desenvolver inovações tanto 

no quotidiano universitário como nas relações 

desenvolvidas entre a academia, em políticas 

públicas nos seus diversos setores e nas entidades 

da sociedade civil organizada.

9
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1. Introdução

R
elatamos no presente texto 
o processo de construção do 
Sistema de Acompanhamento 
das Tecnologias Sociais 
(SATECS), cujo objetivo consiste 

na elaboração de uma metodologia de 
diagnóstico e análise das tecnologias sociais 
que facilite atividades de acompanhamento, 
monitoramento e desenvolvimento de 
tecnologias sociais. A proposta surgiu da 
necessidade de estabelecer indicadores 
para responder a problemas com os quais 
nos encontramos quotidianamente nas 
atividades com instituições que trabalham 
com tecnologias sociais. “Como distinguir 

as tecnologias sociais?” “Como saber se um 
determinado programa é uma tecnologia 
social ou não?” A fim de responder tais 
perguntas, foi elaborada a metodologia que 
agora apresentamos.

As tecnologias sociais são construções 
sociais complexas em razão da diversidade 
dos fatores que abraçam. Enquanto 
tecnologias, implicam em aplicação de 
conhecimentos, sejam estes populares, 
científicos ou tecnológicos, assim 
como procedimentos de organização 
de conhecimentos típicos da ciência e 
tecnologia, entretanto, em sua elaboração 
devem ter como ponto de partida as 
necessidades e problemas de coletividades 
em situação de exclusão social ou sem 
poder econômico para contratar soluções 

SATECS - Sistema de 
Acompanhamento das 
Tecnologias Sociais

Tecnologia Social: experiências inovadoras em extensão universitária - 2012
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tecnológicas no mercado da ciência e 
tecnologia.

Pressupõe-se que o objetivo final 
das tecnologias sociais consiste em 
oferecer soluções aos problemas que 
compreendem desde a segurança alimentar, 
o desenvolvimento local e a geração de 
trabalho e renda, até a saúde, a moradia e a 
agricultura familiar, passando também por 
temas como a ecologia, a tecnologia assistiva, 
a promoção dos direitos humanos...

Enquanto sociais, espera-se das 
tecnologias sociais toda uma série de 
propriedades. Em primeiro lugar, devem 
ser relevantes socialmente, isto é, devem 
demonstrar eficácia e eficiência nas 
respostas aos problemas que se propõem 
a resolver: produzir impactos sociais ou 
efeitos significativos de inclusão social, 
de diminuição da injustiça social, de 
bem-estar, de melhoria das condições 
e qualidade de vida constitui seu 
fim último. Ao mesmo tempo devem 
fundamentar-se no âmbito dos direitos 
humanos e contribuir com sua efetivação 
ou realização. Consequentemente, devem 
possuir qualidades de cidadania e adotar 
métodos participativos em diferentes 
níveis e formas; de suas principais 
características, também derivam a 
dimensão educativa e a apropriação de 
novos saberes, visando contribuir para a 
aquisição do máximo empoderamento por 
parte de seu público-alvo.

Observa-se, então, que as tecnologias 

sociais respondem a um conjunto inter-
relacionado, amplo e diverso, de diversas 
características. Daqui decorre que o 
problema descrito de elaboração de uma 
metodologia de análise implique, também, 
em conseguir refletir essa diversidade de 
uma forma harmônica e equilibrada.

1.1. Objetivos do SATECS

•	Desenvolver	inovações	metodológicas	
de estudo e análise que resultem em 
indicadores e gráficos que possibilitem 
caracterizar de forma pluridimensional 
as tecnologias sociais, diminuindo a 
carga de subjetividade correspondente.

•	Colaborar	na	elaboração	de	políticas	
públicas ou privadas de tecnologia social.

•	Contribuir	com	as	atividades	de	serviços,	
assessoria e consultoria no setor das 
tecnologias sociais.

1.2. Metodologia utilizada na    
construção do SATECS

As principais etapas da estratégia 
metodológica estão descritas a seguir 
e envolvem: a) Pesquisa teórica e 
bibliográfica sobre as tecnologias sociais; b) 
Investigação empírica sobre as dimensões 
essenciais de diversas tecnologias 
sociais; c) Identificação e descrição das 
características/indicadores comuns à 
diversidade de tecnologias sociais em 
cada dimensão essencial; d) Desenho da 
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estratégia metodológica. Descrição das 
etapas; e) Elaboração dos questionários 
de pesquisa, dos critérios e fórmulas para 
transformar dados de natureza quantitativa 
em qualitativa; f) Produção dos gráfi cos 
Satecs; g) Realização da pesquisa; h) 
Análise sobre a capacidade metodológica 
da ferramenta produzida e avaliação dos 
resultados.

2. A estratégia técnica
da metodologia

A estratégia técnica da metodologia 
busca a partir de dados pesquisados sobre 
iniciativas, programas ou experiências 
que possuam características de tecnologia 
social (TS) elaborar um gráfi co que ofereça 
uma visão sistêmica e uma ponderação 
avaliativa sobre um conjunto de 
características, consideradas essenciais às 
tecnologias sociais. 

O conceito de tecnologia social e as 
características essenciais à tecnologia 
social, na forma de princípios, parâmetros 
e implicações, foram objeto de estudos 
do ITS BRASIL - Instituto de Tecnologia 
Social (ITS, 2004 e 2007) e serviram de 
base teórica na elaboração da metodologia 
de diagnóstico e análise proposta.

Dada a complexidade e a ampla 
diversidade de características inerentes 
à tecnologia social, para facilitar a 
compreensão das mesmas, pensou-se 
que seria conveniente agrupá-las em um 

número menor de dimensões essenciais, 
que pudessem reunir dentro da órbita 
de cada dimensão várias características 
afi ns. Trata-se, então, de propriedades 
que perpassam profundamente toda e 
qualquer TS e que não podem faltar em 
programas, atividades ou experiências 
que queiram se constituir, efetivamente, 
em tecnologia social. Foram selecionadas 
como dimensões essenciais das tecnologias 
sociais: a) dimensão do conhecimento, 
ciência, tecnologia, inovação; b) dimensão 
da participação, cidadania, democracia; 
c) dimensão da educação; d) dimensão da 
relevância social.

Grafi camente as quatro dimensões 
da TS podem ser visualizadas no gráfi co 
seguinte: 

A ordem ou sequência das quatro 
dimensões da tecnologia social não foi 
escolhida de forma aleatória. Foi montada 
de acordo com a gênese e “trajetória real-
ideal” da criação e desenvolvimento das 
tecnologias sociais, desde sua concepção 
até sua implantação e funcionamento. 
Essa sequência real-ideal corresponde ao 
seguinte processo: o primeiro momento 
do gráfi co corresponde ao da sua 
concepção tecnológica; o segundo, ao do 
seu desenvolvimento ou ao seu fazer-se 
de forma participativa; o terceiro, aos 
aprendizados gerados nesse processo e, por 
fi m, contemplar-se-ia a suposta trajetória 
real-ideal da tecnologia social criada, 
observando-a funcionando e produzindo os 
resultados esperados.

As quatro dimensões da Tecnologia Social

Relevância social Conhecimento, ciência,
tecnologia, inovação

Educação
Participação, cidadania,

democracia
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Para sua representação gráfi ca, foram 
dispostas as quatro dimensões com 
movimento semelhante ao das agulhas do 
relógio. Assim, nessa disposição gráfi ca, a 
dimensão do conhecimento começa a partir 
do eixo central superior, no canto superior 
direito correspondente ao espaço do 
primeiro quarto de hora, pelo momento da 
concepção e criação da tecnologia social se 
propondo aplicar conhecimento, pesquisa 
etc., para solucionar uma necessidade 
social. Segue, pelo quadrante inferior 

direito, por todo o processo participativo 
típico da tecnologia social, que vai do 
planejamento até o desenvolvimento e 
avaliação da tecnologia social. Continua 
pelo momento educativo, porque nesse 
processo participativo se desenvolvem e 
geram aprendizados e, completando um 
primeiro ciclo, se realiza no momento da 
sua efi cácia como tecnologia social, isto é, 
resolvendo o problema social. 

Esse percurso se representa no seguinte 
gráfi co:

Uma vez selecionadas as quatro 
dimensões, foi realizado o trabalho de 
situar as doze principais características 
ou propriedades das tecnologias sociais, 
dentro de cada uma dessas principais 
dimensões, conforme a tabela seguinte:

As quatro dimensões da Tecnologia Social, na dinâmica da sua gênese

Dimensões e características 
correspondentes de TS

Características/
Indicadores

1. Objetiva solucionar 
demanda social

2. Organização e 
sistematização 

3. Grau de inovação 

4. Democracia e 
cidadania

5. Metodologia 
participativa

6. Disseminação 

7. Processo 
pedagógico 

8. Diálogo entre 
saberes

9. Apropriação/
empoderamento

10. Efi cácia 

11. Sustentabilidade

12. Transformação      
       social

Dimensões

Conhecimento, 
ciência, 
tecnologia e 
inovação

Participação, 
cidadania e 
democracia

Educação

Relevância social









Relevância
social

Conhecimento, 
ciência, tecnologia,
Inovação

Participação,
cidadania,
democracia

Educação

4

3

1

2
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O passo seguinte da construção 
metodológica consistiu na elaboração 
do questionário de pesquisa adequado 
para captação das informações inerentes 
às características descritas. Trata-se de 
um conjunto de questões, divididas 
em duas partes: na primeira, por meio 
de dez e seis perguntas, coletam-se os 
dados e classificações principais da 
entidade promotora da tecnologia social 
pesquisada, assim como dados relativos 
ao tipo de tecnologia social, sua descrição 
e funcionamento; na segunda parte, que 
se refere à metodologia ora descrita, 
se obtém os dados para elaboração do 
gráfico Satecs da tecnologia pesquisada, 
mediante um conjunto de vinte e duas 
perguntas, que recolhem um total de 
sessenta e oito situações de variáveis 
de dados, passíveis de serem avaliadas 
gradativamente: 1. nenhum/nada, 2. 
pouco, 3. razoável/médio, 4. muito, 5. 
muitíssimo/totalmente.

O próximo passo consistiu na 
elaboração dos procedimentos para 
transformar aspectos qualitativos 
em valores quantitativos. Trata-se de 
estabelecer os critérios que darão peso 
às questões, de estabelecer cada uma 
das fórmulas que produzirão os valores 
quantitativos às 12 características da 
tecnologia social a ser radiografada. 
Com esses valores, pode-se, finalmente, 
elaborar o gráfico Satecs. Tais 
procedimentos visam facilitar os trabalhos 

de análise que, por seu efeito gráfico, 
sintético e panorâmico, se tornam 
especialmente atrativos. 

Em seguida, foi necessário desenvolver 
a plataforma web e incorporar ao software 
os aspectos metodológicos descritos, 
com a ideia de que os questionários 
pudessem ser preenchidos online; após os 
procedimentos de checagem e crítica para 
sua validação, deveriam estar disponíveis 
num banco de dados que possibilitasse a 
elaboração de cruzamentos e gráficos. O 
gráfico Satecs de cada uma das tecnologias 
sociais pesquisadas constitui o objetivo 
técnico final proposto.

Os passos seguintes consistiram na 
formação dos pesquisadores e na aplicação 
dos questionários da pesquisa. O banco 
de dados já conta com mais de 100 (cem) 
tecnologias sociais.

3. O referencial
teórico da pesquisa

A metodologia aqui descrita 
fundamenta-se num referencial teórico 
sobre as tecnologias sociais que 
explicitamos a seguir:

3.1. Antecedentes das
tecnologias sociais

Ainda que incipiente no meio 
acadêmico e político, o reconhecimento 
social e a efervescência atual das 

tecnologias sociais possuem diversas 
raízes e antecedentes. Desde o ponto de 
vista da ciência e tecnologia, Dagnino 
(2004) situa a tecnologia social dentro 
das orientações que rejeitam a suposta 
neutralidade das políticas científico-
tecnológicas para procurar amplos efeitos 
socialmente positivos na qualidade 
de vida e bem-estar da população, 
concretamente para os grupos sociais em 
situação de exclusão social. Nesse sentido, 
destacam-se, como referências de inserção 
das tecnologias sociais, as “tecnologias 
apropriadas” e o movimento CTS - 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (López 
Cerezo, 1998; Vaccarezza, 1998; Dagnino e 
Thomas, 2003).

De forma parecida, pela valorização 
que as tecnologias sociais fazem da 
participação como componente principal 
da democracia (Pateman, 1992), da 
valorização da participação nas políticas de 
ciência e tecnologia (López Cerezo, Méndez 
Sanz e Todt, 1998), das metodologias de 
pesquisa participativa (Thiollent, 1988), 
encontram-se traços desses componentes 
nas práticas das entidades criadoras ou 
promotoras das tecnologias sociais, assim 
como pela valorização dada aos métodos 
participativos de trabalho, existem 
referências, também, na abordagem 
sociotécnica (Trist, 1991). 

Particularmente, no Brasil, uma 
significativa parte das organizações da 
sociedade civil promotoras de tecnologias 
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sociais encontra raízes das suas práticas 
nos “novos” movimentos sociais que se 
constituíram durante o período autoritário 
(Sader, 1988) e no campo da educação 
popular (Freire, 1967, 1968 e 2000). 

Essas raízes assinaladas encontram-
se presentes, como pode ser percebido, a 
seguir, na descrição das características e 
propriedades presentes nas tecnologias 
sociais.

3.2. O conceito de tecnologia social

A metodologia proposta parte de um 
conceito de tecnologia social construído a 
partir da trajetória de estudos (ABC e ITS, 
2002, 2003; ITS, 2004 e 2007), pesquisas 
e procedimentos epistemológicos que 
foram descritos no Caderno de Debate: 
Tecnologia Social no Brasil (ITS, 2004). O 
conceito é o seguinte: 

Conjunto de técnicas e metodologias 
transformadoras, desenvolvidas e/
ou aplicadas na interação com a 
população e apropriadas por ela, 
que representam soluções para 
inclusão social e melhoria das 
condições de vida (ITS, 2004: 26).

Fazem parte do conceito, também, 
os diversos princípios, parâmetros 

e implicações da tecnologia social. 
Posteriormente, o ITS BRASIL elaborou 
nova publicação, que dá continuidade 
à reflexão sobre o conceito de 
tecnologia social; nela descrevem-se 
doze “implicações”, características ou 
propriedades da Tecnologia Social, que 
serviram de base para a estruturação da 
metodologia, conforme se mostrou no item 
da estratégia da pesquisa. 

3.3. As principais propriedades
das tecnologias sociais

A seguir descrevemos, brevemente, 
em que consiste cada uma das dimensões 
selecionada na metodologia, incluindo 
suas respectivas características, uma vez 
que ajudaram a nortear a elaboração do 
questionário da pesquisa.

3.3.1. A dimensão da aplicação
de conhecimento, ciência,
tecnologia e inovação

Esta dimensão da Tecnologia Social 
(TS) é central. Por conceito ou princípio, 
toda tecnologia caracteriza-se por aplicar 
conhecimentos, ciência, tecnologia e 
inovação (CT&I) para resolução de um 
problema qualquer da realidade. A TS 
também. Mas enquanto social, a TS 

enfatiza perspectivas e propriedades, 
ausentes ou diluídas nas tecnologias 
convencionais, que se propõem, de forma 
clara e direta, aplicar conhecimentos 
(CT&I) para a solução de problemas, 
demandas ou necessidades da população.

As tecnologias sociais fundamentam-se 
em pesquisas, conhecimentos populares 
ou científicos e tecnológicos, a fim de 
solucionar os mais variados problemas da 
população – desde alimentação, saúde, 
saneamento e habitação até atividades 
produtivas, de desenvolvimento e 
defesa do meio ambiente, passando por 
áreas como tecnologias assistivas para a 
autonomia das pessoas com deficiência, 
resgate de conhecimentos de povos 
indígenas no manejo da floresta etc.

Dessa forma, além de terem como ponto 
de partida as demandas de melhoria de 
qualidade de vida, as tecnologias sociais 
visam obter, como ponto de chegada, 
respostas concretas a elas. Constituem, 
portanto, uma ponte, construída pelo 
conhecimento e suas aplicações, um 
vínculo prático e concreto entre os 
problemas sociais e suas soluções. 

No mundo das tecnologias 
convencionais1 nem sempre essa 
característica de “ser ponte” entre as 
principais necessidades da população 
e as soluções por meio da aplicação de 
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(1) Ver Dagnino (2006) para uma comparação das tecnologias convencionais com as tecnologias sociais.
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conhecimento está presente. Na prática, 
diversos entraves, omissões, interesses, 
dificuldades e desencontros influenciam e, 
muitas vezes, impedem que a “liga” entre 
necessidade da população e a solução 
mediante a aplicação de conhecimento, de 
CT&I, se concretize.

As tecnologias sociais fazem das 
necessidades sociais seus “problemas de 
pesquisa”

Quando, na sua origem, uma tecnologia 
se propõe aplicar conhecimentos para 
resolução de uma demanda social, 
podemos falar que essa tecnologia 
começa a nascer como TS. Nesse caso, 
uma necessidade social transformou-se 
numa questão de investigação científico-
tecnológica, num problema de pesquisa, de 
aplicação do conhecimento.

No âmbito da pesquisa – seja da 
iniciação científica, dos projetos de 
mestrado e doutorado – o ponto de partida 
e eixo norteador da metodologia científica 
se conhece como “problema de pesquisa”, 
que consiste na pergunta ou indagação 
a ser resolvida pelo projeto de pesquisa 
apresentado. Como fica a dimensão 
social? Ela costuma ser encontrada no 
item denominado “justificativa”. Ali o 

pesquisador terá de dizer os motivos pelos 
quais espera que esse trabalho, além de 
aportar alguma contribuição à ciência, 
será socialmente relevante. Mas em 
muitos casos, a relação entre o problema 
de pesquisa e a demanda social costuma 
ser muito difusa, artificial, ou secundária. 
Com tecnologias sociais é diferente: os 
problemas ou necessidades sociais se 
tornam problemas de pesquisa, problemas 
de metodologia científica ou de aplicação 
de conhecimentos para resolvê-las.

As tecnologias sociais também se 
diferenciam das convencionais pelo papel 
atribuído ao mercado

As tecnologias convencionais costumam 
resolver problemas e necessidades 
de pessoas ou empresas, mas, muito 
frequentemente, desde que sejam viáveis no 
mercado, quer dizer, desde que haja pessoas 
ou empresas com recursos suficientes para 
desenvolvê-las ou adquiri-las. Em muitos 
ambientes tecnológicos, a inovação, por 
exemplo, só é considerada como tal, se 
for introduzida com sucesso no mercado. 
Trata-se de transformar um novo produto, 
um novo valor de uso, em valor de troca, via 
mercado. É condição sine qua non para a 
produção da tecnologia convencional.

Na tecnologia social a relação com 
o mercado é mais complexa. Seus 
produtos ou metodologias podem ter um 
valor de mercado ou não. Depende. As 
tecnologias sociais podem ser simples ou 
complexas, baratas ou caras. Não é o fato 
de serem simples e baratas que as torna, 
necessariamente, tecnologias sociais. Há 
algumas que não custam nada e, no entanto, 
apresentam eficácia e relevância social, 
significativas. Por exemplo, o soro caseiro 
(re-hidratação oral), que foi selecionado 
dentro das 15 melhores invenções para 
concorrer ao prêmio de feito científico mais 
importante dos últimos 160 anos da história 
da medicina2. E, no entanto, não tem valor 
de mercado. Há também tecnologias sociais 
que utilizam tecnologias caras, por exemplo, 
de satélites e GPS, para diversos usos, como 
o monitoramento do meio ambiente (Ex.: 
medição do aumento do desmatamento) e 
planejamento de alguns cultivos.

Dessa forma, para a TS, a mediação 
do mercado para a utilização dos seus 
produtos ou inovações não é o critério 
definidor da sua existência, mas o 
fato de que a solução chegue a quem 
dela necessita, isto é, valoriza-se a 
acessibilidade da tecnologia, independente 
da lógica do mercado. De forma parecida, 
quando se enfatiza que as tecnologias 
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(2) Trata-se de uma iniciativa do British Medical Journal, que propôs uma votação por internet. As outras 14 invenções escolhidas foram: A anestesia, os antibióticos, a clorpromazina, os micros e a Internet, a ADN, a medicina 
baseada na evidência, os germes, as técnicas de imagem, a imunologia, a pílula, os riscos do tabaco, o saneamento básico, o cultivo de células e as vacinas. O soro caseiro ficou em 4o lugar nas preferências dos votantes.
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sociais possam ser, em vários casos, 
invenções simples e baratas, corre-se 
o risco de que alguém, erradamente, 
considere que são de pouca qualidade, de 
baixa eficácia e julgamentos semelhantes. 
No fundo, esse estigma se fundamenta na 
ideologia de que a alta tecnologia tem que 
ser necessariamente cara e restrita para as 
camadas altas que podem pagá-la.

Acontece que, por falta de poder 
financeiro das populações que precisam de 
TS, suas necessidades de perfil científico e 
tecnológico não chegam a constituir uma 
demanda econômica stricto sensu, capaz 
de estimular a oferta no mercado de ciência 
e tecnologia. Isto é, essas populações 
não possuem recursos econômicos 
suficientes para custear os investigadores 
e técnicos ou as instituições de pesquisa 
e desenvolvimento de tecnologias, e 
encomendar diretamente com eles as 
soluções para suas necessidades, por mais 
urgentes que sejam. Por esse motivo, as 
associações da sociedade civil, ONGs ou 
instituições sem fins lucrativos constituem 
um dos principais atores criadores de 
tecnologias sociais. Elas não vinculam, 
necessariamente, a criação de tecnologias 
sociais à expectativa de lucros.

Existe uma ampla comunidade científica 
nas ONGs produtoras de tecnologia social

Diversas pesquisas de instituições como 
a FINEP, entre outras, têm constatado que 

existe uma ampla e crescente comunidade 
científica e tecnológica – com número 
significativo de especialistas, mestres 
e doutores – nessas associações civis 
produtoras de tecnologias sociais. No 
entanto, essas entidades e seus quadros 
não têm sido, até agora, institucional e 
legalmente reconhecidos, valorizados e 
promovidos como parte do sistema de 
ciência e tecnologia do país e, portanto, 
não gozam dos instrumentos, benefícios e 
medidas próprias das políticas públicas de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

De forma semelhante, essa situação 
acontece em outros segmentos de 
atores sociais, relevantes produtores de 
tecnologias sociais, como os poderes 
públicos, a extensão universitária, os 
movimentos sociais, a responsabilidade 
social das empresas, as populações 
tradicionais e/ou comunidades locais de 
povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 
caiçaras, extrativistas, pescadores, 
agricultores familiares e catadores. Esses 
atores sociais desenvolvem conhecimentos, 
metodologias, produtos e serviços que, 
pelas suas características, se enquadram 
dentro do âmbito científico e tecnológico, 
mas na sua maior parte não dispõem, até 
o momento, de um arcabouço legal que 
organize e fomente suas atividades.

Essas pesquisas mostraram também 
que os atores produtores de tecnologias 
sociais costumam utilizar procedimentos 
científicos como organização dos 

conhecimentos, documentação, 
sistematização, produção de artigos 
técnicos etc. Ademais, as tecnologias 
sociais nascem quando faltam soluções 
para as demandas sociais ou quando 
as soluções existentes são inacessíveis 
às populações ou inadequadas aos 
problemas a serem resolvidos. Daí que 
as tecnologias sociais se notabilizam por 
serem fortemente inovadoras, produzindo 
soluções não existentes anteriormente. 
Engenhosidade, inventividade e criação, 
originalidade e genialidade estão muito 
presentes nas tecnologias sociais.

3.3.2. A dimensão da participação, 
cidadania e democracia

A TS não se restringe a produzir 
soluções para necessidades da população. 
Ela consiste também em um modo de 
fazer. Ela funciona de forma participativa 
e democrática, cidadã. As tecnologias 
sociais nascem, respiram e se desenvolvem 
em ambiente democrático e cidadão. A 
convicção profundamente motivadora 
das pessoas e instituições que produzem 
TS se assenta na visão da população 
como alguém que precisa de soluções, 
independentemente se tem ou não recursos 
para comprá-las, ou seja, como alguém que 
necessita delas, condição para a garantia 
de sua dignidade. Dessa forma, na maioria 
dos casos, a tecnologia social apresenta 
soluções para questões que tem a ver com 

Si
st

em
a 

de
 a

co
m

pa
nh

am
en

to
 d

as
 Te

cn
ol

og
ia

s S
oc

ia
is



18

Tecnologia Social: experiências inovadoras em extensão universitária - 2012

os direitos fundamentais das pessoas a uma 
vida plena e feliz. Daí seu fundamento na 
cidadania, nos direitos humanos.

A TS fundamenta-se nos direitos humanos 
e os faz avançar

A TS deve ser reconhecida, então, 
como um direito humano, fundamental e 
estratégico para a sobrevivência e melhoria 
da qualidade de vida de milhões de pessoas 
excluídas dos mínimos de existência 
humana. O direito à tecnologia social está 
vinculado ao direito ao conhecimento e à 
educação, que são dos mais importantes e 
fundamentais direitos humanos. Em razão 
da finalidade perseguida pela TS, também 
possui vinculação com os direitos à vida, à 
alimentação e à saúde.

Mas, hoje, a importância da TS já 
passou para um patamar que poderíamos 
chamar de estratégico (se pudéssemos 
falar assim dos direitos humanos) pelas 
suas implicações para o desenvolvimento 
(Fundação Banco do Brasil, 2004).

O direito à tecnologia social inclui o 
direito dos brasileiros a viverem no padrão 
de vida criado pelo bem instrumental 

da tecnologia, o direito de acompanhar 
o desenvolvimento na vida cotidiana. 
Assim, o direito à vida se entende no 
padrão comum de vida típicos da cultura 
e do momento histórico atual. O direito à 
tecnologia social está, portanto, incluído, 
também, no direito ao desenvolvimento 
e ao patrimônio científico, tecnológico e 
cultural da humanidade.

Como classificar esse direito à TS? 

Se utilizarmos a mais comum das 
classificações dos direitos3 – direitos 
civis (direito de ir e vir, à propriedade, à 
liberdade, de pensamento, de religião); 
direitos políticos (liberdade e associação 
política, votar e ser votado, participar da 
res publica...) e sociais (direito ao trabalho, 
à liberdade sindical, à previdência, à 
saúde, educação, moradia...) –, a TS seria 
um direito social.

Se seguirmos a classificação iniciada 
por Marshall (1997), das três gerações de 
surgimento e consolidação dos direitos 
humanos, recolhidos pedagogicamente por 
Benevides (1966 e 2000), estaríamos no 
âmbito da terceira geração dos direitos ou, 

até, da quarta geração, se preferir4. 
De qualquer forma, além da 

fundamentação dos direitos sociais, 
muitos deles amplamente reconhecidos – 
reconhecimento não é o que falta – o que 
se discute hoje é, sobretudo, como fazer 
para avançar na sua implementação, como 
ir conquistando garantias de acesso, e 
realização dos direitos etc. Nesse ponto 
concreto o potencial das tecnologias sociais 
para fazer avançar o conjunto de direitos é 
digno de menção.

O modo de fazer típico da TS é a 
participação

A participação é um dos principais 
componentes da democracia e da 
cidadania (Pateman, 1991). Ele possui 
dois níveis ou âmbitos de aplicação: o das 
decisões políticas e o dos procedimentos 
técnicos do trabalho. Esses dois níveis 
de participação estão presentes no modo 
próprio do fazer da TS.

O nível das decisões políticas é 
fundamental para que as pessoas que 
necessitam de tecnologias sociais se 
tornem sujeitos nesse processo. Por esse 
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(3) Ver BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000.
(4) A primeira geração de direitos, uma conquista do liberalismo, desde final do século XVIII e todo o XIX, compreende os direitos individuais à liberdade, segurança, locomoção, propriedade... A segunda geração 
de direitos, mérito das lutas socialistas ou socialdemocratas, corresponde aos direitos dos grupos ou coletivos como o direito à livre associação sindical e aos direitos sociais. A terceira geração “inclui os direitos 
coletivos da humanidade, como direito à paz, ao desenvolvimento, à autodeterminação dos povos, ao patrimônio científico, tecnológico e cultural da humanidade, ao meio ambiente ecologicamente preservado; são 
os direitos ditos de solidariedade planetária”. Independentemente da forma de classificar o direito à tecnologia social, o importante é que seja reconhecido como direito humano, como está acontecendo hoje com 
outros direitos que estão surgindo, tais como o direito à renda básica de cidadania, como o direito à inclusão digital, ou o direito ao micro-crédito...
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motivo, as entidades criadoras de TS 
procuram partilhar com a população o 
poder de decidir sobre as questões mais 
importantes sobre a TS.

De forma parecida, a TS utiliza 
diversas metodologias participativas 
de trabalho e procura estimular a 
participação da população nas atividades, 
nos procedimentos técnicos de trabalho, 
planejamento, monitoramento, avaliação, 
juntamente com os profissionais, 
especialistas ou acadêmicos...

Ademais, a TS busca expandir, 
disseminar, multiplicar, fazer com que a 
TS criada possa atingir um número maior 
de pessoas. Isto é, procura fazer partícipes 
desse bem as outras pessoas.

Dessa forma, a TS cumpre 
exemplarmente com as recomendações do 
movimento da CTS (Ciência, Tecnologia 
e Sociedade) para a orientação da política 
científica e tecnológica, manifestando a 
conveniência da ampliação da participação 
cidadã nos fóruns que decidem os 
destinos dos investimentos em ciência e 
tecnologia; assim como as campanhas pela 
democratização e popularização da ciência 
e da chamada alfabetização científica.

3.3.3. A dimensão da educação

A dimensão educativa tem aparecido 
de forma constante nos estudos sobre 
as tecnologias sociais, na sua gênese e, 
sobretudo, nas suas práticas. Neles foi 

possível verificar que as TS possuem um 
sentido pedagógico que gera diversos 
aprendizados na população. Esse 
saldo educativo deriva, não apenas, 
espontaneamente, dos seus procedimentos 
participativos, uma vez que as TS são 
“desenvolvidas e/ou aplicadas na interação 
com a população e apropriadas por 
ela”. Mas também da intencionalidade 
educativa que está presente na maioria 
das tecnologias sociais. Daí que tanto nos 
seus procedimentos de trabalho, como, 
obviamente, nos cursos, seminários 
e palestras, seja possível encontrar 
alta densidade processos de ensino-
aprendizagem.

O objetivo final frequentemente 
perseguido pelas entidades que 
desenvolvem tecnologias sociais desde 
sua perspectiva pedagógica consiste em 
que a população possa se apropriar ou se 
empoderar das tecnologias sociais, a fim de 
diminuir a “dependência” tecnológica e de 
induzir sua permanência e continuidade por 
meio de seu desenvolvimento endógeno.

Outra característica muito assídua 
e diligente nas tecnologias sociais 
é a valorização dos conhecimentos 
populares. Elas não enfatizam a distância, 
o rompimento ou a contradição entre o 
saber popular e o saber técnico, tão comum 
nos médios acadêmicos ou tecnológicos. 
Antes, pelo contrário, as TS destacam a 
pertinência, continuidade, harmonia e 
reciprocidade de ambos os conhecimentos. 

Por esse motivo, muitas das tecnologias 
sociais trabalham na interação entre 
esses dois saberes e em muitos casos se 
desenvolvem diversas parcerias entre as 
instituições de ensino e as entidades que 
desenvolvem tecnologias sociais.

3.3.4. A dimensão da relevância social

Enquanto característica das tecnologias 
sociais, a relevância social nos remete à 
consideração dos seus resultados, como 
aquilo que delas caberia esperar. Nesse 
sentido, sua mais importante qualidade 
radicará na sua eficácia, isto é, na sua 
capacidade causal de solucionar bem a 
necessidade, problema ou demanda social 
que se propôs resolver. Ligada à eficácia, 
valoriza-se sua eficiência ou a propriedade 
da melhor adequação entre os meios 
utilizados e os resultados obtidos.

Como consequência derivada da 
sua eficácia, isto é, na perspectiva dos 
benefícios, logros, proveitos ou ganhos 
produzidos, as tecnologias sociais 
contribuem, por meio das soluções 
criadas para efeitos e impactos, na área da 
inclusão social. Elas favorecem a melhoria 
da qualidade de vida, a inclusão social, 
a autonomia (poder viver pela própria 
capacidade ou esforço sem depender da 
rede de assistência social), a justiça social, 
a equidade e a autoestima da população, 
assim como o desenvolvimento local nos 
âmbitos econômico, social ou cultural.
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Ademais, existe uma preocupação e 
sensibilidade muito fortes nas tecnologias 
sociais com a sustentabilidade, ambiental, 
social ou econômica. Nesse aspecto, as 
TS são muito diferentes das tecnologias 
convencionais. Estas resolvem problemas, 
sim, mas ao mesmo tempo, provocam 
ou criam outros novos problemas, 
até o ponto de situarmo-nos de forma 
inexorável na sociedade do risco (Beck, 
1998 e 2002); também, frequentemente, 
devem ser obrigadas por lei a respeitar 
o meio ambiente. E, quando o fazem, 
costumam reger-se, como patamar de 
atuação, pelos “mínimos necessários”. 
Já as TS, por iniciativa e convicções 

próprias, caracterizam-se pelo cuidado e 
zelo pelo meio ambiente numa perspectiva 
ecológica, sendo que grande parte das 
tecnologias sociais atua na área ambiental.

Por esses motivos, a fim de avaliar a 
eficácia, talvez seja conveniente olhar a 
tecnologia, considerando em um mesmo 
bloco tanto a resolução de problemas como 
a não criação de outros novos problemas, 
sejam ambientais, econômicos ou sociais. 
Há tecnologias “vendidas” como “eficazes” 
que seriam qualificadas como desastrosas, 
se olhássemos ao mesmo tempo os 
outros problemas que ocasionaram; 
e que se tornariam muito caras e até 
socialmente inviáveis, “insustentáveis”, 
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se calculássemos quanto custa reparar os 
danos que elas produziram.

As entidades produtoras de TS são 
cientes das limitações resultantes de 
se aterem restritas apenas à solução 
apresentada para o problema social 
detectado, porque se deparam com 
uma problemática muito maior, de tipo 
econômico, social e político, que está 
na origem causadora da necessidade 
social. Assim sendo, pode-se dizer que 
as TS, frequentemente, não pecam por 
ingenuidade, nem podem ser acusadas de 
opacidade ou de visão curta. Elas estimulam 
e promovem a participação cidadã, seja no 
âmbito sindical, político, ou em rede... 
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Gráfi co Satecs de Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil

Si
st

em
a 

de
 a

co
m

pa
nh

am
en

to
 d

as
 Te

cn
ol

og
ia

s S
oc

ia
is

O resultado concreto no nível de cada 
tecnologia social consiste na elaboração 
de um gráfi co Satecs ou rede que permita 
ter uma visão panorâmica, e consistente, 
da diversidade de características, com 
relevante capacidade analítica. Isso tudo 
pode ser observado no gráfi co Satecs, 
gerado a partir de uma das TS pesquisadas 
e de acordo com as informações registradas 

4. Resultados da metodologia

O principal resultado imediato proposto 
foi conseguir que a metodologia elaborada 
funcionasse adequadamente e oferecesse, 
de forma objetiva, equilibrada e harmônica 
um diagnóstico das TS, fato confi rmado 
após a primeira pesquisa realizada no 
estado do Paraná.

I1 - Objetiva solucionar Demanda Social - 7.54 
I2 - Organização e Sistematização - 2.75 
I3 - Grau de Inovação - 5.10 
I4 - Democracia e Cidadania - 10.00 
I5 - Metodologia Participativa - 5.83 
I6 - Difusão/Disseminação - 7.50 
I7 - Processo pedagógico - 6.38 
I8 - Diálogo entre Saberes - 5.63 
I9 - Apropriação/Empoderamento - 2.50 
I10 - Efi cácia - 7.41 
I11 - Sustentabilidade - 4.67 
I12 - Transformação Social - 6.75 

no banco de dados.
Pode ser observado que o projeto 

apresenta heterogeneidades signifi cativas. 
Na dimensão do conhecimento, verifi ca-
se que é relevante a aplicação de 
conhecimentos científi cos ou técnicos 
para erradicação do trabalho infantil, mas 
existe uma carência importante no que se 
refere à organização e sistematização dos 
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conhecimentos. Na dimensão da cidadania 
e da participação democrática são ótimos 
os resultados obtidos. Em contraposição, 
as metodologias participativas de trabalho 
oferecem signifi cativo campo de progresso. 
Dentro da dimensão educativa do projeto, 
encontra-se sua principal vulnerabilidade 
e, talvez, seu principal desafi o, uma vez 
que a apropriação dos conhecimentos 
relativos à metodologia do projeto obteve 
baixa apropriação e empoderamento por 
parte da comunidade. Já na dimensão 
da relevância social, verifi ca-se que se 
trata de uma TS que possui signifi cativa 
efi cácia quanto ao objetivo de diminuição 
do trabalho infantil, sendo o campo da 
sustentabilidade sua maior difi culdade.

A metodologia possibilita, também, 
a elaboração de gráfi cos e cruzamentos 
das informações contidas no banco de 
dados. Por exemplo, dentro da atual 
pesquisa pode ser gerado o gráfi co do perfi l 
das entidades que desenvolveram TS, 
conforme segue:

A linha vertical indica o número 
de entidades e a linha horizontal
o perfi l de entidade, segundo a 
indicação à esquerda do gráfi co.
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Com base nesse gráfi co podem ser 
gerados diversos cruzamentos a partir das 
categorias pesquisadas. Por exemplo, pode 
ser gerado o gráfi co que indicará perfi l da 
entidade com fi nanciamento da entidade 
por empresas, tal como se mostra a seguir:

As avaliações realizadas sobre o 
desempenho da ferramenta metodológica 
ponderaram o correto funcionamento, 
como instrumento de pesquisa e análise, 
assim com sua potencialidade para 
colaborar e oferecer suporte metodológico 
para a elaboração de políticas públicas ou 
privadas em tecnologia social, assim como 
para os serviços de assessoria nessa área.
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Histograma escolhido: Perfi l da Entidade
Filtro(s) aplicado(s): Possui Financiamento Privado = Empresas
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V
isando reverter a degradação dos 
solos, provocada pelo desmatamento 
desordenado nos últimos 50 anos e 
pelas atividades agropecuárias sem 
tecnologias adequadas, foi desenvolvida 

pela Embrapa Milho e Sorgo, uma tecnologia de 
captação de água superficial de chuvas, que consiste 
na construção de minibarramentos com 15 a 20 m de 
diâmetro e 1,5 a 2 m de profundidade, em forma de 
semicírculo (barraginhas), no eixo das enxurradas.

Uma técnica simples, que pode amenizar os 
efeitos negativos das intensas chuvas, como as 
inundações e o grande volume de enxurradas. 
Há três anos a construção de barraginhas vem 
mostrando resultados positivos para a contenção das 

Cuidar da terra para

plantar sonhos
águas pluviais na região Central de Minas Gerais.

Na realidade, trata-se de duas tecnologias 
integradas: as Barraginhas e o Lago de Múltiplo Uso.

No primeiro ano são construídas as barraginhas 
para colher as chuvas, que infiltram o solo, 
abastecendo o lençol freático que se eleva e a 
água passa a ficar abundante subterraneamente. A 
partir disso, ela pode ser acumulada em cisternas, 
cacimbas, minadouros etc.

No segundo ano são construídos os laguinhos 
para aproveitamento da água para múltiplos usos, 
criatório de peixes, irrigação de hortas etc.

Para detalhar essa Tecnologia Social, é importante 
contar um pouco do seu histórico e da geografia dos 
locais em que ela foi desenvolvida.
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Aprendendo como
trabalhar no solo seco

A comunidade Fazendinha Pai José, no 
município de Araçaí, região Central de Minas 
Gerais, está numa região que tem um solo seco 
sob vegetação de Cerrado. A integração entre 
as Tecnologias Sociais Barraginhas e Lago de 
Múltiplo Uso tem tornado realidade o sonho dos 
moradores. Na localidade, há 150 chácaras com 
extensão de 0,5 a 2 hectares. Os proprietários 
são, em sua maioria, aposentados, de baixo poder 
aquisitivo. Muitos alimentavam um antigo desejo 
de construir um pequeno lago e criar peixes. A 
limitação era a água, de difícil acesso.

Entre agosto de 2008 e outubro de 2009, foram 
feitas reuniões para mobilização e apresentação 
da tecnologia à comunidade. A partir disso, foram 
construídas 186 barraginhas para captação de 
enxurradas na Fazendinha Pai José, que é uma 
das 40 comunidades atendidas pelo programa 
Desenvolvimento e Cidadania, patrocinado pela 
Petrobrás, que abrange 16 municípios dos estados 
de Minas Gerais, Piauí e Ceará.

Os moradores da Fazendinha tinham pedido 
que a máquina usada para cavar as barraginhas 
fizesse alguns poços a serem lonados. Queriam 
também ter pequenos lagos de múltiplo uso, a 
segunda tecnologia disseminada pelo projeto, e 
foram atendidos.

Reuniões na 
comunidade 
Fazendinha Pai 
José, Araçaí-MG.
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Entendendo o sistema barraginhas

As barraginhas são poços de 15 m de diâmetro, 
construídas uma para cada enxurrada significativa. 
Elas ficarão localizadas nas pastagens, onde as 
chuvas caem. São construídas gradativamente, sendo 
um terço no primeiro ano, outro no segundo e o 
último terço no terceiro ano, assim o produtor vai 
aprendendo com o sistema em funcionamento.

Para a construção de cada uma se gasta, em 
média, uma hora em solo macio e úmido, e uma hora 
e meia em solo firme e seco, ao custo de R$ 100,00 a 
R$ 150,00 por barraginha.

O produtor é quem sabe onde estão localizadas 
as enxurradas em seu terreno, então, ele tem que 
conhecer em que se baseia o sistema barraginhas, 
para poder auxiliar o técnico e o operador da 
máquina a localizar os pontos para construção das 
barraginhas (Barros, 2009).

Passo a passo de construção dos lagos

Primeiramente, abre-se um poço com 14 m de 
diâmetro no formato de uma bacia, com máquina pá-
carregadeira. Depois, este é impermeabilizado com o 
uso de lonas de plástico comum, aquelas geralmente 
utilizadas para cobrir silagem de milho (ao lado).

 As lonas de 8 m de largura são coladas com cola 
de sapateiro, em processo de colagem rápida. A 
cada 2 m, as partes devem ser unidas, recobrindo de 
terra a parte colada para firmá-la. O procedimento é 
repetido sucessivamente.

Sobre a lona, é colocada uma camada de terra de 
25 cm para sua fixação no fundo e proteção contra 
raios solares, peixes e unhas de animais.

Construção do lago
de múltiplo uso.
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No período das chuvas, o lago é abastecido com 
água das chuvas por meio de canaletas coletoras 
fixadas no telhado e durante o de seca ele é 
abastecido com água de cisterna.

O produtor que tiver água de regos, córregos e 
açudes poderá construir lagos de diâmetro maior.

Na comunidade Fazendinha Pai José foram 
feitos 25 minilagos de 14 m de diâmetro, por 1,2 
m de profundidade, de 80.000 L, gastando 4 horas 
de máquina tipo pá-carregadeira e mais 30 m de 
lona de 8 m de largura. O custo ficou em torno de 
R$ 600,00 por lago.

Desde o início do projeto, o nível de água 
das cisternas, que era, em média, de 4 m, 
aumentou para mais de 10 m, como conta um 
dos moradores, Dimas Marques Sobrinho. As 
barraginhas distribuídas nas propriedades colhem 
as enxurradas das chuvas onde elas caem e evitam 

erosão do solo. A água captada infiltra na terra e 
recarrega o lençol freático, elevando-o (Acima, 
esq.). Isso reflete no nível das cisternas e no 
umedecimento das baixadas (Barros, 2000).

O lago está é abastecido por água colhida nos 
telhados no período das chuvas e, no período da 
seca, com água de cisterna, produzindo peixes, como 
esperavam os produtores, a exemplo de Giovani 
Vicente. O sonho dele era instalar um poço em seu 
terreno. A água ainda é suficiente para irrigar hortas, 
pomares, milho-verde, capineiras e dar de beber aos 
animais (acima).

 
Acumulando água e resultados

A experiência da integração entre barraginhas 
e lagos abastecidos por cisternas, surgida na 
comunidade Fazendinha Pai José, em Aracaí-

Barraginha com água 
da chuva colhida e após 
infiltração no solo.
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Abastecimento e uso 
de água de chuva 
captada por telhado 
e barraginhas; 
armazenagem no lago.

MG, já foi replicada com sucesso em outros 
dois municípios de Minas Gerais, como na 
comunidade de Periquito, em Cordisburgo-MG, 
e na comunidade de Rio Preto, em Santana de 
Pirapama, e pode ser replicada em toda a região de 
latossolo vermelho e latossolo amarelo, porosos, e 
predominantes no Brasil Central. O modelo pode 
ser adotado com um investimento baixo.

Já no primeiro ano, o produtor percebe a elevação 
do nível das cisternas e o controle das erosões. 
Observam-se, ainda, seus efeitos nos pomares, por 
meio de uma florada mais intensa, maior produção 
dos frutos, aumento na fabricação de mel, e no verde 
das pastagens situadas no entorno das barraginhas e 
nos baixios. O sistema diminui o período de trato do 
gado durante a seca, bem como proporciona lavouras 
seguras nas baixadas.
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No projeto Akeko Dudu, eu aprendi muito... Eu descobri que eu era negra e que
não estava só... Isso me deu força pra me manter no cursinho (Aluna do projeto).
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O 
presente texto apresenta 
algumas experiências do IPAD 
Brasil - Instituto de Pesquisa da 
Afrodescendência no “projeto Akeko 
Dudu de inclusão de negro(a)s na 

Universidade”.  A expressão “Akeko Dudu” em 
língua Yorubá significa “aluno preto”. O projeto 
foi firmado em 2004, na cidade de Curitiba, a 
fim de preparar aluna(o)s negra(o)s [preta(o)s 
e parda(o)s] para o vestibular. O projeto surgiu 
de uma parceria com o Curso Positivo que é 
um curso pré-vestibular privado, considerado 
de status social alto e um dos cursos que mais 
aprova aluno(a)s nos vestibulares das melhores 
Instituições de Ensino Superior Públicas do 
Paraná. A parceria possibilita que o projeto receba 

Abrindo caminhos para a
educação inclusiva

bolsas de 100% no curso extensivo (08 meses) e 
semi-extensivo (04 meses) do pré-vestibular. A 
coordenação do projeto seleciona jovens negro(a)s
interessado(a)s em serem beneficiados e os 
encaminha para o Curso Positivo.

O projeto foi uma iniciativa do IPAD Brasil 
construído para maximizar os esforços na 
democratização das vagas nos cursos de graduação 
da UFPR que, desde 2004, apresenta um projeto 
de inclusão social e racial que destina 20% das 
vagas para alunos oriundos de escolas públicas 
(cotas sociais) e 20% de alunos afrodescendentes 
(cotas raciais).

O projeto apresenta uma característica 
diferenciada dos cursos pré-vestibulares populares 
existentes em Curitiba ou no Paraná com foco 

(3) O projeto ainda conta com 3 
coordenadores/as adjuntas/os que 
são ex-alunas/os beneficiadas/os 
pelo  projeto: Angélica Roxinski de 
Carvalho (graduanda do curso de 
Ciências Sociais da UFPR); Solange 
Rosa (Graduanda do curso de 
Pedagogia da UFPR) e Thiago G. 
de Souza (graduando do curso de 
Direito da UFPR).

In
st

itu
to

 d
e 

Pe
sq

ui
sa

 d
a 

A
fr

od
es

ce
nd

ên
ci

a 
- I

PA
D

34

Tecnologia Social: experiências inovadoras em extensão universitária - 2012



Tecnologia Social: experiências inovadoras em extensão universitária - 2012

na população negra ou pobre porque não possui 
turmas específicas e os alunos estudam no mesmo 
ambiente que alunos brancos e de classe média. 
O projeto Akeko Dudu se configura como sendo a 
única experiência neste perfil de ação afirmativa de 
inserção de negra(o)s na universidade existente no 
Paraná, que em 2011 capacitou a sua 7ª turma.

O projeto integra alunos negros 
ou pobres com alunos e alunas 
brancos de classe média, uma 
tecnologia social que propicia 
convívio plural e democrático.

O projeto combina preparação técnica para 
o vestibular em uma instituição privada (Curso 
Positivo) com uma formação mais específica 
sobre Relações Raciais no Paraná e no Brasil, 
História da População Negra no Brasil, História 
da África e Direitos Humanos. A capacitação 
técnica para o vestibular ocorre todos os dias 
da semana, por um ano, de segunda a sábado. 
A formação “mais específica” ocorre nos finais 
de semana, a cada 15 dias, os alunos recebem 
04 horas de formação específica, sendo que são 
organizadas pela coordenação pedagógica do 
IPAD Brasil, considerando demandas trazidas 
pelos jovens negro(a)s e pelo Movimento Social 
Negro (MSN) local.

Educar conhecendo sua própria história

A pedagogia do projeto desafia os alunos 
a aprenderem a partir da história de vida de 
afrodescendentes, associando educação com 
afirmação da identidade social e étnica.

Essas medidas visam provocar impactos na 
construção de uma identidade positiva deste(a)
s jovens negro(a)s. Além disso, também buscam 
construir certo empoderamento político sobre 
as questões que envolvem a população negra, a 
juventude negra no Brasil e as “cotas raciais” para 
contribuir com os alunos que serão, na sua maior 
parte, “futuros cotistas raciais” na UFPR ou no 
PROUNI - Programa Universidade para Todos.

Liderança no debate das cotas

No ano de 2003, aconteceu uma série de debates 
em vários espaços de Curitiba, os quais versavam 
sobre a implementação do Programa de Inclusão 
Social e Racial na UFPR. Inúmeras reuniões foram 
realizadas entre lideranças do Movimento Social 
Negro visando traçar estratégias e reunir esforços 
para a aprovação do programa. Algumas destas 
reuniões, inclusive, aconteceram na sede do IPAD 
Brasil - Instituto de Pesquisa da Afrodescendência.

A partir desta demanda histórica do MSN, o 
Conselho Universitário da UFPR aprovou, em maio 
de 2004, um Programa de Inclusão Social e Racial 
que disponibilizava, por 10 anos, 20% das vagas 
para alunos oriundos das escolas públicas e 20% 
para alunos afrodescendentes. A partir disso, o 
processo do vestibular da UFPR passou a apresentar 
duas fases. Na primeira, não havia programa de 
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ação afirmativa e os alunos concorriam de forma 
universal no vestibular. Somente na segunda fase 
é que os candidatos seriam aprovados, de acordo 
com a pontuação e a opção de ingresso: forma 
tradicional, cotas sociais e cotas raciais; ou seja, pela 
forma tradicional (60% das vagas), pelas cotas de 
alunos oriundos de escola pública (20% das vagas) 
ou cotas raciais (20% das vagas).

O primeiro vestibular da UFPR após a aprovação 
do programa revelou baixo percentual de 
candidato(a)s negro(a)s inscritos e aprovados por 
este programa de ação afirmativa. Por esta razão, 
havia forte preocupação por parte de lideranças do 
MSN, motivada pelas inúmeras ações judiciais que 
a UFPR vinha recebendo contra as “cotas raciais” 
naquele primeiro ano; uma rejeição significativa dos 
meios de comunicação local e também por parte de 
alguns segmentos de “oposição política” à gestão da 
reitoria da UFPR na época.

Analisando a conjuntura, lideranças do MSN 
tentavam construir estratégias para maximizar 
os esforços da UFPR no aumento de inscritos 
e aprovados e na valorização do programa. É 
importante destacar que algumas das principais 
lideranças do MSN de Curitiba compunham a 
banca de seleção, verificando se os candidatos 
ao programa pertenciam ao grupo definido como 
público-alvo do projeto. Isso também garantiu ao 
MSN perceber um pouco do perfil dos alunos que 
adentravam a UFPR em relação à sua percepção 
do programa de “cotas raciais”. Também foi 
possível conversar com os alunos e saber de suas 
realidades sociais e pessoais, obtendo informações 
que iam além dos resultados obtidos pelos dados 
estatísticos da UFPR.

Até a criação desse programa, a cidade de 
Curitiba contava apenas com um curso pré-
vestibular específico para negros, organizado pela 
Associação Cultural de Negritude e Ação Popular 
(ACNAP) que atendia em média 100 alunos. O curso 
era 100% gratuito e ocorria no campus da UFPR. 
Ainda hoje, ele existe, mas não é totalmente gratuito, 
não acontece mais no interior da UFPR e atende 
também 20% de alunos brancos.

Observando esta demanda, em 2004 o IPAD Brasil 
procurou a coordenação do Curso Positivo a fim de 
estabelecer parceria na construção de um projeto que 
integrasse não apenas os interesses da população 
negra do Paraná, mas que congregasse cidadania, 
responsabilidade social e promoção de igualdade 
sociorracial no Estado. Assim surgiu o projeto Akeko 
Dudu de inclusão de negros na Universidade.

Em 2005 a coordenação do IPAD Brasil procurou 
a pró-reitoria de assuntos estudantis da UFPR, 
apresentou a proposta do projeto Akeko Dudu e 
solicitou à UFPR indicações de aluno(a)s
negro(a)s que teriam se candidatado às vagas no 
vestibular da UFPR em 2004 e que não haviam 
sido aprovado(a)s. Acreditou-se que estes alunos 
seriam grandes potenciais e que o curso pré-
vestibular poderia ser um diferencial importante 
na sua aprovação no ano de 2005.

Assim, num primeiro momento, o projeto 
apresentou o interesse em contribuir com aqueles 
candidatos negros que já haviam prestado vestibular 
na UFPR por “cotas raciais” e que já tinham definido 
sua escolha de curso ou possuíam informações 
acerca do perfil do vestibular da UFPR. Pairava na 
ocasião (2005) a crença na ideia de que era necessário 
selecionar negro(a)s que já possuíam expectativa 
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de inserção no ensino superior e com tentativas 
anteriores de aprovação por “cotas raciais”.

No mesmo sentido, a conjuntura social 
evidenciava vários debates em que as “cotas 
raciais” nas universidades eram alvos de críticas, 
principalmente nos meios de comunicação e 
também nas escolas públicas. Havia muita rejeição 
de professores da rede estadual de educação e o 
desconhecimento por parte de alunos que estavam 
concluindo o ensino médio do que era realmente o 
conceito de ação afirmativa (SOUZA, 2006).

Essa conjuntura (principalmente a “anticotas”) 

exigia da coordenação do projeto Akeko Dudu a 
construção de ações que pudessem evitar evasão 
de alunos do projeto em função de: condicionantes 
sociorraciais (falta de recurso para o transporte, 
desemprego, subemprego, famílias desestruturadas 
etc.); condicionantes raciais (preconceito, 
discriminação) e condicionantes educacionais 
(dificuldade de acompanhar os conteúdos do curso 
pré-vestibular). Além disso, para os próprios alunos, 
eles também sofreriam estigmas por serem bolsistas 
no Curso Positivo e candidatos às cotas raciais, 
quando a maioria de seus colegas, no curso pré-
vestibular, seria contrária a essa política.

Além disso, no curso não há professore(a)s 
negro(a)s e raros funcionários e alunos negros. Assim, 
na representação dos jovens negros do projeto Akeko 
Dudu “o Curso Positivo é o mais caro de Curitiba, 
onde só há ricos e, negro lá, só [tem] do projeto”.

Usando histórias de sucesso de 
afrodescendentes no aprendizado

A forma de divulgação do projeto Akeko Dudu 
desde 2005 se dá pela internet, tendo como alvo 
professores de escolas públicas, sindicatos de 
professores e para organizações e lideranças de 
movimento social negro. As inscrições são realizadas 
na própria sede do IPAD Brasil que fica no centro 
da cidade de Curitiba. Os alunos fazem inscrição, 
preenchendo formulário onde constam informações 
sobre a cor, sexo, idade, grau de escolaridade, 
renda individual e familiar, curso de graduação 
pretendido, se já prestou vestibular, histórico de 
inserção no movimento social negro etc. Como em 
geral o número de bolsas concedidas ao projeto é 
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inferior ao número de candidatos, a seleção dos 
bolsistas compreende dois momentos: prova escrita 
e entrevista.

Na prova escrita, os conteúdos utilizados são 
normalmente provas do ENEN - Exame Nacional 
de Ensino Médio. Os temas das redações e textos 
de interpretação e compreensão exigidos na 
prova abordam, sempre que possível, as relações 
raciais no Brasil, destacando produções de 
intelectuais negro(a)s.

No dia do teste seletivo há, também, 
apresentação dos projetos do IPAD Brasil, com a 
presença de negro(a)s que tiveram uma trajetória 
de “sucesso” na vida profissional como médicos, 
advogados, professores doutores etc. Os convidados 
falam de seus desafios e resistências durante a 
inserção e permanência no ensino superior com a 
intenção de motivar os candidatos. Optamos por 
esta forma de ação porque a maioria dos alunos 
não é beneficiada pelo projeto, dado o número 
reduzido de bolsas, mas tem, efetivamente, uma 
oportunidade de conhecer pessoas negras com 
sucesso e reconhecimento profissional e que 
também tiveram históricos de pobreza e exclusão.

Na segunda etapa (entrevista) são convocados 
os candidatos que ultrapassam uma nota mínima 
da prova. O número de alunos entrevistados, em 
geral, soma de duas a três vezes o número de bolsas 
concedidas na parceria com o Curso Positivo. Nas 
entrevistas colhem-se informações sobre a vida 
profissional e familiar dos alunos, observa-se se 
eles são socialmente reconhecidos como negro(a)
s, se passaram por experiências de discriminação 
racial na sua trajetória de vida; procura-se 
conhecer um pouco sobre a sua condição social e 

se esta lhes permitirá ou não permanecer no curso 
(compatibilidade de horários estipulados pelo curso, 
condições de custeio de seu transporte4, histórico 
familiar de inserção no ensino superior5 etc.).

Alguns resultados do projeto

O projeto Akeko Dudu tem se destacado pela 
aprovação no vestibular da UFPR, por “cotas 
raciais”, em cursos considerados de status social 
alto, sobretudo na área da saúde e humanas como 
medicina, direito, farmácia, medicina veterinária, 
publicidade e propaganda etc. Ao longo dos sete 
anos de parceria com o Curso Positivo, o projeto 
recebeu em média 30 bolsas de estudos por ano 
para jovens negro(a)s, totalizando em 7 anos quase 
200 bolsas, cuja mensalidade no turno da manhã 
(curso extensivo), por exemplo, gira em torno de R$ 
850,00 (oitocentos e cinquenta reais). A título de 
comparação, a renda familiar dos alunos em média é 
R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).

No total, o projeto contribuiu com a inclusão 
de cerca de 70 alunos negros cotistas na UFPR nos 
últimos anos. Os alunos se beneficiam, em média, 
por dois anos do projeto antes de serem aprovados 
no vestibular da UFPR, sobretudo, em cursos como 
medicina e direito. Na área de saúde, destacam-
se os cursos de medicina, medicina veterinária, 
farmácia, psicologia, biologia, nutrição, zootecnia, 
educação física etc., nas áreas de humanas: 
direito, publicidade e propaganda, jornalismo, 
administração, pedagogia, ciências sociais. O projeto 
tem baixa incidência de alunos que procuram e que 
são aprovados na área de engenharias ou outras 
áreas dos cursos de exatas. A maioria dos alunos 

(4) O projeto Akeko Dudu não 
disponibiliza nenhum tipo 
de bolsa auxílio. 

(5) Prioriza-se candidatos sem 
histórico familiar de inserção 
no ensino superior. O 
projeto também não prioriza 
aluno(a)s  que já possuem 
um curso de graduação.
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do projeto optou por prestar vestibular em maior 
proporção nos cursos de direito, medicina, educação 
física e psicologia.

Resultados alcançados

Apesar da grande incidência de aprovação no 
vestibular da UFPR por cotas raciais (30% dos 
alunos), o projeto beneficia em média 30 jovens 
negro(a)s por ano e a evasão de alunos no projeto 
gira em torno de 10%. Este percentual de evasão 
tem relação direta com problemas sociais dos 
alunos (recurso para vale transporte) e estrutura 
familiar. Apesar do percentual de aprovação no 
vestibular da UFPR ser considerado alto, a maioria 
dos alunos acaba sendo beneficiada pelo Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI), também por 
cotas raciais, em cursos considerados de status alto.

A coordenação do projeto Akeko Dudu considera 
que a permanência dos alunos neste projeto, e os 
resultados da aprovação, sobretudo na UFPR, têm 
relação com o perfil da preparação dos alunos 
na instituição privada. Contudo, acredita-se que, 
segundo a coordenação e os próprios jovens, o 
grande diferencial que propicia a permanência 
dos alunos no projeto são os cursos quinzenais 
de formação. Os cursos de formação tiveram forte 
influência positiva na construção de uma identidade 
positiva dos jovens negros sobre a sua “negritude”. 
Segundo eles, conhecer a sua própria história 
lhes permite construir estratégias para driblar os 
obstáculos todos os dias.

Referência
n SOUZA, Marcilene Garcia de. Expectativas sobre a inserção de jovens negros e negras do ensino médio do Paraná no mercado de trabalho. In: Dimensões da inclusão no 

ensino médio: mercado de trabalho, religiosidade e educação quilombola. Coleção Educação para Todos. Brasília: Unesco, 2006. 
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Projeto Café com Floresta
IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas

Jeff erson Ferreira Lima1

(1) Pesquisador e coordenador do Projeto Café com Floresta.
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O 
projeto “Café com Floresta” foi 
iniciado em 2001 junto assentados 
pelo processo de reforma agrária no 
Pontal do Paranapanema. As famílias 
assentadas eram, basicamente, 

pequenos agricultores, um grupo caracterizado 
por mudanças no estilo de vida ao longo dos anos. 
Isso ocorre devido à grande facilidade encontrada 
nas “receitas prontas” dos pacotes tecnológicos, 
que levaram os pequenos produtores a trocar suas 
tecnologias tradicionais, ao ponto de terem perdidos 
valiosos conhecimentos, que deixaram de ser 
repassados na formação de novos agricultores dentro 
da hereditariedade natural encontrada na agricultura 
familiar tradicional. 

A perda de conhecimento camponês influi 
não somente na produção agrícola, mas também 
no que diz respeito à cultura familiar ancestral, 
principalmente no que se refere à medicina natural e 
a diversidade alimentar. 

A cultura de suficiência alimentar, que 
era produzida pelo próprio agricultor no lote, 
atualmente é substituída pela diversidade do 
supermercado, e dinamizada pela moderna 
mídia, que resulta no consumo de produtos 
processados. Apesar da facilidade de informação 
sobre os produtos processados, o acesso a estes 
é relativamente restrito, pois a baixa geração de 
renda da propriedade propicia a aquisição muito 
limitada e pouco diversa de gêneros alimentícios, 
desencadeando uma alimentação não balanceada, a 
base de uma dieta de açúcares e carboidratos com 
pouca variedade de fibras e proteínas. 

Além disso, a agricultura extensa gera 
devastação e diminui a cobertura florestal na 

paisagem, promovendo desmatamento e prejuízos 
ao meio ambiente.

Para resolver esses problemas, foi criado o projeto 
Café com Floresta, que propicia aos agricultores o 
conhecimento de técnicas e práticas baseadas nos 
conceitos agroecológicos, de maneira que possibilite 
a sua transição do atual modelo produtivo 
dependente de insumos e práticas externas à 
propriedade, para um modelo mais sustentável e de 
maior rentabilidade financeira.

A fim de incorporar as práticas agroecológicas 
de forma crescente nas atividades produtivas, foram 
criadas algumas Unidades Demonstrativas, onde se 
procura estabelecer um processo de experimentação 
livre, orientada por extensionistas capacitados. 

Diversidade de cultivos
e trampolins ecológicos

Conforme dito anteriormente, na expectativa 
de criar um mosaico de paisagem mais conectado 
e proporcionar maior estabilidade na produção 
da agricultura familiar, foi criado o projeto Café 
com Floresta, que visa criar bosques agroflorestais 
baseados em conceitos agroecológicos junto às 
famílias assentadas pela reforma agrária. Os 
bosques formados possuem aproximadamente 
1,0 ha, sendo implantados com diversas espécies 
arbóreas nativas e algumas exóticas, junto à cultura 
do café (Coffea arabica L.) e culturas anuais nas 
entrelinhas.

A metodologia é baseada na implementação de 
um Sistema Agroflorestal - SAFs, que associa o café 
(Coffea arabica L.), com o cultivo de culturas anuais 
como feijão, milho, mandioca, entre outras, e que, 
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além disso, implanta na mesma área de cultivo, 
espécies de árvores nativas da Mata Atlântica, como 
Ingá, Loro Pardo, Timburi, Ficheira e tantas outras.

As áreas de café com floresta são 
implementadas principalmente nos assentamentos 
próximos a fragmentos florestais, que visam 
desempenhar o papel de trampolins ecológicos. 
Por sua vez, os trampolins ecológicos são bosques 
florestais que viabilizam o trânsito de algumas 
espécies da nossa fauna, na comunicação entre um 
fragmento a outro, possibilitando o fluxo gênico e 
aumentando a diversidade genética nestes locais. 
O princípio dessa abordagem considera que a 
heterogeneidade ambiental é muito importante e 
deve ser preservada. 

Vale a pena citar que a presença das árvores neste 
sistema possibilita menor susceptibilidade à geada, 
que é um grande risco na produção do café. Além 
disso, com um manejo totalmente agroecológico 
afasta-se o risco de danos causados pelo uso do 
agrotóxico, que afetam o produtor, o meio ambiente 
e quem consome os produtos ali gerados. 

Outra vantagem desse processo encontra-se 
na condição de auto-suficiência do produtor na 
condução da cultura do café, pois os insumos 
(biofertilizantes, inseticidas orgânicos e o húmus de 
minhoca utilizado na adubação do café), podem ser 
encontrados na sua propriedade ou produzidos pelo 
agricultor, o que diminui os custos do cultivo.

Paralelamente às atividades de plantio de 
café orgânico, os pesquisadores do IPÊ procuram 
conscientizar os agricultores pela valorização dos 
recursos naturais disponíveis nas propriedades 
locais e que normalmente não são aproveitados 
pelas famílias, como esterco da bovinocultura de 

leite, de galinhas e suínos, que fazem parte da 
exploração familiar. Folhas que caem de árvores e 
normalmente eram queimadas como lixo, passaram 
a ser aproveitadas junto com os restos de culturas. 
Tais materiais reunidos são agora utilizados 
na formulação de composteiras, que melhora 
consideravelmente a fertilidade do solo.

Atualmente, a mudança de comportamento dos 
produtores em relação ao novo modelo de produção 
já pode facilmente ser visualizada na condução 
da propriedade, não somente na área referente 
ao projeto “Café com Floresta”, mas em outras 
atividades da propriedade. 

Cada uma das áreas em desenvolvimento deste 
projeto tem como função inicial servir de “Unidade 
Demonstrativa”, onde as difusões das técnicas 
aplicadas são visíveis, o que facilita a reprodução 
por outros produtores da região. Pequenas 
adoções destas práticas já podem ser notadas nas 
propriedades vizinhas, principalmente na utilização 
de minhocário para produção de húmus, na 
construção de composteiras e no manejo de mato 
como cobertura da terra. 

Adaptando a tecnologia 

A produção de café sombreado já é uma prática 
existente em diversos países da America Latina, 
com suas devidas particularidades. A proposta 
apresentada no Café com Floresta é adaptável 
às condições existentes em qualquer localidade, 
utilizando para isso os conceitos agroecológicos, 
não impondo uma receita que engesse o processo 
de replicação.

O projeto Café com Floresta se destaca pela 

IP
Ê 

– 
In

st
itu

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

Ec
ol

óg
ic

as

44



Tecnologia Social: experiências inovadoras em extensão universitária - 2012

capacidade de ser reaplicado em qualquer situação 
encontrada nos diversos cenários da agricultura 
familiar, pois baseia-se nos recursos naturais 
disponíveis e na mão de obra local, de maneira 
transformar situações em alguns momentos vistos 
como limitações em potencialidades. 

Essa metodologia faz parte de uma linha de 
pesquisa do IPÊ, de maneira que as áreas são 
monitoradas, e os dados sistematizados para a 
elaboração de material instrutivo, como vídeos, 
slides, artigos e cartilhas. 

Além disso, no projeto Café com Floresta a 
geração do conhecimento é um processo constante 
e incompleto, de maneira que o saber camponês, 
aliado a sua cultura, entre mitos e folclores, compõe 
juntamente com a pesquisa acadêmica, cenário 
propício para estabelecimento de novas perspectivas 
na construção do conhecimento para a agricultora 
familiar sustentável. 

Por se tratar de princípios e conceitos, os 
agricultores têm grande liberdade em realizar 
intervenções, se atentando para a experimentação 
entre erros e acertos, assim estabelecendo um 
processo de transição à sustentabilidade, ajustado 
à capacidade de cada agricultor no que se refere a 
período de evolução, retrocesso ou estagnação. 

O projeto Café com Floresta se destaca 
pela capacidade de ser reaplicado em 
qualquer situação encontrada nos 
diversos cenários da agricultura familiar.
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Encontros para divulgação
No tocante à troca de informação e à divulgação, 

são feitos eventos para disponibilizar a reaplicação 
e disseminação dessa Tecnologia Social em outras 
comunidades e trocar experiência entre elas.

Além disso, os agricultores normalmente se 
reúnem a partir de alguma atividade realizada pelos 
órgãos de extensão e pesquisa, onde em muito dos 
casos também recebem em seus lotes visitas de 
estudantes acadêmicos ou técnicos, bem como de 
diversos agricultores que desejam conhecer o projeto.

Parcerias e união de saberes
De maneira geral, as parcerias são estabelecidas 

entre órgãos de extensão rural que atuam na 
região e algumas universidades que encaminham 
alunos para realizarem estagiários ou estudos 
direcionados. Dessa forma, há uma integração 
entre a comunidade e a academia no processo de 
elaboração da tecnologia produzida, constituindo 
uma relação de ensino e aprendizagem. Com isso, é 
possível propiciar a troca de saberes entre o mundo 
acadêmico e mundo “não acadêmico”, de forma a 
estimular a participação da comunidade na atuação 
da universidade e uso do conhecimento científico, 
tanto para pensar as necessidades da população 
quanto para estender o conhecimento a quem se 
beneficia dele. 

Resultados na vida cotidiana
O projeto Café com Floresta apresenta impactos 

positivos no cotidiano das famílias assentadas, 
sendo que esses resultados também alcançam a 
sociedade em geral. Para explicar melhor, são citados 
alguns exemplos em determinadas áreas.
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Reunião de 
agricultores

Saúde
Devido aos processos agroecológicos 

estabelecidos, os diversos atores que 
participam da cadeia produtiva deixam de 
ter contato com agroquímicos. Esse efeito se 
estende ao consumidor final, toda a fauna e 
flora do agroecossistema, atingindo a sociedade 
como um todo.

 Segurança alimentar 
A segurança alimentar é um dos preceitos do 

projeto, pois devido à diversidade de cultivos, 
possibilita uma enorme gama de alimentos 
gerados no mesmo espaço de cultivo. São vários 
os extratos explorados, desde tubérculos até 
hortaliças e frutíferas diversas. 

Trabalho e renda 
Com a otimização do espaço produtivo, há 

melhorias na renda e no pagamento pela hora de 
trabalho aos componentes da família.

 
Qualidade de vida 

Entre as vantagens do processo produtivo com 
base no sistema agroecológico, vale ressaltar a 
sinergia entre as atividades produtivas, uma vez 
que uma mesma ação pode beneficiar diversas 
práticas, ao passo que no sistema concencional 
exige-se uma ação isolada. Pelo fato de ser 
um processo que é capaz de autoregular-se, ao 
tempo que amadurece em direção à harmonia 
agrossistêmica, a necessidade de intervenção por 
parte do agricultor é diminuída sensivelmente, 
não expondo assim o agricultor a práticas 
insalubres e de risco. 

Participação e cidadania ativa
Por fim, as comunidades se tornaram melhor 

informadas sobre as causas geradoras da sua 
situação de exclusão, com mais recursos e 
informações para modificar essa situação de 
vulnerabilidade social.

Muitos dos agricultores são oriundos do processo 
de Reforma Agrária, estabelecido por movimentos 
sociais como o MST, assim têm em seu bojo a 
participação social, de maneira que o projeto 
procura em muitos dos casos resgatar a conduta 
comunitária e solidária desse espaço democrático.
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O 
projeto Nossa Escola Pesquisa sua 
Opinião - Nepso propõe o uso 
pedagógico da pesquisa de opinião, 
como prática educativa, em sala de aula. 
Essa metodologia foi desenvolvida por 

meio de parceria entre o Instituto Paulo Montenegro 
(braço social do Ibope) e a Ação Educativa (ONG que 
atua nos campos da educação, juventude e cultura). 
No ano 2000 essas duas instituições reuniram o 
conhecimento acumulado nas áreas de pesquisa e 
educação e realizaram um projeto piloto de uso da 
metodologia em escolas públicas de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Reconhecido o êxito da proposta, 
pelos professores e alunos participantes, o projeto 
foi disseminado e consolidado. Assim, a cada ano se 

expandia para novos estados e, hoje, conforma uma 
rede de escolas públicas de ensino fundamental e 
médio, nas modalidades regular e EJA, nos Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do 
Sul e, ainda, na Argentina, Chile, Colômbia, México, 
Portugal e Angola.

Nesse projeto os alunos e os professores defi nem 
os temas das pesquisas educativas que realizarão. 
A recepção dos professores e das escolas quanto 
ao tema proposto pelos estudantes signifi ca o 
reconhecimento das inquietações desses como 
legítimos objetos de investigação. Isso “oxigena” 
o currículo escolar, permitindo que ele seja 
constituído de forma mais participativa. Além 

Pesquisa de opinião como 
instrumento pedagógico
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disso, ao elaborarem uma pesquisa educativa 
de opinião, os alunos têm que se posicionar 
sobre o tema, conhecer as opiniões de outros, 
compreender como as visões de mundo 
são construídas socialmente, por meio de 
influências, acordos, conflitos e negociações. 
Observa-se, ao longo desse processo, que 
professores e alunos se reconhecem como 
autores de seus aprendizados e tornam-se mais 
motivados em seus cotidianos. O projeto tem 
contribuído para a integração da escola com a 
comunidade, pois estimula o relacionamento 
com outras escolas e organizações locais, 
promovendo a reflexão sobre os problemas do 
entorno, tornando a escola um centro irradiador 
de educação e de ação cultural.

Escola básica produtora
de conhecimento

Uma das prioridades é contribuir na 
renovação do papel formador da escola pública 
na comunidade em que ela está inserida, 
reforçando seu poder de participação, de 
agrupamento e de liderança no cotidiano de 
alunos, pais e professores. Sendo assim, o projeto 
parte dessa premissa de que a escola pública 
possui potencial de produção de conhecimento 
que promova reflexões e mudanças sobre várias 
questões, entre elas, as necessidades que surgem 
no cotidiano. Especialistas em educação e os 
próprios professores participantes da rede 
pública de ensino foram convidados a contribuir 
com a revisão do manual do professor e na 
produção de outras publicações. São elas: 

Manual do Professor/Nepso
É uma publicação para orientar, inspirar e desafiar 
os professores a realizar projetos de ensino com 
pesquisas de opinião. É apresentado em três capítulos: 
o primeiro discute o potencial educativo desse tipo de 
pesquisa; o segundo apresenta os conceitos básicos 
e as etapas necessárias para a realização de uma 
pesquisa de opinião na escola; o último traz diversas 
ideias e sugestões práticas de projetos de pesquisa que 
podem ser realizados pelos professores e seus alunos. 
Global Editora, 2003

Diário de Pesquisa
É uma publicação direcionada aos jovens 
pesquisadores. Adaptado do Manual do Professor pela 
escritora de textos infanto-juvenis, Januária Alves, o 
livro tem o formato de um diário de campo, no qual 
uma jovem pesquisadora registra suas experiências e 
descobertas ao participar do desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa. 
Global Editora, 2004

Documentário Nepso - 2005
Vídeo sobre o Nepso realizado para a 
comemoração dos 5 anos do Instituto
Paulo Montenegro. 
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Pesquisa e ensino como tecnologia
social e política pública

 
A metodologia pode ser considerada uma 

inovação, pois ressignifica a pesquisa de opinião, 
transformando-a em instrumento pedagógico a 
serviço da melhoria da qualidade de ensino na 
escola pública. Para tanto, avançou nos processos 
de formação docente consolidando a apropriação 
da metodologia de pesquisa educativa em cursos 
de especialização e extensão universitárias, 
chegando à graduação. Além desse reconhecimento 
como disciplina acadêmica, pelas universidades 
e faculdades, também tem sido incluída nos 
processos formativos realizados pelas Secretarias 
Municipais de Educação. Nesse sentido, destaca-se 
a importância de a Tecnologia Social influenciar 
as políticas públicas educacionais. Completam 
este ciclo os subsídios pedagógicos oferecidos, 
seminários locais e congressos - eventos que 
promovem intercâmbio e aprendizagens.

A metodologia de uso pedagógico da pesquisa de 
opinião (Nepso) encontra-se incluída como conteúdo 
nos cursos de especialização e/ou aperfeiçoamento nas 
áreas de extensão das universidades descritas a seguir:

Almanaque Nepso 2007
Este Almanaque complementa os materiais didáticos já 
existentes - Manual do Professor e Diário de Pesquisa -, 
e ilustra a riqueza dos temas abordados e das inúmeras 
práticas educativas experimentadas, por meio da 
metodologia do Nepso, em 2007.

Encontros Nepso: aprendizagens em rede
“Encontros Nepso: aprendizagens em rede” é o nome 
dessa publicação que traz informações sobre as 
aprendizagens resultantes dos eventos ligados ao 
Nepso organizados em 2008. Além de contar um pouco 
sobre congressos, simpósios e seminários regionais 
realizados nos polos, a publicação traz uma entrevista 
com Sérgio Haddad, economista e coordenador geral da 
Ação Educativa, um artigo assinado por Célio da Cunha, 
assessor especial da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e uma 
linha do tempo do Nepso.

A metodologia é inovadora, 
pois traz as inquietações de 
jovens pesquisadores para o 
meio acadêmico. A
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1. Universidade de Caxias do Sul: o Centro de 
Filosofia e Educação promove o curso de extensão 
“Escola e Pesquisa: um encontro possível” nos 
municípios de Caxias do Sul, São Sebastião 
do Caí, Canela e São Marcos, com o objetivo 
de capacitar professores da rede e alunos da 
universidade, para o uso da pesquisa em sala de 
aula, como ferramenta pedagógica. Esse curso 
encontra-se em sua 11ª edição.

2. Universidade Federal de Minas Gerais: sob 
coordenação do NEJA (Núcleo de Educação 
de Jovens e Adultos - FAE-UFMG) é realizado 
o Programa de Educação Básica de Jovens e 
Adultos, voltado para a formação de educadores 
de jovens e adultos. Oferece o Projeto de 
Educação Fundamental, 1º e 2º Segmentos e 
Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos, 
envolvendo professores e estudantes dos cursos 
de licenciatura da Faculdade de Educação. A 
proposta metodológica visa desenvolver uma ação 
social em resposta a demanda de escolarização 
dos funcionários da universidade e de jovens 
e adultos da comunidade externa, construindo 
um trabalho pedagógico que proporciona uma 
experiência de escolarização básica na qual 
o aluno possa apropriar-se do conhecimento, 
valorizando suas vivências pessoais e sociais 
e procurando desenvolver uma visão crítica. 
No âmbito da formação dos educadores, essa 
metodologia estabelece uma forte articulação com 
atividades de pesquisa. 

3. Universidade Estadual de São Paulo: em 2011, 
a Ação Educativa promove, em parceria com a 
Universidade de São Paulo (USP) e as Diretorias 
de Ensino São Miguel e Leste 2, o curso de 

extensão “Escolas, comunidades e aprendizado 
com pesquisa de opinião: educação como 
desenvolvimento local”. Voltado para docentes 
de escolas públicas de ensino fundamental e 
médio, ele pretende fornecer subsídios para a 
utilização da pesquisa de opinião como prática 
educacional. Compartilhando uma metodologia 
proposta e aperfeiçoada há dez anos pela 
rede Nossa Escola Pesquisa sua Opinião, tem 
como objetivo geral formar profissionais com 
disposição para promover o conhecimento sobre 
as escolas e suas comunidades, identificando a 
variedade de opiniões sobre temas de interesse 
das pessoas que as integram. 

4. Universidade Federal do Paraná - FAE: curso 
denominado “Educação estatística na escola 
básica: o projeto Nepso como tecnologia social”. 

 Vale a pena ressaltar a importância da Tecnologia 
Social no campo universitário: trazendo 
inquietações de jovens pesquisadores para o meio 
acadêmico, propiciando mais integração entre as 
faculdades e as comunidades.

Gestão

Em cada polo/estado em que o Nepso está 
disseminado é estabelecida parceria com uma 
instituição da área educacional: ONG e/ou 
universidades. Um educador dessa instituição 
assume a coordenação do polo e vai constituindo 
uma equipe de formadores, com os próprios 
professores participantes da rede local, sendo 
voluntária a adesão dos professores à proposta. 
Atualmente, integram a rede Nepso as seguintes 
instituições: Universidad de La Frontera (Chile), 
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Universidad de Quilmes (Argentina), Universidade 
Federal de Pernambuco, Universidade Federal 
Rural de Pernambuco - campus Garanhuns, WWF 
Brasil, Open Society (Angola), Fundação Vox Populi 
(Portugal), Centro de Promoção da Saúde (Rio de 
Janeiro) e Proeducación (México).

Os polos constituem o coração do Nepso, 
em que o projeto se materializa com múltiplas 
identidades de estrutura, funcionamento, alianças, 
parcerias, localização geográfi ca etc. Responsáveis 
pela expansão e capilaridade do Nepso, os polos 
são como incubadoras do projeto. Ao longo destes 
10 anos, foram inventando soluções, rompendo e 
criando paradigmas para dar conta das questões 
que a diversidade, a expansão e a complexidade 
solicitavam. 

O Nepso é uma rede internacional, cuja 
coordenação geral é responsabilidade da Ação 
Educativa e Instituto Paulo Montenegro, num 
modelo com alto grau de autonomia das partes, 
contando com os seguintes eventos: 

Produzindo conhecimento

Em 2007, uma avaliação das pesquisas realizadas 
durante esse ano letivo permitiu que fossem 
identifi cadas quatro categorias que ilustram algumas 
das inúmeras potencialidades e intenções de 
educadores e estudantes:

I. Pesquisas que contribuem para a aprendizagem

1. Pesquisas que geraram projetos dentro de uma 
disciplina;

2. Pesquisas que envolveram várias disciplinas.

II. Pesquisas que contribuem para a compreensão e 
a formação da identidade do ponto de vista ético

1. Pesquisas que contribuem para a formação de 
uma ética na sua dimensão pessoal e para o 
desenvolvimento do indivíduo;

2. Pesquisas que contribuem para a formação de 
uma ética na sua dimensão coletiva e para o 
desenvolvimento de uma identidade de grupo/
sociedade.

III. Pesquisas que promovem/estimulam ações de 
intervenção nas escolas, na comunidade e junto 
ao poder público

1. Pesquisas que geraram projetos de ação dentro 
da escola;

2. Pesquisas que geraram projetos de ação na 
comunidade/bairro;

3. Pesquisas que geraram projetos de intervenção 
junto ao poder público (prefeituras, secretarias, 
ministério público etc.).

n Congresso IBOPE UNESCO, IX edição em 2011, reúne professores e alunos 
representantes dos Estados e países participantes e é de responsabilidade 
fi nanceira e logística do Instituto Paulo Montenegro.

n Simpósio Internacional proposto como estratégia para fortalecer a rede, 
constituir espaço propício para construção coletiva e debate estratégico, 
reunindo apenas a equipe de coordenação geral e coordenação dos polos. 
Foram realizadas duas edições: 2008 e 2010.

n Seminários locais que visam garantir a divulgação das pesquisas e a troca de 
experiência entre os alunos e professores das várias escolas participantes.
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 IV. Pesquisas cujos temas e/ou planos de ação 
são definidos em função da identidade e dos 
objetivos de entidades parceiras

 
1. Pesquisas que promovem o aprofundamento 

da aprendizagem em temas específicos e/ou 
promovem/estimulam intervenções locais, em 
territórios pré-determinados;

 2. Pesquisas que contribuem para a formação 
inicial de professores nas universidades.

Problemas e soluções

O acesso e permanência na escola no Brasil 
melhoraram bastante nos últimos anos, conforme 
mostram os dados oficiais. Mesmo assim, as 
trajetórias escolares se caracterizam por elevados 
níveis de reprovação, abandono e evasão, 
provocando graves distorções idade/série. No que se 
refere à organização escolar, dois desafios precisam 
ser enfrentados: a qualidade da educação e a 
participação dos jovens nos debates educacionais. 

No âmbito da sala de aula, professores e alunos 
têm apontado a enorme distância existente entre os 
conteúdos disciplinares e a realidade que os jovens 
vivem. Essa inadequação é responsável, entre outras 
causas, pelo desinteresse crescente em relação à 
escola e pela ausência de sentido dessa instituição 
na vida dos alunos. Por outro lado, pesquisas têm 
revelado que os jovens têm muito a dizer sobre a 
realidade escolar, elaboram propostas concretas 
sobre o projeto político-pedagógico da escola, mas 
são poucos os espaços disponíveis para que eles 
possam debater essas questões.

O Programa Nossa Escola Pesquisa sua Opinião 

(Nepso) inspira e desafia educadores a realizar 
projetos de ensino que estimulem e valorizem o 
aprendizado, criando canais de diálogo com os 
jovens. A metodologia do Nepso revela, pelo olhar 
dos estudantes, quais são os desafios enfrentados 
por eles, as necessidades e expectativas singulares 
dos vários grupos juvenis, dado o recorte de renda, 
raça, gênero, região geográfica etc. Nos projetos 
de pesquisa surgem temas de cunho social, 
religioso, profissional, sexual, familiar, entre 
outros, possibilitando que os jovens qualifiquem 
suas demandas e que os educadores reconheçam a 
legitimidade das mesmas, contribuindo para deixar 
para trás a transmissão vertical e unilateral de 
conhecimentos prontos, para construir um modelo 
de escola que produz conhecimento sobre si mesma, 
sobre sua comunidade, sobre como interferir nos 
fenômenos educativos, dando um novo sentido à 
educação escolar.

O programa oferece uma alternativa de trabalho 
ao método tradicional que predomina na maioria 
das escolas. Ao invés da organização disciplinar do 
currículo, é proposto um trabalho por projetos, por 
meio de práticas educativas que concretizam alguns 
princípios reconhecidos na área educacional, por 
sua pertinência. A seguir são identificados alguns 
desses princípios:
n Contextualização dos conteúdos: o processo 

da pesquisa tem início com o grupo de alunos 
pesquisadores definindo qual será o tema da 
investigação. Assim, uma questão considerada 
problema e/ou “instigadora da curiosidade” é 
indicada como objeto de estudo. Isso significa que 
o ponto de partida do processo de aprendizagem 
está localizado no interesse dos alunos;
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n Trabalho coletivo e interdisciplinar: qualquer 
que seja o tema escolhido (sexualidade, trabalho, 
música, escola, meio ambiente etc), contam com 
um acúmulo de conhecimento em alguma área da 
ciência, que se traduz nas disciplinas escolares 
e a abordagem dos mesmos exige a articulação 
entre elas. Além disso, o próprio processo 
da pesquisa – elaboração dos questionários, 
tabulação, por exemplo –, propicia o aporte de 
várias matérias;

n Protagonismo dos alunos: os jovens 
pesquisadores são responsáveis pela execução 
de cada uma das etapas da pesquisa: definição e 
qualificação do tema, elaboração do questionário 
e pré-teste, trabalho de campo (entrevistas), 
tabulação, análise e divulgação dos resultados. 
É no “fazer” que a aprendizagem ocorre e o 
professor é o coordenador desse processo, 
produzindo com os alunos um conhecimento 
que é novo para ambos; 

n Protagonismo do professor: outra questão 
que se coloca para a educação escolar é a do 
protagonismo dos professores na construção 
de alternativas para a resolução de problemas 
que afetam diretamente o cotidiano escolar.  
Muitas vezes o sistema educacional não traz 
soluções diante das especificidades das questões 
colocadas. Esses profissionais têm sido desafiados 
a desenvolver propostas pedagógicas que 
favoreçam uma educação contextualizada, ou 
seja, que considere as necessidades e expectativas 
da comunidade onde é realizada, colocando 
no centro das práticas educativas o sujeito e o 
desenvolvimento da cidadania;

n Integração da escola com a comunidade: a maioria 

das pesquisas realizadas tem na comunidade 
do entorno um foco de interlocução, seja no 
momento da qualificação do tema em visita às 
instituições que têm afinidade com o mesmo, seja 
como sujeitos da pesquisa (entrevista) e posterior 
divulgação dos resultados. Professores e alunos 
são orientados para ultrapassarem os muros da 
escola, (re)conhecendo a comunidade na qual 
a escola está inserida e estabelecendo diálogo 
com ela.  Também os resultados encontrados 
nas pesquisas têm sido traduzidos em ações de 
intervenção na própria comunidade. 

No que se refere ao desenvolvimento de 
competências e habilidades, os educadores que 
utilizam a metodologia Nepso têm destacado 
contribuições que se referem aos seguintes tópicos: 

n Identificar um problema que afeta a todos; 
n Problematizar a realidade; 
n Constatar e compreender o valor dos 

conhecimentos estatísticos para leitura e 
interpretação da realidade social; 

n Encadear logicamente as partes de um texto e  
desenvolver fluência na comunicação oral; 

n Desenvolver estratégias de contagem e verificação, 
aplicar conceitos de proporção, probabilidade, 
porcentagem, média; 

n Comparar e estabelecer relações entre dados, 
utilizar noções de geometria e instrumentos de 
medição e cálculo, discutir ideias e produzir 
argumentos convincentes; 

n Estimular a permanência na escola, o que resulta 
de uma experiência de aprendizagem mais 
prazerosa e significativa. 
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A relevância social da opinião
pública e da pesquisa 

Dentre os muitos tipos de pesquisas, as de 
opinião são as que têm maior visibilidade para 
a população. É muito comum abrirmos jornais e 
revistas e encontrarmos levantamentos sobre o que 
pensam as pessoas a respeito dos mais diversos 
temas: criminalidade, religiosidade, os jovens e a 
sexualidade, o casamento, expectativas de futuro. 
Ainda que sem o rigor da pesquisa sistemática, tais 
levantamentos também ajudam a tornar comum a 
contabilização da opinião pública.

Perceber o outro e aceitar as diferenças, 
promovendo a tolerância e evitando o preconceito 
é outro resultado da pesquisa de opinião. Orientada 
para temas sobre comportamento ou formas de 
expressão linguística, por exemplo, ela pode ajudar 
os alunos a analisarem com distância  crítica 
os valores sociais que compartilham ou não. 

Nesse domínio, há muito o que explorar quanto 
ao posicionamento de cada pessoa diante dos 
resultados de pesquisas realizadas por outros ou 
pelo próprio grupo. A opinião da maioria é a melhor 
opinião? Devo aderir a ela por ser a dominante? O 
que levou a maioria a pensar assim? E as posições 
minoritárias? Devem ser consideradas e também têm 
sua razão de ser? Como me sinto compartilhando as 
opiniões de uma maioria, ou, ao contrário, de um 
grupo minoritário?

Ao refletir sobre questões como essas, os alunos 
poderão desenvolver sua percepção sobre os demais, 
buscando compreender pontos de vista diferentes 
dos seus. Do mesmo modo, serão incentivados a 
reconhecer sua singularidade como pessoa e afirmar 
sua identidade de forma cada vez mais reflexiva. Em 
suma, poderão investigar os fatores que influenciam 
a formação das identidades de cada um, como se 
processa na sociedade a construção das várias visões 
de mundo, valores e padrões de comportamento.
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Núcleo de Trabalhos Comunitários
Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP)

Arlete Assumpção Monteiro1

Carlos Alberto Daniel dos Santos2 
Maria Stela Santos Graciani3

(1) Vice-coordenadora do Núcleo de Trabalhos Comunitários e professora da PUC.
(2) Coordenador do Programa de Educação Interdisciplinar de Jovens e Adultos do Núcleo de Trabalhos Comunitários e professor da PUC. 
(3) Coordenadora geral do Núcleo de Trabalhos Comunitários e professora da PUC.
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conhecimentos e socializá-los com movimentos 
sindicais e sociais. 

Em 1991 essa equipe forma o Núcleo de 
Trabalhos Comunitários - NTC e passa a compor os 
quadros da PUC/SP.

Com uma equipe comprometida com a 
transformação da realidade social, o NTC procura 
promover a união entre teoria e prática, atuando 
com procedimentos metodológicos baseados 
numa concepção de educação libertadora, à luz da 
fi losofi a freireana.4 A coordenadora geral do NTC 
é a Profª. Drª. Maria Stela Santos Graciani; na vice-
coordenação a responsável é a Profª. Drª. Arlete 
Assumpção Monteiro e o coordenador do Programa 
de Educação Interdisciplinar de Jovens e Adultos é o 
Profº. Ms. Carlos Alberto Daniel dos Santos.

(4) Filosofi a baseada nos 
ensinamentos do Educador  
Paulo Freire.

Histórico

A 
PUC/SP construiu sua história tendo 
como base a concepção humanista 
que dirige a análise das lutas sociais 
em defesa dos Direitos Humanos, 
contribuindo para construção de 

uma sociedade justa e igualitária. Além disso, é 
protagonista na criação e garantia de um espaço 
pluralista, democrático que possibilite o debate de 
ideias e ideais, promovendo novos paradigmas que 
viabilizem ações de construção da cidadania. 

Na década de 1970, surgia no Centro de Educação 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 
PUC/SP, uma equipe de professores, funcionários 
e universitários de várias áreas do conhecimento, 
com atuação em diferentes áreas de intervenção, 
quais sejam: atendimento de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social, projetos de 
educação rural, formação de educadores sociais, 
entre outras. A perspectiva era a de construir 
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Objetivos e Filosofi a do Núcleo de
Trabalhos comunitários - PUC/SP

O Núcleo de Trabalhos Comunitários visa 
integrar a Universidade e a Sociedade - é formado 
por educadores comprometidos na produção de 
conhecimentos fruto da atuação e intervenção 
junto aos segmentos excluídos da sociedade, 
proporcionando e desencadeando processos 
educativos que contribuam para o fortalecimento da 
luta em defesa da inclusão de grupos “minoritários” 
violados em seus direitos sociais.

O objetivo é valorizar os princípios fi losófi cos, 
políticos e éticos, que promovam o ser humano 
como sujeito protagonista da história, respeitando 
todas as formas de expressão étnica, religiosa 
e cultural, buscando a igualdade de direitos e 
promovendo a cidadania plena.

Educação de jovens e adultos

Um dos projetos desenvolvidos no NTC é o 
Programa de Educação Interdisciplinar - PEI, que visa 
superar a fragmentação do saber e instrumentalizar o 
pleno exercício da cidadania de jovens e adultos que 
não concluíram o ensino fundamental. Seu objetivo 
é contribuir para a superação do alto índice de 
analfabetismo e do percentual signifi cativo de jovens 
e adultos que não concluíram o ensino fundamental, 
por meio da implantação de Núcleos de Educação 
de Jovens e Adultos e na assessoria pedagógica 
a empresas, prefeituras, escolas e comunidades 
interessadas em trabalhar nessa área.

A concepção metodológica do programa, sócio-
construtivista, pressupõe uma composição coletiva 

que parte da história de vida; da participação do 
educando e do educador como sujeitos do processo; 
uma relação dialógica, dinâmica, permanente e 
principalmente crítica que busca resgatar a cultura e 
a cidadania desses sujeitos.

Trabalhando em torno de objetivos
O projeto tem seis objetivos. São eles:

n Proporcionar às pessoas jovens e adultas, 
acesso ao ensino fundamental;

n Possibilitar a construção do conhecimento 
através da interdiciplinaridade, a partir do 
estudo e aprofundamento de diferentes áreas 
do conhecimento;

n Instrumentalizar os jovens e os adultos para 
o exercício de suas potencialidades através 
de dinâmicas participativas, contextualizadas 
em relação à realidade social;

n Estabelecer um processo de refl exão crítica 
sobre o papel deste educando, mecanismos de 
participação, reivindicação, novas exigências 
e o novo perfi l do trabalhador atual;

n Aprofundar a refl exão sobre seu projeto de 
vida pessoal e profi ssional;

n Capacitar as pessoas para a implantação de 
um sistema de qualidade na execução de 
tarefas do dia a dia.
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Metodologia sócio-construtivista

Segundo os princípios dos coordenadores do 
projeto, a metodologia sócio-construtivista não é 
apenas como processo de construção da língua 
escrita, mas fundamentalmente uma proposta de 
construção de conhecimento.

Sendo assim, o construtivismo voltado para a 
educação de jovens e adultos abrange conteúdos 
de diversas áreas do conhecimento, uma vez que o 
educando traz elementos culturais acumulados em sua 
trajetória de vida, o que possibilita uma grande riqueza 
de conteúdos que emergem no processo educativo.

Tendo em vista essa preocupação com uma 
formação crítica dos educandos e, concomitante a ela, 
o comprometimento com a transformação da realidade 
social foi delineada essa metodologia de trabalho.

A concepção de educação que norteia essas 
atividades difere daquela que tradicionalmente 
fundamenta a escola formal. Justamente por isso, 
busca-se uma prática que não seja baseada apenas 
no conteúdo técnico.

Os conteúdos mínimos exigidos para uma 
formação de alfabetização à 4ª série são abordados 
com a finalidade de desenvolver habilidades 
específicas, não perdendo de vista o vínculo entre o 
conhecimento produzido em sala de aula e a vida de 
cada um dos educandos.

Nesta perspectiva, o educando é visto como 
sujeito do conhecimento. É a partir dos saberes da 
vida cotidiana que cada educando traz consigo que 
poderemos criar as condições necessárias para que 
ele atribua significados aos conteúdos estudados.

Para efetivar essa metodologia é preciso levar 
em conta os seguintes aspectos: diagnóstico, 

interdisciplinaridade, projeto de vida, temas 
geradores, problematização do conhecimento, 
avaliação processual. 

Adota-se continuamente o processo de avaliação do 
ensino e da aprendizagem, e sempre que o educando 
demonstra ter avançado em seus conhecimentos 
e estar apto a cursar séries mais avançadas, ele é 
encaminhado para testes de avaliação, podendo 
avançar em níveis mais adiantados.

 
Sistematização do conhecimento

São realizadas oficinas pedagógicas para os 
interessados em trabalhar com a educação de jovens 
e adultos, com o objetivo de multiplicar esse saber 
construído. Essas oficinas são desenvolvidas à luz da 
filosofia freireana, da ludicidade e de uma proposta 
interdisciplinar. 

Um dos objetivos do NTC é multiplicar os 
conhecimentos construídos a partir de sua 
experiência. Nesse sentido são organizadas oficinas 
pedagógicas, reuniões com universitários e pessoas 
das comunidades além de participação em fóruns 
sobre a temática. 

O núcleo procura compartilhar todo 
conhecimento construído através de formação 
de educadores, projetos de iniciação científica, 
palestras, fóruns, dentre outros. 

A importância da educação

O trabalho de Educação de Jovens e Adultos do 
NTC, procura contribuir para abaixar o alto índice de 
analfabetismo no território nacional, principalmente 
nas comunidades que o NTC desenvolve trabalhos 
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de intervenção social. 
Investir na educação significa promover 

os direitos humanos pois a educação é a base 
fundamental da formação do ser humano, com 
implicações diretas na qualidade de vida, na saúde, 
no acesso a bons trabalhos, na participação social, 
enfim, na inclusão social.

A educação constitui um direito humano, hoje 
internacionalmente reconhecido. Segundo o Art. 
13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais  afirma5:

“Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o 
direito de toda a pessoa à educação. Concordam que 
a educação deve visar ao pleno desenvolvimento 
da personalidade humana e do sentido da sua 
dignidade e reforçar o respeito pelos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais. Concordam 
também que a educação deve habilitar toda a pessoa 
a desempenhar um papel útil numa sociedade livre, 
promover compreensão, tolerância e amizade entre 
todas as nações e grupos, raciais, étnicos e religiosos, 
e favorecer as atividades das Nações Unidas para a 
conservação da paz.”

Segundo o Relatório do Desenvolvimento 
Humano/PNUD6, a população brasileira apresenta 
7,2 “anos médios de escolaridade” entre os 
adultos, e 13,8 “anos esperados de escolaridade” 
para as crianças, sendo que esses dois índices são 
componentes do IDH. Para uma comparação, pode-
se citar os mesmos índices para países vizinhos, que 
apresentam melhores níveis educacionais: Chile (9,7 
e 14,5), Argentina (9,3 e 15,5), Uruguai (8,4 e 15,7) e 
Peru (9,6 e 13,8).

Assim, investir em programas capazes de 
melhorar os níveis educacionais é essencial para 
construir uma sociedade mais justa e democrática. 

Por fim, vale a pena citar que o trabalho do 
Núcleo incentiva a educação para a cidadania, 
fazendo com que cada aluno seja sujeito de sua 
história, proporcionando uma autonomia tanto nos 
aspectos pedagógicos como nos aspectos sociais.  
Além de promover a inclusão social, contribui para 
a autoestima dos educandos, muitos ressignificam 
suas relações familiares dialogando mais com seus 
filhos e familiares. Sua participação na comunidade 
se fortalece, principalmente quanto aos aspectos 
social, político e econômico local.

(5) Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966. Disponível em:
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-psocial.html.

(6) Relatório disponível em www.pnud.org.br.
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A cartografi a como ferramenta de análise do 
espaço e de (re) conhecimento dos territórios 
dos povos tradicionais do Nordeste do Brasil
Universidade Federal do Ceará

Adryane Gorayeb1 
Narcélio de Sá Pereira Filho2 
Gledson Santos Lima3 
Antônio Jeovah de Andrade Meireles4

(1) Professora da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Geografi a.
(2) Licenciado pelo Departamento de Geografi a, Universidade Federal do Ceará.
(3) Licenciado pelo Departamento de Geografi a, Universidade Federal do Ceará.
(4) Professor do Departamento de Geografi a, Universidade Federal do Ceará.
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O 
projeto5 é uma iniciativa do 
Laboratório de Cartografi a Digital, 
ligado ao departamento de geografi a da 
Universidade Federal do Ceará - UFC.

O projeto começou com um convite 
feito pela diocese de Tianguá para um curso de 
cartografi a e GPS que foi realizado em março de 2010 
no Sindicato Trabalhadores Rurais de Tianguá - CE. 
Esse curso tinha como público-alvo as comunidades 
tradicionais da região da serra da Ibiapaba, mais 
especifi camente os índios Tapuya Kariri, comunidade 
quilombola Três Irmãos, pesqueiras (comunidade de 
pescadores do Xavier Camocim - CE) e agricultores 
em geral. O motivo desse convite era a necessidade 
dessas comunidades de auto-mapear seus territórios, 

(5) Os seguintes projetos de extensão 
estão vinculados:

1) PREX-UFC/Mapas do 
Cotidiano: Princípios, Práticas 
e Saberes Tradicionais na 
Construção da Nova Cartografi a. 
Coordenadores: Profa. Adryane 
Gorayeb e Prof. Antônio Jeovah 
de Andrade Meireles.

2) PREX-UFC/Cartografar: 
Refl exões sobre a Ciência 
Cartográfi ca na Análise do Espaço 
Geográfi co. Coordenadora: Profa. 
Adryane Gorayeb e Prof. Edson 
Vicente da Silva.

Mapear para
reconhecer e se apropriar 
do seu território

tendo em vista o confl ito de terras envolvendo as 
comunidades e agricultores da região.

(...)
Seu objetivo é realizar o mapeamento social 

de comunidades tradicionais como uma forma 
de reconhecimento das expressões culturais e 
territoriais dos povos tradicionais, por meio da 
construção coletiva de mapas que expressam a 
realidade de seu cotidiano.

A utilização de geotecnologias e de ferramentas 
do geoprocessamento é uma realidade cada vez mais 
presente quando se considera a análise do espaço 
geográfi co. Pode-se dizer que, em muitos casos, a 
análise das regiões e territórios tem como ponto 
de partida a leitura e a interpretação de produtos 
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cartográficos; como resultado a elaboração de mapas, 
cartas ou fotoimagens. 

Assim, a cartografia é uma ciência com 
procedimentos, conceitos e fundamentos próprios, 
mas que auxilia de maneira singular as análises 
espaciais do meio e da sociedade, uma vez que 
possibilita a visualização das feições físico-
ambientais e das características sociais e econômicas 
de uma dada região. 

Nesse contexto, o Laboratório de Cartografia 
Digital vem desenvolvendo continuamente 
atividades de pesquisa, ensino e extensão. Em 
relação à extensão, o laboratório desenvolve ações 
com projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão 
da UFC, com o intuito de: (i) analisar os principais 
conceitos, fundamentos e instrumentos da cartografia 
e suas aplicações no estudo do espaço geográfico; 
(ii) realizar capacitações na área de cartografia para 
as comunidades tradicionais (indígenas, pescadores 
artesanais, quilombolas, ribeirinhos etc.), como 
forma de instrumentalizá-los para o mapeamento e a 
delimitação de seus territórios.

Acima, curso de cartografia e GPS 
para comunidades tradicionais no 
município de Tianguá - CE. Abaixo, 
visita dos pescadores da comunidade 
Xavier de Camocim ao Laboratório de 
Geoprocessamento da Universidade 
Federal do Ceará, 2011.
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Ponte entre saberes: capacitar alunos, 
professores e lideranças comunitárias

As atividades dos projetos podem ser divididas 
em três principais eixos de ação, conforme os 
objetivos expostos: 1) ações desenvolvidas junto 
aos graduandos e pós-graduandos dos cursos de 
geografia e áreas afins; 2) ações desenvolvidas 
junto aos professores e alunos de escolas públicas, 
do ensino fundamental e médio; e 3) ações 
desenvolvidas junto aos habitantes de comunidades 
tradicionais do estado do Ceará.

As atividades são realizadas com a participação 
de alunos da graduação e pós-graduação do curso de 
geografia, tendo como objetivo o desenvolvimento 
de diversas ações extensionistas: organização de 
material cartográfico e bibliográfico, de modo a 
identificar os principais mapas existentes e suas 
aplicações (mapas históricos, mapas temáticos, 
ortofotocartas etc.), construção de ambiente virtual 
com informações cartográficas (site, blog e redes 
sociais) e promoção de palestras, minicursos e 
cursos de extensão sobre temas relacionados à 
cartografia (utilização de receptor GPS, bússola e 
trabalho em ambientes SIG e CAD). 

Acima, mapeamento social realizado 
pelos moradores da comunidade 
quilombola Três Irmãos em Croata - 
CE. Abaixo, entrega dos mapas das 
comunidades Tucuns e Pindoguaba em 
Tianguá - CE. Na página ao lado, mapa 
social da comunidade Tapuya Kariry - CE.La
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Em relação à graduação, desenvolvem-se 
trabalhos que consistem em auxiliar os alunos da 
disciplina de Cartografia na leitura e interpretação 
de textos científicos relacionados ao tema, como 
subsídio ao desenvolvimento prático dos discentes 
do primeiro semestre da graduação em Geografia 
e do curso de Geologia da UFC. O intuito é 
proporcionar aos alunos recém-ingressos um 
extenso suporte teórico e prático, dando subsídios 
ao densenvolvimento pleno dos mesmos nas demais 
disciplinas que devem ser cursadas no decorrer do 
percurso acadêmico. Assim, tem-se como objetivo 
capacitar os alunos de forma a conhecerem, desde 
os primeiros momentos na universidade, os recursos 
e gêneros de textos científicos, sendo capazes de 
realizarem leitura crítica e analítica dos mesmos, 
como também obterem maiores informações sobre o 
conteúdo cartográfico. 

As atividades junto à graduação são divididas 
em três momentos: 1) constitui-se, inicialmente, 
em exposição oral, em cinco aulas presenciais, 
sobre quais os gêneros, construções e funções dos 
trabalhos científicos, em especial os relacionados à 
ciência cartográfica; 2) é realizada uma exposição na 
internet de textos com conteúdos cartográficos para 
a apreciação dos alunos, em cinco aulas virtuais, a 
partir de leitura e postagens no blog da disciplina 
(http://labocartufc.blogspot.com) e 3) é elaborado e 
aplicado um questionário impresso com perguntas 
objetivas e subjetivas, em classe, visando analisar 
a relevância que os alunos imprimem ao projeto e 
como se dá o conhecimento dos mesmos sobre o 
tema. Esta ação mostra-se de extrema relevância, 
pois confere qualidade e dinâmica para a disciplina 
de Cartografia, tendo em vista a análise positiva de 

resultados de aprendizagem e ampla aceitação por 
parte dos alunos.

Sobre a capacitação de professores da rede 
pública de ensino, são desenvolvidas atividades 
de capacitação junto às escolas públicas, em 
municípios do interior do estado do Ceará, 
tendo como objetivo apresentar o conhecimento 
cartográfico de modo simplificado e lúdico aos 
professores do ensino fundamental e médio e 
aperfeiçoar os métodos de ensino da cartografia nas 
escolas da rede pública. São realizadas dinâmicas 
e aulas expositivas aos professores, utilizando-se 
como recursos didáticos apresentações em slides, 

Na página ao lado, mapa 
de bases naturais da 
comunidade dos Xavier 
em Camocim - CE.
Abaixo, morador da 
comunidade dos Xavier 
em Camocim - CE.
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Labocart – 2010
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expondo conceitos, fundamentos e práticas. Como 
atividade complementar, são demonstrados os 
recursos e o uso do receptor GPS (Sistema de 
Posicionamento Global) e sua utilização para o 
conhecimento cartográfico. O desenvolvimento 
dessas ações resulta em um maior conhecimento 
sobre cartografia para os professores, possibilitando 
uma abordagem mais dinâmica em sala de aula, 
usando além do conteúdo convencional, trabalhos 
de campo, dinâmicas pedagógicas, dentre outras. Por 
outro lado, a atividade mencionada gera um maior 
aprendizado e aperfeiçoamento do conhecimento 
que a universidade proporciona ao graduando, 
revelando-se como um modo de perceber as 
dificuldades práticas e cotidianas enfrentadas pelos 
professores das escolas públicas. 

Ao dar enfoque ao público infantil, são 
desenvolvidas oficinas de reconhecimento de 
material cartográfico (mapas, plantas, cartas e 
imagens de satélites), relacionando-os com a análise 
do espaço geográfico, objetivando um melhor 
conhecimento de seu meio. Assim, são realizadas 
oficinas em escolas públicas de ensino fundamental 
e médio em municípios do interior do estado e na 
capital, com enfoque socioconstrutivista, a partir da 
vivência cotidiana dos alunos da experiência prévia 
e conhecimento de seu espaço vivido. 

Mapeando a realidade do
seu cotidiano em mapas

Pode-se dizer que a cartografia social é o 
reconhecimento das expressões culturais e 
territoriais dos povos tradicionais, por meio da 
construção coletiva de mapas que expressam a 
realidade de seu cotidiano. A construção social 
dos mapas e a delimitação de seus territórios, 
através da utilização de tecnologias cartográficas 
(GPS, SIG e CAD) possibilitam que quilombolas, 
indígenas, pescadores e outros povos tradicionais 
construam a base cartográfica de seu próprio 
território, se apropriem da técnica de geração de 
mapas e, com isso, se instrumentalizem para uma 
possível mudança de postura frente a sua realidade 
socioambiental. Esta nova cartografia, pautada no 
conhecimento tradicional de populações, muitas 
vezes, marginalizadas, possui um forte viés político, 
e revela-se um meio poderoso de mudança social 
para diversos povos que, atualmente, estão com 
seus territórios em risco, seja pela especulação 
imobiliária, construção de usinas eólicas, expansão 
do turismo de massa, grilagem ou mesmo o 
crescimento urbano. 

Na página ao lado, mapa 
da comunidade Três 
Irmãos em Croata - CE.
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O projeto desenvolve ações em comunidades 
tradicionais, com o intuito que as mesmas 
construam coletivamente mapas que expressem suas 
realidades e seu cotidiano, tendo como parceiros 
o Programa Mangue Vivo do departamento de 
engenharia de pesca da UFC, a Pastoral Social de 
Tianguá e a ONG Adelco. 

As ações do projeto consistem em planejar 
oficinas, palestras e minicursos a serem 
ministradas nas comunidades, além da elaboração 
de material de apoio, construção e organização 
de mapas e cartas. A ação educativa é adequada 
conforme as necessidades e realidades locais de 
cada comunidade. 

Nesse contexto, são realizadas oficinas de 
elaboração de mapas sociais em comunidades 
indígenas da região metropolitana de Fortaleza 
e do interior do Ceará, em comunidades 
quilombolas localizadas nas áreas serranas do 
estado, assim como com pescadores artesanais e 
marisqueiras (modalidade de pesca representada, 
principalmente, por mulheres que catam 
moluscos de valor comercial à beira-mar ou em 
áreas de manguezal). Essas atividades afirmam 
a importância, cada vez maior, da utilização da 
cartografia para a organização e manutenção das 
comunidades tradicionais.

Os indígenas e os quilombolas, de modo 
geral, preservam uma intrínseca relação com o 
território em que habitam. Nessa perspectiva, o 
uso da cartografia na delimitação dos territórios é 
reivindicado por essas comunidades, caracterizando 
a dinâmica de ocupação, o uso atual dos solos e a 
infinidade de elementos naturais e artificiais que 
estão totalmente vinculadas à cultura e ao modo de 

vida desses povos. Desse modo, são desenvolvidas 
ações como a promoção de cursos de cartografia e 
uso do receptor GPS para as comunidades indígenas 
do Ceará, propondo-se realizar um mapeamento 
prévio dos territórios das mesmas. A metodologia 
conta, a princípio, com a revisão bibliográfica 
acerca dos conceitos de território, comunidades 
tradicionais e ensino de cartografia. Na sequência, 
são organizadas aulas de campo para a realização 
de mediações referentes ao uso do receptor GPS, 
com o intuito de utilizar as coordenadas levantadas 
na posterior produção de mapas (em softwares de 
geoprocessamento free), juntamente com imagens 
de satélite Quickbird e Geocover (adquiridas 
gratuitamente em órgãos públicos do estado). 

A relevância da apropriação
simbólica do território

Mapear o território a partir da realidade de quem 
o ocupa é uma forma de apropriação simbólica desse 
espaço, fazendo com que essas pessoas estejam 
mais bem informadas sobre as causas geradoras da 
exclusão social e tornando-as mais ativas quanto à 
participação e cidadania.

Os resultados alcançados são considerados 
satisfatórios, tendo em vista a participação assídua 
do público e a confecção dos produtos finais, 
além de possibilitar uma maior aproximação das 

Mapa social da comunidade indígena 
Tremembé em Itapioca - CE.
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Labocart – 2011
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comunidades com a cartografia e as geotecnologias. 
Ademais, os mapas produzidos servem de 
instrumento de suporte para a gestão ambiental 
dos territórios das comunidades citadas, sendo 
pertinente ao aspecto político de legitimação e 
reconhecimento geral da sociedade. 

Em relação às ações desenvolvidas juntas às 
marisqueiras, sabe-se que a pesca do molusco, 
nos últimos anos, tem-se constituído na principal 
ocupação das mulheres nas comunidades 
pesqueiras do estado do Ceará. As marisqueiras 
do estado são representadas pelas esposas de 
pescadores, desenvolvendo esta atividade há 
muitos anos, porém só veio ser reconhecida como 
atividade de pesca há pouco tempo atrás. Para as 
comunidades ribeirinhas que vivem próximas aos 
manguezais, os moluscos representam um dos 
grupos de maior relevância econômica. Nessas 
áreas, a coleta dos mariscos pode se constituir na 
principal fonte de renda das famílias envolvidas 
ou mostra-se como um complemento de outras 
atividades extrativistas. Com a renda obtida 
pela comercialização dos mariscos, as mulheres 
incrementam o orçamento familiar e pagam a 
taxa da colônia de pescadores, garantia de que 
receberão seus direitos trabalhistas. Todavia, o 
incremento desordenado da atividade antrópica 
(invasão dessas áreas com a instalação de usinas 
eólicas, equipamentos turísticos e mesmo a prática 
desordenada de esportes radicais) compromete 
os estoques naturais desses organismos, tornando 
necessários estudos que busquem subsidiar medidas 
de gestão pertinentes à conservação e proteção 
desses organismos e da atividade pesqueira. 

Nesse sentido, a cartografia social, como 

uma recente corrente da cartografia, revela-se, 
atualmente, como um instrumento técnico-científico 
de forte apelo social, uma vez que possibilita a 
demarcação e delimitação de territórios ancestrais, 
a partir do conhecimento e da manipulação de 
técnicas contemporâneas (open source, GPS etc.) 
pelos próprios povos tradicionais, donos ancestrais 
das terras. Nessa perspectiva, o uso da cartografia 
torna possível produzir o mapeamento das áreas de 
captura do marisco, servindo de ferramenta para 
promover uma geração de renda sustentável, a partir 
do estabelecimento dos limites territoriais e do uso e 
ocupação desses locais.

Finalmente, conforme o exposto, percebe-se que 
a cartografia é uma ciência ampla e fundamentada 
em conceitos e concepções arraigados às raízes de 
construção da humanidade, pois meio da história 
cartográfica de um povo, podemos compreender 
as complexas configurações atuais dos territórios, 
sinalizando o nível de conhecimento e o 
aprimoramento das tecnologias e das percepções 
ambientais dos povos ao longo dos tempos e na 
sociedade contemporânea.

A cartografia possibilita a 
demarcação e delimitação 
de territórios ancestrais, a 
partir do conhecimento e 
da manipulação de técnicas 
contemporâneas.
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A
s pessoas em situação de privação 
de liberdade (presos) precisam ser 
estimuladas a ressocialização e 
inclusão social, o que inclui o acesso 
ao mercado de trabalho e à educação. 

A instrução escolar e a formação profi ssinalizante 
são quesitos essenciais para permitir a reintegração 
do preso à vida social. 

Inspirando nesses princípios foi desenvolvido o 
Projeto de Formação de Agentes de Refl orestameno, 
que teve início em 2007. O programa foi 
desenvolvido por meio de uma parceria com a 
Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de 
Janeiro - CEDAE, que tinha interesse na recuperação 
das matas ciliares dos seus principais mananciais 

e contratava a mão de obra carcerária para esse 
trabalho, por meio de convênios com a Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária. 

O projeto consiste na realização de um curso, 
tendo por objetivo principal atender à necessidade 
de reinserção social de indivíduos em situação de 
privação de liberdade por meio da qualifi cação 
profi ssional para a recuperação de matas ciliares e 
formação de agentes ambientais. 

A metodologia de formação é adequada a um 
público com baixa e diversifi cada escolaridade 
através de um enfoque interdisciplinar envolvendo 
os pressupostos da Educação de Jovens e Adultos - 
EJA, na modalidade prisional.

Como a origem dos presos com permissão para 
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sair e trabalhar (regimes aberto e semi-aberto) 
é diversificada, sem qualificação e experiência 
para esse tipo de trabalho, os professores da área 
de ensino agrícola da Universidade Rural foram 
contatados, cabendo-lhes elaborar uma proposta 
metodológica que respondesse às necessidades de 
educação profissional. Era essencial que a proposta 
incluísse a possibilidade de contribuir com a 
ressocialização desses homens e mulheres através 
do desafio de oferecer-lhes um ensino para sua 
vida pós-pena, buscando capacitar-lhes para além 
desse momento do trabalho, proporcionando-lhes 
um curso capaz de reinserir-lhes no mercado de 
trabalho em ascensão: reflorestamento. Além disso, 
vencer a desconfiança e melhorar a autoestima 
vinculada à privação da liberdade eram essenciais 
como objetivo. Tal projeto não poderia ver-lhes 
apenas no nível de “mão de obra”, para aumento 
de produtividade, mas como ser humano que 
precisa se recuperar e se reinserir na sociedade, 
diminuindo os índices de reincidência e do 
aumento da violência ao final. 

Para realização do curso houve um diagnóstico 
do público beneficiário, fornecido pela instituição 
parceira do programa, a Companhia de Águas e 
Esgotos do Estado do Rio de Janeiro - CEDAE. Como 
essa empresa já contratava esse tipo de força de 
trabalho, a metodologia começou a ser desenvolvida 
desde o início do trabalho com a primeira turma, por 
meio da aplicação dos princípios interdisciplinares, 
em que a educação ambiental subjacente era cada 
vez mais transversalizada. 
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Currículo adaptado para 
o público beneficiário

O método dialógico das aulas foi respondendo 
às demandas suscitadas pelas características 
multiseriadas do público-alvo e a relação teoria-
prática era reforçada através do constante 
planejamento e revisão deste no contato semanal. As 
demandas pessoais (por conta de trajetórias escolares 
muitas vezes acidentadas) traziam desafios que eram 
vistos e respondidos por toda a equipe pedagógica.

Como exigência mínima para integrar o curso, 
pediu-se que fossem alfabetizados pois os analfabetos 
requerem metodologia específica e diferente. 
Assim, a criação de apostilas para cada disciplina 
e a montagem das aulas com forte apelo midiático, 
ajudava a superar diferenças de acompanhamento. 
Todas as apostilas foram fornecidas a cada aluno 

pelo projeto e estão disponíveis no site do mesmo: 
(r1.ufrrj.br/cfar/), sendo que este é usado como base 
de apoio para os ex-alunos e divulgação da iniciativa 
ao público em geral.

Uma parte de sua formação foi pensada para que 
os mesmos agissem como educadores ambientais 
em suas comunidades de origem (que são variadas), 
além de poderem vir a ser empregados em novos 
projetos e trabalhos na área.

Para a implantação do curso houve coloboração 
por parte da funcionária técnica administrativa 
da própria universidade, além da colaboração de 
diversos órgãos próximos, como o Instituto Chico 
Mendes através da Floresta Nacional - FLONA de 
Seropédica, da Embrapa Agrobio através da sua 
fazendinha agroecológica, do Colégio Técnico da 
Universidade Rural - CTUR, que cedeu instalações 
para algumas aulas técnicas, do Jardim Botânico 
da UFRRJ, que também cedeu suas instalações e 
do restaurante universitário, que não se furtou a 
atender a necessidade de almoço durante os cursos, 
sem discriminar tais alunos, integrando-os junto 
aos demais universitários.

A interação com as comunidades ribeirinhas 
ocorria durante a semana de trabalho e para isso 
os alunos eram preparados para esse contato 
através de aulas sobre sistemas agroflorestais, 
ética e cidadania, entre outros conteúdos que 
lhes proporcionava manter o diálogo com os 
agricultores e moradores das comunidades rurais 
por onde o projeto passava, assim como esse 
contato refletia nas aulas posteriores, trazendo 
através dessa alternância trabalho/escola, novos 
desafios e assuntos a serem tratados/trabalhados 
em sala de aula.
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Os beneficiados diretos, alunos dos cursos, uma 
vez fora do cumprimento de suas penas, contam com 
certificados que comprovam o curso teórico/prático 
e a experiência de trabalho no reflorestamento, 
o que serve para entrevistas e contratações por 
firmas, além capacitar para o desenvolvimento de 
projetos junto às comunidades e organizações não 
governamentais na área ambiental que realizem 
trabalhos na área de reflorestamento.

Ouvindo histórias de vida
para uma didática apropriada

O curso de formação de agentes de 
reflorestamento não atuou diretamente 
nas questões particulares de problemas de 
cumprimento da pena ou problemas familiares, 
mas toda sua proposta foi formulada para que 
esses homens e mulheres se percebessem como 
cidadãos em vias de retomar sua cidadania plena, 
compreendendo seus direitos como ser humano e 
como cidadão brasileiro. A metodologia dialógica 
não deixa de lado a discussão de questões sociais 
e do trabalho que desenvolviam, mas soma a isso 
conteúdos ambientais. 

Como curso de formação básico, estimula-

se a retomada da trajetória escolar, fornecendo 
elementos para uma auto-percepção que 
propicie a superação dos traumas anteriores 
com a instituição escolar. Trata-se de um 
trabalho de convencimento não formal, uma 
vez que suas situações individuais não davam 
chance a vôos antes de determinado momento 
no cumprimento de suas penas.

Quanto ao trabalho e à renda, suas situações 
peculiares, a proposta pedagógica permite uma 
reflexão sobre sua situação cidadã e familiar, uma 
vez que o contrato de trabalho no replantio já lhes 
dava uma nova perspectiva para garantir à própria 
família algo que há muito tinham falhado, mas a 
esperança da nova profissão lhes proporcionava 
uma possibilidade de se reinserir socialmente 
e garantir um futuro diferente em uma área em 
expansão no Brasil e no mundo atualmente. 

Registro de uma experiência

A iniciativa tornou-se objeto de estudos em 
nível de mestrado. Para sua sistematização e análise 
houve avaliações por parte de ex-alunos. Além 
disso, a experiência foi apresentada em diversos 
fóruns acadêmicos de extensão ou pesquisa.

Essa experiência de extensão tem sido divulgada 
em vários fóruns acadêmicos, tanto internos à 
universidade, quanto externos em congressos, 
seminários e etc. Houve inclusive sua divulgação 
através da imprensa escrita – jornal, e televisionada 
– globonews e canal futura. Além, é claro, da 
criação e manutenção pela universidade do site do 
projeto, com toda sua história, apostilas e eventos 
internos e externos. 

Pedagogia adapta o currículo à 
história de vida e às necessidades 
da pessoa em situação de 
privação de liberdade.
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Do ponto de vista da inovação, o projeto pode 
ser percebido na intersecção tríplice, conjugando 
educação profissional, educação apropriada para 
pessoas em situação de privação de liberdade e 
educação ambiental. Também é importante destacar 
que há poucas iniciativas de educação prisional 
no Brasil e no mundo. Hugo Rangel, renomado 
pesquisador brasileiro que vem estudando este tema 
no Brasil e na Europa, aponta a necessidade de se 
criar e divulgar tais experiências.

Por não ter encontrado nenhum relato até 
o momento de algo parecido, revela-se como 
experiência nova na construção de uma metodologia 
de tecnologia social nova, que deve ser estudada, 
divulgada e reaplicada.

Quanto ao grau de criatividade, engenhosidade e 
novidade, a Tecnologia Social contém pressupostos 
da interdisciplinaridade, transversalidade, 
proposição dentro dos parâmetros curriculares que 
necessitam de experimentação; ressocialização, algo 
necessário, desejado por todos, mas sutil, não tendo 
nada concreto para medir, o que nos traz ao campo 
da subjetividade que só pode ser respondido pelos 
mesmos e pelo futuro. 

Dessa forma, o maior avanço é considerar 
que tais metodologias podem e devem ser 
desenvolvidas e experimentadas nas instituições 
que têm liberdade e condições de integrar teorias 
e práticas ousadas, sem os ranços de currículos 
fechados, possibilitando àqueles que na escola 
tradicional tiveram uma exclusão social por 
conta de sua não adequação ao modelo, pudemos 
mostrar-lhes sua capacidade de compreensão do 
mundo, do trabalho e do ambiente através de uma 
readequação à essa demanda social.

Quanto à formação de uma rede de 
multiplicadores, os alunos graduandos que passaram 
por esse projeto são sementes para elaboração de 
novas tecnologias sociais em vários estados do 
país, em outras instituições de ensino e pesquisa, 
contribuindo certamente com a discussão em rede 
das nossas atividades.

A importância da inclusão social de presos

Os presidiários são certamente o grupo social 
mais discriminado, para além do cumprimento 
de suas penas (pagamento de sua dívida social), 
o grupo carregará o estigma do ex-presidiário, 
além disso, muitos vêm das classes mais baixas 
– já discriminada e sem a escolaridade mínima 
prevista em lei. 

Essa realidade não é exclusividade brasileira ou 
latina americana, mas se repete no mundo todo, 
inclusive na Europa. Hoje o Brasil já é o quarto país 
do mundo em número de encarcerados, mas o que se 
faz problemático é: o que fazer depois da pena? Criar 
novas penitenciárias? Aumentar o tempo de pena? 
Instituir a pena de morte ou a prisão perpétua? Todo 
esse debate por si só não resolve o problema social 
que se origina na má distribuição dos bens sociais, 
seja o capital financeiro, o produtivo ou o cultural, 
raízes de um sistema que se baseia na acumulação 
por uns em detrimento de muitos.

Certamente essa metodologia não resolve todo o 
problema da violência ou da ressocialização, uma 
vez que a primeira está na raiz de uma sociedade 
injusta. Também não soluciona todo o problema 
ambiental que só se avoluma com a depreciação das 
florestas que já ocorreram e que continua a ocorrer.
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Embora não resolva essas questões, essa 
Tecnologia Social apresenta resultados significativos, 
principalmente na melhoria das condições de vida 
dos beneficiários diretos (os detentos). 

A participação das pessoas em situação de 
privação de liberdade na recuperação das matas 
ciliares de rios em grau adiantado de degradação, 
o convívio com agricultores nas margens desses 
rios em situação de pobreza e o orgulho de semear, 
plantar e cuidar de árvores para garantir a água 
potável de milhões de cariocas e provavelmente de 
si mesmo e de sua família. 

Um fator muito importante para o grupo 
beneficiado foia realização este curso no campus 
da universidade, dando-lhes orgulho ao dizer 
a seus familiares que faziam um curso na 
universidade federal.

As formaturas também foram significativas pois 
contaram com a presença de autoridades do Estado, 
reconhecendo a iniciativa e parabenizando aqueles 
que participaram do curso, criando a expectativa da 
continuidade e de colaboração para a contratação 
dessas pessoas. 

A valorização social dessa nova profissão de 
agentes de reflorestamento ocorrerá uma vez que 
esta se torne mais conhecida, refletindo na maior 
contratação desses ex-alunos da universidade e 
de outras instituições que se disponham a criar 
condições para que essa camada excluída possa 
aproveitar-se dos conhecimentos e metodologias que 
só instituições que lidam com o novo e a vanguarda 
dos conhecimentos possam lhes dar.

Como desafio, destaca-se que o convívio com 
esses homens e mulheres certamente nos exigiu 

lidar com alguns preconceitos oriundos da formação 
sócio-histórica e educacional que só se fazem 
presentes em uma situação real. A superação desses 
preconceitos se deu mediante discussões que 
permitiram à equipe compreender o valor de todo 
esse processo, valorizando esses alunos à luz de 
sua humanidade, de forma a superar o seu estigma, 
conhecendo suas histórias pessoais. 

Até o ano de 2011 foram oferecidos cursos para 
quatro turmas devido à superação das dificuldades 
burocráticas de liberação dos alunos. Essa força 
de trabalho vem replantando as matas ciliares 
dos rios Macacu e Guandu e seus professores 
têm sido os alunos formandos da licenciatura em 
ciências agrícolas da UFRRJ e com participação de 
formandos de alguns outros cursos.

Uma proposta de regulamentação da profissão 
foi encaminha para tramitação na Câmara Federal 
em 2011, o que contribui para a inserção no mundo 
do trabalho de todos os egressos desse projeto, com 
certificação de uma instituição de ensino e com 
experiência prática de reflorestamento.

Em 2012 o projeto Formação de Agentes de 
Reflorestamento inicia novas fases, tanto por ser 
objeto de pesquisa de mestrandos, quanto por passar 
a ser visto e enquadrado como uma Tecnologia 
Social. As atividades se fortalecem com base na 
interdisciplinaridade de seus conteúdos e da 
transversalidade da sua formação ambiental; com 
certeza novos parceiros com seus diferentes olhares 
ajudarão a  reescrever essa metodologia, incentivando 
outros setores e instituições a reaplicarem tal 
atividade, atuando no campo da ressocialização e da 
diminuição da violência na atualidade.
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A educação dos jovens e
o desenvolvimento local 

A 
cidade de Itapeva localiza-se 
no sudoeste do estado de São 
Paulo, uma região cujo índice de 
desenvolvimento humano no ano 
2000 era de 0,7457, considerado como 

“médio desenvolvimento”. Até recentemente a 
cidade não contava com uma universidade pública, 
que veio e estabelecer-se somente em 2003, o 
que estimularia a inclusão de jovens e adultos 
no ensino universitário de qualidade. Entretanto, 
mesmo com essa universidade, verifi cou-se que 
havia uma grande difi culdade dos jovens da 
cidade e região em aprovações nos vestibulares das 
universidades públicas. Notou-se que faltavam não 
só o conhecimento básico do ensino médio, como 

também o interesse tradicional de jovens nesta faixa 
etária em prestar vestibular. A maioria dos jovens não 
objetivava o ingresso em uma universidade pública e 
nem estudar para ingressar em concursos públicos. 

Conhecendo a situação desses jovens, os alunos 
e professores da Unesp de Itapeva elaboraram este 
projeto de extensão, com o objetivo de melhorar o nível 
educacional e prepará-los para a concorrência dos 
vestibulares em universidades e concursos públicos. 

Dessa forma, foi criado um cursinho comunitário 
totalmente gratuito, preparando os jovens 
para os vestibulares, buscando uma mudança 
de comportamento, apresentando-lhes a vida 
acadêmica e despertando o interesse em cursar uma 
universidade.

(7) O Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) é uma medida 
utilizada para a classifi cação 
de países, estados, cidades etc, 
agrupando-os em:  desenvolvidos 
(muito alto desenvolvimento 
humano), em desenvolvimento 
(desenvolvimento humano 
médio e alto) e subdesenvolvidos 
(desenvolvimento humano baixo). 
Esse indicador é constituído pela 
expectativa de vida ao nascer, 
educação e renda per capita.
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Metodologia

O projeto teve início em agosto de 2005 e 
completou cinco anos em 2011. A ideia da criação 
deste projeto partiu de professores e alunos do curso 
de Engenharia Industrial Madeireira que desejavam 
a inclusão e o ingresso de jovens e adultos em 
situação de vulnerabilidade em uma universidade 
pública. Muitos professores tiveram durante seus 
anos de graduação a oportunidade de ministrarem 
aulas em cursinhos comunitários e estes relatos 
impulsionaram os alunos a participarem deste 
projeto de extensão. Os professores do cursinho 
são os discentes da Unesp de Itapeva, os quais são 
voluntários ou bolsistas.  

Foram constatadas muitas mudanças no decorrer 
destes anos, tanto no desenvolvimento do projeto 
quanto no apoio da universidade e estado, os quais 
colaboraram com bolsas e materiais de consumo e 
permanente, para o melhor desenvolvimento das 
aulas. Logo no início do curos, os alunos recebem 
apostilas (doadas) e as devolvem no final do 
semestre, para que sejam usadas pelos próximos 
alunos matriculados no cursinho. 

O cursinho conta com o apoio de uma parceria 
firmada entre a PROEX e o governo do Estado 

Metodologia – despertar o 
interesse pelo estudo é a 
chave para atrair jovens para 
a universidade.
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de São Paulo, que disponibiliza equipamentos e 
apostilas, além de oferecer bolsas de auxílio aos 
colaboradores do projeto. No início dos trabalhos 
o corpo discente era composto por 15 alunos 
selecionados em escolas públicas e hoje conta com 
75 alunos selecionados em um processo seletivo 
composto por duas fases: uma prova objetiva de 
conhecimentos gerais contendo 50 questões e um 
questionário socioeconômico. O curso é semestral, 
as aulas são no período noturno, contando 

atualmente com 36 colaboradores. 
São beneficiários deste projeto alunos que 

estejam cursando o 3º ano, ou já tenham terminado 
o ensino médio em rede pública na cidade de 
Itapeva e que tenham interesse em prestar exame 
vestibular para a área de exatas ou qualquer 
outra área de atuação profissional. Além disso, 
podem participar os alunos que desejam prestar 
concursos públicos, utilizando o cursinho como 
forma de retornar aos estudos. Pode-se considerar 
que os alunos do curso de Engenharia Industrial 
Madeireira são beneficiários do projeto pelo fato 
de vivenciarem a prática profissional, liderança e 
humanidade. 

Buscando incentivar a continuidade ou retorno 
aos estudos, o cursinho Cuca Fresca promove o 
reconhecimento da capacidade dos alunos e a 
melhoria de sua auto-estima. Para isso, mostra-se que 
os próprios professores são jovens e muitos vieram 
de escolas públicas e participaram desse mesmo 
cursinho. Existe uma procura considerável pela 
comunidade da cidade para participar do projeto. 

Os professores do cursinho (alunos da Unesp) 
são empenhados tanto como bolsistas como 
voluntários, além dos coordenadores discentes 
que contribuem com o desenvolvimento do 
projeto. Os professores do cursinho recebm 
treinamento para o uso do material didático e os 
coordeandores discente participam dos Encontros 
dos Cursinhos da Unesp, oferecido pela PROEX. 
além de apresentação de trabalho  e participação  
nos congressos de extensão da Unesp e de outras 
universidades. Estas oportunidades são importantes 
para mostrar nossos resultados. Além de 
recebimento de prêmios pelo número de aprovação 
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em universidades públicas. 
O cursinho é totalmente gratuito, sendo que 

o processo seletivo consta de duas fases: uma 
avaliação de conhecimentos específicos e uma 
avaliação socioeconômica. 

A primeira etapa consiste em um vestibulinho, 
com uma prova de múltipla escolha com questões 
referentes ao ensino médio, elaboradas pelo 
professores e coordenadores discente. Esse 
processo se dá conforme um vestibular, com 
inscrição, documentos, entrega de manual aos 
candidatos e a prova no campus, com carteiras 
etiquetadas, cadernos de questões e folhas de 
respostas. A segunda consta de um questionário 
socioeconômico. Para os classificados na primeira 
fase entrega-se um questionário socioeconômico 
com questões que possibilitem verificar por meio 
de documentos a situação econômica da família, 
como renda percapta, número de pessoas que 
dependem desta renda na família, desemprego, 
ausência de pais, em caso de separação se recebe 
pensão ou não, doenças familiares etc. Todos estes 
quesitos são avaliados e considerados se forem 
corretamente documentados.

Também é considerado se o aluno inscrito já 
foi aluno do cursinho, e neste caso considera-se o 
número de faltas do mesmo durante seu período 
como aluno do cursinho. 

Os alunos matriculados contam com aulas em 
todas as áreas: matemática, português, biologia 
etc. Além disso, participam de simulados, além de 
sarau de literatura. Os professores são os alunos de 
graduação do campus e a maioria é voluntária.

As inscrições para o vestibular da Unesp são 
custeadas pela Vunesp na sua totalidade.
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Mídia adequada aos jovens:
o blog para divulgação do cursinho

A divulgação deste projeto ocorre por meio de 
televisão, rádio, cartazes, faixas na cidade e blog 
do cursinho. 

O uso do blog (cursinhocucafresca.wordpress.com) 
é adequado ao perfi l do público jovem, que usa muito 
esse tipo de ferramenta. Utilizar essa mídia é mais uma 
forma de estimular o interesse para o projeto.

Vale a pena mencionar o número crescente de 
alunos inscritos, que eram 15 no início do projeto e 
em 2011 foram 75, conforme mostra o gráfi co I.

Divulgando a experiência
em outras comunidades

Para promover a reaplicação e disseminação 
dessa Tecnologia Social em outras comunidades, há 
participação em fóruns ou redes temáticas no tema 
dessa Tecnologia Social. 

A Unesp oferece anualmente encontros de 
todos os cursinhos existentes na Unesp e também 
nos congressos de extensão oferecidos pelas 
universidades.

Podem ser citados como exemplos de 
participação: 6º Congresso de Extensão da Unesp 

NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO CURSINHO CUCA FRESCA
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(2011),  5º Congresso de Extensão Universitária da 
Unesp, 2009, Águas de Lindóia. 5º Congresso de 
Extensão Universitária da Unesp, 2009. Avaliação 
do projeto de extensão cursinho comunitário Cuca 
Fresca nos anos de 2007 e 2008. (In: 16º Simpósio 
Internacional de Iniciação Científica da USP, 
2008, São Paulo. 16 SIICUSP, 2008.) Análise de 
desempenho do cursinho pré-vestibular comunitário 
“Cuca Fresca” nos anos de 2005 e 2006; 2007. 
(Apresentação de Trabalho/Congresso). CIC 2007 
Análise do cursinho comunitário pré-vestibular 
Cuca-Fresca nos anos de 2007 e 2008. 2008. 
(Apresentação de Trabalho/Congresso) CIC 2008.

Colhendo resultados

No período de 5 anos foram atendidos 643 alunos 
do ensino público da cidade de Itapeva e região, 
regularmente matriculados no cursinho, incluindo 
adultos com idade acima de 40 anos. Destes 643 
alunos, 152 foram aprovados em vestibulares de 
escolas públicas de ensino superior (correspondendo 
a 24% dos alunos). 

O número de inscritos nos processos seletivos 
para admissão dos alunos das escolas públicas 
do ensino médio é sempre alto, em média 300 
candidatos para 70 vagas, na primeira fase 
deste processo, o que mostra o interesse da 
comunidade no projeto, além da necessidade de um 
cursinho gratuito em uma cidade com um índice 
desenvolvimento médio. 

Os professores do cursinho, os alunos do curso 
de Engenharia Industrial Madeireira, têm sido muito 
participativos neste projeto, cerca de 150 alunos, 
entre bolsistas e voluntários, participaram desse 

projeto. O projeto é desenvolvido no campus da 
Unesp de Itapeva e encontra-se próximo ao centro, 
de fácil acesso aos alunos e professores. 

O cursinho Cuca Fresca é o único gratuito na 
região. Sendo assim, há alunos de cidades vizinhas 
a Itapeva, os quais utilizam o transporte de suas 
prefeituras para chegarem até o campus. As aulas 
noturnas favorecem as pessoas que trabalham, 
incluindo adultos que se preparam para concursos 
públicos. Verifica-se que os alunos que cursaram 
o cursinho comunitário e passaram no vestibular 
do curso de Engenharia Industrial Madeireira, 
mostraram-se mais nivelados com os outros alunos 
nas disciplinas de física, química e matemática e 
obtiveram melhor desempenho durante o curso. 
Acredita-se que a continuidade deste projeto trará 
a inclusão de muitos jovens para a universidade 
pública com melhor qualidade de aprendizado. 

Vale a pena enfatizar que, com o desenvolvimento 
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deste projeto, valoriza-se pessoas, aumenta sua 
autoestima e se cria a possibilidade de inclusão e 
aperfeiçoamento profissional. 

Também é importante destacar como resultado 
que a promoção da elevação dos níveis educacionais 
implica melhorias na qualidade de vida, seja que no 
se refere aos hábitos de saúde, como condições de 
moradia entre outros aspectos. Isso resulta, de forma 
indireta, na promoção do desenvolvimento local.

Por exemplo, por meio de aulas na área de 
biologia eleva-se a informação sobre saúde, além da 
participação dos alunos do cursinho em programas 
de saúde oferecidos pela Unesp, como o Dia do 
Alerta. Além disso, a inserção destes alunos em 
concursos públicos e ou universidades públicas irá 
aumentar a possibilidade de trabalho e renda.

Assim, todas as pessoas que se vêem em 
melhores condições de informação e conhecimento 
apresentam uma melhora na sua qualidade de vida.

As comunidades beneficiadas participam do 
planejamento e da gestão da experiência por meio 
das avaliações periódicas dos professores e do 
cursinho de forma geral.

Realiza-se semestralmente questionários para 
avaliação do desenvolvimento do cursinho, dos 
professores e mesmo dos simulados. Essa avaliação 
contribui para o aperfeiçoamento do curso.

Perspectiva de vida e escolaridade

A inserção profissional está diretamente ligada 
ao nível de escolaridade. Segundo Pesquisa do 
Ipea de 20088, a questão do desemprego e da 
rotatividade juvenil no trabalho pode ser explicada 
de diversas formas. A rotatividade pode estar 
associada à fase de “experimentação” entre as 
diversas ocupações, o que é característico dessa 
faixa etária. Mas, a rotatividade pode também estar 
ligada ao fato de as ocupações para pessoas com 
pouca qualificação e experiência são, na maior 
parte das vezes, as piores quanto à remuneração 
e condições de trabalho, com baixos custos de 
contratação e admissão. No caso dos jovens de 
baixa renda, a baixa escolaridade e a entrada 
precoce no mercado de trabalho compromente o 
futuro profissional do jovem e também resultam em 
níveis elevados de rotatividade no trabalho. 

Promover a elevação dos níveis 
educacionais implica melhorias 
na qualidade de vida.

(8) Instituto de Pesquisa 
Aplicada. Política social 
e desenvolvimento – a 
juventude em foco. Políticas 
Sociais – acompanhamento e 
análise, mar. 2008.
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Segundo dados do Ipea (2008, p. 8):

“a defasagem escolar acaba se transformando 
na realidade de muitos. A frequência ao ensino 
médio na idade adequada ainda não abrange 
metade dos jovens brasileiros de 15 a 17 anos 
e cerca de 34% ainda estão retidos no ensino 
fundamental. O acesso ao ensino superior é 
ainda mais restrito, com apenas 12,7% dos 
jovens de 18 a 24 anos frequentando esse nível 
de ensino. De outra parte, a proporção de jovens 
fora da escola é crescente conforme a faixa 
etária: 17% na faixa de 15 a 17 anos, 66% na 
de 18 a 24 anos e 83% na faixa de 25 a 29 anos, 
sendo que muitos desses jovens desistiram de 
estudar sem ter completado sequer o ensino 
fundamental. Tal situação é ainda mais grave 
no caso da expressiva proporção de jovens de 
18 a 29 anos nessa condição, pois o incentivo 
para o retorno à escola para completar o ensino 

obrigatório tende a ser menor do que entre 
os que ainda estão na faixa de 15 a 17 anos. 
Contudo, é significativo o fato de que, vencida 
a barreira do ensino fundamental, uma boa 
parcela dos que têm mais de 18 anos conseguiu 
completar o ensino médio (cerca de 30%), sem 
contudo buscar a continuidade de estudos no 
ensino superior.”

Em 2008 a revista Onda Jovem9 publicou dados 
de uma pesquisa sobre juventude e escolaridade, 
mostrando que 30% dos jovens não têm interesse 
em trabalhar. 

Dessa forma, a experiência em questão apresenta 
uma problemática essencial para a juventude, isto 
é, o estímulo ao estudo, rompendo com um ciclo 
que representa uma cilada na vida juvenil: deixar 
os estudos e ter perspectivas limitadas de acesso ao 
mundo do trabalho.

(9) Onda Jovem. Edição 12 - 
setembro / 2008 - Trabalhadores.
Disponível em : http//ondajovem.
terra.com.br/materiadet.
asp?idtexto=373.
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