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E
ntender os passos dados 
na construção de um 
caminho. É essa a ousa-
da tarefa proposta pela 
equipe do Departamen-

to de Educação de Jovens e 
Adultos (DEJA) da Secretaria 
de Educação neste livro. Não 
desconhecem que um caminho 
sempre tem sua história e que 
esse é feito na caminhada. Por 
isso, resgatar a trajetória da EJA 
na cidade, destacando a relação 
existente com o trabalho e com 
os trabalhadores, foi marco ini-
cial dessa empreitada.

Da memória, iluminada por 
um sério trabalho de pesquisa, 
e dos documentos, encontra-
dos em lugares e com pessoas 
diversos, teceu-se a trama que 
revela essa relação tão precio-
sa aos educadores que atuam 
na educação de jovens e adul-
tos trabalhadores da cidade: 
o trabalho. Ouvir aqueles que 

sas formas de discriminação, à 
participação dos alunos em es-
paços que efetivam a democra-
tização da gestão escolar, tudo 
isso cotidianamente construído 
de forma coerente com os prin-
cípios e as diretrizes da atual 
gestão. 

Um enredo tecido pelo DEJA, 
envolvendo entidades que 
atuam na alfabetização de adul-
tos, na educação de trabalha-
dores pelos trabalhadores, no 
trabalho com a juventude, com 
a defesa dos direitos das mu-
lheres e movimentos sociais e 
de trabalhadores, sindicatos e 
demais secretarias da Prefeitu-
ra. E como uma rede, espelha 
a educação de jovens e adultos 
de Santo André no Plano Muni-
cipal de Educação. 

Por último, este trabalho não 
procurou trazer à luz todas as 
tramas e urdiduras que formam 
esse tecido EJA, já que muito 
foi feito e muito ainda está por 
fazer. Ele apenas se soma às 
demais narrativas que nos per-
mitem compreender, de manei-
ra mais ampla, os desafios que 
estão por vir.

APRESEN-
TAÇÃO

viveram essa construção nos 
permite compreender uma re-
lação que é histórica da EJA de 
Santo André e que se materia-
liza nos Centros Públicos de 
Formação Profissional, na inte-
gração da formação profissio-
nal na educação e nas diversas 
ações matriciais desenvolvidas 
pela prefeitura. 

Essa estreita relação, vista 
através dessa teia, nos permi-
te compreender as razões que 
orientaram as escolhas e dire-
ções tomadas pela Secretaria de 
Educação e pelo DEJA nesse pe-
ríodo de 2013/2016. 

Da efetivação dos professores, 
consolidando uma equipe do-
cente qualificada e estável, à 
implantação das ações dirigidas 
à juventude, à reflexão sobre a 
deficiência de alunos na EJA, 
às questões das mulheres, do 
trabalho, a luta contra as diver-

Gilmar Silvério

Secretário de Educação 
de Santo André

Campanha de 
divulgação da EJA, 
2014. Acervo DEJA.
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Realização de um 
sonho: Tecendo Vi-
vências. A Educação 
de Jovens e Adul-
tos - Santo André, 
1989-2016 

É com muita alegria que brin-
do a realização deste proje-
to! 

A tarefa de escrever a introdu-
ção deste livro é consequência 
da minha posição institucional. 
Professora concursada da EJA 
em Santo André desde 1990, no 
período de 2013 a 2016, exerci 
a função de Diretora do Depar-
tamento de Educação de Jovens 
e Adultos (DEJA), da Secretaria 
de Educação desse município.

Admito que a responsabilida-
de, quer a de dirigir esse Depar-
tamento, quer a de condução e 
implementação da política edu-
cacional, foi bastante desafia-
dora. No ano de 2013 a EJA em 
Santo André, então com 24 anos 

INTRO-
DUÇÃO

Maria Auxiliadora 
Elias (Branca)

Maria Auxiliadora Elias, 
diretora do DEJA apresenta a 
publicação “EJA-FIC“, resultado 
da “Escola de Gestores” no 1o 
Encontro de Estudantes da EJA-
-FIC, 2015. Foto: Júlio Bastos. 
Acervo DEJA. 
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de existência, já havia adquiri-
do muita experiência em meio 
a processos de continuidades e 
descontinuidades da política. 
O nosso desafio ao “tomar pé” 
da situação da EJA foi recondu-
zi-la a um processo de consoli-
dação que a aproximasse cada 
vez mais dos/as alunos/as, tra-
balhadores/as, idosos, jovens, 
seus anseios e necessidades; 
enfim, foi consolidar uma EJA 
que pudesse traduzir, cada vez 
mais, a realização da educação 
como direito.

Entre os diferentes motivos 
que desde então nos levaram a 
sonhar com a realização deste 
projeto, um se refere à neces-
sidade de condensar em algum 
espaço, e divulgar, um pouco 
do que foram esses mais de 25 
anos da EJA em Santo André. 
Olhar para a própria história 
é permitir-se dar novo sentido 
à caminhada, aprender ainda 
mais com ela e, mais que isso, 
dela colher elementos que pos-
sam auxiliar no planejamento e 
na intensificação da luta. Por-
que falar da EJA é falar da luta 
por direitos, luta dos trabalha-
dores e das trabalhadoras. 

Sem a pretensão de apresen-
tar-se como pesquisa acadê-

mica, Tecendo Vivências não 
pretende permanecer ordena-
do nas prateleiras das biblio-
tecas. Pretende, sim, se tornar 
um instrumento de discussão, 
pelo simples fato de construir 
a história da EJA a partir de 
fontes documentais escritas e 
depoimentos de algumas pes-
soas. Outros livros deverão ser 
escritos a partir deste, com a 
contribuição de muitas outras 
pessoas. O relato atual foi ape-
nas um primeiro passo nesse 
sentido, o passo agora possível. 

O livro aponta pistas para ela-
boração de outras abordagens 
sobre a trajetória da EJA e, pos-
sivelmente, de pesquisas que 
indiquem caminhos alterna-
tivos ao aperfeiçoamento da 
política da EJA e da EJA inte-
grada à Educação Profissional 
(EJA-FIC). Também convida 
a lembrar e a refletir sobre a 
complexidade de materializa-
ção de políticas de educação. 
São muitas as necessidades e 
demandas para pô-las em an-
damento, desde as questões 
estruturais, de financiamento, 
até a compreensão, no âmbito 
pedagógico, de como se pro-
cessa sua dimensão educati-
va. No caso específico da EJA, 
acrescente-se a multiplicidade 

de perfis que compõem seu pú-
blico potencial: trabalhadores/
as, idosas, jovens, adolescentes 
que não tiveram oportunidade 
de estudar, ou que sofreram 
em algum momento o fracasso 
escolar no ensino regular, pes-
soas com deficiências... todas 
almejando aprender a ler, es-
crever, pensar, construir e 
transformar; enfim, todas bus-
cando exercer direitos de cida-
dãos/ãs que pretendem viver 
com mais dignidade sua vida, 
no seu tempo, na sua cidade. 

O/A leitor/a poderá acompa-
nhar, pouco a pouco, “Uma 
parte do presente”, isto é, o pas-
sado herdado pela atual educa-

ção de jovens e adultos. Nesse 
capítulo inicial, de forma leve, 
recompõem-se as primeiras 
tramas que, em âmbito nacio-
nal, foram compondo a atual 
EJA. Dela fazem parte lutas po-
pulares, heranças, demandas, 
progressos e as primeiras apro-
ximações da EJA com a Educa-
ção Profissional. 

Continuando, em “Construindo 
um perfil” o foco é a construção 
da EJA em Santo André e seu en-
contro com a Educação Profis-
sional no âmbito do município. 
“A retomada de uma política”, 
entre discussões e experiên-
cias, aponta as bases sobre as 
quais se construíram as políti-
cas de EJA integradas à Educa-
ção Profissional, a concepção e 
a estruturação da EJA em torno 
do conceito de trabalho como 
capacidade humana de criação, 
construção e de transformação 
individual e coletiva, que torna 
possível a formação integral 
do/a trabalhador/a, distancian-
do-o cada vez mais do trabalho 
alienado. 

Em “Sinalizando um longo tra-
jeto” e “Consolidando um di-
reito”, vemos serem tecidas as 

Introdução
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tentativas, conquistas, metas 
e os desafios que necessitam 
continuar a serem perseguidos 
para dar continuidade a essa 
bela história de uma construção 
coletiva. A continuidade, acre-
ditamos, também se apresenta 
com muitos fios de esperanças; 
será preciso continuar a en-
trelaçá-los para seguir a trama 
dessa história que vem sendo 
construída coletivamente. 

A segunda parte do livro, dedi-
cada à “Memória”, traz os rela-
tos de alguns dentre os muitos 
personagens importantes, todos 
dedicados a dar à EJA em Santo 
André o significado que hoje 
ela assumiu. Com isso, dá voz 
àqueles cujas experiências vivi-
das constituíram a alma da EJA: 
atender o ser humano em suas 
múltiplas necessidades indivi-
duais e coletivas, considerando 
os contextos políticos e sociais.

Ainda em consequência da 
minha posição institucional, 
pude, antes do público leitor, 
emocionar-me ao reviver o per-
curso da intensa e inesquecí-
vel trajetória da EJA em Santo 
André. E, também, apreciar e 
alegrar-me com o resultado do 
projeto que fora um sonho. 

Desejo que todos/as tenham 
uma boa leitura e possam se 
emocionar também. Mas, mais 
do que isso, que possam desejar 
continuar essa história de luta, 
no fazer cotidiano, e ainda, 
querer escrever outros livros 
que possam contar outras faces 
dessa trajetória.

Colação de grau, CPFP 
Armando Mazzo, 2015. 
Foto: Julio Bastos. 
Acervo DEJA.
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A
o incluir entre os 
objetivos da Repú-
blica brasileira a 
construção de uma 
sociedade livre, justa 

e solidária, e entre os direitos 
sociais o direito à educação, a 
Constituição de 1988 expressou 
condições há muito almejadas 
por parte significativa da socie-
dade brasileira1. 

Embora constando de consti-
tuições anteriores,2 na de 1988 
essa inclusão assumiu um sig-
nificado particular, uma vez 
que representou o esforço de 
um conjunto de movimentos 
populares e sindicais organiza-
dos nos bairros e nas fábricas 
no decorrer do longo período 
de ditadura iniciado em 1964. 
Entre as diversas reivindica-
ções dessa forma de resistên-
cia, parte das quais convergia 
para a defesa dos direitos de 
cidadania e para a melhoria da 
qualidade de vida, incluíam-se 
a democratização do ensino e a 
formação profissional. 

Especialmente nas áreas urba-
no-industriais manifestava-se 
uma situação em parte resul-

1 - Respectivamente, Cap. I, Art. 3o e Cap. II, Art. 6o.

2 -  Constituição de 1934, Cap. II, Art. 149; Constituição de 
1946, Cap. II, Art. 166; Constituição de 1967, Art. 168.

tante de sucessivas políticas de 
governo que favoreciam o lucro 
em detrimento de direitos de 
cidadania. As consequências 
do desequilíbrio de oportuni-
dades e acesso aos bens sociais 
eram nítidas; os cursos que vi-
nham sendo organizados pelos 
movimentos sociais havia 
cerca de dez anos, bem como 
a discussão sobre profissiona-
lização que se desenvolveu no 
meio sindical lançaram semen-
tes para o futuro. 

Apesar dos inúmeros esforços 
até hoje realizados, cabe-nos 
ainda ampliar o acesso dos seg-
mentos populares à educação e 
à formação profissional, rom-
pendo com uma situação que 
se mantém como reflexo de 
descompassos desde os tempos 
coloniais acumulados, entre os 
quais as formas excludentes de 
pensar os direitos individuais e 
políticos. 

Heranças 
Construção da sociedade e 
expressão de suas condições 
históricas, a educação se tor-
nou uma questão de interesse 
público mesmo antes da in-
dependência, por ocasião da 
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transferência da corte portu-
guesa para o Brasil, em 1808.

Mesmo depois, ainda por longo 
tempo, caberia às famílias abas-
tadas continuarem a promover 
a educação de seus filhos, en-
quanto a acessível aos brancos 
pobres permaneceria restri-
ta ao aprendizado de ofícios, 
a maioria realizado nas pró-
prias oficinas, por intermédio 
de mestres artesãos e, quando 
indispensável ao desempenho 
profissional, acrescido de rudi-
mentos de leitura e escrita.

Em 1809 foi tomada a primeira 
medida do poder público volta-
da para o ensino profissional,3 
cujo caráter estava diretamen-
te relacionado à filantropia. 
Firmou-se então a concepção 
de educação que iria marcar 
as políticas públicas posterio-
res. As elites eram formadas 
para exercer a direção políti-
ca e o trabalho que requeria 
apenas capacidade intelectu-
al, enquanto aos demais bran-
cos eram oferecidas poucas 
possibilidades de formação e 
profissões que pareciam exi-
gir apenas força física, porém 

3 -  Cunha (s.d., p.7). D. João criou o Colégio das 
Fábricas, para os órfãos portugueses que com ele 
chegaram ao Brasil.

menos vis que aquelas destina-
das aos negros. Confundia-se, 
assim, o trabalho, qualidade 
humana de construir com as 
especialidades de seu exercí-
cio, resultando em diferencia-
ções entre os segmentos sociais 
que incluíam não só a riqueza, 
o poder e a nobreza, mas tam-
bém as atividades produtivas 
exercidas por cada indivíduo e 
seu grau de escolaridade. 

Embora a primeira Constituição 
brasileira, de 1824, se referis-
se à gratuidade do ensino pri-
mário para todos os cidadãos,4 
o regime de trabalho escravo 
então vigente excluiu desse 
direito a maior parte da popu-
lação, os negros e os brancos 
pobres. Em meados do século 
XIX, o Estado tomaria medidas 
mais efetivas para a formação 
profissional desses, instalando 
em diversas províncias as Casas 
dos Educandos Artífices cuja 
condução era acentuadamente 
disciplinadora.5 

Os cuidados com a educação 
dos segmentos populares se 
ampliariam na década de 1870, 
o que, em parte, decorria da 

4 - Artigo 179.

5 - Cunha (s.d., p.8).

busca pela modernização tec-
nológica do país e da crise do 
sistema de trabalho escravista. 
Iniciava-se também a ampla di-
fusão dos ideais republicanos 
e, nelas, tinha grande realce a 
ideia de progresso. Cada vez 
mais se evidenciava a alfabeti-
zação como modo de possibili-
tar aos indivíduos se tornarem 
trabalhadores capazes de pro-
mover o desenvolvimento do 
país. Em 1889, o imperador pro-
pôs ao Parlamento a criação do 
Ministério de Instrução Públi-
ca, a fundação de cursos técni-
cos e de universidades. Poucos 
meses depois, a República seria 
proclamada.

Havia então crescido o número 
de instituições de ensino pro-
fissional mantidas pelo Estado; 
ainda foram constituídos os li-
ceus sustentados por socieda-
des civis e subsidiados pelos 
governos, que visavam o ensino 
profissional e primário. Neles, 
os aprendizes eram introduzi-
dos ao mundo do trabalho, pois 
nas oficinas dos liceus produ-
ziam mediante encomendas de 
particulares e do poder públi-

co.6 Nessa modalidade desta-
cou-se, em São Paulo, o Liceu 
de Artes e Ofícios, criado pela 
Sociedade Propagadora da Ins-
trução Popular, em 1873.7 No 
ano seguinte, aí começou a fun-
cionar o curso primário que se 
tornara obrigatório e deveria 
aliar-se ao ensino profissional.8

Somente a partir da década 
de 1910, quando em São Paulo 
era massiva a presença de imi-
grantes e a cidade se expandia 
no mesmo ritmo da produção 
industrial, evidenciando a re-
lação educação e oferta de mão 
de obra, o governo paulista 
passou a criar escolas profis-

6 -  O governo republicano procuraria amenizar a 
entrada de crianças no mercado de trabalho. O 
Decreto n.1.313, de 17.1.1891, proíbe o trabalho 
de menores de 12 anos nas fábricas do Distrito 
Federal, com exceção das tecelagens que podiam 
mantê-las como aprendizes. Em 30.1.1892, o De-
creto n.722 proíbe o encaminhamento de crianças 
menores de 14 anos a instituições de aprendizagem 
profissional; elas deveriam ir para asilos adequa-
dos (Cunha, s.d., p.17).

7 -  O pioneiro foi o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 
Janeiro, criado pela Sociedade Propagadora das 
Belas Artes, em 1857; a esse seguiu-se o Liceu de 
Artes e Ofícios da Bahia, criado em 1872. A Igreja 
e as instituições filantrópicas também cuidaram 
da formação profissional dos segmentos popula-
res. Como exemplos, na capital paulista podemos 
tomar o Liceu Coração de Jesus, instalado em 1885, 
e o Instituto D. Ana Rosa, em 1874, este criado por 
Francisco Antonio de Souza Queiroz.

8 -  Lei n.9, de 22.3.1874, torna o ensino primário 
obrigatório; a ideia de aliar alfabetização e profis-
sionalização aparece, por exemplo, no Relatório 
Inspetoria Geral de Instrução Pública, 1879.

1 - Uma Parte do Presente
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sionais; em 1913, inaugurou-se 
a Escola Profissional Masculina 
e, em 1925, a Escola Profissio-
nal Feminina, ambas no Brás, 
bairro operário e fabril da ca-
pital paulista. Nesta última, 
se formavam, entre outras, as 
profissionais para os ateliês de 
bordado, costura e acessórios, 
evidenciando o caráter de gêne-
ro expresso na especialização 
do ensino. O mesmo ocorreria 
em outras cidades: em 1917, 
em Campinas; em 1920, em 
Franca; e, no ano 1925, em Ri-
beirão Preto. 

É possível que essas medidas 
do governo estadual viessem 
ao encontro de outra, do go-
verno federal, que, em 1909, 
criara escolas de aprendizes 
artífices em diversos estados 
da federação;9 essas ofereciam 
conhecimentos técnicos e prá-
ticos essenciais à formação de 
operários e contramestres.10 

9 - Decreto n.7.566, de 23.9.1909.

10 - Cunha (s.d., p.19-20).

Instaladas nas capitais, onde 
as tensões sociais decorrentes 
da industrialização se expres-
savam com maior intensidade, 
elas formaram um sistema de 
ensino com regras próprias e 
caráter disciplinador. 

O decreto que instituiu esse 
“ensino profissional primário 
e gratuito”, entre outros aspec-
tos, considerava 

o aumento constante da 
população das cidades 
exige que se facilite às clas-
ses proletárias os meios de 
vencer as dificuldades sem-
pre crescentes da luta pela 
existência; que para isso 
se torna necessário, não só 
habilitar os filhos dos des-
favorecidos da fortuna com 
o indispensável preparo 
técnico e intelectual, como 

fazê-los adquirir hábitos 
de trabalho profícuo, que 
os afastará da ociosidade 
ignorante, escola do vicio e 
do crime [...]11

11 -  Considerandos, Decreto n.7.566, de 23.9.1909. 
Ainda em 1909, a Lei estadual n.1.184, de 3 de 
dezembro, criou escolas noturnas exclusivas 
para crianças operárias na cidade de São Paulo, 
a serem localizadas próximo às fabricas que se 
interessassem pela alfabetização de seus traba-
lhadores infantis. O número máximo de alunos 
por escola era 50; crianças não operárias, ou 
não filhas de operários, só seriam aceitas caso, 
durante um ano, se mantivesse vago um terço ou 

1 - Uma Parte do Presente

Curso de Formação de Dietética e Forma-
ção de Técnicos em Nutrição, década de 
1940. Escola Profissional Feminina, hoje 
ETEC Carlos de Campos. Acervo: Centro 

de Memória da Educação Profissional do 
Centro Paula Souza, 2016.
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De qualquer forma, ambas as 
iniciativas, estadual e federal, 
se delinearam a partir da ideia 
de instruir para o trabalho e de 
duas visões centradas no de-
senvolvimento industrial; uma 
o valorizava como meio de ele-
var o país ao nível das nações 
civilizadas; e outra pregava a 
necessidade da aquisição de 
hábitos de trabalho e de prepa-
ro técnico das “classes proletá-
rias” para o que a educação era 
tida como disciplinadora.12

A relação entre escolaridade e 
direitos políticos já se tornara 
evidente em 1881. Ainda que a 
maioria não tivesse acesso à es-
cola, ser alfabetizado se tornou 
exigência para a participação 
por meio do voto, uma vez que 
nesse ano se aboliu um antigo 
critério segundo o qual elei-
tores eram apenas os grandes 
proprietários, possuidores de 
uma alta renda anual. A pri-
meira Constituição da Repúbli-
ca, de 1891, manteve a restrição 
de voto aos analfabetos,13 em-
bora reafirmasse os princípios 

mais dos lugares das classes. A escola funciona-
ria diariamente, em período e horário definidos 
pelo governo, de acordo com a administração das 
fábricas.

12 - Cunha (s.d., p.19).

13 - Seção I, Título IV, Art. 70.

social, no qual o ensino pro-
fissional e o regular se aproxi-
mariam, sendo ministrados no 
nível médio e assumidos pelo 
Estado em cooperação com ins-
tituições da sociedade.15

Diante da expansão e diver-
sificação crescente do setor 
industrial cresciam também 
as discussões sobre o ensino 
profissional. Embora a Consti-
tuição de 1934 incluísse parte 
das propostas do Manifesto - a 
educação como um direito de 
todos; a competência exclusiva 
da União de elaborar as bases 
e diretrizes da educação bra-
sileira; a gratuidade do ensino 
primário de frequência obri-
gatória e, pela primeira vez, 
extensivo aos adultos -, a solu-
ção do “problema educacional 
das massas rurais e do elemen-
to trabalhador da cidade e dos 
centros industriais” permane-
ceria.16 

A possibilidade de se realizar 
a busca da reorganização do 
país envolveu a acomodação 
de interesses econômicos di-

15 - Rodrigues (2013).

16 -  “O manifesto dos pioneiros da educação nova 
(1932)”. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, 
n. especial, p.188–204, ago. 2006. Disponível em: 
<www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/
doc1_22e.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2016.

versificados, de cada região, e a 
aproximação entre as decisões 
do governo federal e os possui-
dores de capital industrial, es-
pecialmente o paulista. Desde 
1931 organizados na Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp),17 os industriais 
tiveram grande influência no 
modelo de educação profissio-
nal então adotado. 

O pensamento e a ação indus-
trialista seriam reforçadas em 
1931, com a criação do Instituto 
de Organização Racional do Tra-
balho (Idort), que concentrava 
estudos sobre a organização mo-
derna da produção industrial 
e defendia como paradigma 
de desenvolvimento nacional 
a conciliação entre as classes 
sociais, também presente nas 
propostas do centralizador, in-
dustrialista e corporativista go-
verno Vargas.18

17 -  A partir de 1928, os industriais paulistas atuaram 
coletivamente através do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp), que se tornaria Fede-
ração, de acordo com o modelo de representação 
de classe instituído por Vargas, também para os 
trabalhadores, em 1931.

18 -  O corporativismo funda-se na ideia de colabo-
ração entre as classes sociais organizadas em 
agrupamentos profissionais, como os sindicatos e 
federações, tuteladas por um Estado centralizador 
e mediador de conflitos; a participação política da 
sociedade se daria por meio dessas instituições de 
representação classista. O Art. 129 da Constitui-
ção de 1937 reconheceu o ensino profissional 
como um dos deveres do Estado, cabendo às 
indústrias e aos sindicatos criar escolas de apren-

de universalidade, gratuidade, 
obrigatoriedade e laicidade 
do ensino. Assim, ao mesmo 
tempo que se firmou uma ex-
clusão que perduraria até 1988, 
quando o voto dos analfabetos 
se tornou facultativo,14 se acen-
tuou em parte considerável dos 
segmentos populares a percep-
ção da educação como um pri-
vilégio, um fator de distinção 
social e condição necessária ao 
exercício da política. 

Novas demandas
No decorrer da década de 1920, 
o ensino no país tendeu à reno-
vação sob o impacto das ideias 
de John Dewey, filósofo e pe-
dagogo para quem a educação 
deveria aperfeiçoar as pessoas 
tornando-as críticas em relação 
à sociedade, democratizando e 
igualando as oportunidades. 
Inspirado nelas, em 1930, mo-
mento em que Vargas acenava 
com a total reorganização do 
país, um grupo de educadores 
e intelectuais lançou o Manifes-
to dos Pioneiros da Educação 
Nova, propondo a construção 
de um sistema democrático de 
educação integral, com função 

14 - Cap. IV, Art. 14, Constituição Brasileira, 1988.
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Uma das figuras centrais do 
Idort,19 o engenheiro e pro-
fessor da Escola Politécnica 
de São Paulo Roberto Mange, 
adepto do taylorismo, em 1924 
havia instalado a Escola Pro-
fissional Mecânica no Liceu de 
Artes e Ofícios de São Paulo. 
Essa, mais que o aprendizado 
de uma profissão, firmara a re-
lação entre a produtividade e a 
racionalidade da organização 
da produção e da administra-
ção das indústrias. Tal concep-
ção, pregada pelo taylorismo, 
também era aplicada nos se-
tores modernizados da produ-
ção paulista, especialmente o 
metalúrgico e o mecânico, e se 
tornaria um traço marcante da 
mentalidade industrialista que 
se formara em torno do Idort e 
incluía a divulgação de um mo-
delo de formação profissional 
que adequava os trabalhado-
res às regras da produção, não 
apenas por especialidade, mas, 
também, por suas capacidades 
psicológica e intelectual e pela 
disciplina.

dizagem na esfera de suas especialidades.

19 -  Na instalação do Idort, Roberto Mange contou 
com Armando de Salles Oliveira, também enge-
nheiro, interventor em São Paulo (1933-1935) e 
criador da Universidade de São Paulo. Além da 
Fiesp, o Idort foi patrocinado pela Associação 
Comercial de São Paulo.

O modelo de formação profis-
sional defendido por Mange foi 
aplicado pelo governo paulista, 
no Centro Ferroviário de Ensi-
no e Seleção Profissional, insta-
lado em 1934. Mesmo antes, um 
acordo entre a Diretoria Geral 
de Ensino do Estado de São 
Paulo e a Estrada de Ferro So-
rocabana - essa desde 1919 sob 
o controle do governo paulista 
- permitira que essa exercesse 
um papel de destaque na orga-
nização racional do trabalho. 

Entre 1930 e 1940, no Centro 
Ferroviário de Ensino funcio-
nou o Serviço de Ensino e Se-
leção Profissional (Sesp); aí, 
nas oficinas da Sorocabana, 
recebiam formação prática os 
futuros trabalhadores que cur-
savam a Escola Profissional 
Mecânica. Dessa experiência, 
em 1934, nasceria o Centro Fer-
roviário de Ensino e Seleção 
Profissional (Cfesp). Ao Cen-
tro, sustentado por recursos do 
Estado e das ferrovias, cabia a 
seleção de aprendizes e a coor-
denação da aprendizagem; em 
1942, estavam distribuídas nas 
ferrovias paulistas 16 escolas 
profissionais direcionadas aos 
filhos de ferroviários. Pela pri-
meira vez se estabelecia um sis-
tema de formação profissional 

direcionado por uma pedago-
gia específica.20

No decorrer do período Vargas, 
a partir da criação do Ministério 
da Educação e Saúde Pública, 
em 1930, e do Conselho Nacio-
nal de Educação, o ensino, em 
geral, passaria por uma revisão 
que o organizaria como um sis-
tema nacional. Nele o ensino 
secundário foi colocado como 
fase preparatória ao curso supe-
rior, enquanto no ensino médio 
profissional, com exceção da 
formação comercial, as demais 
fases ficariam marginalizadas. 

O ensino profissional se expan-
diria com a instalação do Estado 
Novo, em 1937. A Constituição 
então outorgada consignava 
ser dever do Estado “o ensino 
pré-vocacional e profissional 
destinados às classes menos 
favorecidas”, quer instalando 
institutos de ensino profissio-
nal, quer subsidiando iniciati-
vas dos estados, municípios ou 
privadas. E, coerente com os 
princípios corporativistas, colo-
cava como dever das indústrias 
e sindicatos criar, no âmbito de 
suas especialidades, escolas de 
aprendizes para filhos de seus 

20 - Cunha (s.d., p.37-40).

operários ou associados, que 
também receberiam subsídios 
do poder público.21

No ano seguinte, o projeto de 
regulamentação desse disposi-
tivo constitucional foi enviado 
para apreciação do Conselho 
Nacional da Indústria (CNI) e da 
Fiesp. Determinava que caberia 
aos sindicatos dos emprega-
dores, e aos estabelecimentos 
industriais, a direção e manu-
tenção das escolas, assim como 
manter entre seus trabalhado-
res 10%, ou mais, de menores 
de 18 anos, de modo a profissio-
nalizá-los. As representações 
de classe foram contrárias e os 
industriais resistiram, apesar 
de Vargas haver assinado um 
decreto-lei obrigando as empre-
sas a manterem cursos de aper-
feiçoamento profissional para 
menores e adultos.22 As con-
versações se prolongaram até 
1942, quando foi criado o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 

21 - Constituição de 1937, Art. 129.

22 -  Decreto-lei n.1.238, de 2.5.1939. Outro projeto 
destinava-se aos menores não trabalhadores, de 
11 a 14 anos, esse de responsabilidade dos sindi-
catos dos trabalhadores. Cunha (s.d., p.41-2).
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Aula de desenho, noturno, na Escola 
Profissional Masculina, hoje ETEC Getúlio 
Vargas, s.d.[?] déc. de 1920. Acervo: Centro 

de Memória da Educação Profissional do 
Centro Paula Souza, 2016.
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Industrial (Senai), que passaria 
a orientar o ensino profissio-
nal na perspectiva desenvolvida 
pelo Idort, e por muito tempo 
hegemônica no campo da qua-
lificação profissional.23 Quatro 
anos depois, seguindo o mesmo 
modelo, foi criado o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac).24 A essas seguiu-se 
a criação de outras instituições, 
com financiamento público, que 
hoje se denomina “Sistema S”.

No mesmo ano, dois ministé-
rios, do Trabalho e da Educação, 
esquivavam-se da responsabi-
lidade sobre o ensino profis-
sional, que acabaria por ser do 
segundo. As leis orgânicas de 
ensino compuseram a Reforma 
Capanema: do Ensino Indus-
trial, do Ensino Comercial e do 
Ensino Agrícola, que previam 
dois ciclos, um fundamental e 
outro técnico.25

A Lei Orgânica do Ensino In-
dustrial alçou-o ao nível médio. 
Nela se declarava o objetivo de 
atender aos interesses de pre-
paração profissional e forma-

23 - Decreto-lei n.4.048, de 22.1.1942.

24 - Decreto-Lei n.8.621, de 1946.

25 -  Respectivamente, Decreto-lei n.4.073, de 1942; 
Decreto-lei n.6.141, de 1943, e Decreto-lei n.9.613, 
de 1946.

brasileiros e internacional-
mente. A ideia de afirmação 
nacional incluía a instrução 
popular e o enfrentamento do 
analfabetismo. Em relação à 
educação de adultos, algumas 
iniciativas denunciam a urgên-
cia em definir-se uma política 
pública específica. Destaca-se, 
em 1938, a criação do Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógi-
cos que incentivou trabalhos 
sobre o tema; a criação do 
Fundo Nacional de Ensino Pri-
mário, criado em 1942 e regu-
lamentado três anos depois, 
destinando 25% dos recursos à 
educação primária de adoles-
centes e adultos analfabetos; o 
Serviço de Educação de Adul-
tos e a Campanha Nacional de 
Educação de Adultos, ambas de 
1947.27 Data também de 1938 a 
Lei Orgânica do Ensino Primá-
rio, que se efetivaria apenas em 
1946; ela dividiu o ensino em 
fundamental e supletivo, este 
último com o objetivo de aten-
der adolescentes e adultos que 
não haviam frequentado a es-
cola.28

A Campanha Nacional de Edu-
cação de Adultos, embora não 

27 - Vieira (2006, p.103); Di Pierro et al. (2001, p.60).

28 - Decreto-lei n.868, de novembro de 1938.

tenha contribuído para o aper-
feiçoamento didático-pedagó-
gicos, expressou o esforço para 
a estruturação de uma política 
de governo a partir do entendi-
mento de educação como um 
fator essencial para a elevação 
do nível educacional da popu-
lação, uma vez que repercutia 
também na melhoria da edu-
cação das crianças. A campa-
nha envolveu a distribuição de 
verbas federais para os estados 
com a finalidade de implanta-
ção de serviços de educação 
primária para jovens e adultos 
e viabilizou a existência do en-
sino supletivo. No caso de São 
Paulo, o Serviço de Educação 
de Adultos funcionou regular-
mente até a década de 1970, 
quando se iniciaram as ativida-
des do Mobral.29

Outra fase  
de progresso
Os desafios de formação profis-
sional foram paralelos àqueles 
de superação do analfabetismo 
e das evasão e exclusão esco-
lares. No período posterior à 
Segunda Guerra (1939-1945), 

29- Di Pierro et al. (2001, p.60-1).

ção humana dos trabalhadores; 
“das empresas, nutrindo-as, 
segundo as suas necessidades 
crescentes e mutáveis, de su-
ficiente e adequada mão de 
obra”; e “da nação, promoven-
do continuamente a mobiliza-
ção de eficientes construtores 
de sua economia e cultura”. 
Estabelecia ainda que no cur-
rículo de toda formação profis-
sional deveriam estar incluídas 
“disciplinas de cultura geral e 
práticas educativas, que con-
corram para acentuar e elevar o 
valor humano do trabalhador”. 
O acesso aos cursos industriais 
era igual para homens e mulhe-
res, não sendo, porém, permi-
tido a elas o “trabalho que sob 
o ponto de vista da saúde não 
lhes seja adequado”.26

Tratava-se de atender as metas 
de capacitação humana e de 
eficiência industrial que, de 
acordo com o princípio corpo-
rativista, deveriam contemplar 
os interesses gerais da socieda-
de e sustentar o progresso e a 
afirmação da moderna nação 
brasileira, diante dos próprios 

26 -  Decreto-lei n.4.073, de 30.1.1942, Título I; Título 
II, Cap. I, Art. 30 e Art. 50. De acordo com Cunha 
(s.d., p.45), as antigas escolas de aprendizes 
artífices foram incluídas nessa lei e, posterior-
mente, deram origem às escolas industriais da 
rede federal.
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novas leis forneceram diretri-
zes gerais para a modernização 
do ensino no Brasil: regularam-
-se o ensino primário, o ensi-
no normal, o ensino agrícola 
e criou-se, como já menciona-
do, o Senac,30 este segundo o 
modelo antes adotado para o 
setor industrial. Tais medidas, 
ainda que benéficas à elevação 
do nível de instrução dos seto-
res populares, não amenizaram 
fatores sociais sobre os quais, 
ainda hoje, se assenta grande 
parte da impossibilidade de 
acesso ou finalização de cursos 
escolares.

A Constituição de 1946, docu-
mento que marca o retomada 
do regime democrático no país, 
reafirmaria a educação como 
um direito de todos, a ser desen-
volvida no lar e na escola, com 
base “nos princípios de liberda-
de e nos ideais de solidarieda-
de humana”.31Como resquício 
corporativista do período do 
Estado Novo, caberia aos em-
presários donos de estabele-
cimentos com mais que cem 
trabalhadores colaborarem na 
superação do analfabetismo 
mantendo escolas primárias 

30 - Decreto-lei n.8.621, de 10.1.1946.

31 - Constituição de 1946, Capítulo II, Art. 166.

gratuitas para os empregados e 
seus filhos. Cabia-lhes também 
a capacitação profissional de 
trabalhadores menores. 

Durante a segunda metade da 
década de 1940, a educação de 
jovens e adultos começaria a 
se delinear com um tema espe-
cífico da política de educação 
no Brasil. Em 1947 realizou-se 
a Campanha de Educação de 
Adolescentes e Adultos (CEAA), 
orientada por dois vetores, o de 
alfabetização extensiva e o de 
capacitação profissional, que 
atuava nas áreas rurais e urba-
nas; no mesmo ano, teve lugar 
o 1º Congresso Nacional de 
Educação de Adultos que con-
gregou as atenções para a im-
portância dessa especialidade 
de ensino.32 No mesmo perío-
do, o tema fora abraçado pela 
Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultu-
ra (Unesco).33 Desde 1949 essa 
agência promove a Conferência 
Internacional de Educação de 
Adultos (Confitea) e incentiva 

32 -  Lopes; Souza (s.i.); Vieira (2006, p.104) regis-
tra que a Campanha logrou instalar classes de 
alfabetização em todo o país, distribuir material 
didático e outros sobre cuidados de saúde, higiene 
e alimentação.

33 -  A Unesco, uma das agências da Organização das 
Nações Unidas, foi criada em 1945; sua ação se 
iniciou no ano seguinte.

a criação de serviços de educa-
ção de jovens e adultos nos paí-
ses-membro.34

O período era de renovação 
do lugar do país na geopolítica 
mundial, ao lado do então de-
nominado “mundo democrá-
tico”, liderado pelos Estados 
Unidos, e de modernização do 
parque industrial, que começa-
va a se voltar para a substituição 
de importações. Esse processo 
se explicitaria nas décadas de 
1950 e 1960, quando, ampliada 
a distribuição de energia elé-
trica e a produção siderúrgi-
ca, aqui passou-se a produzir 
desde aparelhos eletrodomés-
ticos até vagões de trens, com 
destaque para a produção au-
tomobilística. Então, com exce-
ção do Senai, cuja possibilidade 
de atendimento de formação 
profissional não acompanhava 
a demanda, os demais cursos 
profissionalizantes oferecidos 
pelo poder público não passa-
ram pelas adequações à forma-
ção técnica então exigida, o que 
levaria a mudanças de legisla-
ção que, na prática, correspon-
deram à extinção do modelo 
de ensino profissional estabe-

34 -  Sobre as Confitea realizadas no século XX, ver 
Martins (2009).

lecido na década de 1930 e à 
gradativa aproximação entre os 
cursos industrial e secundário, 
o que dissolveria as especifici-
dades antes definidas.35 A difi-
culdade em obter mão de obra 
especializada levou as empre-
sas a adotarem o método TWI, 
o treinamento em serviço. E, na 
década de 1960, promoverem 
iniciativas de ensino profissio-
nal independentes do Senai.36

Em 1958, realizou-se no Bra-
sil o II Congresso Nacional de 
Educação de Adultos, que ava-
liou as ações implementadas, 
discutiu inúmeros aspectos re-
lativos ao tema, inclusive os de 
ordem política e social. Nele es-
teve presente Paulo Freire que, 
a partir de então, se destacaria 
por meio de posições pedagó-
gicas inovadoras que viriam a 
influir nos rumos da educação 
popular no país.

Esse evento pode ser tomado 
como marco para a retomada 
da educação como estratégia 
da esquerda política para a or-
ganização dos setores popula-
res. Ela se mostrara eficaz em 
um contexto anterior, na déca-

35 - Cunha (s.d., p.51).

36 - Cunha (s.d., p.47-8).
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da de 1910, de notáveis trans-
formações e forte expressão 
de nacionalismos, que prece-
deu a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), fato que mudaria 
a posição de mando das potên-
cias internacionais. 

Especialmente na cidade de São 
Paulo, já se manifestavam por 

meio de reivindicações operá-
rias as tensões decorrentes do 
desenvolvimento capitalista e 
da sociedade urbano-industrial. 
Desenvolveu-se então entre 
os militantes anarquistas uma 
proposta alternativa de educa-
ção para os segmentos popula-
res. Ao invés de educá-los como 
forma de garantir a reprodução 

do lucro e o fortalecimento da 
nação, eles pretendiam formar 
crianças com “mentes livres e 
racionais”, desenvolvendo seu 
espírito crítico de modo a pro-
piciar a construção de uma so-
ciedade fraterna, igualitária e 
democrática. De acordo com 
a pedagogia da Escola Moder-
na, desenvolvida por Francisco 
Ferrer y Guardia,37 no foco das 
ações de educação estavam o 
indivíduo e a sociedade.38

A partir da greve geral de 1917 
acirrou-se a repressão ao movi-
mento operário e, também, às 
escolas modernas, que, assim 
como as demais escolas manti-
das por imigrantes, onde eram 

37 -  Francisco Ferrer y Guardia (1895-1909), pensador 
e pedagogo espanhol, concebeu a pedagogia da 
Escola Moderna, que fundou em Barcelona, em 
1901. Baseado na ciência e no humanismo seu 
método pretendia a formação integral dos cida-
dãos. Em 1909 foi injustamente acusado de liderar 
a “Semana trágica da Catalunha”, durante a qual 
foram saqueados e incendiados bens da Igreja. 
Preso, foi executado, o que provocou protestos na 
Europa e na América, onde suas ideias libertárias 
contavam com inúmeros seguidores.

38 -  O ideário anarquista veio com os imigrantes, 
especialmente italianos, portugueses e espanhóis. 
A instalação de escolas modernas, também co-
nhecidas como “livres”, decorreu da formação do 
Comitê Pró-Escola Moderna, depois Sociedade Es-
cola Moderna, durante os protestos pela execução 
de Ferrer. Elas foram instaladas inicialmente nos 
bairros fabris e operários da capital, Brás, Belen-
zinho e Mooca, entre 1912 e 1919, e, também, em 
Bauru, Candido Rodrigues e São Caetano, cidade 
que hoje integra o Grande ABC. Martins (2010, 
p.47-8).

Turma de 1951, Escola 
Profissional Ferroviária 
SENAI, em Paranapiacaba. 
Col. Cibele Paterli, acervo 
MSAOAG.
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ensinadas a cultura e a língua 
de seus países de origem, foram 
obrigadas a adotar as rigorosas 
regras ditadas por uma legisla-
ção justificada naquilo que foi 
classificado como “desnaciona-
lização da infância brasileira”. 

Em cena, 
a educação 
popular

Em outro contexto favorecido 
pela efervescência política e 
marcado por intensa oposição 
de interesses, entre meados da 
década de 1950 e da seguinte, 
as ações da esquerda, gradati-
vamente, se reaproximaram da 
educação e da cultura como es-
tratégias de alfabetização e or-
ganização popular.39

39 -  O Nordeste seria o epicentro dessa retomada 
por meio de vários movimentos, em diferentes 
medidas apoiados pelos governos locais, como o 
Movimento de Cultura Popular, da Prefeitura de 
Recife; a Campanha de Educação Popular, da Para-
íba-Ceplar e a Campanha de Pé no Chão Também 
se Aprende a Ler, da Prefeitura de Natal. Em Reci-
fe começariam a ser colocadas em prática as pro-
postas de Paulo Freire, que contaram com o apoio 
do Serviço de Extensão Cultural da Universidade 
do Recife e depois foram aplicadas em Angicos, 
no Rio Grande do Norte, de onde se projetaram 
para todo o país e se refletiram na elaboração do 

Além dos setores urbanos, pre-
tendia-se a organização dos 
trabalhadores rurais, aspecto 
essencial para a concretização 
das reformas estruturais pre-
tendidas para o Brasil. Entre 
1952 e 1956, a população rural 
foi alvo da Campanha Nacional 
de Educação Rural (CNER), com 
efeitos altamente positivos para 
as comunidades, uma vez que 
acompanhada do fornecimen-
to de orientações de profissio-
nais em áreas como agronomia, 
veterinária e economia do-
méstica. A ideia repercutiu na 
organização da Campanha Na-
cional de Erradicação do Anal-
fabetismo (CNEA), desenvolvida 
entre 1958 e 1963, que orientou 
a reflexão sobre o direciona-

Plano Nacional de Alfabetização abortado pelos 
governos militares instalados em 1964.

mento das ações de educação 
de adultos.

Em 1952, quando foi criada a 
Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), parte 
da Igreja se aproximou das 
questões que afetavam as po-
pulações menos favorecidas 
e adotou então um sistema de 
educação radiofônica em cinco 
dioceses do Norte, do Nordes-
te e que também alcançou o 
Centro-Oeste. Essa experiência 
propiciou a formação do Mo-
vimento de Educação de Base 
(MEB), institucionalizado pelo 
governo federal no ano 1961.40 

Representando o novo rumo 
da educação popular, o MEB 
inicialmente atuou baseado na 
ideia de “educação de base,” 
segundo a qual à alfabetização 
se somavam orientações sobre 
saúde e higiene e civismo. A 
ela, sob influência da esquerda 
cristã, em 1962, foi incorpora-
da a mobilização política, o que 
tornaria o MEB um movimento 
de cultura popular cuja atuação 

40 -  Decreto n.50.370, 2.3.1961, assinado pelo pre-
sidente da República Jânio da Silva Quadros. 
Vieira (2006, p.131) aponta que na década de 1950 
as arquidioceses de Natal e de Aracaju haviam 
criado, respectivamente, as escolas radiofônicas 
do Serviço de Assistência Rural e o Sistema Radio 
Educativo de Sergipe.

se pautou pela concepção da 
educação como um processo de 
valorização do homem e cria-
ção de consciência crítica da 
realidade, buscando uma ação 
transformadora.41

A educação também seria abra-
çada pelas representações es-
tudantis, a União Nacional dos 
Estudantes (UNE), nos Centros 
Populares de Cultura, e, entre 
outras estaduais, a União Esta-
dual de Estudantes (UEE) que 
organizou a experiência de al-
fabetização de adultos no esta-
do de São Paulo. Na capital ela 
se desenvolveu em 1963, na Vila 
Helena Maria, em Osasco, uma 
das áreas de grande concentra-
ção fabril, a oeste da capital.42

Do conjunto dessas ações, em 
geral inspiradas na proposta 
de educação conscientizado-
ra elaborada por Paulo Freire, 
resultaram grupos populares 
de alfabetizados que se articu-
laram a movimentos sociais 
e a sindicatos. Sua eficiência, 
em parte, se deve ao respeito 
aos universos particulares que 
constroem a diversidade da 
cultura popular no país. Assim, 

41 - De acordo com Vieira (2006, p.137).

42 - Vieira (2006, p.119).
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puderam ser rompidos os pa-
radigmas até então utilizados 
para a apreensão do código 
escrito, deslocando-os para as 
situações cotidianas, o que tor-
naria os sujeitos sociais ativos 
e transformadores e a alfabe-
tização um processo crítico de 
ressignificação do mundo e de 
construção do conhecimen-
to. Tais premissas foram reto-
madas pela Prefeitura de São 
Paulo durante a gestão de Luiza 
Erundina (1989-1992), quando 
criado o Movimento de Alfa-
betização (Mova), que, depois, 
seria aliado às ações de edu-
cação em outras prefeituras, 
como a de Santo André (SP). 

Em meio à conturbação inter-
nacional provocada pela Re-
volução Cubana, de 1959, pelo 
processo de libertação das an-
tigas colônias europeias e pelas 
resoluções do Concílio Vaticano 
II (1962- 1965), a partir do qual 
se aprofundaram as posições 
da Igreja Católica em favor dos 
segmentos populares, em 1960, 
teve lugar a segunda Confitea, 
na qual se discutiram a educa-
ção dos adultos em um mundo 
em transformação.43

43 - Vieira (2006, p.109-10).

Nesse período, em parte do 
país novos hábitos e valores 
expressavam uma cultura mar-
cadamente urbana industrial, 
na qual o lugar do trabalhador 
se redefinia segundo a crescen-
te competitividade, em meio a 
uma intensa agitação política 
derivada da substituição de li-
deranças nos governos, da re-
organização de tendências de 
esquerda atuantes na socieda-
de, e da organização de setores 
sociais, incluído o dos trabalha-
dores rurais. A modernização 
industrial criara demandas de 
qualificação da força de tra-
balho que se ampliavam na 
mesma medida em que crescia 
a participação política das mas-
sas urbanas, até 1964 fomenta-
da por um clima de esperança 
na renovação do futuro. 

A desarticulação dos movimen-
tos sociais decorrente do golpe 
militar de 1964 inicialmente 
pareceu haver vencido a possi-
bilidade de construção de uma 
sociedade mais justa e solidá-
ria, buscada por meio de diver-
sos caminhos, entre os quais 
o da educação. Em 1967 foi or-
ganizado, pelo governo fede-
ral, o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral),44 que 
pretendia erradicar o analfabe-
tismo do país. 

Instituição autônoma em rela-
ção à estrutura de educação já 
instalada, ele centralizou e con-
trolou rigorosamente atividades 
e material pedagógico utilizado, 
o que faria da ação educacio-
nal uma ação de legitimação do 
regime militar. Entre as adap-
tações até sua extinção definiti-
va, em 1985, inclui-se a criação 
de um programa básico para a 
educação de jovens e adultos.45 
O controle político exercido 
pelo Mobral foi abandonado 
pela instituição que o sucedeu, 
a Fundação Educar,46 voltada 
para o apoio técnico e financei-
ro às iniciativas dos governos 
estaduais e municipais, mas 
que teve curta duração. No de-
correr da década de 1980 a edu-
cação de jovens e adultos (EJA) 
já ganhara importância social 
e pedagógica e seria absorvida 

44 -  Lei Federal n.5.370, de 15.12.1967, assinada pelo 
Gal. Costa e Silva, provê sobre a alfabetização 
funcional e a educação continuada a adolescentes 
e adultos. Em 1985, o Mobral foi substituído pela 
Fundação Educar, extinta em 1990 pela medida 
provisória 251, de março, assinada por Fernando 
Collor de Mello.

45 -  Di Pierro et al. (2001, p.61-3).

46 -  Decreto n.91.980, de 25.11.1985, redefine os obje-
tivos do Mobral; a Fundação Educar foi extinta em 
1990 por Fernando Collor.

pela rede pública de ensino.47 

Na década de 1970 foi sendo 
gradativa e lentamente retoma-
da a dinâmica de organização 
dos movimentos populares e 
se expandiu o número de cur-
sos informais direcionados aos 
setores da população que não 
haviam tido acesso à escola ou 
não haviam completado a alfa-
betização. Ao mesmo tempo, 
houve uma expansão das inicia-
tivas de educação voltadas aos 
operários. Por meio delas bus-
cava-se organizar a resistência 
à ditadura no interior das fábri-
cas e, ao mesmo tempo, uma 
melhor definição profissional 
e a transmissão dos conteúdos 
necessários à eliminação de 
matérias no exame supletivo. 
“Nós organizávamos a popula-
ção, muitas vezes com o apoio 
das pastorais, Ação Católica 
Operária, Sociedades Amigos 
de Bairros”, conta Carlos Kop-
cak, que, depois, passaria a 
“trabalhar diretamente no que 
a gente considerava o cerne da 

47 -  O fenômeno aparenta haver sido mundial. Segun-
do Vieira (2006, p.65-6), na IV Confitea, realizada 
em 1985, ficaram realçados os vínculos entre 
educação e desenvolvimento econômico, social, 
científico e tecnológico; o direito a aprender; a 
diversidade das experiências mundiais e a plura-
lidade de conceitos nelas presentes. Isso suscitou 
discussões sobre a diversidade cultural e a espe-
cificidade de abordagens educacionais possíveis, 
como a da mulher e a da saúde e nutrição.
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força para derrubar a ditadura, 
ou seja, o movimento operá-
rio”.48

Os cursos se localizavam em áreas 
de concentração de fábricas. 

Nós começamos lá na 
igreja da Vila Arapuá, teve 
muitas experiências des-
sas. As empresas que eram 
ao lado, Toshiba, ODD – 
hoje têm outros nomes –, 
Fontoura, naquela área de 
São João Clímaco, nós fazí-
amos propaganda, os tra-
balhadores vinham fazer 
cursos, nesses cursos nós 
íamos discutindo as condi-
ções e passávamos a orga-
nizar os chamados Grupos 
Clandestinos de Fábricas, 
ou, para nós, Grupos de 
Fábricas. Clandestino era 
para a ditadura.49

Outras iniciativas no mesmo 
sentido, voltadas para a quali-
ficação profissional, tiveram 
lugar em São Paulo, onde, no 
final dos anos de 1970, a Opo-
sição Sindical Metalúrgica ini-
ciou uma escola de formação 

48 -  Entrevista concedida a Fernanda Scalvi, em 
8.7.2016

49 - Ibidem.

profissional para seus militan-
tes, a Escola Nova Piratininga, 
que oferecia “profissionaliza-
ção com uma visão de classe”, 
informa Nadia Gebara.50

Começou na Zona Leste, 
num bairro chamado 
Tabor, junto à comunida-
des de base, Comunidade 
Católica de Base. Vem 
para a rua Piratininga, lá 
no Brás, e depois para rua 
Riachuelo. A base é Paulo 
Freire no que foca Educa-
ção de Adultos e uma ideia 
de escola de trabalhador.51

Escola só no nome, não se tra-
tava de uma escola do ponto de 
vista regular, observa Francis-
co Pacheco.52

Na época não tinha esse 
conceito de ONG, tercei-
ro setor, essas coisas. Era 
uma entidade que fazia 
formação profissional, até 
porque não tinha muito 
como se institucionalizar 

50 -  Entrevista concedida a Fernanda Scalvi, em 
8.8.2016. Outras escolas para trabalhadores foram 
criadas em diversas capitais, como no Sindicato 
dos Metalúrgicos, em Porto Alegre, e em Recife, o 
Centro de Trabalho e Cultura (CTC).

51 - Ibidem.

52 -  Entrevista de Francisco Pacheco concedida a 
Fernanda Scalvi, em 8.7.2016.

demais pelo caráter dela 
de resistência a ditadura. 
Ela sempre teve muito 
mais essa vinculação com 
o movimento do que com o 
aparelho de Estado.53

A vitória eleitoral do Partido 
dos Trabalhadores em algu-
mas prefeituras, como a de São 
Paulo, onde Luiza Erundina 
exerceu o mandato entre 1989 
e 1992, acabaria por aproxi-
mar movimentos sociais e ad-
ministrações públicas. A Nova 
Piratininga atuaria nessa ges-
tão, e com Paulo Freire buscou 
equacionar uma proposta de 
educação de jovens e adultos 
nela incluindo a formação pro-
fissional. Esse processo seria 
interrompido em 1992, com 
a derrota do PT na capital e a 
Nova Piratininga acabaria por 
encerrar suas atividades. 

Alguns dos quadros da Escola 
passaram a atuar nas demais 
prefeituras petistas no estado 
de São Paulo, enquanto outros 
dedicaram-se a refletir sobre 
as experiências da Nova Pira-
tininga visando transformá-las 
criticamente em novas ações. 
Daí nasceu um desdobramento 

53 - Ibidem.

dela, o Centro de Educação, Es-
tudos e Pesquisas (CEEP) que, 
mantendo os pressupostos de 
autonomia da Oposição Meta-
lúrgica de São Paulo, somados 
àqueles de educação propos-
tos por Paulo Freire, passou a 
atuar na administração pública 
ministrando cursos de forma-
ção profissional para jovens e 
adultos.54

Na década de 1990, cada vez 
mais se expressaram na socie-
dade brasileira os efeitos da 
adoção de novas tecnologias 
na produção e da orientação 
neoliberal da política econô-
mica e da organização fabril. 
Rompeu-se o modelo nacional 
desenvolvimentista há muito 
adotado, como se pode veri-
ficar, por exemplo, pelo cres-
cimento das privatizações de 
empresas públicas. 

Expandiram-se os contratos 
precários e a flexibilização do 
trabalho impôs ao trabalhador 
uma formação adequada a fazê-
-lo exercer funções diversas na 
rotina de produção, o que tam-
bém se tornaria uma forma de 
enfrentar o desemprego. Aba-

54 -  Ver entrevista de Francisco Pacheco concedida a 
Fernanda Scalvi, em 8.7.2016.
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lou-se, assim, o sentido coleti-
vo do trabalho e da resistência 
sindical aos abusos de sua cres-
cente exploração, o que acres-
centou às experiências de cada 
indivíduo uma dose extra de 
insegurança e um forte senti-
mento de solidão e de fragmen-
tação da sociedade, tendente a 
abalar a consciência do coleti-
vo, quadro no qual se tornam 
cada vez mais importantes as 
iniciativas que recuperam o 
sentido comunitário das expe-
riências vividas e da percepção 
da sociedade.55

Embora 1990 tenha sido de-
clarado pela ONU “Ano Inter-
nacional da Alfabetização” e 
o Brasil ser signatário da “De-
claração Mundial sobre Educa-
ção para Todos”, a política de 
educação nacional se traduziu 
em restrições orçamentárias e 
transferência de competências. 
O governo federal extinguiu 
a Fundação Educar e cortou 
verbas destinadas à EJA. Essa 
modalidade de ensino foi as-
sumida pelos governos esta-
duais e municipais, enquanto 
o Ministério de Educação e 
Cultura dava início ao Progra-
ma Nacional de Alfabetização 

55 - Ver, a respeito, Alves (2009); Bronzate (2008).

e Cidadania (PNAC), que teve 
curta duração.56 A educação de 
jovens e adultos perdeu assim 
a força de uma política públi-
ca nacional, voltada a grupos 
diferenciados e diversificados, 
excluídos do acesso aos bens 

56 - Di Pierro et al. (2001, p.64).

sociais, em favor da ampliação 
da oferta de ensino fundamen-
tal para crianças e adolescentes 
em idade escolar.

Contraditoriamente, a Lei de 
Diretrizes e Bases aprovada 
em 1996 reconheceu a comple-
xidade da EJA e a importância 

Aprendizes na oficina de es-
cultura em madeira, Liceu de 

Artes e Ofícios de São Paulo, 
s.d. Severo (1934).
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da formação de profissionais 
especializados nessa modali-
dade de ensino e incluiu entre 
os princípios que a orientaram 
a igualdade de condições para 
o acesso e permanência na es-
cola e a vinculação entre a edu-
cação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais.57

Educação 
e trabalho
A partir de 1997, a educação 
profissional formalizou-se como 
um campo paralelo ao da edu-
cação regular, com organização 
curricular própria e dividido 
em três níveis: básico, para 
qualificação e requalificação do 
trabalhador, independente de 
sua escolaridade; técnico, des-
tinado a habilitar profissional-
mente alunos do ensino médio; 
e tecnológico, correspondente 
ao nível superior, destinado aos 
que já completaram o ensino 
médio e técnico.58

No ano anterior se iniciara o 
Plano Nacional de Qualificação 

57 -  Lei n.9.394, de 20.12.1996, sobre Diretrizes e 
Bases da Educação, Art. 37.

58 -  Decreto n.2.208 de 17 de abril de 1997. Ver Silva 
Jorge (2009, p.27-9).

do Trabalhador (Planfor) (1996-
2002), vinculado ao Ministério 
do Trabalho e Emprego (MET) 
e financiado com recursos do 
Fundo de Apoio ao Trabalha-
dor (FAT).59 Descentralizado, 
era executado através de par-
cerias com a sociedade civil, 
principalmente as organiza-
ções não governamentais lo-
cais. O principal objetivo do 
Plano era a ampliação da oferta 
de educação profissional para 
qualificação de requalificação 
de, pelo menos, 20% da Popu-
lação Economicamente Ativa 
(PEA), por ano. Nele transpa-
rece o conceito de qualificação 
profissional como uma políti-
ca de emprego e atendimento 
das demandas do mercado de 
trabalho.60 Em 2004, no Plano 
Plurianual do Governo Federal 
procurou-se articular a quali-
ficação profissional às demais 
políticas públicas de inclusão 
social e geração de trabalho e 
renda através do PNQ.61

59 -  O FAT, cuja criação fora assegurada pelo Artigo 
239 da Constituição de 1988, foi regulamentado 
pela Lei n.7.998, de 11.1.1990. Suas verbas provêm 
do Programa de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep), ambos criados na década de 1970. 
Entre outros programas, o FAT financia o seguro-
-desemprego e ações de qualificação e requalifica-
ção profissional. Esses tiveram início em 1993.

60 - Silva Jorge (2009, p.30-1).

61 -  Cf. Jorge (2010) (disponível em: <http://www.gestra-
do.net.br/pdf/322.pdf>. Acesso em: 15 out. 2016.

No decorrer da década de 1990, 
o acesso de propostas alterna-
tivas de educação e formação 
dos trabalhadores ao finan-
ciamento público intensificou 
a discussão sobre o tema nos 
meios sindicais; em encontros, 
seminários e outras atividades 
se expressaram propostas di-
ferenciadas de condução do 
ensino profissional dos traba-
lhadores. Ainda que elas con-
vergissem na defesa da escola 
pública, gratuita e de qualida-
de, e considerassem a situação 
dos trabalhadores em relação 
às recentes condições de tra-
balho, diferiam, entre outros 
aspectos, quanto à oferta de en-
sino profissional aos jovens.62

Em 1994, no V Congresso Na-
cional da Central Única dos Tra-
balhadores (Concut), tornou-se 
consenso a defesa da forma-
ção profissional como parte 
do sistema regular de ensino; 
a criação de políticas públicas 
que promovessem o acesso ao 
mundo do trabalho, a garantia 
da participação dos trabalhado-
res na definição de políticas pú-
blicas de formação profissional 
e a defesa da instalação de Cen-
tros Públicos de Formação Pro-

62 - Bronzate (2008, p.43 ss.).

fissional, integrados ao sistema 
de educação, com dotação or-
çamentária específica e gestão 
pública. No ano seguinte, o do-
cumento da 7a Plenária da CUT 
definiu o ensino profissional 
como modo de “contribuir para 
a formação de trabalhadores 
competentes e politicamente 
comprometidos com a luta pela 
transformação da sociedade”.63

Em 2002, uma proposta de 
ensino profissional foi enca-
minhada ao recém-empossa-
do presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva. O 
documento “A qualificação 
profissional como política pú-
blica”, também conhecida 
como “Carta de Santo André”, 
resultou de um seminário se-
diado na Secretaria de Educa-
ção e Formação Profissional 
desse município.64 Defenden-
do o desenvolvimento da edu-
cação profissional articulada a 

63 - Ibidem, p.48 e 49.

64 -  Segundo Bronzate (2008, p.49), o documento 
resultou do “Seminário Nacional: a qualificação 
profissional como política pública” organizado 
conjuntamente pela Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, IIEP-Intercâmbio, 
Informações, Estudos e Pesquisas, Centro Intera-
mericano de Investigação e Documentação sobre 
Formação Profissional, da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT). Contou com a participa-
ção de trabalhadores, gestores públicos estaduais 
e municipais, pesquisadores e coordenadores 
de cursos de formação profissional vinculados à 
sociedade civil.

1 - Uma Parte do Presente
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outras políticas econômicas e 
sociais, e a gestão pública dos 
recursos públicos destinados a 
essa modalidade e à educação 
formal, o documento preconi-
zava a necessidade de supera-
ção do caráter assistencialista 
e compensatório que lhe era 
atribuído para que a forma-
ção profissional passasse a ser 
compreendida como um direi-
to. Em relação aos jovens, con-
siderava ser preciso coibir as 
formas precárias de entrada no 
mercado de trabalho e garan-
tir o direito à educação básica 
e profissional. Com o objetivo 
de discutir a qualificação pro-
fissional, ainda em 2003 foi 
realizado um seminário cujo 
documento final denominou-se 
“Carta do Recife”, no qual se ex-
plicita o trabalho autônomo e 
solidário como alternativa para 
os trabalhadores.65

No ano seguinte, um decreto 
consolidou o processo de dis-
cussão e reivindicação que se 
iniciara em 1992, do qual par-
ticiparam os movimentos so-
ciais, sindicais e as tendências 
políticas neles atuantes. A edu-
cação profissional foi dividida 

65 - Bronzate (2008, p.49-54).

em três níveis: formação inicial 
e continuada; educação técni-
ca de nível médio; e educação 
profissional tecnológica, nível 
de graduação e pós-gradua-
ção.66 No primeiro nível, a ofer-
ta de “itinerários formativos” se 
apresenta como forma de arti-
culação entre os cursos profis-
sionalizantes e desses com as 
disciplinas de conhecimento 
que integram a educação bási-
ca fornecida pela Educação de 
Jovens e Adultos. Rompia-se 
assim a determinação de um 
decreto anterior que impedia 
a expansão da rede federal de 
educação profissional e a in-
tegração entre ensino médio e 
ensino técnico.67

66 -  Bronzate (2008, p.54-6). Decreto n.5.154, de 
23.7.2004, regulou o § 2o do Art. 36 a 41 da Lei de 
Diretrizes e Bases de 1996, revogando o Decreto 
n.2.208, de 1997, que tratava da mesma matéria.

67 -  Decreto n.2.208, de 17.4.1997, regulamentava 
parte da Lei n.9.394, de 20.12.1996, Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional.
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A
pós 25 anos de ativi-
dades, a EJA afirmava 
institucionalmen-
te um traço essen-
cial de seu perfil de 

atuação em Santo André. Esse 
vinha sendo traçado desde 
1989, quando instalado como 
um serviço proposto no Plano 
de Governo do candidato Celso 
Daniel que, ao assumir o exe-
cutivo local, buscaria ampliar 
a atuação do poder público em 
direção a uma maior interação 
com a sociedade, à construção 
da democracia e à garantia dos 
direitos sociais, entre eles o do 
direito à educação.1

Em 2014, o Departamento de 
Educação de Jovens e Adultos da 
Secretaria de Educação de Santo 
André (DEJA) solicitou ao Con-
selho de Educação Municipal a 
aprovação e certificação da EJA-
-FIC, uma proposta profissio-
nalizante que integra educação 
fundamental e formação profis-
sional inicial e continuada.2

A proposta foi elaborado no 
GT EJA-FIC, grupo de trabalho 

1 -  Ofício n.015.06.2014-DEJA/SE, de 5.6.2014. “Trami-
tação da EJA-FIC no Conselho Municipal de Educa-
ção”. Documentos, acervo DEJA/SE-PMSA

2 -  Celso Augusto Daniel foi eleito para os períodos: 
1989-1992; 1997-2000; 2001-2004, esse exercido ape-
nas por um ano em razão de seu falecimento.

composto pelo coletivo de ges-
tores dos Centros Públicos de 
Formação Profissional como 
fruto de experiências ante-
riores, que somaram acertos, 
erros e adequações naturais 
dos processos de renovação, 
em especial os que pretendem 
tornar o ensino uma forma de 
inclusão social e de construção 
de uma sociedade mais solidá-
ria.3 Nele se refletem ainda as 
múltiplas experiências de aces-
so à educação realizadas pelos 
movimentos social e sindical, 
as discussões sobre a relação 
entre ensino formal e profissio-
nal, a concepção desse como 
um direito, no início do século 
XXI congregadas nas propostas 
da Carta de Santo André.4

Um cenário 
adequado
As novas políticas públicas de 
educação de jovens e adultos no 

3 -  Embora instalados, por volta de 1997-1998, os 
Centros Públicos de Formação Profissional se 
tornam unidades administrativas subordinadas ao 
Departamento de Educação do Trabalhador apenas 
em 2000.

4 -  Os debates e ações de educação popular refletiram-
-se também no corpo de leis aprovados a partir de 
meados da década de 1990, por exemplo, a Lei de 
Diretrizes e Bases de 1996; Decreto Federal n.5.154, 
de 2004; Lei n.10.172, de 2001 que aprova o Plano 
Nacional de Educação e suas Diretrizes Curriculares.
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ABC tiveram início em Diade-
ma, no ano 1987. Elas se estru-
turaram diversamente em cada 
cidade da região e envolveram 
múltiplos atores, circunstân-
cias e desdobramentos, sendo 
herdeiras de experiências de 
educação construídas por gru-
pos organizados da sociedade. 

Dois anos depois, Santo André, 
cidade que representa o pro-
cesso de desenvolvimento in-
dustrial do estado de São Paulo, 
criaria um serviço especial-
mente voltado à educação de 
jovens e adultos. A cidade nas-
ceu moderna na segunda meta-
de do século XIX, impulsionada 
pelo trabalho e pela força mo-
triz do vapor. Desde então, nela 
se expressaram nitidamente as 
contradições e as desigualda-
des sociais.

O primeiro grupo escolar foi 
instalado em 1914, passados 
quase cinquenta anos da for-
mação do núcleo de moradias 
que gerou a cidade. Ainda que 
a responsabilidade dos muni-
cípios sobre a educação seja 
um fato recente, no início do 
século XX, Santo André já a 
assumira na prática. Em 1902, 
foram criados cursos noturnos 
para atendimento de adultos e 

crianças,5 medida que prece-
deu a lei municipal de 1917 que 
estabeleceu a obrigatoriedade 
do ensino primário para crian-
ças de 7 a 12 anos e proibiu seu 
trabalho nas fábricas, oficinas 
e casas comerciais durante o 
tempo e as horas de aula.6

Em 1935, foi instalada em Santo 
André a Escola Industrial Dou-
tor Julio de Mesquita, hoje 
integrada ao conjunto de esco-
las técnicas do estado de São 
Paulo, onde eram oferecidos 
cursos de formação de mão de 
obra para as indústrias locais; 
para as meninas, os cursos de 
confecção, química, desenho; 
e, para os meninos, os de me-
cânica, desenho e tecelagem.7 
Pontuando um traço marcan-
te do sistema educacional, em 
1947 instala-se a primeira es-
cola pública estadual de nivel 
médio, o Instituito de Educação 
Dr. Américo Brasiliense. Eram 
aí oferecidos os cursos ginasial, 

5 - Lei n.3, de 1.8.1902.

6 -  Lei n.199, de 19.6.1917. Em 1910, Santo André se 
tornou um distrito de São Bernardo, município 
criado em 1889, quando se emancipou de Santo 
Amaro, hoje um bairro de São Paulo.

7 -  A Júlio de Mesquita transferiu-se para o atual edifí-
cio na rua Justino Paixão, em 1948. Antes, os cursos 
para meninos funcionavam em um galpão fabril lo-
calizado na rua Xavier de Toledo e os das meninas, 
em uma antiga residência, na rua Campos Sales. 
Disponível em: <http://www.abcdpedia.com.br>, 
Acesso em: 2 set. 2016.

colegial e normal, frequentados 
por uma parcela da sociedade, 
cuja perspectiva era ingressar 
nos cursos superiores.

As sucessivas modernizações 
do parque industrial ocorri-
das a partir da segunda meta-
de da década de 1950 atraíram 
para Santo André um número 
expressivo de trabalhadores, 
fortalecendo as características 
operárias da sociedade local. 
A área urbana cresceu com a 
formação de bairros populares, 
carentes de estrutura urbana, 
nos quais se explicitavam as 
desigualdades e as omissões 
do poder público. Na década 
de 1970, esses alcançaram os 
limites com os municípios vi-
zinhos, especialmente São Ber-
nardo e Mauá.8

A oferta de ensino primário se 
ampliaria, em grande parte por 
iniciativa, ou apoio, do poder 
municipal. Referida na Consti-
tuição de 1934, a educação de 

8 -  Em 1935, Santo André tornara-se sede do Muni-
cípio de São Bernardo. Inicialmente uma uni-
dade territorial, o Grande ABC compõem-se de 
municípios que se tornaram autônomos entre 1945 
(São Bernardo da Borda do Campo) e 1953 (Mauá e 
Ribeirão Pires). Em 1950 havia em Santo André 443 
indústrias; em 1980, eram 981. Citado por Bronzate 
(2008, p.59). Segundo censos do IBGE citados por 
Silva (2008, p.31 e 32), em 1950, Santo André tinha 
127.032 habitantes; dez anos depois, 245.147 pesso-
as e, em 1980, subiu para 553.072.

2 - Construindo um Perfil

O Estado de S. Paulo, 
25.3.1901, p.1
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jovens e adultos (EJA) se torna-
ria tema das políticas públicas 
de educação apenas na década 
de 1940. A Lei Orgânica do En-
sino Primário o dividiu em duas 
modalidades: fundamental, 
para crianças de 7 a 12 anos, e 
supletivo, com duração de dois 
anos, voltado para adolescen-
tes e adultos.9

As campanhas públicas e, es-
pecialmente, iniciativas como 
as da Igreja e dos estudantes 
para superar o analfabetismo 
se intensificaram em um pe-
ríodo de grande mobilização 

9 -  Decreto-Lei n.8.529, de 2.1.1946. Sobre o desenvol-
vimento da estrutura de ensino em Santo André, 
ver Silva (2008).

política, entre meados da dé-
cada de 1950 e 1964. Superada 
a desarticulação dos movimen-
tos sociais a partir desse ano 
provocada pela instalação da 
ditadura, novos atores viriam 
à cena, cada vez mais comple-
xa, dos movimentos sociais na 
região do ABC e a reafirmaram 
como lugar de desenvolvimen-
to de lutas e reivindicações po-
pulares.10 

Forjada desde as greves operá-
rias do início do século XX,11 
essa imagem passou a agregar 
reivindicações que extrapolan-
do o mundo do trabalho se pro-
jetaram em busca do exercício 
pleno dos direitos civis e so-
ciais e para a qualidade de vida. 
Entre os movimentos então or-
ganizados, destacaram-se os de 

10 -  A região do ABC passaria a atuar como tal na 
década de 1990, quando, entre diferenças e 
contradições, definiram-se interesses comuns; 
esses passaram a ser representados por entida-
des como o Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC (1990); o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
(1993); a Câmara Regional do ABC (1997); e a 
Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC 
(1998)

11 -  A primeira greve de que se tem notícia ocorreu 
em 1902. Até 1925 sucederam-se movimentos 
paradistas e protestos lideradas por anarquistas 
e anarcossindicalistas, com a participação, entre 
outros, de canteiros, marceneiros, metalúrgicos 
e têxteis, categoria essa formada por um grande 
número de mulheres. Em 1919, um de seus líde-
res, Constante Castellani, foi morto pela polícia 
em uma passeata. Em 1907, foi organizada a Liga 
Operária de São Bernardo; em 1918, a União dos 
Trabalhadores de São Bernardo; e, entre 1925-
1928, o Partido Comunista.

moradia, cuja atuação pode ser 
exemplificada pelo Movimento 
de Defesa dos Favelados, ini-
ciado em Vila Palmares, como 
forma de resistênsia aos despe-
jos em curso no ano 1977. 

Ampliado e denominado Mo-
vimento de Defesa dos Direi-
tos dos Moradores em Favelas 
(MDDF), em 1989, este movi-
mento lutou pela instalação de 
serviços e infraestrutura ur-
bana e por políticas públicas 
de regularização de posse da 
terra, tendo colaborado duran-
te a gestão de Celso Daniel nas 
ações de urbanização das fa-
velas e, com outros movimen-
tos da mesma natureza, em 
1991, para a aprovação da lei de 
Áreas Específicas de Interesse 
Social.12

Entre 1989 e 1992, Santo André 
se tornou um laboratório para o 
exercício da cidadania não ape-
nas por meio da participação 
da sociedade, como também 
por outras ações que traduziam 
uma visão renovadora da gestão 
da coisa pública. Durante esse 
período, a administração muni-
cipal foi pautada pelo reordena-

12 -  Disponível em: <https://mddf.org.br/historico>. 
Acesso em: 7 ago. 2016.

2 - Construindo um Perfil

Primeiro Grupo Escolar de 
São Bernardo, 1914. Coleção 
Escola Estadual Professor 
José Augusto de Azevedo An-
tunes, acervo MSAOAG.

Escola Industrial Dr. Júlio de Mesquita, cursos femi-
ninos, inicialmente instalado em antiga residência 
da Rua Senador Flaquer.Década de 1930. Col. Octa-
viano Armando Gaiarsa, a cervo MSAOAG. 



A Educação de Jovens e Adultos 
Santo André, 1989-2016 

TECENDO 
VIVÊNCIAS

56 57

mento urbano, pela inversão de 
prioridades no uso dos recursos 
públicos e pela democratização 
das decisões.13 Priorizaram-se 
a redução da desigualdade e o 
compromisso ético com o de-
senvolvimento e com a justiça 
social, por meio do diálogo e 
da negociação como caminhos 
para o equilíbrio entre interes-
ses opostos e efetivação do inte-
resse coletivo.14

A busca da ampliação do exer-
cício da cidadania e do acesso 
a oportunidades de trabalho 
e a serviços públicos, como 
educação e saúde, implicou a 
incorporação de segmentos 
da população, jovens e mulhe-
res, nas políticas públicas, e a 
capacitação e valorização do 
funcionalismo municipal para 
enfrentar a ampliação e mo-
dernização dos serviços ante 
a redefinição das responsabi-
lidades locais, especialmente 
na área social, ampliadas após 
a Constituição de 1988. O Pro-
grama de Modernização Ad-
ministrativa de Santo André 
proposto por Celso Daniel tra-
duziu essa necessidade.

13 - Plano de governo, in Souza (1994).

14 - Ver Farah (2002).

A democratiza-
ção do ensino 
municipal 

O Plano de Educação proposto 
por Celso Daniel para a gestão 
do município entre 1989 e 1992 
fundou-se na análise da situa-
ção do ensino então oferecido 
e resultou no compromisso de 
melhoria da educação pública, 
entre outras ações, por meio do 
aumento de turnos, ampliação 
de vagas, contratação de pro-

Antiga sede da Escola In-
dustrial Dr. Júlio de Mesqui-
ta, [?] década de 1940. Col. 
Adriana Andreone, acervo 
MSAOAG

Acima, aula do projeto Chegou a 
sua vez: valorização do funcio-

nalismo. Paço Municipal, s.d. 
[?] 1989 Foto: David Rego Junior. 

Col. PSA, acervo MSAOAG
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fessores e formação continu-
ada dos profissionais da área. 
Baseou-se nos princípios da 
democracia participativa exer-
cida por meio de canais como 
os conselhos consultivos e rea-
firmou a natureza pública e po-
pular da política de educação a 
ser desenvolvida, evidencian-
do também a importância da 
construção coletiva do ensino 
público de qualidade.

Procurou-se dessa forma aten-
der aos princípios de democra-
tização do acesso à educação, 
prioritariamente às classes po-
pulares; da permanência na 
escola, através de conteúdos 
culturais trabalhados de forma 
a promover sua reapropriação 
como instrumento de ação; da 
abertura de espaços de parti-
cipação, isto é, não apenas do 
saber, mas do “saber fazer”, do 
“construir experiências com 
envolvimento, [...] enfrentando 
as contradições e os conflitos”; 
pela busca de uma nova forma 
de relação que, garantida as 
diferenças individuais e de pa-
péis, fosse mais democrática. E, 
por fim, garantir a participação 
e a gestão do sistema educacio-
nal aos que nele estavam envol-
vidos e deste com a sociedade.15

15 - Plano de governo, in Souza (1994).

O Plano de Educação de Celso 
Daniel segue tecendo conside-
rações sobre os serviços ofe-
recidos pelo município nessa 
área. Em relação à educação de 
jovens e adultos e à educação 
especial, observa que se trata-
va de “serviços relegados ao se-
gundo plano.” E continua:

Dentro da perspectiva do 
direito do cidadão, não 
apenas do ponto de vista 
legal, mas fundamen-
talmente como direito à 
participação, a organiza-
ção desses serviços está 
entre uma das prioridades 
da proposta de educação 
de um governo de compro-
misso popular. A imple-
mentação de tais serviços 
não esgota o problema, 
porém, permite sairmos da 
estagnação nessa área.16

Nesse documento, a concepção 
de educação de jovens e adul-
tos foi definida como expres-
são de uma crítica à sociedade 
marcada pela diferença e como 
oportunidade de pensar alter-
nativas para ela. Tratava-se de 
considerar o direito à educação 
pública, gratuita, independen-
temente da idade, desenvolvida 

16 - Ibidem.

com metodologia, estrutura e 
conteúdos próprios, e não como 
uma ação compensatória. As 
propostas giraram em torno 
de sua construção em caráter 
permanente, com projeto pe-
dagógico relacionado às ações 
de secretarias afins, a partir de 
uma pesquisa sobre a viabili-
dade do serviço de educação, 
para verificar as demandas, 
as possibilidades de convênio 
com organismos de governo e 
entidades civis, espaços dispo-
níveis e outros detalhes.17

A perspectiva que orientou a 
proposta de educação e, em 
particular, a de jovens e adul-
tos se formara no decorrer do 
longo processo de resistência 
à ditadura, nas discussões das 
inúmeras experiências realiza-
das pelos movimentos popula-
res, mas, sobretudo, naquelas 
desenvolvidas pelos trabalha-
dores, sistematizadas como pro-
postas pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e integra-
das ao programa do Partido dos 
Trabalhadores (PT), no qual se 
constituíra uma ativa Comissão 
Nacional de Educação reunindo 
secretários de Educação, sindi-
calistas, e parlamentares, movi-
mentos sociais e intelectuais. 

17 - Souza (1994, anexo).

Houve nesses anos uma 
construção de política 
pública na área de 
Educação como proposta 
política para o país, muito 
alimentada pela relação 
com os movimentos sociais 
e com as experiências 
institucionais. Esta 
Comissão teve muita 
importância para uma 
geração de prefeituras.18

Em Santo André, o desafio seria 
concretizar princípios demo-
cráticos de educação enquanto 
política pública municipal, não 
apenas do ponto de vista admi-
nistrativo, mas, em especial, do 
pedagógico, através da constru-
ção de metodologias que tradu-
zissem os valores que haviam 
sido absorvidos daquelas expe-
riências.

Em maio de 1989, a Câmara 
Municipal aprovou reformas 
na estrutura administrativa; a 
Secretaria de Educação e Cul-
tura teve acrescida às suas atri-
buições o Esporte; à Divisão de 
Ensino do Departamento de 
Educação ficaria subordinado o 
Serviço de Educação de Jovens 
e Adultos (SEJA), ao qual cabe-

18 -  Maria Selma de Moraes Rocha. Entrevista conce-
dida a Fernanda Scalvi, em 16.7.2016.

2 - Construindo um Perfil
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ria atender à alfabetização dos 
que não haviam completado a 
escolarização básica.19

A primeira atividade do SEJA 
foi o projeto “Chegou a sua vez: 
valorização do funcionalismo”, 
iniciado ainda em maio de 1989; 
voltava-se para a alfabetização 
dos funcionários municipais 
que não haviam completado o 
ciclo escolar. As dificuldades 
foram inúmeras e incluíam a 
falta de professores; esses, ini-
cialmente, foram escolhidos 
entre os próprios funcionários 
municipais com nível de esco-
laridade, no mínimo, médio e 
preparados para a função por 
meio de palestras e reuniões.20

Em fevereiro de 1990, o SEJA 
definiu os critérios para mon-
tagem dos núcleos de aten-
dimento aos munícipes não 
funcionários da prefeitura e 
iniciou essa atividade. Tal pos-
sibilidade incluíra a realização 
de um concurso público para 
seleção de professores para a 
EJA, no ano anterior. Buscou-se 

19 -  Lei n.6.510, de 15.5.1989, Art. 32 a 36. Posterior-
mente, a Lei n.6.608, de 12.3.1990, ampliou para 
cinco os serviços oferecidos à população. Souza 
(1994, p.38) indica que, embora não dispondo de 
dados estatísticos precisos, estimava-se que, no 
final da década de 1980, o índice de analfabetismo 
em Santo André alcançasse 10% da população.

20 - Souza (1994, p.39).

articular as ações de ensino aos 
locais onde se desenvolviam os 
projetos Urb e Pré-Urb, da re-
cém-criada Secretaria de Ha-
bitação, ampliando-as para a 
escolarização básica e nelas in-
cluindo educandos com defici-
ência.21 A realização dos cursos 
deu-se, inicialmente, em locais 
oferecidos pelas próprias co-
munidades; pouco a pouco se-
riam transferidos para locais 
públicos, como as Escolas Mu-

21 -  Esses programas de urbanização foram desen-
volvidos na primeira gestão de Celso Daniel 
(1989-1992), como parte do Programa Integrado 
de Inclusão Social (PIIS), essa entendida como 
resultado de diferentes ações de melhoria da qua-
lidade de vida, entre as quais as de urbanismo, 
habitação, saúde e educação.

nicipais de Educação Infantil 
(Emei). Inicia-se então a for-
mação dos educadores e a es-
truturação coletiva do projeto 
pedagógico. 

O jornal Santo André em Notí-
cias fornece informações sobre 
esse período de expansão e afir-
mação do SEJA. Para 1991 esta-
va prevista a abertura de 500 
vagas e os postos de incrição, 
ao todo vinte, estavam distri-
buídos pelo centro e por bair-
ros da cidade. E traçava para o 
leitor uma trajetória do serviço 

2 - Construindo um Perfil

recém-implantado: em 1989, 
voltado para o atendimento dos 
funcionários, tinha 36 classes; 
um ano depois, já contava com 
54 professores e 20 núcleos de 
alfabetização, pretendendo-se 
para o ano 1991 a contratação 
de mais 25 professores por con-
curso e a construção de 60 salas 
nos Centros Comunitários.22

Uma das professoras concur-
sadas, Kimiko Nakano, que le-
cionava no núcleo da Gamboa, 
informa que as aulas tinham 

22 -  Santo André em Notícias, n.47, Ano II, 27.10.1990. 
O jornal era quinzenal e foi publicado na primeira 
gestão de Celso Daniel como porta-voz das ativi-
dades do poder municipal. O texto “Alfabetização 
para todos” que compõe a matéria está assinado 
por Silvana Ribeiro (Acervo MSAOAG).

Aula do projeto Chegou a sua vez: valori-
zação do funcionalismo. Paço Municipal, 
s.d. [?] Foto: David Rego Junior. Col. PSA, 
acervo MSAOAG

Rosilda Silvio Souza, primeira dire-
tora do SEJA, 1989. Foto: Fernando 

Ferreira. Col. PMSA, acervo MSAOAG
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duas horas, de segunda a quin-
ta-feira, pois às sextas-feiras os 
professores se dedicam a reu-
niões de trabalho. Refere-se 
também à essência do objetivo 
didático-pedagógico do SEJA, 
fazer que o “aluno aprenda tra-
balhando com elementos de sua 
própria vivência”. E exemplifica 
com uma proposta que motiva-
ra enormemente os educandos, 
construir a história da favela e 
“discutir algumas questões im-
portantes para o núcleo”.23

O significado do curso para os 
alunos então atendidos pode 
ser aferida através do depoi-
mento de dois deles, ambos 
migrantes, maiores de sessenta 
anos e moradores da Gamboa. 
O sr. Nelson disse ainda escre-
ver “faltando letras”, mas que o 
curso era “a melhor coisa que 
lhe acontecera” desde que, há 
16 anos, viera de Pernambu-
co para Santo André. D. Luiza, 
nascida na Bahia, sabia que não 
era fácil aprender, mas, que 
para isso “nunca tinha limite de 
idade” e ela tinha “muita força 
de vontade”.24

23 -  Kimiko Nakano, Santo André em Notícias, n.47, 
27.10.1990, p.3 (Acervo MSAOAG).

24 -  Nelson Joaquim de Lima e Luiza Alves dos Reis. 
Santo André em Notícias, n.47, 27.10.1990, p.2 
(Acervo MSAOAG).

Em 1990, as salas de aula espa-
lharam-se nos próprios da mu-
nicipalidade, salas de igrejas, 
de sindicatos, espaços comu-
nitários e mesmo contêineres, 
esses alugados pela prefeitura, 
que promoveu sua adequação 
térmica e acústica. A possibi-
lidade de alfabetização chega-
va aos bairros de baixa renda, 
como Vila Palmares, Vila Meta-
lúrgica, Jardim Guarará, Jardim 
Cristiane e Cata Preta, em tur-
nos variados segundo o período 
de trabalho dos educandos. No 

ano seguinte, criaram-se novos 
núcleos, como o de Centreville, 
em um local alugado, enquanto 
outros se extinguiram nas fa-
velas Sorocaba e Dominicanos, 
em razão da precariedade das 
instalações; na Vila Metalúrgi-
ca, por problemas de seguran-
ça; ou, como no caso da Favela 
Valentim Magalhães, por haver 
se iniciado a urbanização da 
área.25 

25 -  Souza (1994, p.54-7), com base em dados do 
Relatório de Atividades do Serviço de Educação de 
Jovens e Adultos, 1992.
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Por atuar entendendo os bair-
ros como espaços de constru-
ção de culturas particulares e, 
por isso, de múltiplos aspectos 
simbólicos e práticas sociais, 
o poder público municipal en-
frentava a um só tempo as con-
dições de vida, desestruturação 
familiar e violência, acrescen-
tando nessa combinação ele-
mentos de superação, entre os 
quais o exercício da participa-
ção democrática. Por meio de 
discussões com os moradores 
priorizavam-se as ações plane-
jadas, o que justificaria a sus-
pensão, talvez temporária, da 
referida ação de ensino.26

Em 1991, o Conselho Estadual 
de Educação (CEE) regulamen-

26 -  Sobre o legado administrativo de Celso Daniel, 
ver Farah (2002).

Reunião com professores do SEJA. Câmara 
Municipal, junho de 1989. Foto: Fábio. Col. 
PSA, acervo MSAOAG
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tou a EJA I, correspondente às 
classes de 1o a 5o anos do ensi-
no fundamental, o que também 
possibilitou aos educandos 
receberem certificados que 
davam direito à continuidade 
de sua formação em cursos re-
gulares.27 Assim, a EJA I se tor-
nou anual; havia um mínimo de 
dias letivos e horas aula, e dois 
ciclos: alfabetização e pós-alfa-
betização, de modo a atender o 
grande número de pessoas que 
não haviam concluído o ensi-
no básico, entre elas incluídos 
adolescentes egressos da rede 
estadual de ensino. No mesmo 
ano, foi criado o Fundo Munici-
pal de Apoio à Educação.28

A atuação do SEJA e, em geral, 
a estruturação da política mu-
nicipal de educação haviam re-
cebido inúmeras contribuições 
quando da realização do Fórum 
de Discussão sobre Política de 
Educação de Jovens e Adultos, 
em Santo André, no ano 1989.29 

27 -  Parecer CEE 312/91. Souza (1994); a autora for-
nece em sua dissertação as informações sobre o 
cotidiano do SEJA-SA contidas neste capítulo.

28 - Lei n.6.767, de 25.3.1991.

29 -  Santo André (1992, p.21) “Educação de Jovens 
e Adultos, cidadania e ensino regular”. Parti-
ciparam, entre outras entidades, Secretaria do 
Meio Ambiente, Apeoesp, Cetesb, Sindicato dos 
Químicos, Sindicato dos Metalúrgicos, Delegacias 
de Ensino de Santo André, Igreja Católica, MDDF, 
Associações de Moradores e Sociedades de Ami-
gos de Bairro.

Essas se refletiram na primei-
ra proposta curricular elabo-
rada em 1992 e na orientação 
político-pedagógica do SEJA, 
essa explicitada na publica-
ção “Democratização do ensi-
no, a busca necessária”, desse 
mesmo ano.

Na apresentação, Celso Daniel 
registra entender que o lema da 
gestão que chegava ao final, “Di-
reito à Cidade”, implicava “prio-
rizar os direitos sociais onde 
se destaca o direito à educação 
pública e de qualidade, elemen-
to indispensável no exercício 
crítico da cidadania”; e chama 
a atenção para a importância 
do processo contínuo de refle-
xão pedagógica e de ações para 
a recuperação da qualidade da 
escola pública, perspectiva que 
norteara as atividades do De-

partamento de Educação da Se-
cretaria de Cultura, Educação e 
Esportes de Santo André.30

30 -  Santo André (1992, p.3). A elaboração do docu-
mento contou com a participação do professor da 

2 - Construindo um Perfil

Trata-se de um documento no 
qual se buscou socializar o tra-
balho já realizado, de contínua 
formação profissional dos edu-
cadores e de dotar o sistema de 
ensino municipal de um maior 
número de vagas, de propos-
tas pedagógicas adequadas aos 
diferentes níveis, de melhores 
instalações e de material ne-
cessário ao desenvolvimento 
das atividades didático-peda-
gógicas. E, ainda, de apontar 
as metas a serem alcançadas: 
entre outras, a implantação de 
Conselhos de Escola e do Con-

PUC-SP, Dr. José Geraldo Silveira Bueno.

SEJA, 1990: Curso de alfabetização no Semasa; em pé, a professora Kimiko 
Nakano. Foto: Fernando Ferreira. Col. PMSA, acervo MSAOAG.

Cerimônia de formatura da primeira 
turma de alfabetização do SEJA. Auditó-

rio da Fundação Santo André, Faculdade 
de Economia. 22.10.1990. Foto: Fernando 

Ferreira. Col. PMSA, acervo MSAOAG.
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selho Municipal de Educação,31 
instrumentos que ampliariam 
a democratização das decisões. 
O primeiro faria a ponte entre 
as comunidades e o Conselho 
Municipal, no qual deveriam 
ser discutidas as propostas da 
população. No caso dos cursos 
de educação de adultos, tam-
bém lhe caberia divulgá-los nos 
bairros e apontar as causas da 
evasão observada.32

Em 1991, o SEJA se expandiu 
a todos os munícipes, através 

31 - Santo André (1992, Rosilda Silvio Souza, p.4-6).

32 -  Santo André (1992, p. 21), “Educação de Jovens e 
Adultos, cidadania e ensino regular”. de 32 núcleos de ensino, ao 

mesmo tempo que ampliava 
a formação de professores e 
constituía o quadro de assisten-
tes pedagógicos. Esses, no total 
de quatro, foram seleciona-
dos entre os professores para 
acompanhar o desenvolvimen-
to dos trabalhos. No ano ante-
rior se iniciara o atendimento 
a deficientes, que seriam inte-
grados aos demais educandos 
e atendidos por professores es-
pecializados.33

A publicação “Democratização 
do ensino, a busca necessária”, 

33 - Ibidem, p.22.

de 1992, indicava metas a serem 
ainda atingidas, tais como a re-
avaliação da proposta curricu-
lar e a formação continuada de 
professores, naquele momento 
incluindo, no início de cada se-
mestre letivo, uma Semana de 
Estudos, com palestras de es-
pecialistas na área de educação 
e reuniões quinzenais, gerais e 
de grupos, com a coordenado-
ra do programa e as assistentes 
pedagógicas.

Contudo, muito já havia sido 

SEJA, 1990: Curso de alfabetização no 
Semasa: Sr. Nelson Joaquim de Lima e Sra. 
Luiza Alves dos Reis. Foto: Fernando Ferrei-
ra. Col. PSA, acervo MSAOAG. Formatura, alunos do curso de alfabetiza-

ção de adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, 
Santo André, 1991. Foto: Beto Garavello. 

Col. PSA, acervo MSAOAG
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feito, em especial no que diz 
respeito à definição das con-
cepções que orientavam o Ser-
viço, o que, provavelmente, se 
deu em meio a um forte em-
bate de opiniões, uma vez que 
no período estavam ainda can-
dentes as questões de institu-
cionalização de atividades até 
então desenvolvidas apenas 
por segmentos organizados da 
sociedade civil, parte dos quais 
a entendia como perda de auto-
nomia política.

O detalhamento das concep-
ções apontadas no Programa de 
Educação de Celso Daniel en-
volveu a apropriação de concei-
tos e posturas pedagógicas de 

profundas implicações sociais. 
Tratou-se de traduzir metodo-
logicamente, em uma propos-
ta político-pedagógica, um dos 
objetivos básicos do Serviço — 
contribuir para a transforma-
ção social, para a construção de 
uma sociedade mais igualitária 
e justa —, aspecto que ia ao en-
contro do que era também pre-

2 - Construindo um Perfil

A Educação de Jovens e Adultos 
Santo André, 1989-2016 

TECENDO 
VIVENCIAS

Formatura, alunos do curso de alfabetiza-
ção de adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, 
Santo André, 1991. Foto: Beto Garavello. 
Col. PSA, acervo MSAOAG.

Formatura, alunos do curso de alfabetiza-
ção de adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, 
Santo André, 1991. Foto: Beto Garavello. Col. 
PSA, acervo MSAOAG
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tendido por grande parte dos 
movimentos sociais. 

Partiu-se do direito de acesso 
do cidadão ao conhecimento 
sistematizado produzido pelo 
homem; e do princípio que a 
alfabetização não se reduz à 
apropriação de um código es-
crito, mas de um sistema de 
representação que tem função 
social. Em decorrência, a mu-
dança da forma dos educan-
dos perceberem o mundo, de 
construírem novas representa-
ções mentais, necessariamente 
passa pela explicitação crítica, 
pelo questionamento dos me-
canismos sociais, daquilo que 
aparenta ser, e dos mecanis-
mos pelos quais ele entende o 
mundo à sua volta. 

Caberia, assim, à escola com-
prometida com a ideia da socie-
dade como construção histórica 
e, portanto, mutável, difundir o 
conhecimento universal, abor-
dado a partir de uma visão de 
totalidade, de interdisciplinari-
dade, dando-lhe sentido em re-
lação à prática dos educandos, 
de modo a permitir que eles 
produzissem seus próprios co-
nhecimentos, reelaborassem 

criticamente a forma de pen-
sar e renovassem suas relações 
com o meio social.34

Os participantes do SEJA ha-
viam enfrentado um enorme 
desafio, o de implantar o novo 
através de uma proposta polí-
tico-pedagógica. Essa indicava, 
ao mesmo tempo, a possibili-
dade de se abarcar a formação 
escolar básica e o desenvolvi-
mento de uma postura crítica 
dos educadores e dos educan-
dos, cuja composição, cada vez 
mais, se tornara de jovens entre 
14 e 21 anos, e se traduziu na 
elaboração da primeira propos-
ta curricular, em 1992.35

Mantidos os mesmos princí-
pios, a orientação do SEJA pas-
saria por mudanças para se 
adaptar a novas concepções e 
demandas geradas pelas trans-
formações do quadro social, 
em grande parte consequentes 
daquelas ocorridas no mundo 
do trabalho.

34 -  Ver “Educação de Jovens e Adultos, cidadania e 
ensino regular” (Santo André, 1992, p.17-25).

35 - Souza (1994).

Democratização 
do ensino, uma 
busca necessá-
ria publicação 
de 1992, reafir-
ma os princípios 
educacionais 
adotados no 
município e 
sistematiza a 
experiência do 
SEJA. Acervo 
MSAOAG.
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  1989 1990 1991 1992

Prefeito
Celso Augusto 

Daniel (PT)
Celso Augusto 

Daniel  (PT)
Celso Augusto 

Daniel (PT)
Celso Augusto 

Daniel (PT)

Secretaria Educação, Cultura 
 e Esportes1

Educação, Cultura 
e Esportes2 

Educação, Cultura 
e Esportes

Educação, Cultura 
 e Esportes

Secretário

Marilena Nakano 
( jan.-set.)

Sonia Maria Por-
tella Kruppa (set.)

Sonia Maria Por-
tella Kruppa ( jul)
Celso Frateschi 

( jul)

Celso 
Frateschi

Celso 
Frateschi

Departa-
mento / EJA

de Educação
Serviço de Edu-

cação de Jovens e 
Adultos - SEJA

de Educação
Serviço de Edu-

cação de Jovens e 
Adultos- SEJA

de Educação
Serviço de Edu-

cação de Jovens e 
Adultos- SEJA

de Educação
Serviço de Edu-

cação de Jovens e 
Adultos- SEJA

Diretor

Marli Pinto Ancas-
suerd (abr.-out.)

Rosilda Silvio 
Souza (out)

Rosilda 
Silvio Souza

Rosilda 
Silvio Souza

Rosilda 
Silvio Souza

1993 1994 1995 1996

Prefeito
Newton da 

Costa Brandão 
(PTB)

Newton da 
Costa Brandão 

(PTB)

Newton da 
Costa Brandão 

(PTB)

Newton da 
Costa Brandão 

(PTB)

Secretaria Educação, Cultura 
e Esportes

Educação, Cultura 
e Esportes

Educação, Cultura 
e Esportes

Educação, Cultura 
e Esportes

Secretário Pedro 
Cia

Pedro 
Cia

Pedro Cia (ago.)
Felix Saverio 

Majorana (set.)

Felix Saverio 
Majorana

Departamen-
to / EJA

de Educação
Serviço de Edu-

cação de Jovens e 
Adultos - SEJA

de Educação
Serviço de Edu-

cação de Jovens e 
Adultos - SEJA

de Educação
Serviço de Edu-

cação de Jovens e 
Adultos - SEJA

de Educação
Serviço de Edu-

cação de Jovens e 
Adultos - SEJA

Diretor Arnold Cipriano 
Garcia

Arnold Cipriano 
Garcia

Arnold Cipriano 
Garcia

Arnold Cipriano 
Garcia

1997 1998 1999 2000

Prefeito
Celso Augusto 

Daniel (PT)
Celso Augusto 

Daniel (PT)
Celso Augusto 

Daniel (PT)
Celso Augusto 

Daniel (PT)

Secretaria
de Educação 
e Formação 

Profissional3

de Educação 
e Formação 
Profissional

de Educação 
e Formação 
Profissional

de Educação 
e Formação 
Profissional

Secretário Maria Selma 
de Moraes Rocha

Maria Selma 
de Moraes Rocha

Maria Selma 
de Moraes Rocha

Maria Selma 
de Moraes Rocha

Departamen-
to / EJA

de Educação do 
Trabalhador Ge-

rência de EJA

de Educação do 
Trabalhador Ge-

rência de EJA

de Educação do 
Trabalhador Ge-

rência de EJA

de Educação do 
Trabalhador Ge-

rência de EJA

Diretor Carlos Carmelo 
Kopcak

Carlos Carmelo 
Kopcak

Carlos Carmelo 
Kopcak

Carlos Carmelo 
Kopcak

  2001 2002 2003 2004

Prefeito
Celso Augusto 

Daniel (PT)
João 

Avamileno (PT)
João 

Avamileno (PT)
João 

Avamileno (PT)

Secretaria
de Educação 
e Formação 
Profissional

de Educação 
e Formação 
Profissional

de Educação 
e Formação 
Profissional

de Educação 
e Formação 
Profissional

Secretário Cleuza Rodrigues 
Repulho

Cleuza Rodrigues 
Repulho

Cleuza Rodrigues 
Repulho

Cleuza Rodrigues 
Repulho

Departa-
mento / EJA

de Educação do 
Trabalhador 

Gerência de EJA

de Educação do 
Trabalhador 

Gerência de EJA

de Educação do 
Trabalhador 

Gerência de EJA

de Educação do 
Trabalhador 

Gerência de EJA

Diretor - Antonio Viana 
Balbino (fev.)

Antonio Viana 
Balbino

Antonio Viana 
Balbino

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTORES 
DEJA, 1989-2016

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_da_Costa_Brand%C3%A3o&action=edit&redlink=1 %5Co Newton da Costa Brand%C3%A3o (p%C3%A1gina n%C3%A3o existe)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_da_Costa_Brand%C3%A3o&action=edit&redlink=1 %5Co Newton da Costa Brand%C3%A3o (p%C3%A1gina n%C3%A3o existe)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_da_Costa_Brand%C3%A3o&action=edit&redlink=1 %5Co Newton da Costa Brand%C3%A3o (p%C3%A1gina n%C3%A3o existe)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_da_Costa_Brand%C3%A3o&action=edit&redlink=1 %5Co Newton da Costa Brand%C3%A3o (p%C3%A1gina n%C3%A3o existe)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_da_Costa_Brand%C3%A3o&action=edit&redlink=1 %5Co Newton da Costa Brand%C3%A3o (p%C3%A1gina n%C3%A3o existe)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_da_Costa_Brand%C3%A3o&action=edit&redlink=1 %5Co Newton da Costa Brand%C3%A3o (p%C3%A1gina n%C3%A3o existe)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_da_Costa_Brand%C3%A3o&action=edit&redlink=1 %5Co Newton da Costa Brand%C3%A3o (p%C3%A1gina n%C3%A3o existe)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_da_Costa_Brand%C3%A3o&action=edit&redlink=1 %5Co Newton da Costa Brand%C3%A3o (p%C3%A1gina n%C3%A3o existe)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Avamileno /o Jo%C3%A3o Avamileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Avamileno /o Jo%C3%A3o Avamileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Avamileno /o Jo%C3%A3o Avamileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Avamileno /o Jo%C3%A3o Avamileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Avamileno /o Jo%C3%A3o Avamileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Avamileno /o Jo%C3%A3o Avamileno
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2005 2006 2007 2008

Prefeito
João 

Avamileno (PT)
João 

Avamileno (PT)
João 

Avamileno (PT)
João 

Avamileno (PT)

Secretaria
de Educação 
e Formação 
Profissional

de Educação 
e Formação 
Profissional

de Educação 
e Formação 
Profissional

de Educação 
e Formação 
Profissional

Secretário Cleuza Rodrigues 
Repulho

Cleuza Rodrigues 
Repulho

Cleuza Rodrigues 
Repulho (dez.)

Maria Helena Fon-
seca Marin (dez)

Maria Helena 
Fonseca Marin

Departamen-
to / EJA

de Educação do 
Trabalhador 

Gerência de EJA

de Educação do 
Trabalhador 

Gerência de EJA

do Trabalhador 
Gerência de EJA

de Educação do 
Trabalhador 

Gerência de EJA

Diretor Antonio Viana 
Balbino

Antonio Viana 
Balbino

Antonio Viana 
Balbino

Antonio Viana 
Balbino (abr.)
Milton Baldon

2009 2010 2011 2012

Prefeito
Aidan A. 

Ravin (PTB)
Aidan A. 

Ravin (PTB)
Aidan A. 

Ravin (PTB)
Aidan A. 

Ravin (PTB)

Secretaria de Educação4  de Educação de Educação de Educação

Secretário Cleide Bauab 
Eid Bochixio

Cleide Bauab 
Eid Bochixio

Cleide Bauab 
Eid Bochixio

Cleide Bauab Eid 
Bochixio (abr)
Eledir Volpon 

(abr-ago)
Cleide Bauab Eid 

Bochixio (ago)

Departamen-
to / EJA

de Educação de 
Jovens e Adultos

de Educação de 
Jovens e Adultos

de Educação de 
Jovens e Adultos

de Educação de 
Jovens e Adultos

Diretor Claudio Donizeti 
dos Santos

Claudio Donizeti 
dos Santos (mar.)

Eledir Volpon ( jun.

Eledir 
Volpon

Eledir Volpon 
(abr.)

Maria José da Silva 
Machado (abr.)

2013 2014 2015 2016

Prefeito
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1 - Lei no 6.510, de 15.5.1989, Art.32 a 36;

2 - Lei nº 6608/90, Art.36;
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4 - Decreto nº 15933/2009, Art. 3º  Fonte: PSA SAM-DRH-Gerencia de Administração de Pessoal 
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E
ntre os anos 1993 e 
1996, a ênfase da polí-
tica municipal de edu-
cação voltou-se para a 
criança,1 o que arrefe-

ceria a atividade de educação 
de jovens e adultos em Santo 
André. 

A EJA ficou no limbo; 
acabaram literalmente 
com a Educação de Jovens 
e Adultos porque não era 
prioridade de governo; a 
prioridade era a educação 
infantil. Como agora... é a 
área que o município tem 
que dar conta de atendi-
mento integral.2 

A educação de jovens e adultos, 
porém, se manteve como um 
tema de discussão e como expe-
riência em outros municípios 
da região e do país, integrada 
de diferentes modos à educa-
ção profissional.3 Estruturá-la 
em torno da ideia de trabalho 
como capacidade humana de 
transformação e da formação 
integral do trabalhador mobi-

1-  Gestão Newton da Costa Brandão 

2 -  Rosimeire Antonio, entrevista concedida a Fernan-
da Scalvi, em 19.7.2016

3 -  Em 1990, na Conferência Mundial “Educação para 
todos” se desenvolveu a ideia de articulação entre 
a educação básica e a de jovens e adultos, o que 
incentivaria a discussão a respeito.

lizou a atenção das oposições 
sindicais, em especial a dos me-
talúrgicos, de sindicatos e de 
centrais sindicais. Tratava-se 
de levar em conta as relações 
e a divisão social do trabalho, 
e articular políticas de educa-
ção às de emprego e desenvol-
vimento, em meio a profundas 
transformações relacionadas à 
concepção neoliberal de eco-
nomia então em voga.

Ainda que incluindo disputas 
de opinião, em 1995, uma reso-
lução da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) propôs que 
a educação profissional se de-
senvolvesse em Centros Públi-
cos de Formação Profissional 
onde seriam ofertados cursos 
de alfabetização, pós-alfabeti-
zação, qualificação e requali-
ficação profissional, sem que 
isso implicasse a exclusão do 
ensino regular, público, gratui-
to e de qualidade, e da garantia 
dos direitos de acesso e perma-
nência nele, bem como outros 
direitos estabelecidos no Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA), aprovado em 1990.4 

4 -  7o Plenária Nacional da CUT sobre Formação 
Profissional. Desde 1992, a CUT formara uma 
Comissão de Educação e passou a discutir o tema. 
O financiamento do Plano Nacional de Formação 
Profissional (Planfor), do Ministério do Trabalho, 
propiciaria a sindicatos e outras entidades a oferta 
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Um significativo avanço nesse 
sentido ocorreu em 1996, quan-
do aprovada a nova Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação; nela 
se estabeleceu que a educação 
profissional seria desenvolvida 
em articulação com “o ensino 
regular ou por diferentes estra-
tégias de educação continuada, 
em instituições especializadas 
ou no ambiente de trabalho”.5 
Isso viria ao encontro da insti-
tucionalização de projetos fora 
do sistema de educação pro-
fissional ainda predominante, 
constituído na década de 1940, 
sob o controle de empresários, 
e orientado para o adestramen-
to da mão de obra segundo a 
perspectiva do mercado.

O adestrar, isto é, habilitar pes-
soas ao exercício de uma ativi-
dade, excluía a ideia de trabalho 
como forma de realização hu-
mana e implicava a aceitação 
tácita do caráter por ele assu-
mido na sociedade capitalista. 
No âmbito externo e crítico a 
essa proposta de educação pro-
fissional, o que se pretendia era 

de cursos profissionalizantes. Destaca-se o projeto 
“Integrar”, da Confederação Nacional dos Metalúr-
gicos (CNM) e o “Educação dos trabalhadores 
pelos trabalhadores”, desenvolvido pelo Centro de 
Educação, Estudos e Pesquisas-CEEP (Bronzate, 
2008, p.42-4).

5 - Lei n.9.394, de 20.12.1996, Art. 40.

formar cidadãos trabalhado-
res, pessoas conscientes de seu 
lugar na sociedade. Essa pers-
pectiva seria adotada em Dia-
dema e, em seguida, em Santo 
André, quando, respeitados os 
princípios que haviam definido 
a atuação do SEJA e as defini-
ções da 5ª Conferência Inter-
nacional sobre a Educação de 
Adultos, realizada em 1997, a 
educação de jovens e adultos 

foi retomada em uma perspec-
tiva profissionalizante.6 Entre 
1993 e 1996,

6 -  A 5ª Confitea realizou-se em Hamburgo, no ano 
1997, e ampliou o conceito de formação de adultos 
definindo-o como processos formais e informais de 
aprendizagem e educação continuada ao longo da 
vida. O documento final do encontro, entre outros 
aspectos, realça a importância da formação para a 
cidadania, para a democracia e para uma cultura 
da paz; da garantia do direito universal à alfabetiza-
ção e à educação básica; da promoção da igualdade 
e da equidade nas relações entre homens e mu-
lheres, e, diante das transformações da economia 
mundial, da formação para o mundo do trabalho. 

3 - A Retomada de uma Política

Congresso de Educação 
de Santo André, 1997. 

Acervo MSAOAG
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foi desarticulada parte da 
proposta curricular criada 
na gestão anterior e a aulas 
seguiram mais num for-
mato de supletivo do que 
numa perspectiva de uma 
educação emancipadora e 
integral. Neste período o 
ensino profissionalizante 
era inexistente na Secre-
taria de Educação. Havia 
alguns cursos na promo-
ção social, PROSSAN.7 

A gestão Celso Daniel entre 
1997 e 2000 foi um período 
oportuno a ajustes decorrentes 
das novas atribuições do poder 
municipal na área de educação. 
Em 1996, por determinação fe-
deral, passou a caber aos mu-
nicípios a responsabilidade do 
ensino fundamental,8 o que em 
Santo André ampliou o alcance 
das metas definidas para a edu-
cação. O projeto de educação 
proposto para o período 1997-
2000 foi discutido em conjunto 
com a sociedade, ampliando 

7 -  Antônio Gomes Jardim, informação escrita em 
7.10.2012. Hoje professor, Jardim vêm atuando 
na EJA em várias funções, desde 1990: assistente 
pedagógico até outubro de 1990, quando se tornou 
chefe do SEJA por dois anos. Entre 1992 e 2002, 
exerceu o cargo de gerente de Educação de Jovens 
e Adultos. Passou então a assistente pedagógico no 
CPFP Onze de Junho. 

8 -  Lei n.7.760, de 3.12.1998 institui o ensino funda-
mental em Santo André, atendendo a aprovação da 
Emenda Constitucional n.14/96.

seu sentido democratizante e 
promotor da qualidade da edu-
cação, o que incluiu melhorias 
nas condições de trabalho e 
formação permanente dos pro-
fessores, o estímulo à perma-
nência na escola e, no caso da 
EJA, a capacitação dos indiví-
duos para enfrentar as deman-
das e exigências do mundo do 
trabalho.9

Para continuar, 
mudar...
Ao apresentar o plano de edu-
cação de Santo André para o 
ano 1997, a então secretária 
Maria Selma de Moraes Rocha 
realçou o caráter alternativo da 
postura dessa administração 
em relação às políticas adota-
das nas esferas federal e esta-
dual da administração pública. 
Tal caráter consubstanciava-se 
nos desafios de democratização 
do acesso e permanência na es-
cola, na obtenção de qualidade 
e de uma gestão democrática 
da educação. Mas, sobretudo, 
na absorção da diversidade, em 

9 -  A permanência na escola seria estimulada com a 
criação de um programa de renda mínima para 
famílias; a educação infantil também foi reformu-
lada, com a união dos serviços de pré-escola e cre-
che. Programa de Governo Celso Daniel, 1997-2000.

termos pedagógicos traduzida 
na valorização da experiência 
social, cultural, cognitiva e afe-
tiva dos educandos.10 

Na mesma publicação,11 um 
texto sobre a educação de jovens 
e adultos e a formação profis-
sional aponta a diversidade não 
mais como “um obstáculo, mas 
sim como um facilitador do 
aprendizado”, tendo em vista 
a incorporação de múltiplas 
experiências de vida e habili-
dades cognitivas às exigências 
contemporâneas, impessoais, 
do mundo do trabalho. Desse 
ponto de vista, destaca-se o 
papel do educador; caberia a 
ele aceitar a diversidade como 
instrumento de articulação de 
saberes particulares e univer-
sais e fazer disso uma forma 
de ressignificação das relações 
entre o indivíduo e a socieda-
de a partir de um olhar crítico, 
que conduzisse à estruturação 
de experiências coletivas de 
criação e à transformação das 
formas de vida.

10 -  Cf. Introdução de Selma de Moraes Rocha (Santo 
André, 1997, p.7-10). Acervo MSAOAG. A Estação 
Gente, publicada entre 1997-2000 pela SEFP, 
dirigia-se aos profissionais atuantes na educação 
municipal, divulgando o pensamento e as práticas 
que constituíam a política de educação em Santo 
André. 

11-  Santo André (1997, p.16). Acervo MSAOAG.

Essa postura que tende a equili-
brar as experiências do educa-
dor e do educando na tarefa de 
construção do conhecimento e 
a especificidade da educação de 
jovens e adultos justificam as 
preocupações com a formação 
continuada dos profissionais 
envolvidos. Esse aspecto teria 
um lugar especial na política de 
educação e foi essencial para a 
valorização do papel social do 
professor e para aperfeiçoar a 
contínua reorientação curricu-
lar necessária à proximidade 
do ensino com a sociedade.

Em 1997, uma das primei-
ras medidas do governo foi 
a reorganização da estrutura 
administrativa municipal. A 
Secretaria de Educação, Cultu-
ra e Esportes foi desmembrada 
e algumas de suas competên-
cias foram transferidas para a 
Secretaria de Educação e For-
mação Profissional (SEFP), 
composta por departamentos, 
entre os quais um diretamen-
te voltado para a Educação do 
Trabalhador (DET), onde esta-
vam as gerências de Educação 
Profissional e Educação de Jo-
vens e Adultos.12

12 - Lei n.7.469, de 21.2.1997, Art. 6o. 

3 - A Retomada de uma Política
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No decorrer desse ano, a res-
ponsabilidade do DET foi 
ampliada com a inclusão do 
Movimento de Alfabetização 
de Jovens e Adultos de Santo 
André (Mova), que já atuava na 
cidade de forma independente. 
Seus educadores eram volun-
tários e as salas ocupavam es-
paços em entidades civis, cuja 
relação com os movimentos so-
ciais, ou com as comunidades, 
era muito próxima. O Movi-
mento passaria a contar como 
apoio financeiro da prefeitura, 
o que se tornou possível com 
a aprovação de uma lei muni-
cipal que autorizou a SEFP “a 
credenciar ou firmar convênios 

com entidades assistenciais, 
sociedades, associações e insti-
tuições” sediadas no município 
para a alfabetização de jovens a 
partir dos 14 anos de idade, que 
não houvessem completado as 
quatro primeiras séries do en-
sino fundamental e adultos.13 

Cabia à Secretaria assessorar, 
orientar e fiscalizar a implan-
tação e o desenvolvimento do 
Plano de Trabalho do Mova in-
dicando parâmetros e requisi-
tos mínimos para as atividades, 
bem como avaliar seu desen-
volvimento; cabia-lhe também 
promover e efetivar a formação 
pedagógica permanente dos 
monitores que atuassem junto 
às classes de alfabetização.14 
Passou-se então a realizar men-
salmente o Fórum Mova em 
que se apresentavam as ne-
cessidades das comunidades, 
socializavam-se experiências 
e avaliava-se o trabalho de-
senvolvido. Ao mesmo tempo 
foram retomados os princípios 

13 - Lei n.7.576, de 9.12.1997.

14 - Ibidem.

que haviam orientado a cria-
ção da EJA na cidade e revista a 
orientação curricular, na pers-
pectiva de desenvolver-se, con-
juntamente, a elevação escolar 
e a formação profissional.

Em dezembro de 1997, foi regu-
lamentado o Fundo de Apoio à 
Educação, instituído em 1991, 
um instrumento de grande im-
portância para o desenvolvi-
mento da política de educação 
municipal. Através dele seria 
possível captar recursos junto 
ao setor público e privado para 
desenvolvimento de progra-
mas específicos da SEFP, in-
cluindo-se a complementação 
dos destinados a manutenção 
e ampliação da rede física es-
colar pública, a aquisição e re-
paro de material permanente, 
ou de consumo, necessários 
a ações, projetos e atividades 
educacionais, e para projetos 
e programas pedagógicos, em 
especial os de formação e ca-
pacitação de educadores e de 
atendimento aos portadores de 
necessidades especiais. Essa 
possibilidade estendia-se aos 
projetos e programas de alfabe-
tização de jovens e adultos e de 
formação profissional.15 

15 - Decreto n.13.983, de 29.12.1997.

3 - A Retomada de uma Política

3o Congresso Municipal de Edu-
cação de Santo André - Comed, 
1999. Acervo MSAOAG
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Nessa gestão, a SEFP definiu 
como eixo de suas ações a “Edu-
cação Inclusiva”; a expressão, 
que ao mesmo tempo indicava 
uma concepção e uma orien-
tação política, baseava-se em 
“políticas educacionais que ti-
nham como horizonte a demo-
cratização do acesso, da gestão 
e a qualidade social”;16 Segun-
do Maria Selma Moraes Rocha, 
até 2000 secretária de Educação 
de Santo André:

A meu juízo, o problema 
envolve uma dimensão que 
é da política educacional, 
mas envolve também uma 
dimensão que é da vida 
social dessas pessoas. Se 
você não toma isso como 
um desafio, é muito difícil 
aproximá-las da escola ou 
mantê-las na escola.17 

A educação, é possível afirmar, 
atua no campo dos desafios. 
Esses são o motor de sua cons-
tante adequação à rápida dinâ-
mica da transformação social; 
muitos dos que impulsionam a 
EJA foram enfrentados e equa-
cionados nesse período. Entre 

16 -  Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista conce-
dida a Fernanda Scalvi, em 16.8.2016.

17 - Ibidem.

eles, aponta Selma, os relacio-
nados à condição do educando, 
na qual se incluem a culpa e a 
vergonha por não ter estuda-
do; e a evasão escolar, muitas 
vezes causada por condições 
socioeconômicas. E, também, 
a de promover a criação do vín-
culo afetivo entre aluno e esco-
la, uma vez que ela preenche a 
falta de outros espaços de en-
contro, de sociabilidade, e deve 
ser um espaço de interação.18 

Uma nova 
dinâmica 
Em 2000, o Programa Integrado 
de Inclusão Social (PIIS) permi-
tiu dar continuidade e aperfei-
çoar as ações de melhoria de 
qualidade de vida iniciadas na 
primeira gestão Celso Daniel, 
das quais fizeram parte as ati-
vidades de alfabetização desen-
volvidas pelo SEJA.19 Centradas 
nos eixos de atuação da Secre-

18 - Ibidem.

19 -  Lei n.7.553, de 14.11.1997, autoriza o prefeito a 
celebrar uma convenção de financiamento com a 
Comunidade Europeia. Programa n.BRA B7-30l0 
95/ll5, sob o título “Programa de apoio às popu-
lações desfavorecidas (particularmente crianças e 
adolescentes) nas Regiões Metropolitanas do Rio 
e São Paulo”. O PIIS desenvolveu-se entre 1998 e 
2000. Com algumas adaptações teria continuidade 
na gestão seguinte; em 2001 passou a denomi-
nar-se “Santo André mais igual”.

taria de Habitação, tais ações 
haviam envolvido outros seto-
res da administração munici-
pal, movimentos e instituições 
da sociedade civil no objetivo 
de integrar os então 84 núcle-
os de favela identificados em 
Santo André aos bairros onde 
estavam localizados.

No final da década de 1990, o 
total de núcleos subiu para 137; 
todos apresentavam grande di-
versidade de problemas, desde 
a regulamentação fundiária 
até o acesso à educação, à for-
mação profissional e à saúde. 
A estratégia para enfrentar a 
exclusão social aí representa-
da impôs ações articuladas de 
diversos setores da administra-
ção pública centradas no PIIS e 
com participação ativa dos mo-
radores locais.20

A fase experimental, de estru-
turação da metodologia e das 
formas de articulação e condu-
ção das reflexões do conjunto 
de pessoas envolvido, atingiu 
quatro núcleos: Tamarutaca, 
Sacadura Cabral, Quilombo II 
e Capuava. Esse momento pos-
sibilitou avanços no sentido de 

20 -  Ver Santo André (2000). Acervo MSAOAG. O 
Programa envolveu 11 órgãos municipais e 14 
entidades parceiras.

construção de uma cidade mais 
igualitária, em que as pesso-
as dispusessem, entre outros 
bens sociais, de trabalho e edu-
cação,21 mas, também, trouxe 
acúmulos positivos à consoli-
dação das práticas profissiona-
lizantes da EJA que haviam se 
iniciado em 1997. 

Desenvolvido por entidade par-
ceira,22 o Centro de Educação 
Estudos e Pesquisas (CEEP), co-
ordenado pela SEFP — Projeto 
Trabalhador Cidadão (PTC) —, 
consistia na oferta de cursos li-
vres de formação profissional 
na área da construção civil e 
favoreceram uma larga faixa da 
sociedade andreense desprovi-
da das condições mínimas de 
adequação às exigências im-
postas pela reorganização da 
produção e suas repercussões 
na vida cotidiana. 

Entre outros objetivos, o PTC 

21-   Programa de Governo Celso Daniel, 1997-2000. 
Disponível em: <Elcv.art.br/santoandre/biblioteca/
namidia/1997_2000_olhar_direto.pdf>. Acesso em: 
2.8.2016.

22 -  Termo de Convênio n.84/2000, realizado direta-
mente entre o CEEP e a Unidade de Gestão do 
Programa, da Prefeitura. A Unidade também 
coordenava o desenvolvimento do Projeto. Acervo 
CEEP. É possível que a prática de contar com 
parcerias desde de 2000 frequente na EJA tenha se 
delineado a partir do PTC.
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pretendia desenvolver proces-
sos de formação, iniciação e 
orientação profissional,

[...] contribuindo para que 
os moradores jovens e 
adultos das áreas prioriza-
das pelo Programa possam 
se inserir ou reinserir no 
mercado de trabalho assa-
lariado formal ou informal 
e estimular para que con-
tinuem os estudos na rede 
regular de ensino, conside-
rando as transformações 
atuais das atividades pro-
dutivas e serviços.23

23 -  Projeto Trabalhador Cidadão, Objetivos. Pasta 
Convênio 084/2000. Acervo CEEP.

Contando com o amplo apoio 
das comunidades no que se 
refere a oferta de espaços 
para salas de aula, oficinas, 
laboratórios e confraterniza-
ções, o PTC também estabele-
ceu ações comuns com outros 
setores da administração mu-
nicipal integrantes do PIIS.24 
Posteriormente, os cursos ofe-
recidos ampliaram-se acom-
panhando o desenvolvimento 
daqueles oferecidos pelo SEJA 
que, à época, os tinha confi-
gurado com aspectos curricu-
lares e didáticos definidos, da 
mesma forma que equaciona-
ra a formação continuada dos 
professores e instrutores.25

Ao longo do ano 2000 se in-
tensificaram as dificuldades, 
entre elas a financeira, que 
acabaram por levar à conso-
lidação do desenvolvimento 
dos cursos profissionalizantes 
do SEJA pelos professores da 
rede e das entidades convenia-
das, com equipes próprias que 

24 -  Pasta Convênio 084/2000. Projeto Trabalhador 
Cidadão-PTC, Relatório de 30.12.2000, assinado 
por Cícero Umbelino da Silva. Acervo CEEP. 
Parte dessa aceitação refere-se às salas do Mova 
instaladas nas comunidades. 

25 -  Hoje se mantêm ainda cursos, na época, 
comuns ao SEJA e ao PTC, tais como os de 
eletricidade, auxiliar administrativo; informá-
tica; cabeleireiro. Ver Pasta Convênio 084/2000. 
Acervo CEEP; Santo André (2000); e entrevista 
com Nadia Gebara, em 8.8.2016. 

incluíam instrutores, cabendo 
ao DET o seu controle políti-
co pedagógico.26 Por dois anos 
essas exerceram atividades em 
todos os CPFP; então passaram 
a atender uma só unidade, o 
que facilitaria o entrosamento 
entre as equipes. 

Uma publicação de 2000 apon-
ta a concepção e atualidade do 
tema educação do trabalhador 
naquele momento, bem como 
de suas premissas na EJA.27 Ne-
gava-se a perspectiva corren-
te, aceita pelo senso comum, 
da necessidade de “um novo 
perfil”, o de um trabalhador 
flexível e polivalente, que aten-
desse a reestruturação produ-

26 -  Lei n.8.045, de 27.6.2000 autoriza a celebração 
de convênio entre o Município de Santo André e 
entidades assistenciais, sociedades, associações, 
entidades sindicais, fundações, organizações 
não governamentais e instituições regularmente 
constituídas e cadastradas no município, visando 
cooperação técnica e financeira para desenvol-
vimento dos projetos vinculados ao Programa 
de Apoio às Populações Desfavorecidas. Pouco 
depois, a Lei n.8.142, de 22.12.2000, autoriza a ce-
lebração de convênio entre o Município de Santo 
André, “através das Secretarias de Cidadania e 
Ação Social e Educação e Formação Profissional, 
a celebrarem convênios de cooperação técnica e 
financeira com organizações não governamentais 
de interesse público sem fins lucrativos, para exe-
cução de programas, projetos e serviços pertinen-
tes às suas áreas de atuação [...]”. 

27 -  Ver Santo André (2000), Acervo MSAOAG; também 
foi referência o documento, mimeografado, sem 
título, semelhante à publicação referida. Acervo 
particular, Antônio Gomes Jardim. Entre as con-
cepções sobre educação do trabalhador, ver, por 
exemplo, Resoluções da CUT - 7a Plenária, no 5o 
Concut, 9a Plenária; Plataforma de Educação de 
Cidadãos Trabalhadores – RJ, 1995.
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anos do Serviço de Educação de 
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los Gomes, 1999. Col. PSA, acervo 
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tiva em curso e se colocasse 
como parceiro “para garantir 
a competitividade da empresa 
do mercado”. Considerando as 
transformações do mundo do 
trabalho e seus reflexos na vida 
dos trabalhadores; e a partir 
de uma posição crítica em re-
lação às matrizes neoliberais 
da sociedade, a proposta da 
EJA profissionalizante não via 
a educação como “promessa 
de empregabilidade” e a for-
mação profissional como “uma 
solução para o desemprego”. A 
partir do ponto de vista demo-
crático e popular, o DET assumi-
ra a educação como um direito 
e o ensino profissionalizante 
como um fator de inclusão so-
cial, desde que articulado a 
uma política de geração de em-
prego e integrado a um projeto 
educativo global, que amplias-
se conhecimentos e fizesse do 
trabalhador-educando um “su-
jeito social, que conheça e lute 
pelos seus direitos”, qualifica-
do, com autonomia.28 

De forma resumida, o objetivo 
da EJA em Santo André pode 
ser assim definido: 

28 -  Nadia Gebara, “Formação profissional e educação 
frente às transformações do mundo do trabalho 
e da vida” Santo André (2000, p.9-14). Acervo 
MSAOAG.

formar profissionais e 
cidadãos, cujo conheci-
mentos e habilidades para 
o trabalho estão apoiados 
numa base de educação 
geral, em que se articulam 
as linguagens e as ciências 
da natureza e do homem. 
Com qualidade, ampliação 
do acesso e gestão demo-
crática.29 

De acordo com a opinião dos 
responsáveis pelo DEJA, a con-
figuração de uma política de 
ensino de qualidade incluiria 
a ampliação de acesso e a ga-
rantia de permanência na es-
cola e uma efetiva participação 
da comunidade na gestão da 
educação. Entre outros aspec-
tos, considerava-se essencial a 
elaboração de políticas “para 
as várias facetas da educação 
de jovens e adultos, desde al-
fabetização até formação pro-
fissional [...]”. E, também, a 
manutenção de um diagnóstico 
permanente das necessidades 
de educação e formação profis-
sional de jovens e adultos, bem 
como da “situação de emprego 
e formação profissional do ABC 

29 - Ibidem, p.14.

e da região metropolitana de 
São Paulo [...]”.30

Recomendava-se ainda, uma 
ampla ação de combate ao 

preconceito em relação ao 
analfabeto, reconstruindo 
o conceito de alfabetiza-
ção e seus direitos sociais; 
[...] e engajar setores or-
ganizados da sociedade 
num amplo Movimento de 
Alfabetização e Educação, 
ampliando o alcance do 
Serviço de Educação de 
Jovens e Adultos.31

A proposta político-pedagógi-
ca então construída implica-
va articular a formação para o 
mundo do trabalho e o desen-
volvimento para o exercício 
da cidadania, proporcionando 
ao educando “conhecimentos 
pertinentes à sua iniciação ou 
qualificação/ requalificação em 
uma profissão e ao seu desen-
volvimento integral.”32 Busca-
va-se trabalhar na direção de 

uma qualificação para a 
inserção política e cultu-

30 - Santo André (2000, p 17-18). Acervo MSAOAG.

31-  Santo André (2000, p 18). Acervo MSAOAG.

32 - Santo André (2000, p.20). Acervo MSAOAG.

ral do educando na socie-
dade [...] resgatando sua 
identidade, respeitando e 
reconhecendo seus vários 
saberes e ampliando-os, 
contribuindo para que 
os educandos conheçam 
e possam participar do 
desenvolvimento de novas 
propostas tecnológicas, 
assim como, capacitando-
-os para analisar e gestar 
propostas alternativas de 
geração de emprego e ren-
da.33

Tratava-se da “construção de 
um novo coletivo social, de 
uma nova realidade a partir 
de valores mais democráticos, 
mais éticos, mais solidários e 
cooperativos”, cabendo ao edu-
cador transmitir uma versão 
ampla do processo produtivo e 
a dimensão do exercício da ci-
dadania, bem como ampliar a 
capacidade do educando plane-
jar seu trabalho e sistematizar 
os saberes acumulados por ele 
e pelos demais trabalhadores. 
O estimulo à participação, o di-
álogo e o reconhecimento do 
universo cultural e cognitivo do 
educando constituíam, e man-
têm-se ainda, como a base da 

33 - Santo André (2000, p.20). Acervo MSAOAG.
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metodologia de ensino adotada 
pela EJA.34 

Ao findar a segunda gestão 
Celso Daniel, a integração entre 
a educação fundamental e pro-
fissional constituía a essência 
dos programas desenvolvidos: 
de Qualificação e Requalifica-
ção Profissional (PQRP), Educa-
ção para o Mundo do Trabalho 
(PEMT) e Suplência Profissiona-
lizante. Referenciando objetivos 
específicos nos objetivos gerais 
do SEJA e nas ideias de currí-
culo aberto e currículo móvel, 
esse referente à profissionaliza-
ção e o primeiro às disciplinas 
básicas, buscavam o desenvol-
vimento de “habilidades” bási-
cas, de gestão e específicas. 

Embora o termo “habilidades” 
também integrasse as propos-
tas da Secretaria de Formação 
Profissional do Ministério do 
Trabalho, o conceito utilizado 
nos cursos do DET diferia desse 
e, assim, expressava a diferen-
ça entre as duas concepções 
de educação. Por exemplo, por 
habilidades básicas em Santo 
André se entendiam as “capa-
cidades que garantiam ao indi-
víduo sua inserção no mundo 

34 - Santo André (2000, p.21-7). Acervo MSAOAG.

contemporâneo”, quer do 
ponto de vista das competên-
cias técnicas, quer do ponto de 
vista do exercício da cidadania. 
Contrapunha-se, assim, ao en-
tendimento da esfera federal, 
onde eram pertinentes ao “do-
mínio funcional da leitura, es-
crita e cálculo”, além de “outros 
aspectos cognitivos e relacio-
nais”. 35

35 -  Grupo de Trabalho Tripartite da SERT-SP, apud 
Santo André (2000, p.73). Acervo MSAOAG. 

O sentido social da política de 
educação em desenvolvimento 
incluía a criação de um lugar 
específico, virtual, o Centro Pú-
blico de Formação Profissional 
(CPFP), que, entre outras fun-
ções, deveria “integrar e articu-
lar esforços e recursos presentes 
na comunidade” e fora dela, tais 
como escolas, empresas e sindi-
catos; “funcionar como espaço 
de articulação entre todos os 
profissionais de educação e de 
formação profissional e os que 
atuam em empresas, sindicatos 

3 - A Retomada de uma Política

e ONGs”; e “constituir-se como 
um centro difusor de novas ini-
ciativas no campo da formação 
profissional e de discussões 
sobre o mundo do trabalho [...] 
e de propostas de políticas pú-
blicas nas áreas de educação, 
trabalho, geração de emprego 
e gestão pública democrática”, 
todos serviços a serem sintoni-
zados com as transformações 
pelas quais passa o mundo do 
trabalho, “através de um Ob-
servatório de Situações de Em-
prego e Formação Profissional”. 
Ao Centro virtual se interliga-
riam as Unidades de Formação 
Profissional, cuja denomina-
ção também as definia como 
Centros Públicos de Formação 
Profissional, constituindo uma 
rede de atendimento. 36 

Em 2001 foi criado o Observató-
rio da Educação e do Trabalho, 
hoje extinto, ao qual couberam 
responsabilidades, mais tarde 
ampliadas, entre as quais a de 
relacionar as oportunidades de 

36 -  Santo André (2000, p.35). Acervo MSAOAG; fun-
ções propostas pelo Grupo de Trabalho Tripartite, 
do Estado de São Paulo. Projeto: “Centro Público 
de Formação Profissional”- SERT-SP, versão preli-
minar de 10.11.1997.

Cerimônia de comemoração, 10 anos do 
Serviço de Educação de Jovens e Adultos - 
SEJA.Teatro Carlos Gomes, 1999. Col.PSA, 
acervo MSAOAG.
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trabalho com as de formação 
oferecidas,37 fator positivo para 
os resultados das ações públi-
cas e para a obtenção de em-
prego formal ou informal pelos 
educandos. 

A importância da criação de 
locais específicos para a edu-
cação profissional de jovens e 
adultos já fora comprovada em 
Diadema; em Santo André, pos-
sivelmente ainda em fase expe-
rimental a implantação teria se 
iniciado no final da década de 
1990, uma vez que apenas em 
2000 se tornariam unidades 
administrativas.38 Nesse ano, 
o Conselho Nacional de Educa-
ção regulamentou as “Diretri-
zes Curriculares Nacionais para 
Educação de Jovens e Adultos” 
e lhe atribuiu as funções repa-
radora, de promoção da cida-
dania por meio de recuperação 
do direito à educação; equaliza-
dora, de garantia ao acesso aos 
bens sociais; e qualificadora.

37 - Bronzate (2008, p.74-5). 

38 -  Lei n.8.147, de 27.12.2000, cria as unidades 
administrativas denominadas “Centros Públicos 
de Formação Profissional” subordinados ao De-
partamento de Educação do Trabalhador (DET), 
da Secretaria de Educação e Formação Profissio-
nal. Entrevista com então coordenador do Ensino 
Profissionalizante em Diadema, Carlos Kopcak, 
em 8.7.2016. Em Diadema, foi criada a Fundação 
Florestan Fernandes (1996) que hoje concentra as 
atividades de formação profissional da prefeitura.

Nos CPFP iriam se materia-
lizar as propostas que consti-
tuíam a política de formação 
profissional do município, em-
bora não exclusivamente, pois 
essas também se desenvolviam 
em algumas EMEIEF.39 O pri-
meiro CPFP a ser constituído, 
o Onze de Junho, se localiza-
va próximo ao centro, onde se 
efetivaram cursos em parceria 
com entidades sindicais e de 
empreendedores.40

Tínhamos um prédio na Casa 
Branca, um bairro próximo 
ao centro de Santo André, na 
Rua Onze de Junho. [...] Nós 
pegamos esse prédio, que 
era uma antiga fábrica têxtil 
e tinha sido passado para 
a prefeitura por causa de 
dívida, fizemos uma reforma 
básica e começamos.41 

39 -  Em 2000 nas EMEIEF Luiz Gonzaga, Jardim Gua-
rará, Maria Delphina Neves, Elisabeth Leonardi 
e Jorge Marcos de Oliveira. Santo André (2000, 
p.44). Acervo MSAOAG.

40 -  “Qualificação e Requalificação Profissional (PQRP), 
com a Central de Trabalho e Renda da CUT, 
Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing 
(Sintratel), Câmara do ABC/Associação Comercial e 
Industrial de Santo André-Acisa; e “Educação para 
o Mundo do Trabalho (PEMT)”: Iniciação Profissio-
nal. Também aí se realizaram os cursos de eleva-
ção de escolarização articulados à qualificação ou à 
requalificação: Suplência Profissionalizante (1ª a 4ª 
séries); Projeto Integrar (5ª a 8ª séries), em parceria 
com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM/CUT); Projeto Alquimia (5ª a 8ª séries), em 
parceria com o Sindicato dos Químicos do ABC. 
Santo André (2000, p.39-41). Acervo MSAOAG.

41-  Carlos Kopcak, entrevista concedida em 8.7.2016.

Em seguida, outro foi instala-
do em Tamarutaca, um dos nú-
cleos objeto das ações do PIIS. 
Aí se concentraram cursos de 
Construção Civil desenvolvidos 
em parceria com o Senai e o 
Sindicato da Indústria de Cons-
trução Civil. 

O Tamarutaca trabalha-
va com construção civil 
e era no espaço, onde é 
a Secretaria de Obras. A 
gente usava um cantinho 
– vamos dizer assim. O 
potencial do Tamarutaca 
era a área da construção 
civil; os galpões situados 
no pátio, eram locais da 
prática profissional. As 
salas de aula eram muito 
pequenas.42

A partir de então os CPFP co-
meçaram a se expandir para 
áreas periféricas. O Júlio de 
Grammont, situado no Jar-
dim Cristiane, foi instalado 
por reivindicação dos mora-
dores da região nas discussões 
do Orçamento Participativo. 
Essa Unidade foi a primeira a 
instalar um Conselho Gestor 
Provisório, com participação 

42 -  Rosimeire Antonio, entrevista concedida em 
19.7.2016.

da comunidade.43 Inicialmen-
te reivindicou-se apenas um 
curso de informática; mas o 
CPFP se tornaria uma referên-
cia, comportando múltiplos 
cursos e atividades.

Nosso primeiro trabalho 
na direção foi acessar uma 
pesquisa de campo reali-
zada pela Prefeitura para 
descobrir outras potencia-
lidades. Foi aí que começa-
mos a montar as oficinas 
para trazer outros cursos 
como Imagem Pessoal, a 
Informática e ter a área da 
Construção Civil e, ainda 
a área, o que a gente cha-
mava de Comércio e Ser-
viços, que tinha Hotelaria, 
Alimentação, tinha outras 
potencialidades.44 

Em um dos Centros nesse pe-
ríodo instalados, não mais em 
funcionamento, o Casa Esco-
la, se desenvolveram cursos 
preparatórios para o emprego 
doméstico e, pela marcante 
presença feminina, discutiam-
-se as relações de gênero, em 
interface com a Secretaria dos 

43 - Santo André (2000, p.39-41). Acervo MSAOAG.

44 -  Rosimeire Antonio, primeira diretora do CPFP 
Julio de Grammont, entrevista concedida em 
19.7.2016.
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Direitos da Mulher. Grada-
tivamente, as atividades de 
educação de adultos, antes pul-
verizadas em diversas escolas, 
começavam a ser concentra-
das, embora ainda não em uma 
especialidade exclusiva, como 
ocorreria posteriormente. 

Hoje, passados cerca de 17 
anos da instalação do primei-
ro CPFP, a população dispõe de 
cinco unidades onde se desen-
volvem os cursos de Educação 
de Jovens e Adultos integrada a 
Formação Inicial e Continuada, 
entre os quais o João Amazo-
nas, especialmente projetado 
para essa finalidade, com audi-
tório, salas amplas e estrutura 
para cozinha, inaugurado em 
2006. Por meio de parcerias 
com indústrias automobilísti-
cas, algumas realizadas, pre-
tendia-se aí oferecer cursos 
para a mecânica de autos e de 
motos, o que se mostrou invi-
ável. O Centro se tornou um 
espaço da área da Imagem Pes-
soal e da Alimentação.45 

45 -  Rosimeire Antonio, entrevista concedida em 
19.7.2016. Além do CPFP João Amazonas, situado 
em Capuava, há CPFP Valdemar Mattei, antes 
denominado Onze de Junho, onde estão sedia-
das as atividades de informática, situado Vila 
Pires; CPFP Governador Miguel Arraes, antes 
denominado Tamarutaca, com cursos relativos 
à construção civil, atualmente situado no Jardim 
Cristiane, e atuando na área da Imagem Pessoal 
e Alimentação; o Júlio de Grammont, com cursos 

No início não tínhamos 
ainda condição de juntar 
as formas de ensino prope-
dêutico e profissionalizan-
te. [...] Foi uma luta muito 
grande fazer a parte di-
versificada. Nós achamos 
essa possibilidade na legis-
lação. São coisas que não 
fazem parte das matérias 
tradicionais. Essa parte 
diversificada para nós era 
exatamente a Educação 
para o Mundo do Traba-
lho. No início não podía-
mos fazer isso. Pegávamos 
professores muitas vezes 
afastados da sala de aula 
normal, e se pretendia tra-
balhar com a gente da Rede 
para fazer essa ligação. No 
mesmo espaço do Centro 
Público, nós tínhamos os 
dois tipos de curso. Isso dá 
uma qualidade!46 

Os cursos profissionalizan-
tes cada vez mais se tornaram 
peças essenciais na política de 
educação de jovens e adultos 
em Santo André. Os resultados 
ultrapassam os aspectos prag-
máticos, de inserção no merca-

de Alimentação, situado no Parque Andreense; o 
Armando Mazzo, situado na Vila Guiomar e atua 
na área da Construção Civil.

46 - Carlos Kopcak, entrevista concedida em 8.7.2016.

do de trabalho, estendendo-se 
ao campo do (re)encontro de 
lugares na sociedade, de (re)
descoberta da solidariedade, 
do companheirismo e de (re)
definições de identidades indi-
viduais e sociais.

A gente não é robô, não 
está ali só para fazer, 
fazer, falar, falar... Tem 
que dar uma palavra de 

3 - A Retomada de uma Política

Lançamento revista Educação In-
clusiva, da Secretaria de Educação e 
Formação Profissional-SEFP. Da es-

querda para a direita, João Avamileno, 
vice-prefeito; Celso Daniel, prefeito; 
e Maria Selma de Moraes Rocha, se-

cretária de Educação, 1997. Col. PSA, 
acervo MSAOAG.
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apoio para o aluno. Muitas 
vezes, ele abre portas que, 
jamais, na vida imaginava. 
O Profissionalizante [...] 
é uma cartilha, um livro 
que a gente tem na vida; 
somente o educador que 
passa sabe o quanto é gra-
tificante, o quanto a gente 
tem peso na vida desses 
jovens, desses adultos, 
desses adolescentes. Mui-
tas vezes são palavras que 
se fala na sala de aula, que 
eles não têm na família, e 
isso é muito gratificante na 
vida deles.47 

Mais que atender as demandas 
de alfabetização e formação 
profissional de jovens e adul-
tos, e ampliar as oportunidades 
de parcerias com a sociedade 
civil, o programa de governo 
1997-2000 incluíra entre as ati-
vidades da Secretaria de Edu-
cação e Formação Profissional 
a realização de atividades com-
plementares, de cunho edu-
cativo, conjuntas com outras 
secretarias, sobre temas varia-
dos, como o meio ambiente. 
A SEFP caberia ainda criar o 

47 -  Georgina de Fátima Beraldo Abreu, monitora do 
Curso de Estética da EJA-Santo André. Entrevista 
concedida a Fernanda Scalvi em 13.7.2016, para 
esta publicação.

Fórum Municipal dos Conse-
lhos de Escola como um espa-
ço permanente de discussão da 
educação e realizar o Congres-
so Municipal de Educação com 
o objetivo de mobilizar a socie-
dade na busca de soluções aos 
problemas dessa área, atuali-
zar e regulamentar o Estatuto 
do Magistério adaptando-o às 
novas propostas educacionais 
e implantar um projeto de for-
mação continuada dos educa-
dores.

A formação permanente foi es-
truturada em duas vertentes, 
atividades semanais por área 
de profissionalização, ou por 
programa, com o objetivo de 
subsidiar os educadores através 
de planejamento de aulas, ava-
liação e produção de materiais 
didáticos. E encontros gerais 
periódicos, onde eram abor-
dados temas segundo neces-
sidades que se configuravam 
a partir da prática em sala de 
aula.48

48 -  Nos encontros gerais foram abordados: em 1998, 
em seminários abertos aos profissionais de todo 
ABC, ”Sistema de Emprego e Formação Profis-
sional na França” e “Concepção e política de 
formação profissional em Santo André”; em 1999, 
as oficinas “Educação e transformações no mundo 
do trabalho” e “Avaliação; e o seminário “Progra-
ma Educação para o mundo do trabalho”. Santo 
André (2000, p.31). Acervo MSAOAG.

A prática diária de sala de 
aula exige espaços de re-
flexão sobre as ações edu-
cativas desenvolvidas. A 
formação dos educadores, 
assim, deve ser permanen-
te, sendo entendida não 
apenas como a programa-
ção especialmente previs-
ta para aprofundamento 
teórico, mas também cada 
reunião pedagógica, cada 
momento de troca e de 
planejamento.49

A “formação inicial”, realizada 
para promover a integração de 
novos profissionais à equipe 
e propostas da EJA, interagia 
com suas experiências e discu-
tia a concepção profissional aí 
adotada, teve início em 1999, 
com as diretoras e assistentes 
pedagógicas que então inicia-
vam suas funções. No ano se-
guinte, envolveu instrutores 
contratados para as oficinas 
profissionalizantes, sistema 
que se mostrou inadequado às 
modulações do horário de ativi-
dades, optando-se então pelos 
profissionais das entidades 
conveniadas. 

Em 1998, realizou-se o I Con-

49 - Santo André (2000, p.30-2). Acervo MSAOAG.

gresso Municipal de Educação-
-Comed.50 No ano seguinte, as 
atividades de formação per-
manente aprimoraram-se com 
a discussão dos Planos Escola-
res de cada unidade de ensino. 
Buscando ampliar a participa-
ção dos profissionais, também 
foram aperfeiçoados os canais 
de discussão, avaliações e re-
definições de procedimentos, 
as reuniões com diretores e 
assistentes pedagógicos. Cons-
truiu-se assim uma forma de 
trabalho que, em linhas gerais, 
permaneceria até o presente, 
constituindo uma rede de parti-
cipação e corresponsabilidade 
de todos na condução e resulta-
dos do processo educativo.51

A reflexão, impulsionada pelas 
atividades de formação, mui-
tas vezes a partir da discussão 
de temas como metodologia 
de textos, envolvia também os 
que atuavam no Mova e apro-
ximavam as duas vertentes da 
estrutura de ensino munici-
pal.52 Desse modo, e por meio 
de outras atividades, como as 
Jornadas de Informação Profis-
sional-JIP, em que as reflexões 

50 - Em 1998 se realizaria o II Comed.

51 - Santo André (1998). Acervo MSAOAG.

52 -  “Educação de jovens e adultos”, Santo André 
(1998). Acervo MSAOAG.
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eram dirigidas ao mundo do tra-
balho e à realidade contempo-
rânea, e Jornadas de Educação 
Profissional, essas direciona-
das à formação de educadores 
do ensino profissionalizante,53 
buscou-se criar uma identida-
de pedagógica coerente com os 
princípios básicos da política 
de educação do município. 

Apoiados por um extenso pro-
grama de formação continuada 
que os preparava para o ines-
perado que integra todo e qual-
quer processo de educação, os 
professores eram, e são, sur-
preendidos por novos desafios, 
que representam a diversidade 
humana, expõem a educação 
como um campo em que não 
cabem receitas, mas, ao con-
trário, mobiliza o exercício da 
criatividade como um elemen-
to essencial do processo edu-
cativo. 

A forma de tratar as relações 
entre teoria e prática exem-
plifica esses desafios. Qual o 
caminho mais adequado, por 
exemplo, em uma situação de 
oficina: explicar a prática pela 
teoria ou explicar a teoria para 
justificar a prática? A escolha 

53 - Ibidem

é difícil, afirma Nadia Gebara, 
pois “Não é bem assim, um de-
pois do outro...”, uma vez que a 
construção do conhecimento 
é “mais complexa, um pouqui-
nho mais dialética”. E conclui: 

Sem desprezar a teoria e 
buscando fazer com que 
ela não seja um mito, mas 
esteja ao dispor das pesso-
as, é possível tirar a chatice 
do treinamento e ajudar 
para que as pessoas descu-
bram coisas novas.54

Descortinar um mundo novo 
talvez seja a expressão que re-
sume o processo de educação 
de jovens e adultos implantado 
em Santo André na virada do sé-
culo XX para o XXI. Nele foram 
envolvidos educandos e educa-
dores, em permanente dinâmi-
ca de troca de percepções, em 
parte absorvidas na forma de 
memória, experiência vivida e 
retida, entre os fatores de apri-
moramento do ensino como 
um serviço que deve atender a 
direitos de cidadania.

54 -  Nadia Gebara participou da equipe que estruturou 
a Suplência Profissionalizante, EJA 1, que se de-
senvolvia com o Ensino Fundamental 1. Entrevis-
ta concedida a Fernanda Scalvi em 8.8.2016.
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Revista Educação Inclusiva, renomeada 
Estação Gente, número dedicado ao ensino 
profissionalizante, 2000. Acervo MSAOAG.
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Um retrato em 
preto e branco
No caso de Santo André, parte 
da experiência de construção 
da política pública de educação 
desenvolvida entre 1997 e 2000 
seria sistematizada em alguns 
números da publicação Esta-
ção Gente Educação Inclusiva. 
Uma delas foi dedicada à divul-
gação de formas de trabalho 
com conteúdos específicos das 
principais disciplinas do ensi-
no regular;55 outra à educação 
de jovens e adultos, incluindo 
o Mova, o SEJA e a Educação 
profissionalizante, essa última 
também objeto de uma edição 
exclusiva.56

Na apresentação do núme-
ro sobre educação de jovens 
e adultos, afirmou-se a vincu-
lação do SEJA às diretrizes de 
democratização de acesso, de 
gestão e de construção da qua-
lidade social da educação que 
vinham orientando a política 
municipal de educação, re-
conhecendo sua importância 

55 - Santo André (1999). Acervo MSAOAG.

56 -  Santo André (dez. 2000), organização de Nadia 
Gebara. Acervo MSAOAG.

para subsidiar a autonomia dos 
trabalhadores no processo de 
transformação da sociedade. 

Apresentaram-se também in-
formações que demonstravam 
a importância do Serviço e a 
aceitação pública da perspec-
tiva da educação adotada, cuja 
base — construção, e não re-
produção, do conhecimento 
— a diferenciava das demais 
propostas vigentes no ensino 
público da mesma modalidade. 

Em 1997, as vagas para a Suplên-
cia haviam subido de 2.646 para 
4.200. Um ano depois se criou a 
Suplência Profissionalizante; a 
ideia era integrar o ensino pro-
pedêutico, correspondente ao 
Fundamental I, à preparação 
profissional, ressignificando-o 
a partir de um atributo comum 
a todos os homens, o trabalho, 
por meio do qual é possível 
criar e transformar.57 Em 1999 
criou-se a Rede Cultural, com 
o objetivo de facilitar o acesso 
dos educandos à cultura. Sobre 

57 -  A denominação e o conceito “profissionalizante” 
remetiam às experiências anteriores de ensino 
democratizante e popular; muitos profissionais 
que haviam participado de uma delas, então 
recente e institucionalizada pela Prefeitura de 
Diadema, passaram a atuar em Santo André. 
Entre eles, o diretor do DET, Carlos Kopcak, e sua 
assessora, Nadia Gebara, haviam elaborado em 
conjunto com Silvia Teles o projeto de Suplência 
Profissionalizante em Diadema.

a importância dessa atividade, 
Selma Rocha, então secretária 
da Educação, hoje observa:

Foi algo que construímos 
já no final do governo e 
algo que defendo até hoje 
como possibilidade no 
caso da Educação de Jo-
vens e Adultos, porque um 
dos maiores problemas, 
ainda falando de questões 
gerais sobre a Educação 
de Jovens e Adultos, é que 
a pessoa que se alfabetiza 
tem que ter a oportunida-
de de exercitar a leitura 
e a escrita. Para haver a 
escrita e haver leitura pre-
cisa haver abstração. Para 
haver abstração é preciso 
ler e escrever. Raras são as 
oportunidades depois da 
escola que as pessoas têm 
de leitura e escrita. [...] 
Um dos desafios era criar 
espaços e possibilidades de 
leitura e escrita. Eu acho 
que continua sendo um 
grande desafio cultural. 
Não é stricto sensu de alfa-
betização. É um problema 
social real.58 

58 -  Maria Selma de Moraes Rocha, entrevista conce-
dida em 16.8.2016.

As demais matérias publica-
das revelavam a preocupação 
em compreender as particu-
laridades da educação de jo-
vens e adultos,59 e conhecer o 
público ao qual se dirigia em 
Santo André, a partir de uma 
pesquisa realizada entre os alu-
nos matriculados no Mova e no 
SEJA.60 

Os dados mostraram que 76% 
deles já haviam passado pela 
escola; 26% estavam na faixa 
entre 14 e 25 anos, e 27%, entre 
26 e 30 anos. A maioria vinha 
do Nordeste do país e residia 
na cidade há mais de cinco 
anos; 35% eram desemprega-
dos, outra parte tinha empre-
gos informais e 81% obtinham 
renda mensal menor que três 
salários mínimos. Na amostra-
gem considerada pela pesqui-
sa, 2.502 matriculados no total 
de 5.600, a presença feminina 
correspondia a 1.471 pessoas. 

59 -  Rosana Aparecida Bueno, “Refletindo sobre a 
educação de alunos jovens e adultos” (Santo 
André, fev. 2000, p.16-26). Acervo MSAOAG

60 -  Antonio Gomes Jardim; Elenita Neli Beber; San-
dra Aparecida Boccacino. ”Com quem estamos 
trabalhando”. Santo André (fev. 2000, p.21-34). 
Acervo MSAOAG.
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As carências eram múltiplas, 
da assistência médica ao lazer 
e cultura.

Os dados refletem a trajetória 
histórica da cidade, para onde a 
indústria automobilística atraí-
ra grande contingente de mão 
de obra migrante; parte desses 
trabalhadores depois seria ex-
pulsa pelas mudanças de com-
posição do setor econômico e 
pela reorganização da produ-
ção segundo os mais recentes 
avanços tecnológicos. No qua-
dro em que as relações sociais 
tornam individuais as soluções 
de problemas coletivos, como o 
do desemprego e da adaptação 
do trabalhador ao novo perfil 
de produção, a maioria não dis-
punha das condições necessá-
rias a inserção, ou reinserção, 
no mercado de trabalho, com 
ele mantendo relações infor-
mais. 

A obtenção de condições de 
competitividade no mercado 
de trabalho impõe ao trabalha-
dor o retorno à escola, antes 
abandonada por motivos va-
riados, entre os quais, além de 
condições particulares, está a 
dissociação entre o ensino e a 
vivência cotidiana. Também aí 
reside a importância da oferta 

de cursos públicos de reade-
quação profissional construí-
dos sobre uma visão humanista 
das relações pessoais e sociais. 

A análise da pesquisa concluía 
pela necessidade da integração 
das ações de educação de jovens 
e adultos “ao processo mais 
amplo de desenvolvimento so-
cial e fortalecimento huma-
no”,61 aspecto que se manteria 
como um desafio para a admi-
nistração municipal nos anos 
subsequentes.

61 - Ibidem, p.34.

3 - A Retomada de uma Política

“Projeto pela vida, não à violência”. Caderno de atividades ela-
borado por Dirce Gomes e Sonia Regina Teixeira Almeida; capa 
desenhada por alunos do SEJA, set.1999. Acervo MSAOAG.
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  PQRP1 PEMT2
Suplência 
Profissio-
nalizante

Elevação 
de Esco-
laridade 

Integrada 
à Requali-

ficação

CPFP3

Unidade 
Onze de 
junho

Eletricidade
Estética Pessoal

Informática
Corte e costura

Comércio 
e Serviços
Artesanato

Auxiliar Adminis-
trativo

Cabeleireiro Projeto Integrar
 Projeto Alquimia

Unidade 
Júlio de 
Grammont

Pintura em tecidos
Culinária

Estética Pessoal
Informática Co-

mércio e serviços

Auxiliar 
administrativo

Eletricidade

Unida-
de  Tama-
rutaca

Construção Civil

Núcleos de Urbanização
Construção Civil
Informática: ma-

nutenção e instala-
ção de micros

Estética Pessoal

Auxiliar 
administrativo

  PQRP1 PEMT2
Suplência 
Profissio-
nalizante

Elevação 
de Esco-
laridade 

Integrada 
à Requali-

ficação

EMEIEF4

Luiz 
Gonzaga

Pintura em tecido Auxiliar 
Administrativo

Jardim 
Guarará

Eletricidade5

Maria 
Delphina 
 C. Neves

Cabeleireiro5

Elizabeth 
Leonardi

Cabeleireiro5

D. Jorge 
Marcos  
de Oliveira

Estética: manicure 
e depilação5

PROGRAMAS E CURSOS 
SEJA, 2000

Notas:
1 - Programa de Qualificação e Requalificação Profissional

2 - Programa de Educação para o Mundo do Trabalho

3 - Centro Público de Formação Profissional;

4 - Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental

5 - Oficinas realizadas na Unidade Onze de Junho.

Fonte: Santo André (2000, p.44).
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E
m janeiro de 2002, João 
Avamileno assume a 
Prefeitura de Santo 
André e encontra a EJA 
estruturada em termos 

de ensino e gestão; sua coor-
denação era realizada por uma 
equipe que subsidiava o traba-
lho de diretores e assistentes 
pedagógicos que atuavam nos 
CPFP e nas EMEIEF. 

Muito, porém, havia a fazer no 
sentido de integrar as ações de 
educação a outras, de âmbito 
econômico e social, de modo 
a se atingir plenamente os ob-
jetivos da educação inclusiva 
antes definidos. Nesse sentido, 
em 2001 foi criado o Observa-
tório da Educação e do Traba-
lho; cabia-lhe, entre outras 
responsabilidades, subsidiar 
a construção das políticas de 
educação e formação profis-
sional desenvolvidas pelo DET 
com informações sobre o mer-
cado de trabalho e o grau de es-
colaridades da população.

Em 2003, procede-se à temati-
zação das unidades dos Centros 
Públicos de Formação Profis-
sional, por área de formação 
profissional. O CPFP Onze de 
Junho, hoje Valdemar Mattei, 
passou a sediar as atividades de 

Informática; o Júlio de Gram-
mont, as de Estética/Beleza, 
Comércio e Serviços; e o Tama-
rutaca, atualmente Governador 
Miguel Arraes, a de Construção 
Civil. Então estava em ativida-
de o Maria de Lacerda, depois 
desativado. Criou-se um circui-
to de ônibus especial para a lo-
comoção dos alunos entre eles, 
garantindo-se assim a possibi-
lidade de escolha entre as vá-
rias ofertas. Entre 2005 e 2006 
foram inaugurados mais dois 
Centros Públicos de Formação 
Profissional, o João Amazonas 
e o Armando Mazzo. Em todos 
os CPFP foram constituídos 
núcleos gestores mistos: dire-
tora, assistente pedagógica da 
Prefeitura; coordenador e as-
sistente pedagógico da institui-
ção conveniada corresponsável 
pelos cursos.1 

O Programa de Educação para 
o Mundo do Trabalho (PEMT) 
que tivera início por volta de 
1998 prolongou-se com novos 
projetos até 2008. Buscou-se 
também racionalizar a apli-

1-  Bronzate (2008, p.78). Em 2003, além da Escola São 
Paulo e do Centro de Educação, Estudos e Pesquisas 
(CEEP), passaram a prestar serviços para o DET a 
Ação Jovem para Alfabetização (AJA), no Programa 
de Educação para o Mundo do Trabalho; e o Centro 
de Estudos Sociais e Sindicais 1o de Maio (CES), nas 
áreas de construção civil. 

SINALI-
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TRAJETO 
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cação de recursos e dar maior 
nitidez à inserção dos cursos 
profissionalizantes, agora orga-
nizados em “itinerários forma-
tivos”, na estrutura dos serviços 
de educação oferecidos pelo 
município. 

Uma publicação oficial, de 
2005, apresentou as propos-
tas para a educação de jovens 
e adultos em Santo André. O 
prefeito João Avamileno, que 
então iniciava sua segunda 
gestão, a definiu como “uma 
das grandes prioridades desse 

governo”. A publicação fazia 
um apanhado das reflexões do 
coletivo envolvido na EJA das 
quais haviam resultado ade-
quações: em 2001, os cursos 
privilegiavam a elevação da es-
colaridade e o itinerário forma-
tivo, isto é, a continuidade em 

uma mesma formação profis-
sional; em 2002, o programa da 
Suplência Profissionalizante foi 
redesenhado com a ampliação 
da carga horária dedicada à for-
mação profissional e a elevação 
de escolaridade foi promovida 
em colaboração com a rede es-
tadual por meio da Suplência I 
e II.2 Uma das mais marcantes 
ações da EJA na gestão que se 
encerrou em 2008 foi a refor-
mulação do Programa de Su-
plência Profissionalizante.

Com muito 
pique
Em 2003, a oferta de itinerá-
rios formativos profissionais 
integrados à elevação do co-
nhecimento e da escolaridade 
foi implantado na EJA sob a de-
nominação Programa Integra-
do de Qualificação (PIQ), cuja 
prioridade eram os jovens de 
18 a 26 anos. 

A proposta dava continuidade 
e adequava a Suplência Profis-
sionalizante, e foi uma mudan-
ça significativa no sentido do 

2 -  Santo André (2005, p.12); “Um encontro com a 
nossa trajetória: A EJA em Santo André”.

melhor equacionamento das 
questões que restringiam o al-
cance e a eficiência do ensino 
profissionalizante até então de-
senvolvido; e, também, buscou 
ampliá-lo para a segunda fase 
do ensino fundamental, a EJA 
II, e para o ensino médio; o PIQ 
I era orientado para os alunos 
da primeira à quarta séries; o 
PIQ II, para os de 5ª à 8ª séries; 
e o PIQ III, para o ensino mé-
dio,3 cada qual com um ano de 
duração. Era permitido ao edu-
cando, após a conclusão dos 
itinerários, frequentar as ativi-
dades profissionalizantes como 
cursos livres, isto é, sem direito 
à certificação.4 

De acordo com Bronzate, a ado-
ção do PIQ acabou por trazer 
efeitos imprevistos, tais como 
o descompasso entre a ex-
pectativa e a escolaridade dos 
educandos, o que provocaria 
desistências e a descontinuida-
de do processo educativo.5

3 -  Santo André (2005, p.12); “Um encontro com a 
nossa trajetória: A EJA em Santo André”.

4 -  Entre 2003 e 2006, os cursos concentrados no CPFP 
Valdemar Mattei foram os mais procurados. No 
mesmo período o total de alunos dos três Centros 
somou 4.422; a maior procura deu-se em 2005. 
Bronzate (2008, p.99, tabela organizada a partir de 
dados do Observatório de Educação e do Trabalho).

5 -  Bronzate (2008, p.76-7). Nesse ano, o DET oferecia 
os programas de Qualificação e Requalificação do 
Trabalhador, para jovens de 14 a 18 anos; de Edu-
cação para o Mundo do Trabalho, que procurava 

4 - Sinalizando um Longo Trajeto

Formatura, Clube Aramaçan, dez. 
2003. Na mesa, João Avamileno, 

prefeito de Santo André, e senho-
ra; Cicero Umbelino da Silva, do 

CEEP e Marcos Toledo, do Centro 
de Estudos Sociais e Sindicais 1o 

de Maio. Foto: Fernando Morales. 
Col. PSA, acervo MS



A Educação de Jovens e Adultos 
Santo André, 1989-2016 

TECENDO 
VIVÊNCIAS

110 111

O PIQ pretendia: 

Implementar política 
pública de educação pro-
fissional integrada às 
ações de inclusão social, 
desenvolvimento econômi-
co e geração de emprego 
e renda, que promova o 
aumento da escolaridade 
e a qualificação profissio-
nal de jovens e adultos, 
contribuindo para sua 
permanência na escola e, 
consequentemente, para 
seu encaminhamento ao 
mundo do trabalho em 
melhores condições de 
inserção profissional e 
social.6

Desse objetivo geral desdo-
bravam-se outros, específicos, 
como o de desenvolvimento de 
metodologia condizente com a 
possibilidade de certificação de 
ensino fundamental e médio ao 
educando; e a estruturação do 
ensino em itinerários forma-
tivos segundo as demandas da 
indústria, comércio e serviços 
da região. A proposta fundou-

estimular a continuação do estudo regular, para os 
de 14 a 17 anos; Suplência Profissionalizante que, 
reformulado, passaria a ser ministrado nos CPFP. 
Cada um deles alocava diferentes cursos, segundo 
os projetos de conveniados aprovados pelo DET.

6 -  Bronzate (2008, p.78).

-se no reconhecimento da for-
mação profissional integrada à 
educação básica como um di-
reito que, para obter plenos re-
sultados sociais positivos, deve 
estar articulada a outras polí-
ticas, como as de geração de 
emprego e de desenvolvimento 
econômico e social.7

Do ponto de vista pedagógico, 
a proposta do PIQ continha 
um núcleo comum a todos os 
cursos de profissionalização, 
composto das disciplinas bási-
cas dos cursos regulares que, 
assim como as disciplinas de 
formação profissional, tinham 
como meta a autonomia na 
construção do conhecimento; a 
interdisciplinaridade; e a com-
preensão crítica da sociedade.8 
Buscava-se estabelecer uma re-
lação dialógica com os sujeitos 
da ação educativa, promoven-
do a formação permanente a 
partir de princípios como o res-
peito à singularidade, à práxis 
ética e libertadora e à articula-
ção com o mundo do trabalho.9 

O PIQ representava uma nova 
sistematização daquilo que já 

7 - Ibidem, p.172.

8 - Ibidem, p.88.

9 - Santo André (2005, p.17-19).

se construíra;10 o currículo ga-
rantia a aprendizagem de habi-
lidades e conteúdos, ao mesmo 
tempo que promoveria a iden-
tidade cultural do educando, 
a cidadania e a compreensão 
do tempo presente.11 Desse 
modo significava a construção 
de uma alternativa à crescente 
adequação da política federal 
de educação profissional ao 
modelo neoliberal.

Entre 1996 e 2002, o Ministério 
do Trabalho e Emprego imple-
mentou o Plano Nacional de 
Qualificação do Trabalhador 
(Planfor), política de massa 

10 -  Cleuza Repulho, secretária da Educação. Santo 
André (2005, p.6).

11 -  Santo André (2005, p.21).

para formação de mão de obra 
compatível com as novas for-
mas de acumulação do capital. 
Diversos setores organizados 
da sociedade civil, tais como 
sindicatos, e setores públicos 
ligados à educação tornaram-
-se agentes de formação pro-
fissional proposta nesse Plano 
que visava o aumento da em-
pregabilidade a partir do de-
senvolvimento de habilidades 
e competências voltadas para 
o avanço tecnológico da pro-
dução e da competitividade do 
mercado.12 

Firmando a ideia de que a for-
mação profissional se situa no 
campo da educação e não do tra-

12 - A respeito, ver Silva Jorge (2009).

Programa Integrado de Qualificação-PIQ, técnicas de embelezamento e estética. CPFP Júlio 
de Grammont, 2003.Foto: Beto Garavello. Col. PSA, acervo MSAOAG.
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balho, em 1997 a EJA em Santo 
André desenvolveu sua primei-
ra experiência de integração 
entre as educações profissional 
e básica, o Supletivo Profissio-
nalizante, cuja perspectiva de 
ampliação e consolidação se 
desenhou com o PIQ. No enten-
der de Rosimeire Antonio, por 
um longo período diretora do 
CPFP Júlio de Grammont, esse 
Programa constituiu “nosso se-
gundo ensaio de integração da 
profissionalização”.13 

Os princípios que orientaram a 
estruturação do PIQ diferiam da-
queles então definidos pelo go-
verno federal. O eixo norteador 
da proposta político-pedagógica 
em Santo André mantinha-se 
desde 1997, baseada na

articulação entre a forma-
ção do jovem e do adulto 
para o mundo do trabalho 
e o seu desenvolvimento 
para o exercício da cidada-
nia, propiciando-lhes co-
nhecimentos pertinentes à 
sua iniciação ou qualifica-
ção/requalificação em uma 
profissão e seu desenvolvi-
mento integral.14

13 -  Entrevista concedida em 19.7.2016.

14 -  Santo André (dez. 2000, p.17). Acervo MSAOAG. 

Propunha-se a formação de ci-
dadãos pensantes, autônomos, 
críticos e transformadores, 
cujo perfil opunha-se àquele 
almejado pelos empresários, 
o de parceiros flexíveis, facil-
mente adaptáveis às condições 
contemporâneas do mundo 
do trabalho sem qualquer ma-
nifestação crítica. Em conse-
quência, diferiam também os 
conceitos de habilidades “bási-
cas”, “especificas” e “de gestão” 
necessárias à qualificação; elas 

A publicação foi organizada por Nadia Gebara, 
então assessora do DET-SEFP; em conjunto com 
outra assessora, Silvia Teles, e o diretor do DET, 
Carlos Kopcak, elaborara o projeto de Suplência 
Profissionalizante. 

4 - Sinalizando um Longo Trajeto

Cerimônia de formatura, turma 
Mova, dez.2004, Salão Icaraí. De 
branco, Cleuza Repulho, secretária 
de Educação e Formação Profis-
sional e o prefeito de Santo André, 
João Avamileno. Foto: Fernando 
Morales. Col. PSA, acervo MSAOAG

Abaixo, reunião de professores e 
assistentes pedagógicos, set. 2001. 

Da esquerda para a direita: Antonio 
José; Marli; Fátima Dias e Sandra 

Bronzate. Acervo Mariene C. Vieira
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não eram entendidas como re-
sultado de adestramento, mas 
de múltiplos conhecimentos 
adquiridos, ou desenvolvidos, 
de forma totalizante, crítica e 
problematizadora.15

Em 2006, na gestão de Luiz Iná-
cio Lula da Silva na Presidência 
da República, foi instituído o 
Programa Nacional de Integra-
ção da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Mo-
dalidade de Educação de Jovens 

15 -  Santo André (dez. 2000). Acervo MSAOAG.

e Adultos (Proeja),16 que propu-
nha a formação inicial e conti-
nuada e a educação profissional. 
Inspirado em experiências lo-
cais até então desenvolvidas 
por prefeituras com governos 
democráticos e populares, ele 
foi definido como parte “de 
uma política de inclusão social 
emancipatória” cujo objetivo 
era a formação integral, tendo 
no trabalho — atividade vital à 
existência e a reprodução da 
vida humana e da sociedade — 
princípio educativo.17

A convergência de princípios 
entre esse Programa e as ex-
periências desenvolvidas e em 
desenvolvimento em Santo 
André levava a supor a criação 

16 -  Decreto n.5.840, de 13.7.2006.

17 -  Ministério da Educação (2007, p.27).

de melhores condições para a 
ação municipal de educação 
de jovens e adultos, uma vez 
que, de há muito, entre outras 
dificuldades, enfrentava-se a 
de manutenção financeira dos 
projetos.18 

Em dezembro de 2005, quando 
o PIQ completava dois anos de 
atividades, uma lei municipal o 
instituiu “para atender às neces-
sidades socioeducacionais de 
jovens e adultos [...]”.19 Os alu-
nos passaram então a ter aces-
so a bolsas-auxílio, oferecidas 

18 -  O Decreto n.5.154, de 23.7.2004, que regula parte 
da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, já assumira 
as noções de “formação inicial e continuada de 
trabalhadores” e “itinerários formativos ou traje-
tórias de formação” como “unidades curriculares 
de cursos e programas da educação profissional, 
em uma determinada área, que possibilitem o 
aproveitamento contínuo e articulado dos estu-
dos”.

19 - Lei n.8.804, de 13.12.2005, Art. 1o.

CPFP Júlio de Grammont, 2002. 
Caça ao tesouro com charadas 
para interpretar, grupo de prepa-
ração Acervo Mariene C. Vieira.

À direita, CPFP Julio de Gram-
mont, Jardim Cristiane, 2005. 
Foto: Júlio Bastos. Col.PSA, 
acervo MSAOAG.
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em parceria com instituições 
públicas ou privadas, median-
te o compromisso de desenvol-
vimento de trabalho social.20 
No caso de ofertas da iniciati-
va privada, o compromisso se 
caracterizava como “experiên-
cias e habilitação profissional 
no local de trabalho”,21 o que se 
efetivaria apenas em parte. 

A lei apontava para a tentativa 
de articulação da política de 
ensino à de inclusão social no 
município. Tratava-se de esti-
mular a inserção socioeconô-
mica e facilitar a reinserção na 
vida escolar, bem como a conti-
nuidade dos estudos de jovens 
e adultos entre 15 e 26 anos, 
desenvolver sua formação inte-
gral, e a experimentação e ha-
bilitação profissional.22 Assim, 
institucionalizavam-se obje-
tivos cuja matriz haviam sido 
os movimentos sociais, cujos 
princípios haviam sido assumi-
dos como norte nos serviços de 
educação profissional ofereci-
dos pela EJA em Santo André.

Após um longo processo, eles 
haviam sido sintetizados em 

20 - Bronzate (2008, p.100).

21 - Lei n.8.804, de 13.12.2005, Art. 2o.

22 -  Lei n.8.804, de 13.12.2005, Art. 2o.

uma proposição que se tornava 
lei. As diretrizes antes defini-
das pelos educadores perma-
neciam: propiciar a formação 
integral do indivíduo, sua au-
tonomia, a noção de coletivo e 
a atuação na sociedade; e sua 
escolarização básica integrada 

de formação inicial e continu-
ada de trabalhadores.23 A ins-
titucionalização, porém, traria 
problemas, uma vez que, como 
parte da estrutura de educa-
ção municipal, o PIQ deveria 

23 - Lei n.8.804, de 13.12.2005, Art. 6o e 7o.

4 - Sinalizando um Longo Trajeto

CPFP João Amazonas, inau-
guração, 2005. Foto: Júlio 

Bastos. Col. PSA, acervo 
MSAOAG.
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enquadrar-se na legislação vi-
gente, no que diz respeito, por 
exemplo, à carga horária e cer-
tificação. 

A responsabilidade de certi-
ficação da EJA Santo André 
oscilou, mas manteve a des-
vinculação entre a do ensino 
formal e a do ensino profissio-
nalizante.24 Por um período os 
certificados foram emitidos a 
partir da aprovação no Exame 
Nacional de Certificação de 
Competência da Educação de 
Jovens e Adultos (Encceja), 
do Ministério da Educação, 
possibilidade depois fechada 
por um ano e retomada em 
2004, permanecendo até 2007, 
quando a Prefeitura criou o 
Sistema Municipal de Educa-
ção. Isso permitiu que o Con-
selho Municipal de Educação, 
respeitadas as leis federais, 
legislasse sobre o ensino fun-
damental, cuja responsabili-
dade de funcionamento cabe 
aos governos locais. No caso 
do PIQ, portanto, não seria 

24 -  Nesse sentido foi importante a atuação do Con-
selho Municipal de Educação, órgão de caráter 
normativo, deliberativo e fiscalizador, criado pela 
Lei n.7.342, de 5.1.1996, revogada pela Lei n.7.806, 
de 18.5.1999, que o definiu como instância de ar-
ticulação entre o poder público e a sociedade civil 
tendo em vista a gestão democrática da educação 
e o estabelecimento de padrão de qualidade de 
ensino público e privado a partir das conclusões 
do Congresso Municipal de Educação-Comed.

certificado o curso de ensino 
médio, PIQ III.25 

Outros aspectos comprome-
teriam o desenvolvimento do 
Programa; na estrutura ad-
ministrativa, a qualificação 
profissional não é conside-
rada atividade na qual possa 
ser aplicada a verba pública 
de educação, o que, também, 
acabaria por causar proble-
mas entre a Prefeitura de Santo 
André e o Tribunal de Contas. 
Havia também a questão ati-
nente à contratação de profes-
sores e instrutores. A equipe 
responsável pelo desenvolvi-
mento do Programa era com-
posta por professores da Rede 
e das instituições conveniadas, 
que já eram maioria nos CPFP, 
e instrutores.26 Na falta de con-
cursos, os professores da Rede 
eram contratados temporaria-
mente, a partir de seleção públi-
ca, o que resultava em grande 
rotatividade e ruptura de um 
dos pilares do ensino proposto, 
a formação constante de pro-

25 -  Bronzate (2008, p.84).

26 -  Além do CEEP, outras entidades conveniadas 
desenvolviam as atividades nos CPFP, Centro 
de Estudos Sindicais (CES) e Ação Jovem para a 
Alfabetização (AJA). 

fessores para uma contínua e 
eficiente atuação no processo 
educativo. Outro pilar, a rela-
ção entre educação e trabalho, 
construída a partir da articula-
ção entre as políticas educacio-
nal e outras de cunho social no 
município, era frágil.

A proposta inicial passou então 
a sofrer ajustes.27 Por exemplo, 
no PIQ I, em lugar do ensino 
para qualificação profissional 
“Pedreiro”, ministrava-se “In-
clusão Digital”; o mesmo acon-
teceu no PIQ II, em relação à 
qualificação “Encarregado de 
Obras”. No PIQ III, a qualifica-
ção “Mestre de obras” foi frag-
mentada em especialidades: 
Elétrica, Hidráulica, Conduto-
res elétricos, Pintura e gesso; 
Autoconstrução,28 o que não 
impediria a suspensão de ma-
trículas no ano de 2006, uma 
vez que, legalmente, o municí-
pio não podia atender o ensino 
médio. 

Buscou-se redefinir a oferta de 
cursos à aceleração da mudan-
ça da estrutura econômica da 
cidade — onde cresciam os se-
tores de serviço e comércio — e 

27 - Bronzate (2008, p.105-10).

28 - Ibidem, p.114.

4 - Sinalizando um Longo Trajeto

Divulgação, s.d. Acervo MSAOAG.
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às ações de orientação do tra-
balho e renda da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, 
da prefeitura, e da Central do 
Trabalho e Renda da CUT; os 
cursos oferecidos passaram a 
ser conhecidos como “livres”, 
embora fornecessem certifica-
dos aos que os concluíssem.29 
Em consequência esgarçou-se a 
organização em itinerários for-
mativos, mantendo-se a oferta 
de curso para a EJA I e II, esse 
formalizado pelo Conselho Mu-

29 -  Pasta Convênio 086/2006. Projeto Formação Pro-
fissional-Certificação. Plano de Trabalho. Acervo 
CEEP. Na proposta do CEEP os cursos eram 
denominados de Formação Inicial e Continuada 
de Jovens e Adultos.

Mais uma vez...
A gestão iniciada em 2009 con-
duziu à retração das atividades 
da EJA. Nesse ano, a Secreta-
ria de Educação, significativa-
mente, perdeu parte da antiga 
denominação: Formação Pro-
fissional.32 O Departamento de 
Educação do Trabalhador tor-
nou-se Departamento de Edu-
cação de Jovens e Adultos, com 
duas gerências: de educação de 
jovens e adultos e de projetos 
especiais para jovens e adultos, 
esta em substituição à antiga 
Gerência Profissionalizante. 
Os cursos de “qualificação pro-
fissional aos alunos dos cursos 
de Educação de Jovens e Adul-
tos, e aos demais munícipes 
interessados” passaram a ser 
desenvolvidos com o apoio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
e Ação Regional.33

Francisco Pacheco observa: 
“Eles cortaram o que estava 
sendo feito [...] uma vez que a 
concepção de EJA, basicamen-
te, era de elevação de escola-

32 - Decreto n.15.993, de 29.12.2009.

33 -  Decreto n.15.993, de 29.12.2009. Capítulo II, Art. 
3o – III e Capítulo I, Art. 2o - X .

ridade, estilo ‘Supletivão’”.34 A 
EJA I passaria a ser semestral 
e a formação profissionalizan-
te na área de construção civil 
passou a ser desvinculada da 
elevação de escolaridade, como 
curso livre, em convênio com 
o Senai. O mesmo aconteceria 
com a área de informática, a 
cargo de uma ONG.35 

Também foram fechadas várias 
salas do Mova, e as atividades 
desse movimento foram agre-
gadas ao programa do governo 
federal “Brasil Alfabetizado”, 
implantado em 2003 com a fi-
nalidade de alfabetizar jovens, 
adultos e idosos.36  Os projetos 
de profissionalização voltariam 
a ser valorizados apenas a par-
tir de 2013.

34 -  Entrevista concedida a Fernanda Scalvi, em 8.7.2016.

35 -  Antonio Gomes Jardim, depoimento escrito, 
10.10.2016.

36 -  Antonio Gomes Jardim. Depoimento gravado em 
vídeo, 2013. https://www.youtube.com/watch?-
v=GmvM0bNx9w0, consulta em 10 out. 2016.

nicipal de Educação.30 Quatro 
anos depois, o PIQ seria extin-
to. Expuseram-se então, com 
maior nitidez, as limitações da 
articulação entre as ações de 
educação das três esferas ad-
ministrativas e outras, locais, 
incluídas a de gestão e a de mo-
bilização dos sujeitos sociais na 
defesa de políticas públicas de 
cunho democrático e popular.31 
 

30 - Parecer CME 02/2006.

31- A respeito, consultar Bronzate (2008, p.171-5).

4 - Sinalizando um Longo Trajeto

Convite, 2006. Acervo MSAOAG
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Uni-
dade 

Escolar 

Área de 
Forma-

ção
PIQ I PIQ II PIQ III

CPFP1 Cursos Cursos Cursos

Júlio de 
Grammont

Comércio e 
Serviços

Técnicas de 
Embelezamento 

e Estética I

Auxiliar de 
cabeleireiro

Técnicas de 
Embelezamento 

e Estética I

Assistente de 
cabeleireiro
Cabeleireiro

Alongamento de 
cabelo

Alongamento 
e decoração de 

unhas
Depilação

Decoração e 
clareamento de 

virilha
Maquilagem

Técnicas de 
Embelezamento 

e Estética I

Assistente de 
esteticista facial

Assistente 
de esteticista 

corporal
Assistente em 

podologia

   

Hotelaria, 
Turismo e Lazer 

Ambiental I

Camareira
Serviços de 

Quarto

Hotelaria, 
Turismo e Lazer 

Ambiental II

Recepção em 
Hotelaria
Monitoria 
Ambiental

Hotelaria, Turis-
mo e Lazer 

Ambiental III

Monitoria de 
Atrativos Turísti-
cos. Monitoria de 

Lazer e Recre-
ação

Onze 
de Junho

Informática

Introdução às 
Técnicas de 

Micro Informá-
tica

Introdução ao 
Mundo da Infor-

mática
Noções de Siste-
ma Operacional
Sistema Opera-
cional e Noções 
de Aplicativos

Técnicas de 
Micro Informá-

tica

Sistema Opera-
cional

Aplicativos
Aplicativos Avan-

çados

Técnicas  Avan-
çadas de Micro 

Informática

Noções de Multi-
mídia

Noções de Har-
dware e Software
Técnicas Avança-
das de Micro-in-

formática

Uni-
dade 

Escolar 

Área de 
Forma-

ção
PIQ I PIQ II PIQ III

CPFP1 Cursos Cursos Cursos

Tamarutaca Construção 
Civil

Técnicas e 
procedimentos 
da Construção 

Civil, Nível I
Fundação I
Alvenaria I
Hidráulica I

Elétrica I
Montador I

Acabamento I

Técnicas e 
procedimentos 
da Construção 

Civil

Nível II
Fundação II
 Alvenaria II
Hidráulica II

Elétrica II
Montador II

Acabamento II

Técnicas e 
procedimentos 

da 

Construção Civil, 
Nível III

Infraestrutura
Vigas e Pilares

Alvenaria
Acabamento 
e Instalações 
Hidráulicas e 

Elétricas
Coberturas

Novas 
Tecnologias

   

Marcenaria I

Artesanal
Técnicas de 

Fabricação de 
Brinquedos 
Pedagógicos 
e Objetos de 

Madeira
Técnicas de 
pinturas e 

Texturização em 
madeira

Marcenaria II

Reforma e 
Restauro de 

Móveis

Marcenaria III

Fabricação 
de móveis 

(comercial e 
industrial)

CURSOS DO PROGRAMA INTEGRADO DE QUALIFICAÇÃO 
PIQ 2003

Notas:
1 - Centro Público de Formação Profissional
Fonte: Brozate (2008, p.94 e 95).
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E
m 2009, o Departamento 
de Educação do Traba-
lhador (DET) tornou-se 
Departamento de Edu-
cação de Jovens e Adul-

tos (DEJA). Ocorreram também 
mudanças significativas na po-
lítica educacional, o que, entre 
outros aspectos, se traduziu em 
duas reestruturações curricula-
res havidas até 2012.1

A gestão iniciada no ano se-
guinte retomaria os princípios 
filosóficos e pedagógicos que 
haviam norteado a implantação 
do DET e retomaria a integra-
ção entre ensino profissional 
e educação fundamental. Em 
2013, do total de 174.808 pesso-
as entre 15 e 29 anos residentes 
em Santo André, 2.849 estavam 
matriculadas nos cursos de 
educação de jovens e adultos 
da rede municipal de ensino.2 
Estimou-se então que 22.895 jo-
vens na mesma faixa etária não 
tinham completado o ensino 
fundamental, ou não tinham 
instrução, enquanto 86% das 
pessoas com mais de 30 anos, 
sem escolaridade, ou com es-

1 -  Departamento de Educação de Jovens e Adultos, 
Secretaria de Educação, 7.11.2012. mimeo, acervo 
DEJA. O documento elenca as ações do DEJA entre 
2009-2012

2 - Santo André (2015, p.54, Gráfico 3.2.1).

colaridade incompleta, não se 
beneficiavam da ampliação do 
acesso à educação. Porém, um 
expressivo número de jovens e 
adultos entre 18 e 29 anos havia 
cursado a EJA e buscava con-
cluir a escolarização.3

Dados recentes indicam que a 
política de educação em Santo 
André ainda trava uma dura dis-
puta entre o que é e o que pode 
vir a ser uma vida. É nas regi-
ões periféricas mais pobres da 
cidade que se concentra a popu-
lação não alfabetizada4 jovem, 
branca e negra, que sofre mais 
intensamente a segregação es-
pacial, econômica e cultural, 
o que reafirma a necessidade 
da aproximação da política de 
educação com outras políticas 
municipais, em especial a eco-
nômica e de geração de empre-
go, de modo a ampliar os efeitos 
sociais das ações públicas.5 

3 -  Santo André (2015, p.58-9), dados do Censo Escolar 
de 2013 e do IBGE, 2010.

4 -  Estimativas do IBGE, quadro elaborado pelo DISE-
-PSA. Santo André ( junho 2016, p.22-4).

5 -  Como exemplo, atendendo à questão da violência 
na sociedade, em 2013 a Secretaria de Educação 
iniciou o Projeto “Pela vida, não à violência”, 
desenvolvido com CEEP (Convênio 203/2013); ele 
abrange toda a Rede e se estende à comunidade. 
Pretende-se instrumentalizar professores/gestores/
funcionários para lidar com situações de violência 
intramuros e pelo respeito aos direitos humanos e, 
também, reforçar a ideia da escola como espaço de 
integração com a comunidade; há algumas ações 
conjuntas com outras secretarias.

CONSOLI-
DANDO UM 

DIREITO 
SOCIAL

CONSOLI-
DANDO UM 

DIREITO 
SOCIAL
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Tal quadro, em si, justificaria os 
esforços desenvolvidos a partir 
de 2013 para a consolidação da 
política municipal de educação 
de jovens e adultos integrada à 
formação profissional, defini-
da na perspectiva da educação 
como um direito. 

E é um direito ao longo da vida 
da pessoa. Não é uma educa-
ção de uma determinada faixa 
etária, nem uma educação 
para completar um determina-
do tempo em escolarização. É 
[...] uma coisa mais ampla que 
dá oportunidades de fazer ofer-
tas diferenciadas para os públi-
cos mais diferentes [...].6 

6 - Francisco Pacheco, entrevista concedida em 
8.7.2016

Nesses esforços se incluíram 
medidas para a ampliação do 
número de atendimentos e 
para a integração com os edu-
cadores do Mova e do Brasil 
Alfabetizado, bem como o res-
gate dos fóruns dessas entida-
des de alfabetização, de modo 
a ampliar o alcance e a eficácia 
de suas ações. Também foram 
contratadas assessorias, de al-
fabetização, de Mídias Tecno-
lógicas, introduzidas aulas de 
Artes e contratados monitores 
de Informática para a EJA I. E 
foram contratados professores 
para a EJA II.7

Ao mesmo tempo, desenvol-

7 -  “Recepção aos gestores” Departamento de Educa-
ção de Jovens e Adultos, 2014. Ppt, acervo DEJA.

viam-se as lidas cotidianas de 
ensino e outras, voltadas aos 
alunos e à comunidade, ver-
sando sobre temas culturais e 
da atualidade, que constituem 
oportunidades de ampliação 
do conhecimento e de melhor 
compreensão de questões de 
interesse coletivo.8 

Buscou-se também a ampliação 
da atuação junto aos segmentos 
ainda pouco alcançados pela 
educação de jovens e adultos 
e o conhecimento mais deta-
lhado dos perfis que compõem 
o heterogêneo público da EJA, 
uma vez que, como observa 
Francisco Pacheco:9 

[o que dá] uma certa unida-
de não é a faixa etária, mas 
é o perfil de aluno. Não 
tem um perfil de aluno na 
sociedade, tem vários. O 
grande desafio é conseguir 
contemplar esses perfis. 

8 -  Como exemplo, entre 2013 e 2015: eventos em 
comemoração aos “50 anos de Angicos”; sobre a 
importância dos “Ginásios Vocacionais”; e sobre os 
dias da Mulher, do Trabalhador, e da Consciência 
Negra. E os projetos “50 anos de resistência ao 
golpe militar”; “Vozes da África”; e “EJA - 25 anos 
em Santo André”; Debates sobre a Palestina; Ciclo 
de Palestras, Semana da Ciência e Tecnologia; Ciclo 
de debates, PL4330-Terceirização e retrocesso. 
Relação de eventos DEJA 2013-2016; Ppt Recepção 
gestores” Departamento de Educação de Jovens e 
Adultos, 2014. Acervo DEJA. 

9 - Entrevista concedida em 8.7.2016.

Retomando 
práticas
No início do governo Carlos 
Grana, a equipe gestora do 
DEJA e dos centros públicos de 
formação profissional produzi-
ram um importante documen-
to, caracterizado como um:

pequeno registro de reu-
niões realizadas com 
as equipes gestoras dos 
Centros Públicos, as Co-
ordenadoras [de] Serviços 
Educacionais, o apoio 
administrativo do Departa-
mento, Gerentes e Direção. 
Nesse trajeto passamos 
por um diagnóstico das 
Unidades, sistematizamos 
os compromissos assumi-
dos no Plano de Governo e 
apontamos para as deman-
das imediatas da Educação 
de Jovens e Adultos dentro 
das concepções histori-
camente construídas em 
Santo André. 10

Tratava-se do “primeiro passo 
de uma gestão que genetica-

10 -  Apresentação “Diagnóstico e Propostas para o 
Departamento de Educação de Jovens e Adultos”, 
1º semestre de 2013, mimeo. Acervo DEJA.

5 - Consolidando um Direito Social

Apresentação 
da Orquestra 
Multicultu-
ral Brasílica, 
formatura das 
primeiras tur-
mas EJA-FIC, 
Teatro Munici-
pal, jul. 2016. 
Foto: Júlio 
Bastos. Acervo 
DEJA.
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Formatura das primeiras turmas EJA-
-FIC, Teatro Municipal, jul. 2016. No 
centro da mesa, Gilmar Silvério, secre-
tário da Educação, e Maria Auxiliadora 
Elias, diretora do DEJA; ao microfone, 
Francisco Pacheco, seu assessor. Foto: 
Júlio Bastos. Acervo DEJA. 
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mente está marcada pela par-
ticipação democrática”. Desde 
então as ideias de construção 
coletiva e gestão democrática 
voltariam a permear as ações 
de condução administrativa e 
político-pedagógica do Departa-
mento de Educação de Jovens e 
Adultos, bem como as relações 
entre os sujeitos que participam 
das atividades educacionais, in-
cluídos os alunos.

O documento registra, tam-
bém, um diagnóstico da situ-
ação da educação de jovens e 
adultos tendo em vista a defini-
ção do plano de trabalho para o 
período entre 2013 e 2016, isto 

é, para a definição da política 
municipal a ser desenvolvida 
nessa modalidade de ensino e 
suas interfaces com as de ou-
tras secretarias, de modo a pos-
sibilitar a integração entre elas.

Os problemas apontados no 
diagnóstico foram inúmeros 
e atinentes a um amplo espec-
tro de questões administrati-
vas, quase todas com efeitos 
negativos para a qualidade do 
atendimento oferecido aos mu-
nícipes. O pessoal de apoio era 
insuficiente, a forma de con-

tratação de professores por se-
leção pública limitava o tempo 
de sua atuação e a estrutura fí-
sica de parte dos CPFP não era 
adequada à prática educativa. 
Outras dificuldades, como o for-
necimento de transporte e ali-
mentação aos alunos, também 
precisavam ser contornadas.  

O diagnóstico apontou também 
questões de ordem filosófica, 
didático-pedagógica e ressaltou 
a importância da articulação 
entre a proposta de atuação do 
DEJA e as diretrizes da gestão 
que se iniciava. Propunha-se a 
definição de uma política pú-
blica com raízes nas demandas 
sociais e serviços de qualidade.

A inserção meramente buro-
crática da EJA nas ações da se-
cretaria deve ser substituída 
por uma presença mais real e 
efetiva no sentido de ser cada 
vez mais assumida como uma 
política de educação para a ci-
dade.11

Para tanto, seria necessário re-
tomar atividades e posturas, 
como a formação continuada 
das equipes docentes, de gestão 

11 -  Política de EJA, “Diagnóstico e Propostas para o 
Departamento de Educação de Jovens e Adultos”, 
1º semestre de 2013, mimeo. Acervo DEJA.

5 - Consolidando um Direito Social

I Encontro Africanidade na 
EJA. EMEIEF Cora Corali-
na, 2015. Foto: Júlio Bastos. 
Acervo DEJA.

Na direita, EJA-FIC, Arco de 
Informática, CPFP Valdemar 

Mattei, laboratório, antigas 
instalações, 2014. Foto: Júlio 

Bastos. Acervo DEJA.
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e de apoio, e a avaliação da edu-
cação de jovens e adultos a par-
tir de referenciais estabelecidos 
pela Secretaria de Educação. O 
descaso em relação a elas pa-
recia revelar que, nos últimos 
quatro anos, a EJA ocupara um 
lugar secundário no conjunto 
dos serviços de educação do 
município. Impunha-se agora 
superar tal situação a partir de 
princípios de educação de jo-
vens e adultos no passado de-
senvolvidos pelos movimentos 
popular e sindical e, em 1997, 
aplicados e vivenciados através 
da política de educação da Pre-
feitura de Santo André. 

Era preciso recuperar os CPFP 
como referência para o desen-
volvimento de uma proposta 
de educação fundamental inte-
grada à qualificação profissio-
nal em várias áreas, de modo 
a atender a diversidade de de-
mandas, desde aquela do jovem 
que busca o primeiro emprego 
até a do adulto empreendedor 
individual, ou associativo, vin-
culando-as às políticas muni-
cipais de trabalho e geração de 
renda.

Era preciso retomar a educação 
continuada, o que implicaria a 
criação de oportunidades de 

reflexão para todos os profis-
sionais envolvidos, e, ainda, a 
estruturação de canais institu-
cionais de participação, incluí-
do o dos alunos, respeitando-se 
assim o princípio da inclusão e a 
prática de gestão democrática. 
E ampliar a articulação entre os 
princípios e propostas do DEJA 
e programas, como o Pronatec 
e o Proeja,12 bem como realizar 
adequações de legislação para 
ampliar a oferta, acesso, per-
manência e qualidade de en-
sino aos munícipes. Era ainda 
necessário promover a reorien-
tação curricular da EJA.13

O plano de trabalho então de-
finido contemplou diversos e 
complexos aspectos agregan-
do-os em um tripé: democrati-
zação de acesso e permanência; 

12 -  O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec), criado pela Lei Federal 
n.12.513, de 2011, visa expandir a oferta de cursos 
de educação profissional no país. Integra-se a ele 
o Programa Brasil Profissionalizado destinado 
à ampliação da oferta da educação profissional 
integrada ao ensino médio nas redes estaduais, 
através de recursos para a construção e amplia-
ção de edifícios, instalação de laboratórios e 
capacitação de docentes e gestores. O Pronatec 
possibilita ainda acesso à bolsas-formação para 
cursos técnicos e de formação inicial e continua-
da, ou qualificação profissional, para estudantes 
do ensino médio, de educação de jovens e adultos 
e, ainda, para os matriculados em cursos de 
qualificação profissional. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/pronatec/o-que-e>, Acesso em: 
3 out. 2016.

13 -  “Diagnóstico e Propostas para o Departamento 
de Educação de Jovens e Adultos”, 1º semestre de 
2013, mimeo. Acervo DEJA.

Apresentação de ex-
periência, professora 
Francine Machado Men-
donça. Rede em Roda, 
2015. Foto: Júlio Bastos. 
Acervo DEJA. 
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democratização da gestão da 
educação; e construção da qua-
lidade da educação.14 Nele se 
resumem as diretrizes de uma 
política educacional de jovens 
e adultos assentada no traba-
lho como princípio educativo. 
Visava-se preparar o jovem 
para o mundo do trabalho e a 
continuação dos estudos” e a 
articulação das ações de edu-
cação às políticas sociais de 
trabalho e geração de renda da 
prefeitura.15 Nesse sentido tive-
ram enorme importância três 
frentes: a que se convencio-

14 -  “Plano de Trabalho do DEJA, 2013-2016”. Diretri-
zes do DEJA-FIC. Ppt, acervo DEJA.

15 - Ibidem.

nou denominar “Movimento 
de Orientação e Reorientação 
Curricular da EJA, a configura-
ção da EJA-FIC e a elaboração 
do Plano Municipal de Educa-
ção.

Concomitantemente buscou-
-se “reconstruir e aprofundar 
os processos democráticos de 
tomada de decisão e execução”, 
a partir da “construção coleti-
va (equipe escolar, estudantes 
e comunidade) do projeto po-
lítico pedagógico das escolas 
e centros públicos”, o que in-
cluía a instituição de espaços 
de resolução de divergências 
e conflitos, fortalecendo o di-
álogo como instrumento, “fo-

mentando a participação dos 
alunos (as) e da comunidade”.16

No conjunto, as ações desen-
volvidas visavam consolidar a 
qualidade da atuação do DEJA 
como “uma política de Estado e 
não apenas de Governo, ou algo 
provisório, descontínuo...”, afir-
mou Gilmar Silvério, secretário 
da Educação.17

Escolhas...
A retomada dos processos de-
mocráticos de decisão impli-

16 - Ibidem.

17 -  Santo André ( junho 2016, p.7). 

cou a oferta de oportunidades 
de ampliação de conhecimento 
e reflexão dos profissionais res-
ponsáveis pela EJA. Tratava-se 
de retomar a “formação e va-
lorização dos profissionais da 
educação buscando fortalecer 
o trabalho em equipe, a forma-
ção permanente no contexto 
da escola articulada às práticas 
pedagógicas”.18 Eventos como 
a “Escola de Gestores”, um 
conjunto de palestras, tiveram 
grande importância para a de-
finição conceitual da política 
de formação profissional e sua 
relação com a educação de jo-
vens e adultos no contexto das 
atuais políticas educacionais,19 
repercutindo positivamente no 
conjunto das atividades.

Outros encontros visaram di-
retamente discutir as noções 
e implicações do currículo no 

18 -  “Plano de Trabalho do DEJA, 2013-2016”. Diretri-
zes da EJA-FIC. Ppt, acervo DEJA.

19 -  Ambas as atividades foram realizadas em 2013; 
a “Escola de Gestores”, em parceria com o CEEP, 
contou com participação de Carmem Sylvia Vidi-
gal Moraes; Fábio Zamberlan; Marise Nogueira 
Ramos; Remi Castioni e Sebastião Lopes Neto; 
e Sandra Torquato Bronzate. As palestras foram 
publicadas em 2015 pelo DEJA/SE-PSA.

5 - Consolidando um Direito Social

Participantes do Seminário: “Pensar 
Educação e Trabalho na perspectiva 
da Inclusão dos alunos com Defici-
ência na EJA” 2015. Foto: Júlio Bastos. 
Acervo DEJA.
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desenvolvimento do projeto 
de educação.20 Peça de cons-
trução complexa, o currículo 
exerce papel central no de-
senvolvimento do processo de 
educação e envolve escolhas - 
portanto, exclusões, de conte-
údos em favor de outros -, que 
têm repercussões na formação 
crítica dos indivíduos e, em de-
corrência, na sua possibilidade 
de percepção da sociedade e 
das relações que nela se desen-

20 -  Por exemplo, “Rede em Roda”, série de encontros 
com palestras e troca de experiências realizados 
em 2015 e 2016. 

volvem, incluídas as de traba-
lho. 

Ainda que, no caso da EJA, a 
orientação e a reorientação 
curricular venham sendo assu-
midas como uma construção 
coletiva, de responsabilidade 
compartilhada entre os pro-
fissionais, e assessoradas por 
especialistas de diversas áreas 
de conhecimento, permanece 
a inquietação: “quais conheci-
mentos defendemos como ne-
cessários ao currículo da EJA 
em Santo André”.21 

21 - Santo André ( junho de 2016, p.45-64).

Em 2015 e 2016, o desafio de 
construção do currículo in-
tegrado — que abarcasse as 
dimensões humanas do traba-
lho, cultura, ciência e tecno-
logia — foi minuciosamente 
enfrentado por grupos respon-
sáveis pela sistematização do 
tema e apresentação de pro-
postas a serem discutidas no 
conjunto dos sujeitos envolvi-
dos. Da análise dos conteúdos, 
e do próprio processo de cons-
trução do conhecimento em 
cada disciplina em particular, 
fase essa essencial à escolha de 

EJA, Sarau EMEIEF Piero 
Polloni, 2014. Foto: Júlio 

Bastos. Acervo DEJA.

“Mobilização Municipal pela 
Educação”, Projeto Desfile de 

Moda com Material Reciclado. 
Apresentação das turmas do 

Mova, 2015. Foto: Júlio Bastos. 
Acervo DEJA.
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“o que” ensinar, desenvolveu-
-se a discussão tendo em vista 
a possibilidade de construção 
do currículo integrado,22 sem 
perder de vista a necessária 
fluidez do currículo, cuja efici-
ência exige revisões periódicas 
de adequação à dinâmica das 
demandas sociais.

Trabalho minucioso, a cons-
trução curricular vem sendo 
realizada coletivamente, o que 
inclui, por exemplo, a escuta à 
professores e educandos , não 
apenas como exercício de ges-
tão democrática, mas, também, 

22 -  Santo André ( junho de 2016, p.64-5). O currículo 
integrado se refere a EJA I, EJA II, EJA-FIC e FIC.

como possibilidade de inclusão 
de conteúdos que, desses pon-
tos de vista, contribuam para 
a definição do que é essencial 
aprender na escola. Mas, qual 
escola se pretende, o que a ca-
racteriza? 

No decorrer dos trabalhos do 
Grupo Ampliado definiram-se 

alguns princípios que em con-
junto traçam um perfil da escola 
de educação de jovens e adultos 
em construção em Santo André: 
“um espaço democrático que 
respeite, valorize e inclua os di-
ferentes sujeitos, independen-
te de sua condição de classe, 
étnica, geracional, de gênero, 
deficiências e/ou transtornos” 
e que, aproximando-se da vida 
das pessoas, respeite o ser hu-
mano como “centro do proces-
so formativo”, tendo em vista 
“construir a autonomia intelec-
tual, individual e coletiva, na 
perspectiva de uma educação 
libertadora”.23

A educação a ser aí desen-
volvida, portanto, envolve a 
elaboração de currículo que, to-
mando o trabalho como princí-
pio educativo, selecione alguns 
conteúdos representativos do 
conhecimento produzido pela 
humanidade, a partir dos quais 
seja possível desenvolver novas 
formas de olhar o mundo, nas 
quais aflorem elementos para 
a re-elaboração de identidades 
individuais e coletivas e para a 
compreensão política da socie-
dade. 

23 - Santo André ( junho de 2016, p.64).

Com teoria 
e trabalho
A partir de 2013 o DEJA voltou 
a ter as condições necessárias 
à retomada das atividades de 
educação vinculadas à qualifi-
cação profissional, suspensas 
desde 2009, informa à imprensa 
o secretário da pasta, ao anun-
ciar a retomada do Programa 
EJA-FIC. No ensino fundamen-
tal, de 6o a 9o anos seriam ofe-
recidos os cursos de pedreiro, 
cabeleireiro e auxiliar de co-
zinha, e, de 1o a 5o anos, os de 
marcenaria, beleza e alimenta-

5 - Consolidando um Direito Social

Formatura turmas EJA, Clube Atlético Ara-
maçan, 2015. Da esq. para a dir., Raul Luiz, 
coordenador do convênio Coletivo Digital; 

Gilmar Silvério, secretário da Educação; 
Carlos Grana, prefeito de Santo André 

cumprimenta um dos formandos; Maria 
Auxiliadora Elias, diretora do DEJA; Carlos 
Kopcak, diretor do CEEP e prof. Fernando 
Marcos Francisco, representante dos pro-
fessores. Foto: Júlio Bastos. Acervo DEJA. 

EJA-FIC, Arco da Construção Civil, 
2014. CPFP Armando Mazzo. Foto: 

Júlio Bastos. Acervo DEJA.
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ção, com 150 vagas por semes-
tre em cada segmento.24

Desde aquele ano, os esforços 
dirigiram-se ao aperfeiçoa-
mento de conceitos, conteúdos 
e metodologias visando o me-
lhor desenvolvimento de capa-
cidade de o educando da EJA 
pensar e planejar o trabalho e 
compreender o elo entre esse, 
a ciência, a tecnologia e a cul-
tura, como condição essen-
cial para a ressignificação do 
mundo e constituição de um 
novo modelo de sociedade.25 
Trata-se de propiciar a forma-
ção integral rompendo a di-
cotomia da classificação do 
trabalho nas modalidades in-
telectual e braçal, o que exigiu 
reflexão e escolhas por parte 
de professores, instrutores, 
gestores e conveniados e, além 
de outros resultados, também, 

24 -  Gilmar Silvério. Diário do Grande ABC, 12.7.2014. 
“EJA integra curso profissionalizante em Santo 
André no segundo semestre”, de Natália Fernan-
des.

25 -  Santo André (s.d., p.17-19). A publicação da gestão 
Carlos Grana, possivelmente de 2015, apresenta a 
política de educação do município.

propiciou a configuração da 
EJA integrada à Formação Ini-
cial e Continuada, EJA-FIC.26 

Na trajetória da EJA, a aproxi-
mação entre educação básica 
e trabalho se iniciou em 1997; 
seis anos depois, revista, se ex-
pressaria no Programa Integra-
do de Qualificação (PIQ), sendo 
retomada em um contexto pro-
pício à sua consolidação, na 
EJA-FIC, em 2013. 

Tal integração que, na década 
de 1980, constituiu um tópico 
de discussão e mobilização de 
setores organizados da socieda-
de, destacadamente o sindical, 
é uma busca constituída por 
iniciativas que se tornaram re-
ferências. Entre elas, uma, em 
especial, inspiraria a configu-
ração da EJA-FIC. Na década de 
1960, alguns educadores lidera-
dos por Maria Nilde Mascella-
ni organizaram nos Ginásios 
Vocacionais, da rede públi-
ca estadual de ensino, cursos 
profissionalizantes e comple-
mentares, noturnos, para os 
trabalhadores. Aí foram aplica-
das inovações metodológicas, 
como a integração do ensino 
de disciplinas, a partir de uma 

26 - CEEP, Convênio 166/2013. Acervo CEEP.

5 - Consolidando um Direito Social

Curso Comandos Elétricos. FIC, CPFP 
Armando Mazzo, 2014. Foto: Júlio 
Bastos. Acervo DEJA.
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concepção humanista de edu-
cação e da análise das relações 
entre ensino e trabalho. Em 
1969, a iniciativa foi abortada 
pela ditadura militar.27

Como decorrência do proces-
so de democratização, parte 
das proposições de educação 
voltadas para os setores popu-
lares foi sendo incorporada às 
políticas públicas, especial-
mente aquelas desenvolvidas 
por governos de cunho popular 
democrático, e à leis. A centra-
lidade do trabalho como prin-
cípio educativo, por exemplo, 
seria incluída em 2004 no de-
creto federal, posteriormente 
alterado, que regulou parte da 
Lei de Diretrizes e Base.28 Dez 
anos depois, de acordo com o 
Plano Nacional de Educação, a 
qualificação profissional inicial 
e continuada deveria consti-
tuir, no mínimo, 25% das vagas 
oferecidas aos jovens e adultos 
nos anos finais do ensino fun-
damental e no ensino médio.29 

Em Santo André, alcançar essa 
meta inclui dificuldades, tais 

27 - Mascellani (2010). 

28 -  Art. 2º, III do Decreto n.5.154, de 2004, alterado 
pelo Decreto n.8.268, de 18.6.2014.

29 -  Meta 10, Lei n.13.005, de 25.6.2014, Plano Nacio-
nal de Educação.

como estrutura física, equipa-
mentos e obtenção de recursos 
financeiros, além daqueles do-
tados no orçamento municipal; 
mas é facilitada pela existência 
prévia da estrutura de educa-
ção de jovens e adultos e pelo 
empenho na definição políti-
co-pedagógica da EJA-FIC que, 
como parte da estrutura de 
educação oferecida pela prefei-
tura, desde 2014 foi aprovada e 
certificada pelo Conselho Mu-
nicipal de Educação.30 

A EJA-FIC é constituída pela for-
mação básica, que corresponde 

30 -  Ofício n.015.06.2014-DEJA/SE, de 5.6.2014. “Tra-
mitação da EJA-FIC no Conselho Municipal de 
Educação”. Documentos, acervo DEJA/SE-PMSA

à elevação de escolarida-
de no Ensino Fundamen-
tal I e II; pela Formação 
Técnica Geral, que visa o 
conhecimento da técnica, 
organização do trabalho e 
da produção em geral, de 
modo a ampliar a compre-
ensão do universo do traba-
lho; e pela Formação Inicial 
e Continuada, essa espe-
cificamente voltada para a 
qualificação profissional.31 
E atende, preferencialmen-
te, parte da população an-
dreense que não completou 
o ensino fundamental - si-

31 -  Ppt “Apresentação Brasília 2, EJA-FIC” (s.d.) 
Acervo DEJA.

Publicação comemora-
tiva dos 25 anos da EJA 
em Santo André, 2014. 

Acervo DEJA.

Profissionais da Secretaria de 
Educação participantes das 
atividades do Plano Municipal 
de Educação, 2015. Foto: Júlio 
Bastos. Acervo DEJA.
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tuação que se acentua na faixa 
etária acima dos 18 anos — e 
não possui qualquer formação 
profissional.32

A partir da caracterização do 
público potencial, da consi-
deração das tendências do 
mercado e refletindo o pro-
cesso de estudos iniciado em 
2013, um grupo de trabalho 
especialmente composto, o 
GT EJA-FIC, formatou a pro-
posta político-pedagógica de 
elevação de escolaridade in-
tegrada à formação inicial e 

32 -  Dados baseados no Censo IBGE 2010.

continuada, EJA-FIC, em arcos 
ocupacionais.33 Conjuntos de 
ocupações relacionadas e do-
tadas de base técnica comum, 
eles permitem boa articulação 
entre trabalho, conteúdos dis-
ciplinares, a cultura particular 
de cada aluno e distintos per-
cursos profissionais. 

Os arcos ocupacionais abran-

33 -  O conceito “arco ocupacional” foi elaborado pelo 
Prof. Almerico Lima e é adotado pelos programas 
federais Projovem e Proeja. O GT EJA-FIC iniciou 
seus trabalhos em abril de 2015; neles se incluiu a 
definição do currículo, o que, como outros itens, 
contou com a colaboração de assessorias técnicas 
específicas. Definiram-se então os arcos Cons-
trução Civil, Imagem Pessoal, Alimentação I e II, 
Administração e Multimídia.

gem as esferas da produção, 
da circulação e da prestação 
de serviços, distribuídos por 
áreas de formação em cada 
um dos cinco Centros Públi-
cos de Formação Profissional 
de Santo André. Esses contam 
com equipe da qual faz parte 
um assessor técnico da área de 
atendimento, além de instruto-
res de educação profissional; e 
com estrutura física que com-
porta laboratórios, máquinas 

e equipamentos apropriados. 
Específicos e amplos, os arcos 
ocupacionais atendem, por 
exemplo, a área de Tecnologia 
da Informação, desde 2015 de-
senvolvida no CPFP Valdemar 
Mattei, sob a responsabilidade 
de uma entidade conveniada, 
Coletivo Digital.34 Tal estrutu-
ração incentiva a continuidade 
da formação profissional a ser 
aprofundada no âmbito do en-
sino médio. 

A primeira turma da EJA-FIC foi 
iniciada no segundo semestre 
de 2014, acompanhada de ativi-
dades, como o “1º Encontro da 
EJA-FIC - Educação de Jovens 
e Adultos e Formação Inicial e 

34 -  Convênio 280/2015. Acervo DEJA/SE, PSA.O CPFP.

Acesso ao CPFP Valdemar Mattei, 
especializado na área de Informática, 
na inauguração do novo prédio, 2015. 
Foto: JúlioBastos. Acervo DEJA.

EJA, colação de grau. CPFP 
Joaõ Amazonas, 2014 Foto: 
Júlio Bastos. Acervo DEJA. 
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Continuada”, no qual participa-
ram educadores, educandos e 
equipes gestoras das Unidades 
Escolares. O objetivo era apre-
sentar as propostas da EJA-FIC 
aos novos educandos e fortale-
cê-la como política de elevação 
da escolaridade e formação in-
tegral do sujeito.35 E o Seminá-

35 -  Realizado em 19.8.2015 no auditório do Centro 

rio “EJA Juventude e Trabalho, 
construindo um currículo inte-
grado”, promovido pelo DEJA 
e pela Assessoria da Juventude 
da Prefeitura de Santo André. 
Buscava-se aprofundar o de-
bate em torno das demandas 
do público jovem e “subsidiar 
o processo de orientação e re-
orientação curricular levando 

de Formação de Professores Clarice Lispector, 
incluiu o lançamento da publicação “Escola de 
Gestores” e uma exposição de trabalhos reali-
zados por alunos. Contou com a presença do 
secretário da Educação, educadores da rede e das 
entidades conveniadas, supervisoras, gerentes, 
gestoras, coordenadoras, assistentes pedagógicas 
e educandos da EJA I e II. “1º Encontro da EJA-FIC 
- Educação de Jovens e Adultos e Formação Inicial 
e Continuada. Anotações mimeo. Acervo DEJA.

em consideração o desenvolvi-
mento integral dos jovens da 
EJA nas suas várias dimensões: 
trabalho, ciência, cultura e tec-
nologia”. 36 

As reflexões suscitadas for-
neceram elementos para a 
estruturação de uma nova dis-
ciplina, “Formação Técnica 
Geral (FTG)”, em colaboração 
com uma das entidades con-
veniadas, o CEEP. Construída 
para discutir o mundo do traba-
lho, ela integra a formação ini-
cial e continuada e vem sendo 
consolidada como a definição 
de sua relação com as demais 
disciplinas da formação profis-
sional e com as de elevação de 
escolaridade da EJA-FIC, a par-
tir de conhecimentos estrutu-
rados em torno do eixo “mundo 
do trabalho”.37 No decorrer 
desse processo aflorou o cará-

36 -  “EJA, Juventude e Trabalho, construindo um 
currículo integrado”, anotações mimeo., Acervo 
DEJA. Realizado em 8.12.2015, no auditório He-
leny Guariba, no Paço Municipal de Santo André, 
dele participaram equipes gestoras e assistentes 
pedagógicas das EMEIEF onde há EJA e FIC e 
CPFP com EJA I e II, EJA-FIC e FIC, gestores 
dos CESAS, gerências, coordenadoras, educan-
dos, educadores e profissionais da Educação, 
representantes da CPTR e Conselho Municipal de 
Educação. 

37 -  A abordagem do mundo do trabalho se faz em 
um curso dividido em três unidades: “O que é o 
trabalho?” “O trabalho hoje” e “Luta e conquista 
de direitos.” FTG: uma disciplina em construção, 
de Carolina de Mendonça Rodrigues Silva. Texto 
mimeo. Acervo DEJA.

5 - Consolidando um Direito Social

Gilmar Silvério, secretário da Educação, re-
cepciona os professores EJA II, 2014. Foto: 
Júlio Bastos. Acervo DEJA

Projeto “Pela vida, não à Violência”. 
Oficina EJA Jovem, Música e Inclusão, 

EMEIEF Maria da Graça, 2014. Foto: 
Júlio Bastos. Acervo DEJA.



A Educação de Jovens e Adultos 
Santo André, 1989-2016 

TECENDO 
VIVÊNCIAS

148 149

ter mediador da FTG, isto é, sua 
função de interligar a formação 
básica, de elevação de escolari-
dade àquela técnica específica 
dos diversos arcos ocupacio-
nais da EJA-FIC.38 

O desenho da segunda parte do 
currículo do FTG complemen-
ta e dá sequência à anterior; 
essa segunda parte é compos-
ta pelas unidades Direitos dos 
Trabalhadores e das Trabalha-
doras; Orientação Profissional, 
Planejamento Profissional e 
Noções de ética e cidadania no 
trabalho; Saúde, Meio Ambien-
te e Segurança no Trabalho; e 
Formas contemporâneas de or-
ganização do trabalho.39 

O processo de revisão iniciado 
pela EJA em 2013 reforçou a 
concepção que em 1997 se tor-
nara eixo de sua atuação: o tra-
balho como qualidade humana, 
por meio da qual se processa a 

38 -  Texto sobre FTG, mimeo., s.i. Acervo Deja. 

39 -  Em FTG: uma disciplina em construção, texto 
mimeo, acervo DEJA, a equipe de FTG aponta 
como inspiração: a Escola Canto da Ilha, em Cha-
pecó, Santa Catarina, com a ideia de construção 
de uma escola de trabalhadores para trabalhado-
res; a palestra “Metodologia para EJA integrada” 
do Prof. Dr. Adriano Larentis da Silva, realizada 
em fevereiro de 2016, como parte das atividades 
de formação de professores da EJA; e Ementas 
dos Componentes Curriculares da Formação Téc-
nica Geral- FTG, publicação da Suprof, Secretaria 
de Educação do Governo da Bahia, coordenada 
pelo Professor Alberico Lima.

transformação do mundo e do 
próprio homem. 

Um plano 
A perspectiva de educação 
como direito social orienta a 
atual política de educação de-
senvolvida em Santo André e, 
em 2014, rendeu-lhe o selo de 
Cidade Livre do Analfabetismo 
concedido pelo Ministério da 
Educação às cidades que alcan-
çaram a meta de 96% da popu-
lação com mais de quinze anos 
alfabetizada. O selo represen-
tou o reconhecimento da efi-
cácia das ações havia 25 anos 
desenvolvidas pelos movimen-

5 - Consolidando um Direito Social

EJA-FIC, Arco de Administração. 
EMEIEF Cora Coralina, 2014. 

Foto: Júlio Bastos. Acervo DEJA.

O prefeito Carlos Grana e o 
secretário da Educação, Gilmar 
Silvério recebem o selo “Cidade 
livre do analfabetismo”, concedi-
do a Santo André pelo Ministério 
da Educação, 2014. Foto: Júlio 
Bastos. Acervo DEJA. 
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tos populares de alfabetização 
atuantes no município e pelas 
ações promovidas pelo DEJA.40 

A concepção da educação como 
um direito também orientou a 
elaboração do Plano de Munici-

40 -  No texto sobre FTG, mimeo., s.i., do acervo Deja 
aponta-se como inspiração: a Escola Canto da 
Ilha, em Chapecó, Santa Catarina, com a ideia de 
construção de uma escola de trabalhadores para 
trabalhadores; a palestra “Metodologia para EJA 
integrada” do Prof. Dr. Adriano Larentis da Silva, 
realizada em fevereiro de 2016, como parte das 
atividades de formação de professores da EJA; e 
Ementas dos Componentes Curriculares da For-
mação Técnica Geral- FTG, publicação da Suprof, 
da Secretaria de Educação do Governo da Bahia, 
coordenada pelo Professor Almerico Lima.

pal Educação (PME), atividade 
que mobilizou os educadores 
de todos os setores da rede mu-
nicipal, uma vez que abrange 
a totalidade do ensino ofere-
cido. Aprovado em 2015, com 
validade de dez anos, ele é de 
extrema importância para a 
consolidação dos princípios 
que orientam a política pública 
de educação na cidade.41 Tendo 
força de lei, o Plano estabelece 
metas que apontam para a am-
pliação do direito à educação e 

41 - Lei n.9.723, de 20.7.2015.

o resguarda da descontinuida-
de política possível com a su-
cessão de gestões. 

Instrumento de cidadania, o 
PME é monitorado e avaliado 
pela Secretaria de Educação, a 
Comissão de Educação e Cultu-
ra da Câmara dos Vereadores, 
o Conselho Municipal de Edu-
cação e o Fórum Municipal de 
Educação, onde também atuam 
representantes da sociedade 
civil.42 A comunidade escolar 
participa através dos Conse-
lhos de Escola. Assim como os 
demais planos municipais e 
estaduais, esse converge para 
as diretrizes do Plano Nacional 
de Educação.43 Sua efetivação 
implica a colaboração entre as 
instâncias federal, estadual e 
municipal da administração 
pública, cujos representantes 
compõem o Comitê de Articu-
lação Interfederativa.

As metas do PME incluem em 
suas diretrizes a superação ab-

42 -  Ibidem. Os Planos de Educação se relacionam à 
proposta do Manifesto dos Pioneiros da Escola 
Nova (1932), incluída na Constituição de 1934, Art. 
150, segundo o qual as autoridades federais deve-
riam estabelecer um Plano Nacional de Educação. 
A proposta seria retomada apenas na Constituição 
de 1988, Art. 214, e na Lei de Diretrizes e Bases de 
1996, Art. 9o. O atual Plano Nacional de Educação 
foi sancionado em 2014, na Lei n.13.005.

43 -  O PNE foi aprovado pela Lei n.13.0005, de junho 
de 2014.

5 - Consolidando um Direito Social

Equipe EJA, atividade de 
formação com o Grupo 

Currículo, 2016. Foto: Júlio 
Bastos. Acervo DEJA.

Oficina de e-mails, Semana 
de Ciência e Tecnologia, 
CPFP Valdemar Mattei, 
2015. Foto: Júlio Bastos. 
Acervo DEJA. aula
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soluta do analfabetismo, das 
desigualdades educacionais e 
das formas de discriminação, 
a melhoria social da educação 
e a formação para o trabalho e 
para a cidadania, além da va-
lorização dos profissionais da 
educação e o fortalecimento da 
gestão democrática e dos prin-
cípios que a fundamentam.44 

À EJA Santo André está vincu-
lada a meta de elevação da taxa 
de alfabetização da população, 
o que implica estratégias par-
ticulares, como a integração 
dos diversos movimentos de 
alfabetização e educação po-
pular. Reconhece-se, assim, o 
papel desses na construção da 
política educacional e na redu-
ção do número de pessoas não 
alfabetizadas no município, 
bem como de sua capilaridade, 
fator de grande importância na 
decisão de muitos munícipes 
retomarem os estudos. E tam-
bém, a meta de oferta de, no 
mínimo, 25% das matrículas 
de educação de jovens e adul-
tos, na forma integrada à edu-
cação profissional. Alcançá-la 
envolve aderir e implementar a 

44 -  Lei n.9.723, de 20.7.2015. As competências do 
PME estão incluídas na Lei Orgânica do Municí-
pio e coadunam-se com as metas de educação de-
finidas nos planos federal e estadual de educação. 

EJA-FIC, voltado à conclusão do 
ensino fundamental integrado 
à formação profissional inicial. 

45

Outra meta é a integração de 
bases de dados que permita a lo-
calização precisa da população 
a ser atendida no município, 
em geral formada por integran-
tes dos programas de trans-

45 - PME, respectivamente metas 9 e 10. Santo André 
( junho 2016, p.68-80 (b)).

ferência de renda e de saúde. 
Diante da precariedade de sua 
condição de vida, a permanên-
cia na escola envolve o forne-
cimento de material escolar, 
alimentação, transporte e assis-
tência, assim como a definição 
de proposta curricular capaz de 
esclarecê-los sobre questões de 
importância fundamental para 
a elevação da qualidade de vida, 
como as de saúde.

O efetivo exercício da educa-

5 - Consolidando um Direito Social

Visita do assessor Prof. Dr. 
Adriano Larentes da Silva; Arco 
de Marcenaria, EJA - FIC, CPFP 
Miguel Arraes, 2015. Foto: Júlio 

Bastos. Acervo DEJA.
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ção como direito impõe à EJA 
a diversidade de atendimento, 
de modo a atingir múltiplas e 
diversas demandas existentes 
no município, que também 
diferem em relação às duas 
fases do ensino fundamental. 
Em 2014, ano de aprovação do 
PME, 57,29% das matrículas da 
EJA I, correspondente à primei-
ra fase do ensino fundamental, 
foram de pessoas com mais de 
40 anos. As matrículas para os 
anos finais, EJA II, configuram 
outro perfil, no qual os jovens 
entre 15 e 17 anos que não con-
cluíram o ensino regular alcan-
çam 35,28% do atendimento. 
Parte desse total é constituído 
por alunos retidos nas últimas 
séries do ensino regular, as-
pecto que demanda uma ação 
articulada entre as instâncias 
estadual e municipal, no sen-
tido da retomada da trajetória 
escolar desses adolescentes e 
da preservação da possibilida-
de de atendimento ao público 
tradicional da EJA, constituído 
por pessoas de 18 a 40 anos, 
cujo índice no município alcan-
ça 45,3% da população.46 

46 -  Santo André (junho 2016, respectivamente p.21 e 27 (b)).

No futuro, 
mais desafios
A educação se desenvolve a 
partir de desafios. Eles são pro-
pulsores de constantes buscas, 
entre as quais as de democra-
tização e melhor qualidade do 
ensino; e, como tal se sucedem, 
em especial quando se trata do 
complexo campo da educação 
de jovens e adultos.

Em Santo André, embora parte 
substantiva dos desafios ini-

ciais da EJA tenha sido supe-
rada, segundo a opinião dos 
educadores e gestores envol-
vidos, ainda há muito que al-
cançar, em especial no que se 
refere à adequação de escolhas 
político-pedagógicas à constan-
te diversificação das demandas 
sociais. 

A busca do constante aprimo-
ramento da educação de jovens 
e adultos leva os responsáveis 
por essa modalidade de ensi-
no a delinear ações futuras, 
tendo como alvo situações - 
por exemplo, a evasão escolar 

5 - Consolidando um Direito Social

Prof. Marise Ramos, palestra 
“Trabalho como princípio edu-
cativo”, Centro de Formação de 

Professores. 2014. Foto: Júlio 
Bastos. Acervo DEJA.

Curso de Alimentação. FIC, 
CPFP João Amazonas, 2015. Foto: 

Júlio Bastos. Acervo DEJA. 
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e o baixo nível de escolaridade 
da população -, e públicos até 
o momento pouco atendidos. 
Nesse grupo incluem-se pes-
soas com deficiência e idosos. 
Para esses se propõem formas 
de acesso adequadas àqueles 
que acumularam experiências 
cujo compartilhamento com os 
mais jovens é desejável, tendo 
em vista a troca de conheci-
mentos e experiências entre 
gerações.47 

47 -  Um projeto de lei para institucionalizar o “Pro-

O primeiro grupo, cujo atendi-
mento vem sendo agora mais 
amplamente discutido, talvez, 
constitua o maior desafio e um 
dos mais transformadores com-
promissos futuros da EJA. Aos 
poucos vêm sendo atendidas as 
dúvidas dos educadores quanto 
às possibilidades de inserção 
desses educandos no mundo 
do trabalho e sobre as formas 
de condução de determinadas 
situações do cotidiano escolar 
a eles inerentes. 

Em 2015, no contexto das ati-
vidades relacionadas à reo-
rientação curricular da EJA, 
realizou-se o Seminário “Pen-
sar educação e trabalho na 
perspectiva da inclusão social 
dos alunos com deficiências na 
EJA”,48 que abriria boas pers-
pectivas. Um dos objetivos do 
evento era discutir a articu-
lação entre secretarias muni-
cipais para direcionar mais 
eficazmente a realização dos 
direitos desse grupo à educa-
ção e ao trabalho.

grama Valorando Saberes da Vida” deverá ser em 
breve apreciado pela Câmara Municipal.

48 -  O seminário, em novembro de 2015, foi promo-
vido pelo Departamento de Educação de Jovens e 
Adultos (DEJA) e pelo Centro de Atendimento ao 
Desenvolvimento Educacional (CADE) e contou 
com as professoras Liliane Garcez, Mirian Shi-
bayama e Ester Azevedo.

O direito à educação, garanti-
da constitucionalmente a todos 
os cidadãos, no caso dos defi-
cientes é reforçado por docu-
mentos específicos, nacionais 
e internacionais, que realçam a 
importância de sua integração 
e inclusão na sociedade. A efe-
tiva realização desses direitos 
está diretamente relacionada 
às políticas públicas de educa-
ção que valorizem a diferença, 
propiciem o desenvolvimento 
de potencialidades individu-
ais e considerem que inclusão 
não significa apenas entrar na 
escola, mas modificar-se na es-
cola.49 

De um olhar retrospectivo para 
os 25 anos de atuação da EJA 
em Santo André projeta-se um 
futuro possível, a partir de uma 
trajetória de competência, em-
penho e compromisso político 
e social, manifestos desde sua 
criação. O presente é assim um 
elo entre o realizado e o que po-
derá vir a ser, e, por isso, é por-
tador de esperanças e sonhos 
que alimentam a construção de 
uma sociedade mais solidária 
e igual, fruto da tensão entre 
permanências e mudanças que 

49 -  Registro escrito do Seminário, mimeo. Acervo 
DEJA.

5 - Consolidando um Direito Social

Palestra “50 anos de resistên-
cia à ditadura”. com estu-
dantes e professores da EJA. 
CESA Palmares, 2014. Foto: 
Júlio Bastos. Acervo DEJA.
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constituem a historicidade do 
DEJA; essa, entre outros aspec-
tos, revela os limites das ações 
humanas, especialmente quan-
do se trata de uma experiência 
coletiva de construção do novo. 

A consolidação da EJA-FIC mos-
tra a importância da continui-
dade de políticas públicas que 
atendam as principais carências 
da sociedade a partir de princí-
pios democráticos e republica-
nos. Para tanto é imprescindível 
a criação de um quadro estável 
de professores e gestores, aspec-
to indispensável à oferta de en-
sino de qualidade. Esse aspecto 
foi contemplado em 2014 com a 
realização de um concurso pú-

desafio ainda maior, o de me-
lhor aparelhamento dos locais 
de atuação, os Centros Públi-
cos de Formação Profissional, 
e, também, EMEIEF, de modo 
a abrigarem mais e múltiplas 
propostas de formação profis-
sional.51 

A ideia já delineada e em torno 
da qual se criaram algumas ex-
pectativas inclui a articulação 
dos CPFP ao Centro Público de 

51 -  A EJA-FIC hoje se desenvolve nos cinco CPFP e, 
por solicitações locais, em três EMEIEF: João de 
Barros, Cândido Portinari e Cora Coralina; as 
duas últimas escolas são próximas à periferia. Aí 
são oferecidos os cursos da área Administrativa 
para essa região: auxiliar administrativo, assisten-
te de logística, e almoxarife. Rosimeire Antonio, 
entrevista concedida em 19.7.2016. 

Emprego, Trabalho, Renda e ao 
de Economia Solidária, com a 
finalidade de impulsionar po-
líticas de geração de emprego 
e renda e, em consequência, 
possibilitar a maior inserção 
produtiva dos educandos, pers-
pectiva de há muito buscada. 

Retoma-se, ainda que pontu-
almente, um aspecto bastante 
enfatizado no período em que 
foram efetivadas as primeiras 

5 - Consolidando um Direito Social

Interior do CPFP Valdemar 
Mattei, 2015 . Foto: Júlio 
Bastos. Acervo DEJA.

Formatura EJA. EMEIEF Cora Coralina, 
2015. Foto: Júlio Bastos. Acervo DEJA.

blico, no qual 135 educadores 
ingressaram na EJA. Francisco 
Pacheco, assessor de gabinete 
do DEJA, observa:

[...] aqui em Santo André, 
de fato, a gente teve um 
avanço. Em nenhuma cida-
de brasileira teve uma ges-
tão municipal que abrisse 
um concurso de professores 
específico para a EJA. 50 

A ampliação do alcance da EJA 
e, em particular, da EJA-FIC, 
bem como dos efeitos sociais 
da aplicação do trabalho como 
princípio educativo impõe um 

50 - Entrevista concedida em 8.7.2016.
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ações de construção da educa-
ção profissionalizante em Santo 
André: a potencialização dos 
efeitos sociais da EJA por meio 
de ações conjuntas com outros 
setores da administração mu-
nicipal. Nessa direção, observa 
Maria Selma de Moraes Rocha, 
secretária de Educação de Santo 
André entre 1997 e 2000:

[...] Repetíamos continua-
mente que a formação pro-
fissional não iria assegurar 
o emprego. A geração de 
emprego tem a ver com a 
política macroeconômi-
ca, mas, também, com a 
política local. É possível 
incentivar determinados 
processos de geração de 
trabalho e renda pela via 
da ação do Estado, em par-
ceria e em diálogo, com os 
agentes econômicos.52 

Além de concretizar articula-
ções no plano administrativo, 
hoje se pensa em aprofundar a 
inserção dos CPFP no processo 
social a partir da ampliação de 
sua presença entre os morado-
res dos bairros em que estão 
instalados. Maria Auxiliadora 
Elias observa:

52 -  Entrevista concedida em 16.8.2016.

Para isso é necessário 
construir estratégias que 
possibilitem sua apro-
priação como espaços 
de encontro e discussão 
comunitária e de apoio 
à solução de pequenos 
problemas cotidianos, de 
modo a propiciar a auto-
-organização de trabalha-
dores e trabalhadoras. 53

Mais que um espaço privilegia-
do de democratização do saber, 
de construção de sociabilidade 

53 -  Maria Auxiliadora Elias, diretora do DEJA entre 
2013 e 2016. Entrevista concedida 2.9.2016.

e de renovação de vivências, 
essa é uma perspectiva essen-
cial à criação de um novo pa-
drão de atuação social.

Interior da EMEIEF Carolina 
Maria de Jesus, 2015 . Foto: 
Júlio Bastos. Acervo DEJA

Semana de Ciência e Tecnologia, 2015. CPFP Júlio de Grammont, 
Parque Andreense. Foto: Júlio Bastos. Acervo DEJA.

5 - Consolidando um Direito Social
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ATENDIMENTO EJA 
2O SEMESTRE, 2016

Unidade 
Escolar

Área de 
Formação EJA I EJA II FIC

CPFP1

Armando Mazzo Construção Civil Pintura Deco-
rativa Alvenaria Livre Dry Wall

   

Instalações 
Elétricas e 

Hidráulicas
(pequenos 

reparos)

Pintura e 
Texturização

      Desenho Civil Eletricista 
Instalador

      Revestimento e 
Acabamento

Pedreiro 
Assentador

  Imagem Pessoal
     

Manicure e 
Pedicure com 

Unhas Decorativas

  Informática     Informática Básica

João Amazonas Alimentação     Auxiliar de Cozinha

        Cozinheiro

  Artesanato Artesanato em 
tecidos   Artesanato em 

Tecidos/Patchwork

  Imagem Pessoal Auxiliar de 
cabeleireiro

Assistente de 
Cabeleireiro

Cabeleireiro Básico 
e Penteados

      Cabeleireiro Cabeleireiro Básico

      Maquiagem
Maquiagem e 
Designer de 

Sobrancelhas

     

Administração 
e Vendas de 
Produtos de 

Salão

Manicure e 
Pedicure com 

Unhas Decorativas

  Informática    
Informática 

Avançada
(Audiovisual)

        Audiovisual

        Informática Básica

Unidade 
Escolar

Área de 
Formação EJA I EJA II FIC

Júlio de Grammont

Alimentação
 

Culinária Faça 
e Venda

Auxiliar de 
Cozinha

Culinária Faça 
e Venda

     
Confeccionador 
de Produtos de 

Confeitaria
 

     
Auxiliar de 

Padeiro (Pães 
Artesanais)

 

  Informática
      Informática Básica

Miguel Arraes Alimentação Iniciação 
à Culinária

Auxiliar de Co-
zinha Cozinheiro

      Auxiliar de Lan-
chonete

Recepção e Organi-
zação de Buffet para 

Eventos

  Imagem Pessoal     Cabeleireiro Básico

        Maquiagem e Desig-
ner de Sobrancelhas

  Informática    
Informática Avançada 
(Operador de Sistema 

Linux)

        Informática Básica

  Estamparia     Silk Screen

Valdemar Mattei Informática Informática 
Básica Multimídia I Informática Avançada 

(Web Designer)

      Multimídia II Informática Básica

      Multimídia III  

      Multimídia IV  
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Unidade 
Escolar

Área de 
Formação EJA I EJA II FIC

EIEF2

Cândido Portinari Administrativo   Auxiliar 
Administrativo

Assistente 
Administrativo

      Auxiliar 
Financeiro  

      Auxiliar de 
Logística  

     
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos

 

  Informática     Informática Básica

Cora Coralina Administrativo
    Auxiliar 

Administrativo
Auxiliar 

Administrativo

      Auxiliar 
Financeiro  

      Auxiliar de 
Logística  

     
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos

 

  Imagem Pessoal    
Maquiagem e 
Designer de 

Sobrancelhas

João de Barros Administrativo   Auxiliar 
Administrativo  

      Auxiliar 
Financeiro  

      Auxiliar de 
Logística  

     
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos

 

  Construção Civil     Pintura e 
Texturização

Unidade 
Escolar

Área de 
Formação EJA I EJA II FIC

EMEIEF (2)

Cândido 
Portinari Administrativo   Auxiliar 

Administrativo
Assistente 

Administrativo

      Auxiliar 
Financeiro  

      Auxiliar de 
Logística  

     
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos

 

  Informática     Informática 
Básica

Cora Coralina Administrativo   Auxiliar 
Administrativo

Auxiliar 
Administrativo

      Auxiliar 
Financeiro  

      Auxiliar de 
Logística  

     
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos

 

  Imagem Pessoal    
Maquiagem e 
Designer de 

Sobrancelhas

João de Barros Administrativo   Auxiliar 
Administrativo  

      Auxiliar 
Financeiro  

      Auxiliar de 
Logística  

     
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos

 

  Construção Civil     Pintura e 
Texturização

Atendimento EJA - 2o semestre, 2016

Notas:
1 - Centro Público de Formação Profissional
2 -  Escola Municipal de Educação Infantil  e Fundamental
Fonte: DEJA (out. 2016).
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APRESEN-
TAÇÃO

A 
História e a Memó-
ria andam de mãos 
dadas. Construídas na 
urdidura do tempo, 
ambas atendem à 

difícil tarefa de nos levar ao es-
tabelecimento de relações com 
um tempo muitas vezes difícil 
de ser compreendido, diverso 
daquele físico, observável, por 
exemplo, no giro dos astros e na 
sucessão do dia pela noite. 

É o tempo da história, cuja me-
dição exige grandes unidades, 
como as décadas, os séculos e 
os milênios... tempo em que 
se processam mudanças, com 
as quais convivem permanên-
cias, antigos modos de ser, de 
pensar e organizar a socieda-
de. A relação entre mudanças 

acesso a ele, aproximando-o do 
presente. A partir das inquie-
tações geradas nesse último, 
somos levados a buscar no pri-
meiro aquilo que interage com 
nosso tempo na forma de heran-
ça. O resultado é a configuração 
de uma perspectiva temporal 
da vida, que nos leva a conhecer 
a posição que hoje ocupamos 
como indivíduos e sujeitos so-
ciais, e a partir da qual nos per-
cebemos como continuadores 
de ações e utopias que alimen-
tam os sonhos de futuro. 

Essa é a razão de este livro ser 
composto da História e da Me-
mória da Educação de Jovens 
e Adultos em Santo André. 
Memória construída de olha-
res do presente que renovam 

o passado com a polifonia de 
captações do vivido, de per-
cepções orientadas pelo afeto 
e de algumas individualidades 
entre as inúmeras que contri-
buíram para a construção de 
um caminho de renovação das 
relações indivíduo e sociedade. 
Tais qualidades raramente se 
expressam em meio a comple-
xidade e heterogeneidade dos 
demais documentos utilizados 
para construir a História. 

O que se buscou, enfim, foi a 
complementação de aborda-
gens, de olhares do presente 
endereçados para o passado, 
o que, nos limites do possível, 
aproxima todos nós das dificul-
dades e alegrias de se construir 
o novo.

e permanências revela os limi-
tes das ações humanas em um 
quadro de constantes disputas 
materiais e simbólicas que per-
meiam a vida social; mas tam-
bém expressa a transformação 
contínua, a história enquanto 
experiência coletiva de constru-
ção do novo. Ao lado dela está a 
memória, o que restou das ex-
periências vividas, coletivas e 
individuais, captadas e retidas 
pela sensibilidade, e pela razão, 
como parte das imagens men-
tais que baseiam concepções de 
vida pessoal e social.

Sistematizadas como formas de 
conhecimento sobre a socieda-
de, a História e a Memória são 
instrumentos que convergem 
para a construção do passado e 
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CARLOS 
KOPCAK

N
asci aqui em 
Santo André. 
Eu fiz Engenha-
ria Química, de-
pois vim fazer 

licenciatura de Matemá-
tica e Física na Fundação 
Santo André. Depois, fui 
me especializando em 
Formação Profissional. 
Hoje me classifico como 
um educador que traba-
lha no campo específico 
da Educação de Jovens e 
Adultos, com o viés pro-
fissionalizante.

Nós começamos durante 
a ditadura, ainda como es-
tudante de engenharia, a 
criar cursos de Educação 
de Jovens e Adultos, na 
época chamado de Madu-
reza, gratuito, como uma 
forma de organização da 
população. Nós organi-
závamos a população, 
muitas vezes com o apoio 
das pastorais, Ação Cató-
lica Operária, Sociedades 
Amigos de Bairros. Nós 
evoluímos da Educação 
de Jovens e Adultos para 
trabalhar diretamente no 
que a gente considerava o 
cerne da força para der-
rubar a ditadura, ou seja, 
o Movimento Operário. 

Além de participar da 
Juventude Operária Ca-
tólica, aqui de Santa Te-
rezinha, eu participei a 
maior parte do tempo do 
chamado Movimento das 

Oposições Sindicais, que 
era a organização dos 
trabalhadores de oposi-
ção. Todos os sindicatos 
estavam nas mãos de pe-
legos colocados pela dita-
dura. Nesse Movimento 
nós começamos, em vez 
de trabalhar com a po-
pulação em geral e com 
vários outros movimen-
tos democráticos contra 
a ditadura, que também 
trabalhavam nos bairros, 
nós começamos a execu-
tar cursos próximos das 
empresas. 

Isso que estou contando 
foi em 1969, 1970, quan-
do começamos aqui. A 
primeira greve se desen-
volveu bem mais tarde, 
lá para o final dos anos 
1970. Nós começamos lá 
na igreja da Vila Arapuá; 
teve muitas experiências 
dessas. As empresas que 
eram ao lado, Toshiba, 
ODD – hoje têm outros 
nomes –, Fontoura, na-
quela área de São João 
Clímaco. Nós fazíamos 
propaganda, os traba-
lhadores vinham fazer 
cursos, nesses cursos 
nós íamos discutindo as 
condições e passávamos 

Nesses cur-
sos foram se 
organizan-
do grupos 
de fábrica, 
que desen-
cadearam 
o processo 
de demo-
cratização 
da luta dos 
trabalhado-
res. Hoje o 
povo diz que 
houve gre-
ves espontâ-
neas.
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a não ser mesmo quando 
ficava desempregado... 
Com isso nós fomos de-
senvolvendo uma téc-
nica, uma metodologia 
que deu um avanço sur-
preendente na questão 
da Educação de Jovens e 
Adultos. Até então, toda 
vez que se pensava no Su-
pletivo - antes chamava-
se Supletivo, e antes disso 
chamavam de Madureza, 
sempre se pensava num 
curso infantilizado. Por 
quê, qual a experiência? 
Do bê-á-bá da cartilha, do 
caramba a quatro, coisa e 
tal, do Caminho Suave. 

Como os trabalhadores 
tinham que estudar, a 
gente incentivava para 

ser em grupo. “Vai for-
mando os grupinhos, 
um ajuda o outro, o 
outro ajuda o um. Falem 
com o chefe!” Você vê, 
um grupo clandestino... 
“Falem com o chefe – e 
isso era bom! – para ele 
autorizar a usar o refei-
tório, por exemplo, nas 
horas vagas”. “Largou o 
emprego às seis horas, 
vocês podem ficar mais 
uma hora lá, estudando 
no refeitório. Pede auto-
rização!” A chefia ficava 
agradecida. “Os traba-
lhadores estão fazen-
do isso...” “Um dia nós 
vamos voltar aqui e co-
brar a fatura!” 

Eu participei pessoal-

mente de uma experiên-
cia, no Parque São Lucas, 
Vila Alpina; um grupo 
ligado à Arno e a outras 
empresas aqui na Mooca, 
liquidou todas as maté-
rias do Supletivo. Por-
que tinham que fazer um 
exame no Estado, não é? 
Agora se faz no Sesi, na 
época era o Estado que 
fazia. Eles liquidaram 
todas as matérias do gi-
násio, do antigo giná-
sio, e colégio em menos 
de oito meses. Porque 
o ensino não era mais 
uma coisa infantilizada, 
era uma coisa aplicada. 
Quando nós começamos 
a formação profissional, 
nós tínhamos cursos de 
controlador de medida, 
qualidade, principalmen-
te para a Philco. Tinha 
cursos de tornearia, de 
ferramentaria, ajusta-
gem, eletricidade... o que 
viesse a aparecer nas fá-
bricas em que estávamos 
atuando. Vamos dizer 
que nosso DNA era uma 
metodologia para adul-
to. É uma coisa que tem 
várias experiências, mas 
nem todas sistematiza-
das no Brasil. 

A cada 15 dias todos os 
nossos professores se jun-
tavam para analisar cada 
um dos alunos, as boba-
gens que nós fizemos... 
Tinha tanta bobagem! 
Uma vez aqui no curso 

Com isso nós fomos desenvol-
vendo uma técnica, uma me-
todologia que deu um avanço 
surpreendente na questão da 
Educação de Jovens e Adultos. 
Até então, toda vez que se pen-
sava no Supletivo — antes cha-
mava-se Supletivo —, e antes 
disso chamavam de Madureza, 
sempre se pensava num curso 
infantilizado.

a organizar os chama-
dos Grupos Clandesti-
nos de Fábricas, ou, para 
nós, Grupos de Fábricas; 
clandestino era para a 
ditadura. 

Nós fizemos isso na Phil-
co, um trabalho com 
mulheres. Quatro mil 
mulheres trabalhando lá 
no Tatuapé; a CAIO na 
Penha; João Ramalho, 
aqui em Santo André; 
São Mateus... Nesses cur-
sos foram se organizando 
grupos de fábrica, que 
desencadearam o pro-
cesso de democratização 
da luta dos trabalhado-
res. Hoje o povo diz que 
houve greves espontâ-
neas. Não houve greves 
espontâneas! Era um 
longo trabalho de mui-
tas pessoas para organi-
zar... Claro que quando a 
Toshiba – o companheiro 
Anísio Batista trabalha-
va lá e, depois, foi depu-
tado estadual pelo PT –, 
começou a greve, o ar-
rastão levou as outras fá-
bricas que tinham gente 
organizada e as peque-
ninhas iam no embalo. 
Mas a greve começa de 
um grupo organizado. 

Na Philco nós tínhamos 
no grupo de fábrica mais 
de 40 mulheres organi-
zadas. Quando começou 
a greve que parou todo 
mundo, ficava aquele 
alvoroço na fábrica por-
que os patrões e chefes 
puxa-sacos não sabiam o 
que estava acontecendo 
e ninguém se apresenta-
va para dizer para eles o 
que estava acontecendo. 
“Ah!, não sei, a meni-
na lá parou...” “Por quê 
você parou?” “Eles para-
ram lá...!” Daqui a pouco 
todos saem. Era o arras-
tão do Tatuapé, parando 
as fábricas do Tatuapé. 

Só havia o Madureza, o 
ensino propedêutico — 
como podemos chamar. 
Estávamos trabalhando 
com as fábricas e o prin-
cipal problema desses 
nossos trabalhadores, até 
para não ficar mudando 
de emprego, era ter uma 
profissão mais definida. 
Começamos junto com o 
que hoje se chama CEEP,1 
Base e outras entidades, 
a organizar esses cursos 
de modo a ser um curso 
supletivo profissiona-
lizante. Foi nossa pri-
meira experiência nesse 

1 -  Centro de Educação, Estudos e 
Pesquisas.

campo. A gente atuava 
nas igrejas, o que ajuda-
va, nas Sociedades... Era 
um movimento, parecia 
não ter conexão entre os 
cursos... Nós chegamos 
a ter mais de 500 cursos 
desses no Brasil inteiro. 
Algumas das grandes ex-
periências dessa época 
ainda existem. Por exem-
plo, o curso técnico de 
altíssima qualidade que o 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Porto Alegre man-
tém. O curso de Turismo, 
Hotelaria... curso não, 
entidade lá de Florianó-
polis, o Centro de Cultu-
ra de Recife. O próprio 
CEEP é resultado disso, 
o IIEP,2 tem um monte 
de entidades que ainda 
persistem. Outros foram 
absorvidos pelos sindica-
tos. A realidade muda... 

Ao fazer esses cursos pro-
fissionalizantes nós co-
meçamos a desenvolver. 
Eram cursos de voluntá-
rios. Nós dávamos aula 
só de sábados de manhã. 
Eu trabalhava no Estado, 
dava aula para sustentar 
meus filhos, assim como 
todos nós. Outros tinham 
um emprego para poder 
se sustentar, a maioria, 

2 -  Intercâmbio, Informação, 
Estudos e Pesquisas.

Memória - Carlos Kopcak
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Na década de 1990, o pes-
soal que vinha das opo-
sições dizia o seguinte, 
usando uma palavra de 
hoje: “Nós precisamos 
ser protagonistas, prota-
gonistas de um processo 
de educação pública para 
o trabalhador”. Foi uma 
discussão: sindicato deve 
fazer formação ou não? 
Ou só deve lutar? Se você 
quer ser protagonista de 
um processo de Educa-
ção, no mínimo, tem que 
entender disso. Tem que 
participar. “Qual é a pro-
posta que vamos fazer? 
Nós vamos pedir para os 
atuais técnicos do Senai, 
Senac fazer a política pú-
blica de Educação para 
nós?” Aí, a CUT e outras 
Centrais, alguns sindi-
catos mais fortes, ou ou-
tros mais conscientes, 
começaram a lutar por 
um processo de Educa-
ção. Nesse sentido que 
eu, por circunstâncias, 
acabei sendo contratado 
pela Prefeitura de Dia-
dema, quatro anos antes 
de começar nossa expe-
riência em Santo André, 
para ser o coordenador 
do Ensino Profissionali-
zante. Como tal também 
participei de um grupo 
tripartite – que era muito 
mais que tripartite –, do 
governo do Estado, o Ba-
relli era o Secretário do 
Trabalho, para discutir 
Centro Público. 

Três coisas: uma, qual 
era a plataforma dos 
trabalhadores e o que 
se propunha? Normal-
mente o pessoal sempre 
propunha curso disso, 
daquilo. Não! “Nós que-
remos uma educação 
humanista, uma edu-
cação científica e uma 
educação participativa 
para os trabalhadores.” 
A segunda era: quem de-
senvolve isso? Nós discu-
timos, é uma primazia 
nossa nesse grupo que 
eu coordenava, o que 
nós chamamos de Cen-
tro Público de Formação 
Profissional. Outra coisa: 
como trabalhar a ques-
tão da profissionalização 
para a baixa escolarida-
de, no sentido de aumen-
tar a escolaridade? Eu fui 
com essa tarefa para a 
primeira Prefeitura que 
ia desenvolver curso pro-
fissionalizante, a de Dia-
dema.

Fui para lá como co-
ordenador, fiquei tra-
balhando quatro anos. 
Inauguramos um Centro 
Público de Formação três 
anos depois. Acho que 
hoje, de Prefeitura, é um 
dos maiores em tama-
nho. Não sei como está lá 
porque depende de cada 
administração. Esse vai 
dar origem aos Centros 
Públicos que temos em 
Santo André. Aqui já tem 

quatro, ou cinco, desses 
Centros Públicos. Lá era 
um centralizado. 

Uma das coisas que tam-
bém valem a pena colo-
car: a concepção que a 
sociedade tinha disso. 
Era muito difícil. Uma 
boa parte da sociedade 
era mais conservadora. 
E eu cheguei a discutir 
com um presidente de 
Câmara. Ele dizia o se-
guinte: “Os cursos que 
nós fazemos aqui são 
aqueles cursos para tirar 
criança da rua e para não 
deixar a ‘muié’ à toa; a 
gente faz cursinhos de 
crochê, elas vem aqui...” 
Era uma concepção. 

A concepção dos profis-
sionais de assistência so-
cial era no sentido “nós 
vamos trabalhar com 
os pobres, coisa e tal...”. 
Aquela idiotice: “a gente 
não dá o peixe, a gente 
ensina a pescar”. Mas 
não tinha nenhuma rela-
ção com o mundo do tra-
balho. Nas escolas, para 
trabalhar o mundo do 
trabalho na Educação de 
Jovens e Adultos é que, 
normalmente, os profes-
sores não têm uma ex-
periência, uma vivência, 
uma visão maior do que 
é o mundo do trabalho. 
Entram novinhas ou no-
vinhos, em concurso pú-
blico. Essa é a realidade. 

em João Ramalho, um 
bairro de Santo André, 
a gente estava querendo 
que eles discutissem um 
pouco a situação da po-
pulação. Nós trabalháva-
mos perto de uma grande 
favela que até hoje cha-
ma-se Sorocaba. Um 
camarada lá deu a suges-
tão da gente usar aquela 
música do Gonzaguinha: 
“Você tem que lutar pela 
xepa da feira e dizer tudo 
bem, obrigado! Você me-
rece!” Foi um desastre! 
Eles chegaram ouvindo 
aquele negócio sem ne-
nhum critério, entenden-
do mais ou menos... “A 
gente merece! Claro que 
a gente merece a xepa da 
feira! Nem isso a gente 
vai poder ter?” Isso foi 
um desastre total!

A gente tinha a formação 
dos formadores. Eviden-
temente, não com uma 
Cecília Guaraná, uma 
Maria Nilde Mascellani, 
o pessoal acadêmico da 

intelectualidade de es-
querda. Algumas vezes 
tinha seminários que 
ajudavam. A Cecília Gua-
raná mantinha um grupo 
chamado Professores Ca-
tólicos Pelo Socialismo. 
Muito interessante, por-
que se tinha uma nova 
visão de Educação. 

Vamos dar um salto para 
1991, por aí... Uns vinte e 
poucos anos atrás. Nessa 
época, após a Consti-
tuição, a Abertura, nós 
tínhamos começado a 
conquistar algumas pre-
feituras, trabalhando de 
modo mais estável, a CUT 
atuava de maneira mais 
permanente... Nossa não 
educação profissional 
vem do tal do Sistema S, 
Senai, Senac... Ou seja, 
desde a ditadura do Var-
gas que se colocou que 
são os patrões que fazem 
a formação dos trabalha-
dores. Claro, do jeito que 
eles querem! 

Nesse período até 1990, 
eu trabalhei no Senac. 
Fui assistente-técnico, 
formação de formadores, 
e do Senai. O que aconte-
ce? Evidentemente o Sis-
tema S vai formar gente 
para as necessidades 
deles. Isso dito em alto e 
bom som pelo então pre-
sidente do Senai nacio-
nal num debate comigo. 
Disse o seguinte: “Para 
nós não interessa o que 
vocês estão falando”. A 
gente estava falando do 
ensino com elevação de 
escolaridade. “Para nós 
interessa pegar o que 
tem de melhor dentro 
dos trabalhadores e fazer 
a formação para o que 
nos interessa. O Estado 
tem que dar boa educa-
ção de Matemática, de 
Física e tal, para que a 
gente possa formar ra-
pidamente. Então, se eu 
puder fazer em 20 horas 
um curso de soldador...” 
Esse foi o exemplo dele. 
“Eu faço em 20 horas! 
Quem puder entrar nesse 
curso, tudo bem, tam-
bém vai achar emprego. 
O resto? Bom... Aí já não 
é problema meu, é do 
Estado, é dos trabalha-
dores.” Isso que tivemos 
desde 1940 até hoje; e, al-
guns caras que por terem 
feito o curso e gostado, 
tecem loas para esse tal 
de Senai. 

Começamos a proposta no Cen-
tro Público, com duas coisas: 
primeiro – e isso também aqui 
em Santo André –, se é Cen-
tro tem que centralizar alguma 
coisa.
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Educação de Jovens e 
Adultos (SEJA). Nós não 
estamos trabalhando 
com qualquer jovem e 
adulto. Nossa estatística 
dizia que mais de 70% 
voltaram para a esco-
la mais maduros, tendo 
como primeira motiva-
ção o mundo do trabalho. 
“Eu trabalho, mas se não 
tiver o diploma, não sou 
promovido.” “Eu quero 
uma profissão mais... Se 
é curso técnico preciso 
do diploma da coisa.” 
“Eu estou desempregado 
e não sei o que faço na 
vida, e vim aqui para ver 
se arrumo alguma coisa 
para poder, ao menos, 
não passar vergonha ao 
fazer a ficha de entrevis-
ta por não ter o diploma 
de ginásio.” Se ele vem 
por essa razão, eu não 
vou voltar ao bê-a-bá... 
É essa concepção que a 
gente começa a desenvol-
ver com a Educação Pro-
fissionalizante em Santo 
André. 

Eu sou o primeiro Dire-
tor de Educação dos Tra-
balhadores, em Santo 
André. Nós começamos 
a enfrentar dificulda-
des. Na época, quando 
fizemos a Fundação em 
Diadema, nós não podí-
amos contratar profes-
sores para a Educação 
Profissionalizante pela 
Prefeitura. Educação Pro-

“Eu estou desempregado e não 
sei o que faço na vida, e vim 
aqui para ver se arrumo alguma 
coisa para poder, ao menos, não 
passar vergonha ao fazer a ficha 
de entrevista por não ter o diplo-
ma de ginásio.” Se ele vem por 
essa razão, eu não vou voltar ao 
bê-a-bá... É essa concepção que 
a gente começa a desenvolver 
com a Educação Profissionali-
zante em Santo André.

Começamos a proposta 
no Centro Público, com 
duas coisas: primeiro — 
e isso também aqui em 
Santo André —, se é Cen-
tro tem que centralizar 
alguma coisa. “Público”, 
a gente não pensa como 
estatal; hoje é muito 
confuso, tudo que se 
fala que é público, sig-
nifica estatal, não é bem 
assim. Uma Sociedade 
de Amigos de Bairro que 
faz um trabalho para a 
população... No Centro 
Público, a ideia era que 
sua função básica era de-
senvolver uma política 
de formação profissional 
para o município. Uma 
política pública de for-
mação profissional para 
o município! Isso é para 
tirar a concepção de que 
a prefeitura só pode tra-
balhar com criança, ensi-
no infantil e, no máximo, 
fundamental; o Conselho 
Municipal de Educação só 
trata disso... Não! O Con-
selho Municipal de Edu-
cação tem que tratar da 
Educação no município 
como um todo. Ele não 
vai executar. Ele, como 
poder público formado 
por vários representan-
tes da sociedade, tem 
que pautar, por exemplo, 
que tipo de faculdade 
se quer. A Universidade 
Federal do ABC, quando 
nós a trouxemos para cá, 
discutimos que não que-

ríamos uma universida-
de qualquer. Essa é uma 
universidade, acho que a 
primeira federal, multi-
disciplinar. Muito legal! 
Foi um avanço. Pouco, 
mas foi.

Nos primeiros quatro 
anos em Diadema, era o 
seguinte: nesse Centro 
Público criaram o que a 
gente chamava de Con-
selho de Compromisso, 
para que Senai, Senac etc. 
viessem sentar e discutir 
suas políticas com os sin-
dicatos. E vinham! Não é 
uma questão de poder, é 
de dizer o que temos de 
fazer. Por exemplo, no 
Senai de Diadema, o di-
retor era uma excelente 
pessoa; em Santo André, 
zero! 

A gente, ao invés de 
fazer toda a formação 
no Centro Público... e 
fazia muito!, a gente ia 
fazendo convênios com 
as entidades da socieda-
de civil. Tínhamos cursos 
no Sindicato dos Meta-
lúrgicos, dos Químicos, 
na Igreja Católica, nas 
Igrejas Evangélicas... 
Esse pessoal fazia convê-
nios, porque a formação 
profissional não tem um 
locus definido. Formação 
profissional é constante, 
a vida toda. No fundo, 
formação profissional faz 
parte de Educação. Na 

Prefeitura ela faz parte 
da secretaria da Educa-
ção. Ela não é do Desen-
volvimento. Ela não é do 
Departamento de Indús-
tria... Aliás, parte impor-
tante para a Educação de 
Jovens e Adultos, porque 
ela funciona como um 
condutor. É difícil trazer 
um adulto para aumen-
tar a escolaridade. Ele 
vem por um chamariz, 
que diz o seguinte: “olha, 
meu amigo, você não vai 
ser um bom profissional, 
se não tiver uma boa es-
colaridade. Precisa saber 
fazer isso, isso e isso. 
Tecnia, nomia...”. Quan-
do nós fizemos isso, deu 
muito Ibope! 

Quando começaram a 
desenvolver o programa 
de Celso Daniel aqui em 
Santo André, fomos con-
vidados a participar do 
grupo de formação pro-
fissional. Colocamos essa 
ideia e corrigimos erros 
que a gente fazia em Dia-
dema. Assim ao ganhar 
a eleição para o segundo 
mandato, fizemos uma 
redundância, a Secreta-
ria de Educação passaria 
a se chamar Secretaria 
de Educação e Forma-
ção Profissional; o De-
partamento de Educação 
passou a se chamar De-
partamento de Educação 
do Trabalhador (DET) e 
nele estava o Serviço de 

fissionalizante, no que é 
específico de uma habili-
dade – não estou falando 
de uma competência –, 
elas são muito sazonais. 
Um exemplo: quando co-
mecei a pensar, porque 
era uma necessidade de 
Diadema, uma formação 
no setor têxtil, demorou 
três anos para construir 
o prédio... Um prédio de 
sete andares. Três anos 
antes era uma necessida-
de, nós conversamos com 
os empresários. Quando 
nós íamos inaugurar, já 
não tinha mais indústria 
têxtil em Diadema por-
que a China começou a 
exportar nesse período. 
Então, tem muita sazona-
lidade. 

Memória - Carlos Kopcak



178 179

A Educação de Jovens e Adultos 
Santo André, 1989-2016 

TECENDO 
VIVÊNCIAS

diversificada... nós acha-
mos isso na legislação, 
permite que no currícu-
lo se tenha uma parte 
diversificada. São coisas 
que não fazem parte das 
matérias tradicionais. 
Essa parte diversificada 
para nós era exatamente 
a Educação para o Mundo 
do Trabalho. No início 
não podíamos fazer isso. 
Pegávamos professores 
muitas vezes afastados 
da sala de aula normal, 
e se pretendia trabalhar 
com a gente da Rede para 
fazer essa ligação. No 
mesmo espaço do Centro 
Público, nós tínhamos os 
dois tipos de curso. Isso 
dá uma qualidade! Vimos 
em pesquisas anteriores 
o nível de desenvolvimen-
to cognitivo do aluno da 
EJA com orientação para 
o mundo do trabalho, ele 
se faz muito mais rapi-
damente e é muito mais 
profundo. Sabe aquela 
experiência que falei lá 
atrás, que em seis meses 
a oito meses, todo mundo 
tirou diploma? Um grupo 
de quase 20 trabalhado-
res, a maioria da Arno? 
É muito difícil trabalhar 
isso! Sabe o professor-
zinho do DOS, de São 
Caetano? Isso acontece 
também com os professo-
res da Rede Pública. “Eu 
sou professor de Mate-
mática...” “Não podemos 
trabalhar assim, assado?” 

“Poder pode, mas não 
quero!” São poucos que 
falam: “Ah, tudo bem, 
tudo bem!” Mas não pre-
param a aula. Tem todas 
as condições. Não estou 
massacrando ninguém...

A partir daí, até porque 
Santo André é uma cida-
de maior que Diadema, 
a política foi instalar um 
Centro Público em cada 
região. Hoje tem um Cen-
tro Público já na parte an-
dreense que é ao lado de 
Paranapiacaba, pegando 
o pessoal de Paranapia-
caba. Chama-se Júlio de 
Grammont. Tem outro 
na saída para São Ber-
nardo, Jardim Cristiane, 
aqui no Parque Capuava, 
do nosso lado. A ideia é 
ter Centro Público em 
diversos pontos de Santo 
André, para também tra-
balhar a partir dos Cen-
tros Públicos as escolas 
municipais – o sonho 
era trabalhar também as 
estaduais... Mas aí nos 
últimos 20 anos está di-
fícil trabalhar com esse 
governo aqui... Tem Es-
tado que trabalha. Então, 
trabalhar essa questão 
do mundo do trabalho, 
a própria formação dos 
professores. Eu não pre-
ciso ter formação pro-
fissional específica em 
todos os cursos. Eu pre-
ciso ter um educador que 
junta sua matéria com 

o mundo do trabalho, 
porque vem o que falei 
lá atrás: a escola pela es-
cola, para a escola. Ao 
fazer isso junto conosco, 
a Educação de Jovens e 
Adultos, a EJA-FIC, o pro-
fessor evidentemente vai 
trabalhando um pouco 
mais essas questões. 

Dificuldade que temos 
nesse sentido é que sem-
pre nas prefeituras, não 
estou falando só de Santo 
André, são as diversas 
interrupções que se vão 
fazendo. Muitas vezes 
não muda o prefeito, mas 
muda o secretário e tem 
mudança de orientação! 
Mesmo quando mudou 
o diretor aqui de Santo 
André, eu saí – fui ser 
secretário da Educação 
em Diadema - e o Milton 
Baldon, meu assistente, 
foi para a direção, houve 
uma mudança, inclusi-
ve de concepção, é uma 
questão da disputa de es-
paços, verbas ou por per-
cepção... Nem sempre 
tem continuidade. Fazer 
um Centro Público aqui 
e não ali? O que seria 
melhor? É a questão da 
governabilidade, da Câ-
mara e etc. 

Tem muitas vantagens de 
se ter um país federativo, 
com três entidades au-
tônomas. Uma das des-
vantagens é essa questão 

E como a sazonalidade 
se resolve na prática? De 
repente aparecem novi-
dades, por exemplo, um 
curso que já houve lá em 
Paranapiacaba, tem vida 
curta. Eu não posso ter 
um professor, um edu-
cador com concurso pú-
blico, que fica 20 anos. 
Como fizemos? O Cen-
tro Público veio resolver 
esse problema. Você dá 
para a sociedade viva, 
para o sindicato, a pos-
sibilidade de executar 
o curso. E a Prefeitura, 
através do Conselho de 
Educação, ou do Con-
selho de Compromisso, 
pode, digamos, garantir 
a qualidade, a política 
geral etc. Isto é uma solu-
ção. O CEEP entra nesse 
processo. Faz um con-
vênio com a Prefeitura. 
Quando nós começamos 
em Diadema tinha que 
ser uma Fundação, não 
tinha outra possiblidade, 
mas a legislação foi mu-
dada depois. A entrada 
do Lula na Presidência, 
colocando no Ministério 
do Trabalho um dos dire-
tores daqui, o Remígio, 
como Secretário respon-
sável por isso, melhorou. 
Ele já trabalhava com 
essa política e facilitou 
diversos decretos e le-
gislação que ajudam a 
Formação Profissional a 
ganhar a maioridade pú-
blica no Brasil. 

Aqui, em Santo André, 
como fazer? Disputa de 
verba, aquela coisa... An-
tigamente tinha um tal 
de Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), que 
não amparava nenhum 
trabalhador e quase 
todo esse dinheiro ia 
para o Senai, o Senac, 
só para os patrões. Mui-
tas indústrias, do porte 
da Volkswagen, traziam 
esse dinheiro do FAT 
para fazer a formação 
dos seus profissionais. 
Isso é um absurdo! De 
qualquer ponto de vista, 
é um absurdo. As mu-
danças nos permitiram 
criar Centros Públicos. 

Quando eu estava lá em 
Diadema, a Confedera-
ção Nacional dos Meta-
lúrgicos, da CUT, colocou 
algumas pessoas para 
trabalhar comigo, um ja-
ponês, o Nelson, e pegar 
toda a metodologia. Eles 
criaram, então, o Proje-
to Integrar, que duran-
te anos, uns dez anos, 
funcionou no Estado de 
São Paulo em diversos 
sindicatos formando tra-
balhadores. Com isso, se 
colocou na roda, em defi-
nitivo, o movimento sin-
dical para pleitear, para 
mudar. 

Tínhamos um prédio na 
Casa Branca, um bair-
ro próximo ao centro de 

Santo André, na rua Onze 
de Junho. Nunca vou es-
quecer esse nome porque 
nasci no dia 11 de junho 
e fui trabalhar nesse pri-
meiro Centro Público de 
Formação Profissional. 
Nós pegamos esse pré-
dio que era uma antiga 
fábrica têxtil e tinha sido 
passado para a prefeitura 
por causa de dívida, fize-
mos uma reforma básica 
e começamos. 

Nos Centros Públicos nós 
começamos a desenvol-
ver as atividades já prepa-
rando para a elevação de 
escolaridade, que aqui se 
chamou EJA-FIC. No iní-
cio não tínhamos ainda 
condição de juntar as for-
mas de ensino propedêu-
tico e profissionalizante. 
A legislação não permi-
tia pegar professores da 
rede pública de Educa-
ção de Jovens e Adultos 
e trabalhar junto com os 
educadores de Educação 
Profissionalizante. O que 
tínhamos que fazer? Na 
Educação Profissionali-
zante, tínhamos a possi-
bilidade de trabalhar a 
necessidade da elevação 
de escolaridade e tenta-
mos trabalhar sempre 
com alunos oriundos da 
própria rede de Educa-
ção de Jovens e Adultos. 

Foi uma luta muito gran-
de fazer com que a parte 
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tava o Mova – ainda tem 
o Mova aqui em Santo 
André, na Educação de 
Jovens e Adultos. Quan-
do você ocupa o espaço 
em um bairro, de algu-
ma maneira você passa 
a reorientar o movimen-
to. Num bairro violento, 
você tira poder de deci-
são do crime organizado. 
Ao mesmo tempo, nosso 
slogan lá, escondido que 
não podíamos falar isso 
em público, era “bandido 
é igual rato, se não tiver 
onde se esconder e onde 
se alimentar, não precisa 
matar, ele vai embora, ele 
some”. E foi o que acon-
teceu. 

O prefeito de São Bernar-
do, que era do PSDB — o 
Diário do Grande ABC 
tem um artigo enorme 
—, ele acusou o prefeito 
de Diadema pelo fato de 
a violência aumentar em 
São Bernardo porque os 
bandidos de Diadema es-
tavam indo para lá. “Faça 
a mesma coisa que nós!” 
“Aí, eles vão para a Bai-
xada...” Aqui nós criamos 
o Programa de Informa-
ção Profissional ao Ado-
lescente (Pipa). Fizemos 
um concurso quando 
começou esse programa 
e a molecada que vinha 
tinha entre 14 e 16 anos. 
Não tinha nenhum sen-
tido formarmos uma ha-
bilidade. “Você vai ser 

eletricista para a vida 
toda! E você vai ser pe-
dreiro. E você... Não!” 

Tinha que trazer essa 
molecada para fazer um 
programa paralelo à edu-
cação formal. Pegávamos 
exatamente quem não es-
tava na escola e dávamos 
um prazo para que se ma-
triculasse. Em dois meses 
estava todo mundo ma-
triculado no estado, na 
Prefeitura, todo mundo 
estudando. Não por 
obrigação. Mas dentro 
de uma discussão que a 
gente fazia. Personalida-
de, tal... aquela coisa de 
adolescente mesmo. Nos 
bairros que a gente en-
trava, se verificava a mu-
dança, porque se traz pai, 
a mãe... Isso é ocupar es-
paço! Isso é tirar o espa-
ço do outro. Essa relação 
com o movimento tem 
muito a ver com isso, tem 
a ver com uma política 
que se faz. O ideal seria 
ter uma “Pátria Educado-
ra”. Não é só um slogan 
isso. Uma “Pátria Educa-
dora” que está pensando 
um pouco mais avançado 
que fazer a tal escola sem 
partido... Ou seja, a tal 
escola sem nada, que o 
partido aí não representa 
partido político.

O primeiro ano do segun-
do governo Celso Daniel – 
estamos falando de 1997 

para cá, em Santo André, 
e estávamos falando de 
1993 para cá em Diade-
ma. O Mova, criamos lá 
em Diadema, fazia parte 
desse processo de Edu-
cação de Jovens e Adul-
tos. A primeira coisa que 
fizemos em 1997 aqui, já 
tínhamos criado junto 
com o movimento sindi-
cal, essa história que o 
movimento sindical tem 
que ser protagonista na 
educação do trabalhador. 
Nesse caso, uma das pri-
meiras grandes tarefas 
do atual prefeito de São 
Bernardo, Luiz Marin, foi 
ser coordenador do Mova 
ABC. Nós criamos o Mova 
ABC, com prefeituras que 
tinham o Mova, ou não. O 
Mova é um movimento, 
não precisa da prefeitu-
ra. A prefeitura ajuda. 
Quando a gente veio para 
Santo André, a primei-
ra coisa era a criação do 
Mova. A ideia do Mova 
vem de Paulo Freire. O 
primeiro Mova criado 
após o final da ditadura 
foi em São Paulo. Diade-
ma tentou corrigir um 
pouco os erros. 

Aqui, foi um dos Mova. 
A ideia era a seguinte: se 
é movimento, não tem 
por que a prefeitura tra-
tar diretamente com os 
professores do Mova, os 
educadores que são vo-
luntários. Se são volun-

da autonomia dos mu-
nicípios e estarem sem-
pre discutindo, fazendo 
a governabilidade, por 
exemplo, com a Câma-
ra. Ou você tem metade 
mais um dos vereadores 
ou não governa. Aí tem os 
diversos interesses... ulti-
mamente nas nossas pe-
riferias, o crescimento do 
pentecostalismo e dessa 
coisa que a gente viu... 
um dos maiores corrup-
tos vai ser salvo graças a 
renúncia.3 Que interes-
sante... quando teve uma 
emoção da Dilma, ainda 
antes desse processo, a 
Globo colocou “a fraque-
za da Presidente”! 

Na institucionalização 
os projetos de educação 
antes ligados aos mo-
vimentos perderam e 
não perderam suas ca-
racterísticas. Eu acho 
que dependeu muito da 
orientação política da 
direção, não só do pre-
feito, mas da própria 
Secretaria de Educação, 
ou de outra a que o pro-
jeto esteja subordinado. 
Muitas vezes, por exem-
plo, se trata de definir 
uma concepção e ir atrás 
disso. Claro, na medida 
em que o projeto político 

3 -  Refere-se a Eduardo Cunha, 
então presidente da Câmara 
dos Deputados, acusado de cor-
rupção, entre outros crimes.

tem autonomia, se afasta 
um pouco do movimen-
to, e o próprio movimen-
to se aproxima do Estado 
e é absorvido. Tem muita 
gente que acusa Luiza 
Erundina de, ao ser pre-
feita, perder muito dos 
movimentos. Houve 
perda sim, mas isso não 
é um problema. O pro-
blema é que grande parte 
do pessoal formado para 
fazer uma política pú-
blica de um Estado de-
mocrático, de direito e 
social, é o pessoal que es-
tava na luta. Eu trabalhei 
no governo dela, antes de 
vir para Diadema; Eu dei-
xei de participar do mo-
vimento para ir para lá? 
Sim, perdi várias coisas... 
quando entrei em Diade-
ma, eles estavam há seis 
meses procurando uma 
pessoa. E eu desempre-

gado! Todo mundo acha-
va que eu só entendia de 
sindicato e tal... De re-
pente... 

O movimento social 
também precisa de uma 
orientação. Nós tivemos 
uma experiência, o Pro-
grama de Informação 
Profissional ao Adoles-
cente (Pipa), voltado para 
adolescentes, jovens, 
para reduzir a violência 
lá em Diadema. Em 2000, 
quando assumimos a Se-
cretaria em Diadema, o 
prefeito falou que o prin-
cipal problema era que 
tinha 42 mortes por mês, 
assassinatos, em Diade-
ma. Em menos de um ano 
isso se reduziu; em dois 
anos caiu mais ainda. 
Claro, foi toda uma po-
lítica pública de ocupar 
os espaços. A gente mon-

Nesses cursos foram se 
organizando grupos de 
fábrica, que desenca-
dearam o processo de 
democratização da luta 
dos trabalhadores. Hoje 
o povo diz que houve 
greves espontâneas.
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tários não tem por que 
eles terem alguma forma 
semelhante a salário, 
que é diferente de ajuda 
de custo. Essa é nossa 
concepção, que eu acho 
que foi vitoriosa aqui. Eu 
gostei. O que fizemos? 
Chamamos as entidades 
para fazer o Mova. Todas 
que quisessem, de qual-
quer etnia, de qualquer 
religião. Chamamos ao 
máximo. Vieram igrejas, 
claro as evangélicas vie-
ram em maior número, 
até porque são indepen-
dentes. Um dos instru-
mentos que eles usam é a 
leitura da Bíblia. 

Estou falando de 20, 19 
anos atrás. A realida-
de de alfabetização no 
Brasil mudou muito! A 
gente falou: “Você vai 
apresentar seus volun-
tários”. “Mas a prefeitu-
ra paga alguma coisa?” 
“Para os voluntários não, 
eles são voluntários. Nós 
até damos uma ajuda de 
custo por sala para a en-
tidade. O que a entidade 
faz com esse dinheiro é 
problema dela e de seus 
voluntários.” Vários deles 
depois vieram. No início 
todo mundo entra, de-
pois começam a fazer um 
movimento: “Eu quero 
receber...”. Você tinha 
entidades como os es-
píritas, duas entidades 
espíritas aqui, muito in-

teressante a experiência 
deles, que os educadores 
não só não queriam re-
ceber nada, como ainda 
colocavam dinheiro na 
caixinha que nós pagáva-
mos para fazer atividades 
com os alunos. Isso é mo-
vimento! 

Nós tínhamos algumas 
normas; a primeira é que 
toda sexta-feira, os edu-
cadores do Mova tinham 
que ter uma formação 
com os assistentes pe-
dagógicos (AP), da pre-
feitura, para garantir 
uma política que fosse 
universal, que não fosse, 
por exemplo, de prose-
litismo. Foi interessan-
te a experiência com os 
adventistas. Eles vêm, 
fazem uma reunião co-
migo: “Sr. Carlos, nós, do 
pôr-do-sol da sexta-feira 
até o do sábado, não po-
demos vir”. Não tem pro-
blema! Pensamos com a 
equipe. ”A gente se reve-
za, vamos fazer um pes-
soal de formação para o 
pessoal adventista no do-
mingo de manhã.” Os ad-
ventistas tinham dois ou 
três pontos que, nossa, 
formavam muita gente! 

O Mova era uma porta de 
entrada. Qual era o sen-
tido do Mova? Por quê, 
de preferência, não ser 
realizado na escola? Por-
que eu estou trabalhan-

do com um jovem adulto 
que já foi derrotado uma 
vez pela escola. A grande 
maioria dos nossos anal-
fabetos já tinham passa-
do pela escola. Aqueles 
casos mais antigos, que 
a pessoa morava longe, 
não tinha escola exis-
tiam, mas eram raros. A 
maioria já tinha frequen-
tado o primeiro, o segun-
do ano, foram expulsos, 
tinham problemas de de-
ficiência... Era um cara 
derrotado. 

O cara não volta para o 
local onde ele foi expulso, 
mas volta para um curso 
do Mova feito numa enti-
dade, feito num lugar que 
ele conhece as pessoas, 
muitas vezes no próprio 
bairro... O Mova não era 
para alfabetizar era para 
recuperar a autoestima. 
Essa pessoa já está com 
seu arcabouço. O profes-
sor tem que ter isso na 
cabeça o tempo todo. 

Tinha uma professora 
da USP, esqueço o nome 
dela, trabalhou com a 
gente na equipe, que 
dizia: “O arcabouço cog-
nitivo, o processo cog-
nitivo de relações nos 
adultos já está formado, 
com ou sem alfabetiza-
ção. O problema é que 
na baixa escolaridade ou 
nos analfabetos, existem 
uns buracos que têm que 

ser preenchidos. Existem 
alguns buracos que pre-
cisam ser trabalhados 
para ele fazer a sinapse”. 
Ele passa a ser protago-
nista de seu próprio de-
senvolvimento. Passa a 
acreditar nisso e come-
ça a sistematizar todo o 
conhecimento que ele 
tem na vida em função 
do processo mais formal 
da escola. Ele aprende a 
ler no sentido de enten-
der. Mais do que isso, de 
questionar e de ter um 
processo de valoriza-
ção daquilo que ele está 
vendo. Acabou! 

O nosso nome genérico 
para tudo isso é Progra-
ma de Educação para 
o Mundo do Trabalho 
(PEMT) que é mais que 
ter uma qualificação. 
Acontece que, na histó-
ria, algumas prefeituras 
em alguns momentos 
vão colocando nomes se-
melhantes a isso, ou por-
que já tinha Programa de 
Qualificação, talvez para 
o pessoal entender o que 
era. Mas a população vem 
fazer um curso profissio-
nalizante. Vem fazer isso 
ou aquilo específico que 
ele entenda. “Quero fazer 
um curso de manicure.” 
Ótimo! No curso de ma-
nicure você fala que o 
curso de manicure não 
se resume a unha, nem a 
esmalte. Daí para chegar 

no arco formativo que 
seria a Imagem Pessoal, 
que vai trabalhar toda a 
questão com relação a 
sociedade, como se apre-
senta, como se vê, como 
se prepara, cabelo, pele, 
roupa... Quais são os ele-
mentos culturais, o papel 
da mulher nesse negó-
cio... O que quero dizer 
é que você enquanto ser 
humano trabalha essa 
questão da beleza, de 
onde vem esse padrão. 
Isso é o arco completo. 
Ela vem lá para pintar a 
unha, mas imagino que 
tenha que sair com muito 
mais conhecimento, se 
não todo, do que repre-
senta trabalhar nesse 
sentido.

Saindo de Santo André 
fui durante quatro anos 
secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
em Diadema. Depois 
disso, mais quatro anos, 
mais outra gestão, eu fui 
Relações Institucionais, 
trabalhar com os grupos. 
Eu me aposentei. A partir 
daí tenho me dedicado 
voluntariamente com o 
CEEP, a fazer a formação 
dos formadores, acom-
panhar projetos novos, 
principalmente. Eu não 
acompanho mais o Pro-
grama Trabalhador Ci-
dadão (PTC), que agora 
chamam de EJA-FIC.

Memória - Carlos Kopcak
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eu nome é 
Francisco de 
Campos Pa-
checo Neto, 
nasci em 

São Paulo. Vim para a Se-
cretaria em 2013, quando 
começou essa gestão. Eu 
comecei a trabalhar em 
Santo André em 2003, 
2004, junto com o CEEP.1 
Na época, o CEEP tinha 
uma ação de formação 
profissional vinculada 
a um projeto chamado 
“Santo André mais igual”, 
que começa já no início 
da segunda gestão de 
Celso Daniel.2 Esse proje-
to já existia, era desenvol-
vido junto com a União 
Europeia e atuava nas 
comunidades num pro-
cesso de reurbanização. 
Não tratava apenas da 
área de terreno e habita-
ção, eram várias as inter-
venções, com as crianças 
etc. O CEEP entrava espe-
cificamente com a parte 
da profissionalização. Eu 
vim já no final do pro-
jeto. Estava nos últimos 
momentos; nessa etapa 

1 -  Centro de Educação, Estudos e 
Pesquisas.

2 -  Celso Daniel foi eleito para os 
períodos 1989-1992; 1997-2000; 
e 2001-2004; esse último man-
dato foi completado por João 
Avamileno. O Programa Inte-
grado de Inclusão Social (PIIS) 
deu continuidade às ações de 
melhoria da qualidade de vida 
iniciadas na primeira gestão; 
em 2001 passou a ser denomi-
nado “Santo André mais igual”.

o CEEP começou a atuar 
junto com a Secretaria de 
Educação nas ações de 
formação profissional. 

Minha primeira forma-
ção é de Técnico em Ele-
trotécnica, formado pela 
Escola Técnica Federal 
de São Paulo. Comecei 
a trabalhar em eletrifi-
cação rural, depois fui 
trabalhar em televisão. 
Trabalhei na parte de 
manutenção e instalação 
na TV Globo. Fiquei lá 
um bom tempo, acabei 
na militância sindical. 
Fui eleito presidente do 
sindicato, diretor do sin-
dicato, fiquei no movi-
mento sindical durante o 
período da Globo. 

No período da Federal, 
enquanto estudava, eu 
comecei a dar aula na 
área de Rede Elétrica, 
cursinhos de eletricista, 
eletricidade básica. De-
pois, até um pouco por 
essa cancha, na Globo eu 
comecei a dar formação 
de elétrica para os ope-
radores, noções básicas 
e tal... Quando eu entrei 
no sindicato, comecei a 
atuar um pouco mais na 
questão da formação po-
lítica de quadros. Nesse 
momento, ainda na 
Globo, eu já tinha optado 
por fazer História. Tinha 
largado da área de Exa-
tas; sobrevivia de Exatas, 

mas estudava História. 
Depois parei, tranquei 
o curso de História por 
conta do mandato sindi-
cal. Até por conta dessa 
pegada, no movimento 
sindical, atuei um pouco 
com o pessoal da forma-
ção – formação política, 
formação de quadros. 
Depois, quando optei por 
sair do movimento sindi-
cal, retomei os estudos, 
mas ao invés de voltar e 
completar História, fiz a 
opção de ir para Pedago-
gia. Até pela minha mi-
litância no movimento 
sindical, um pouco pela 
história do CEEP, eu aca-
bei me aproximando do 
CEEP, ainda no sindicato. 
Depois, saí do sindicato e 
me formei, sempre traba-
lhando no CEEP. Minha 
matriz, digamos assim, 
está um pouco fora da 
escola regular. Quando 
participo de cursos de 
formação continuada 
na educação, o pessoal 
lembra de suas professo-
rinhas, uma forte memó-
ria afetiva, digamos. Eu 
não lembro nada disso. 
Minha lembrança é to-
talmente outra coisa, é 
mais bagunça, coisa de 
moleque. É totalmente 
diferente.

No CEEP, antes de vir 
para cá, atuei numa pro-
posta que envolvia vários 
sindicatos na organiza-
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e adultos. O PT perde em 
São Paulo, mas começa 
a ganhar outros municí-
pios. Algumas pessoas 
que atuavam na entidade 
vão para as secretarias de 
Trabalho principalmente 
e, depois, para a de Edu-
cação. De um lado, tem 
a ação dos quadros que 
foram formados na Nova 
Piratininga atuando na 
estrutura de Estado; de 
outro, tem pessoas que 
não estão na estrutura 
de Estado e começam a 
pensar, a fazer uma ava-
liação do que foi e tentar 
transformar todo o arca-
bouço, todo o acumulado 
da Nova Piratininga em 
uma nova proposta, pro-
postas de ações. Aí surge 
o CEEP, em torno disso.

A Escola Nova Piratinin-
ga é escola só no nome. 
Não é uma escola do 
ponto de vista regular, 
formal. Na época não 
tinha esse conceito de 
ONG, terceiro setor, essas 
coisas. Era uma entida-
de que fazia formação 
profissional, até porque 
não tinha muito como se 
institucionalizar demais 
pelo caráter dela, de re-
sistência a ditadura. Ela 
sempre teve muito mais 
vinculação com o movi-
mento do que com o apa-
relho de Estado. Quando 
encerra, algumas des-
sas pessoas continuam 
a militância, no Partido 
dos Trabalhadores, e co-
meçam a ocupar alguns 
cargos nos aparelhos de 

Estado de alguns lugares 
nas administrações por 
aí. Um outro grupo, que 
não estava nessa pegada, 
se junta para fazer uma 
entidade que pensasse e 
fizesse ações na perspec-
tiva da educação, da for-
mação profissional, com 
um olhar construído pelo 
trabalhador.

Com o Estado mesmo, 
por exemplo, a gente 
tinha um pouco de di-
álogo com o Walter Ba-
relli, que coordenou o 
Dieese por muito tempo 
e era uma pessoa ligada 
ao movimento sindical, 
boa parte desse pessoal 
ligado a Oposição Meta-
lúrgica de São Paulo. Eu 
mesmo conheci o pes-
soal através da CUT. Há 
uma vinculação forte 
com o movimento sin-
dical, todo esse coletivo 
tem uma pegada sindical 
forte. Não necessaria-
mente majoritária, que 
concentra aqui a região 
do ABC e São Bernardo, 
mas que girou em torno 
da Oposição Metalúrgi-
ca de São Paulo, que não 
estava na estrutura sindi-
cal, mas se organizava ao 
largo dela. Pela relação 
que teve com o Barelli, no 
caso lá, ou mesmo com 
o Carlos,3 quando veio 

3 -  Refere-se a Carlos Carmelo 
Kopcak, que atuou em Diade-

Na prática, cada peão fi-
cava com um monte de 
certificados que não va-
liam para nada. Porque, 
na verdade, sem o proces-
so de escolarização, isso 
já estava muito falho. Nin-
guém conseguia disputar 
uma vaga.

ção, uma proposta de 
elevação de escolaridade 
com formação profis-
sional, a gente chamava 
antes de Supletivo Pro-
fissionalizante, “Cons-
truindo o Saber”; tinha 
um pouco do que veio a 
ser aqui, do que nós es-
tamos fazendo. Inclusi-
ve algumas pessoas que 
hoje atuam, como a Car-
mem, a Cecília Guaraná, 
a Nydia Pontuschka par-
ticiparam. Mas, ainda, 
com um caráter muito 
embrionário, como ainda 
era um pouco essa coisa 
de suplência com uma 
formação profissional 
junto. Era uma ação que 
envolvia diversos sindi-
catos e era feita com re-
cursos da FAT, Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, 
do Ministério do Traba-
lho. Esse recurso era plei-
teado no Estado, junto a 
Secretaria do Trabalho; 
daí os sindicatos briga-
vam junto do FAT para 
viabilizar esse recurso. O 
CEEP executava com esse 
recurso, nós tínhamos 
um polo em São Paulo, 
um polo em Franca, um 
polo em Limeira, outro 
em Rio Claro, que são ci-
dades próximas, e em Ca-
rapicuíba. Atuavam com 
trabalhadores vinculados 
ao sindicato, com um 
currículo discutido com 
os alunos e o sindicato. 
Quem fazia a certificação 

eram as ETEC, da Rede 
Paula Souza. No caso de 
São Paulo, nós tínhamos 
duas ETEC que centraliza-
vam isso, a Aprígio Gon-
zaga e a Guaracy Silveira. 
Depois dessa experiência 
com o CEEP, na sequên-
cia, eu acabei vindo para 
fazer o encerramento do 
projeto em Santo André. 
Final dos anos 1990, iní-
cio de 2000, 2001, 2002, 
2003... eu acho que foi 
isso, em 2004, uma coisa 
assim. 

O CEEP é um desdobra-
mento da Escola Nova 
Piratininga. Uma escola 
que surge para fazer a 
formação profissional, 
muito próxima da Igreja. 
Surge – se estiver mentin-
do, estou mentindo por 
pouco – no final da déca-
da de 1970. Tem o papel 
de fazer a formação pro-
fissional de trabalhadores 
e de quadros que vão para 
as fábricas para realizar o 
processo de resistência e 
que não conseguiriam se 
formar no Senai, dentro 
do Sistema S, pela relação 
que o Senai tinha com 
a repressão etc. A Esco-
la Nova Piratininga tem 

esse histórico de relação 
com o movimento de 
Oposição Metalúrgica de 
São Paulo. 

Quando a Luiza Erundi-
na ganha em São Paulo, 
a Nova Piratininga co-
meça a trabalhar junto 
com a Prefeitura, com 
o Paulo Freire, em uma 
nova proposta educacio-
nal dialogando a questão 
da formação profissional 
com a Educação de Jo-
vens e Adultos. Essa ação 
se desenvolve durante a 
gestão da Luiza, mas aí o 
que acontece? Com a der-
rota na sucessão da Luiza, 
assume o Paulo Maluf, 
com inflação, aquelas 
coisas, ele começa a adiar 
pagamentos. Na verdade, 
a perna da entidade co-
meça a quebrar porque 
inflação era alta e o pa-
gamento não acompanha 
a inflação, essas coisas... 
A Nova Piratininga acaba 
tendo que fechar por pro-
blemas de dívidas etc. 
Algumas pessoas que 
participaram da Nova 
Piratininga se reúnem e 
começam a atuar na Edu-
cação Profissional, com 
a capacitação de jovens 

Memória - Francisco de Campos Pacheco Neto
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que não é o técnico. É 
uma longa história que 
não cabe em uma conver-
sa. 

Isso se dá no âmbito, 
basicamente, do Ensino 
Fundamental e se busca 
apoiar os trabalhadores. 
Isso chega por conta, no 
caso das prefeituras e no 
caso do CEEP, desse cole-
tivo sindical, nesta pers-
pectiva de desenvolver 
uma política de Educação 
que integre o trabalho, 
que é uma característica 
própria do mundo adulto, 
e ao mesmo tempo, colo-
que a questão da forma-
ção profissional. De uma 
certa forma, junta dois 
direitos, direito à educa-
ção e direto ao trabalho, 
numa proposta, conside-
rando que uma não deve 
ser subsequente a outra. 
Não tem que primeiro es-
tudar para obter certifi-
cado para depois ter uma 
profissão. São coisas que 
podem caminhar conco-
mitantemente. Isso é um 
viés de quem trabalhava 
com Educação de Jovens 
e Adultos. 

Por outro lado, tem o pes-
soal do Mova - Movimen-
to de Alfabetização, que 
tem uma outra pegada, 
trabalha muito com as 
pessoas que não são al-
fabetizadas. Os sindica-
tos de uma certa forma, 

atuam, dialogam perma-
nentemente com pessoas 
que estão trabalhando. 
Precário, não precário, 
não importa. Isso é via 
de regra. Até pelas carac-
terísticas da época tem 
um mínimo que são al-
fabetizados, tem um mí-
nimo de escolarização. 
A escolarização é baixa, 
mas não que não tenha. 
Esse universo o Mova 
não atinge, não busca. 
Ele busca aquela pessoa 
que não está alfabetiza-
da, que não concluiu esse 
processo, nem que seja 
dentro da escola. 

O pessoal que lidava com 
os cursos profissionali-
zantes atuou na parcela 
de baixa escolaridade. 
Algumas experiências, 
como o “Integrar” da 
CUT, e mesmo “Cons-
truindo o Saber”, do 
CEEP, são experiências 
que, de uma certa forma, 
auxiliam a pensar a pro-
posta que viria a se trans-
formar depois na nova 
regulamentação. Não é 
transformar, viriam a le-
gitimar a nova legislação 
da educação profissional. 

O “Construindo o Saber” 
do CEEP, junto com os 
sindicatos, teve uma ver-
são pequena sendo feita 
em Diadema. O CEEP en-
trou com a equipe, mas 
foi feito pela Fundação 

Florestan Fernandes, 
basicamente como uma 
oferta aos funcionários 
da Saned, que era a em-
presa de saneamento 
local. Tinha um coletivo 
de pessoas de baixa es-
colaridade e significou 
fazer um processo de ele-
vação de escolaridade. No 
ponto de vista de profis-
sionalização a gente teve 
um refinamento no sen-
tido de tentar trabalhar 
as questões profissionais 
um pouco na perspecti-
va do meio ambiente, a 
questão do saneamento. 
Estava com um coleti-
vo de trabalhadores que 
tinha a ver com isso. 

Era um pouco diferente, 
por exemplo, quando a 
gente trabalhou o “Cons-
truindo o Saber” e não 
conseguiu ter um refina-
mento na parte profissio-
nalizante. Primeiro por 
uma dificuldade de não 
ter estrutura, não tinha 
um laboratório, não tinha 
essas coisas para fazer; 
em que pese o Paula 
Souza fazer o processo de 
supervisão e certificação, 
o acesso ao laboratório 
era inexistente. A gente 
tinha dificuldade de fazer 
uma coisa mais rebus-
cada, mais refinada do 
ponto de vista da forma-
ção profissional. No caso 
da Saned, com o aporte 
da Fundação Florestan 

para a prefeitura aqui, 
algumas ações, algumas 
colaborações pontuais 
começaram a acontecer. 

Por exemplo, essa com a 
União Europeia, “Santo 
André mais igual”, era 
uma série de ações, mas 
conseguiu vincular, por 
exemplo, a questão da 
formação profissional 
ao CEEP. Comecei a tra-
balhar junto com a pre-
feitura nessa ação. Outra 
ação foi “Construindo o 
saber”, junção de diver-
sos sindicatos, para fazer 
o ensino supletivo profis-

ma e, entre 1997 e 2000, dirigiu 
o Departamento de Educação 
do Trabalhador, da Secretaria 
de Educação e Formação Pro-
fissional de Santo André.

sionalizante, Ensino Fun-
damental e Médio. Foi 
em cima disso, e o CEEP 
capitaneou num primei-
ro momento o caso do 
Supletivo. Ele capitaneou 
as relações com o Paula 
Souza, que fez um convê-
nio com o Ministério do 
Trabalho. Num segundo 
momento, o Paula Souza 
abriu mão, não quis mais 
o convênio e esse co-
meçou a ser direto com 
o CEEP; o Paula Souza 
fazia só a supervisão e a 
certificação. De qualquer 
forma, o CEEP foi desen-
volvendo nesse sentido, 
de experiência com a 
educação informal, pró-
pria dos movimentos, e 
com a informal, regular 
e profissional, na relação 

com o Paula Souza. 

Isso tem um marco tam-
bém, a gente começa a 
fazer uma discussão - 
depois no governo Lula 
isso muda efetivamente, 
mas no governo Fernan-
do Henrique era muito 
presente -, aquela de 
fazer curso profissiona-
lizante, cursos de curta 
duração, sem vinculação 
com a escolaridade. Na 
prática, cada peão ficava 
com um monte de certi-
ficados que não valiam 
para nada. Porque, na 
verdade, sem o processo 
de escolarização, isso já 
estava muito falho. Nin-
guém conseguia dispu-
tar uma vaga. Aí começa 
a surgir um movimento 
no sentido de que a edu-
cação profissionalizante 
oferecida ampliasse seu 
alcance, o que, depois, 
acaba acontecendo na 
nova configuração da 
educação profissional, do 
ponto de vista da LDB.4 
A educação profissional 
sai do Ministério do Tra-
balho e migra para o da 
Educação e, com a regu-
lamentação da Educação 
Profissional, essa passa 
a ter a formação inicial 
e a continuada, que é um 
patamar de qualificação 

4 -  Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei 
n.9.394, de 20.12.1996. 

Na época, tinha um res-
paldo político, o en-
frentamento se fazia no 
Ministério do Trabalho. 
Na gestão do Fernando 
Henrique, o Ministério li-
berava os recursos para 
as entidades que lhes 
convinham. Quem não 
era, tinha que brigar para 
conseguir.

Memória - Francisco de Campos Pacheco Neto
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Fernandes e certificação 
da ETE Lauro Gomes, a 
gente tinha um pouqui-
nho mais de condição. 
Como estava trabalhando 
o universo de uma só em-
presa específica, de uma 
área específica, facilitava 
construir a proposta. No 
“Construindo o Saber” 
tinha várias categorias 
reunidas. O que tinha em 
comum era o mundo do 
trabalho. Agora, a espe-
cificidade de cada área, 
não. O supletivo da Flo-
restan com a Saned já 
vem um pouco ajustando 
isso. Depois o CEEP vem 
pra cá, no que havia sido 
encontrado aqui, que 
eram os Centros de For-
mação Profissional. Es-
pecificamente aqui teve 
vários desenhos. Eu não 
teria condições de falar 
dos primeiros desenhos. 
Me lembro que num pri-
meiro desenho, o CEEP 
estava em vários Centros, 
se responsabilizava por 
algumas áreas da forma-
ção profissional - uma 
que é meio clássica na 
área de Imagem Pessoal. 
Ficava em vários Centros, 
em diversos Centros exis-
tentes na época, diversas 
unidades, realizando os 
cursos dessa área. 

A Secretaria fez uma re-
orientação, cada Centro 
Público, ao invés de ter 
o mesmo curso em vá-
rios lugares, passou a ter 
um lugar com uma área, 
outro lugar com outra 
área. Para garantir que 
as pessoas pudessem ir, 
colocou um transporte 
coletivo que fazia a in-
tegração. O cara vinha 
para cá fazer um curso, 
mas o curso saía dessa 
outra área e ia para cá, 
ele pegava o transporte 
que era ofertado e vinha 
para cá. Na época não 
tinha esse passe de es-
tudante, gratuito, nada. 
Isso, de certa forma, per-
mitiu a maior especiali-
zação em cada Centro. 
É difícil você ter labora-
tórios de diversas áreas. 
Para ter várias áreas vai 
ter um laboratório muito 
básico de cada uma. É 
compreensível a posição 
da Secretaria e, nesse 
sentido, o CEEP ficou 
com o Centro Público de 
Formação Profissional 
Júlio de Grammont, que 
é ali no Jardim Cristiane. 
Agora é Miguel Arraes, 
o do Jardim Cristiane, 
o nome Júlio de Gram-
mont foi lá para o Par-
que Andreense. Foram 

uns três anos no Júlio de 
Grammont. 

Na época, a formação... 
com certeza, hoje, o pes-
soal tem outra dinâmica. 
O CEEP, até por estar en-
volvido com os trabalha-
dores, tem uma relação 
forte do ponto de vista 
não só dos trabalhadores, 
mas com uma perspecti-
va estratégica de luta de 
classe. Sempre foi uma 
entidade que defendeu 
muito, por exemplo, a 
escola pública. Ainda é 
assim, creio. Não estou lá 
dentro, não posso falar, 
mas creio que sim. 

Por que falo isso? Por-
que, por exemplo, na 
época, no período Fer-
nando Henrique, tem 
o processo do terceiro 
setor, essa coisa de publi-
cizar..., quando surge o 
“não é público, não é es-
tatal, não é privado”... as 
OS, essas coisas. O CEEP 
surge um pouco nesse ce-
nário, assim como outras 
ONG surgem, mas não 
atuávamos como um ne-
gócio, como um filão de 
mercado, como diriam. 
O CEEP sempre se pro-
pôs a auxiliar na constru-
ção de políticas públicas 
na perspectiva dos traba-
lhadores. Nunca se teve 
muito essa coisa de se es-
pecializar, ficar fazendo 
só uma coisa e criar um 

filão para se manter. Tem 
também aquela coisa de 
fazer um cardápio, um 
número de atividades 
para que possa disponi-
bilizar para fazer isso e 
aquilo. E nem, também, 
se organizou para aten-
der a uma demanda espe-
cífica de um determinado 
governo – aquela coisa 
que o governo quer fazer 
uma questão, uma enti-
dade se monta para isso, 
atende aquilo lá e quan-
do termina o governo ela 
acabou, todo mundo fica 
feliz, cada um pega seu 
dinheiro e vai embora. O 
CEEP não tem essa tradi-
ção, não tem essa lógica, 
não tem essa história, 
essa cultura. Sempre teve 
essa outra pegada. 

Isso faz com que a rela-
ção que tem com o poder 
público em que pese, pri-
meiro, tem parceria sim, 
mas uma parceria que 
é politicamente sincro-
nizada, digamos assim. 
O CEEP tem uma linha 
de pensar a educação do 
adulto. Não é a EJA tradi-
cional da alfabetização. 
Tem-se uma EJA que tem 
vinculação com o traba-
lho e com o mundo do 
trabalho. Ele tem uma 
percepção de que esse 
trabalho e a importância 
desse trabalho no aluno 
também repercute, tam-
bém tem que acontecer 

na sua relação com os 
trabalhadores. 

Nesse sentido se busca 
muito trabalhar certinho 
do ponto de vista de di-
reitos trabalhistas, mas 
também do ponto de 
vista da formação para 
entender o que está fa-
zendo e o que não está 
fazendo, para também 
entender os limites da 
entidade. A entidade de-
senvolve uma ação para 
que o poder público rea-
lize sua política. Precisa 
desse tempo. Se a políti-
ca for exitosa, se aquela 
coisa se transforma como 
uma demanda concreta, 
como uma coisa legítima 
que a legislação incorpo-
re enquanto um direito, 
consequentemente o Es-
tado tem que dar conta 
disso. Tem que fazer con-
curso, tem que se apare-
lhar para isso. O CEEP 
não se propõe a ser um 
agente para terceirizar 
uma obrigação de Esta-
do, como era antigamen-
te, uma entidade para 
terceirizar ações. Ele se 
coloca para fazer isso no 
processo de construção 
da política. O que não 
quer dizer, muitas vezes, 
que o poder público não 
se aproveita do espaço e 
vai empurrando com a 
barriga essa discussão. 
Muitas vezes: “Vamos 
abrir um concurso para 

De uma 
certa forma, 
junta dois 
direitos, 
direito à 
educação e 
direto ao tra-
balho, numa 
proposta, 
consideran-
do que uma 
não deve ser 
subsequen-
te a outra. 
Não tem que 
primeiro es-
tudar para 
obter certi-
ficado para 
depois ter 
uma profis-
são.

Memória - Francisco de Campos Pacheco Neto
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isso dava possibilidade 
de algumas ações de en-
frentamento político. Al-
gumas entidades, como 
a Escola Sindical da CUT, 
por exemplo, fazia traba-
lho aqui. Era uma das en-
tidades. Eles tinham uma 
autonomia maior porque 
também tinham a CUT, 
tinham outros espaços.

Na época, tinha um 
respaldo político, o en-
frentamento se fazia no 
Ministério do Trabalho. 
Na gestão do Fernando 
Henrique, o Ministério 
liberava os recursos para 
as entidades que lhes 
convinham. Quem não 
era, tinha que brigar para 
conseguir. O movimen-
to sindical, a CUT peita-
va, brigava e disputava a 
verba. O CEEP, em si, não 
tinha, e não tem, essa 
força política do âmbito 
de uma central sindical, 
mas tinha respaldo, um 
pouco, desse grupo mais 
acadêmico, algumas 
pessoas que ajudavam, 
algumas entidades sindi-
cais que davam um certo 
respaldo. E uma ou outra 
pessoa que eram aliados. 
Por exemplo, durante um 
bom tempo, na época do 
“Construindo o Saber”, 
da escola profissionali-
zante, quem segurava um 
pouco a nossa onda era o 
Barelli. Governo Covas, 
o Barelli já tinha sido 

ministro do Trabalho do 
governo Itamar Franco. 
Com o Covas governa-
dor, ele vira secretário do 
Trabalho. Já no governo 
Fernando Henrique abre 
a possibilidade recursos 
junto ao FAT; a Secreta-
ria de Estado pega recur-
sos do governo federal, o 
FAT, para poder fazer a 
política de formação pro-
fissional no estado e o Ba-
relli assegura que desses 
recursos que vêm para o 
estado, chegue o dinhei-
ro para o “Construindo o 
Saber”. Com a morte do 
Covas, o Barelli sai, entra 
um outro ligado ao PTB, 
a gente ainda conseguiu 
manter por mais seis 
meses. Depois a coisa 
meio que desandou e a 
gente não conseguiu re-
solver. Formamos quem 
tinha que formar, mas 
não houve expansão, não 
houve continuidade. 

O CEEP tem um pouco 
esse viés: ele não tem a 
força de algumas enti-
dades, mesmo partidos, 
agrupamentos. Ele não 
é identificado com um 
partido especificamente, 
mas é mais identificado 
como um campo que pro-
duz reflexão. Com certe-
za, tem algumas pessoas, 
como o Kopcak, vincula-
das ao PT, que são parte 
da história do CEEP. Tem 
umas pessoas assim, 

sempre tem um pouco 
esse pé na formação. Al-
guns quadros do CEEP 
com uma formação um 
pouco mais consistente. 
Do ponto de estrutura, 
às vezes faz a formação, 
mas nem sempre é possí-
vel, que surge uma coisa 
aqui, outra acolá. Mas as 
equipes mais intermedi-
árias, essas têm um pro-
cesso de formação mais 
consistente, acompanha-
mento. 

O CEEP também compõe, 
faz parte do Conselho de 
Escolas de Trabalhado-
res, que é uma entidade 
que reúne iniciativas se-
melhantes às do CEEP 
em diversos estados bra-
sileiros. Algumas escolas 
mais estruturadas, como, 
por exemplo, a do Rio 
Grande do Sul, que era 
vinculada ao Sindicato 
dos Metalúrgicos de lá e 
era uma escola, vincula-
da ao MEC, para filhos de 
metalúrgicos e para me-
talúrgicos; outras já nem 
tanto. O CPA aqui, na 
zona leste, que tem uma 
vinculação com o pesso-
al da assistência social e 
várias outras iniciativas. 
O pessoal do Recife, que 
acaba depois se vinculan-
do ao Centro de Forma-
ção Profissional por lá. É 
esse coletivo que fazia e 
faz parte do Conselho de 
Escolas de Trabalhado-

a coisa A, B, C ou D”. Al-
gumas entidades fazem 
cara feia, mas o CEEP 
apoia. Por quê? Porque é 
uma coisa que o Estado, a 
quem se reporta, tem que 
dar conta. 

O CEEP entrava muito 
nessa discussão e, até por 
conta disso, criou uma 
cultura de muita discus-
são, não de encaminhar o 
que vinha. A gente teve al-
guns atritos no município 
justamente porque que-
ria integrar uma discus-
são. Tinha uma proposta, 
não era uma tábula rasa, 
então a gente estava nela 
por algum motivo. Não es-
tava para prestar serviço. 
É um problema. Uma ten-
são que é muito comum, 
o poder público tem sua 
ideia, a Secretaria tem 
sua ideia, tem sua visão 
do que tem que fazer. Por 
convênio, ou por qual-
quer outra forma de par-
ceria, a maior parte dos 
casos de convênio, chama 
a entidade, contata a enti-
dade. Pede para vir e vai 
falando: “Tem que fazer 
isso, tem que fazer aqui-
lo...”. Dependendo da en-
tidade, ela só encaminha. 
Se tiver problema, talvez 
seja um probleminha 
aqui ou ali. O CEEP era 
um pouquinho complica-
do, porque tinha também 
essas brigas, isso sempre 
tem em qualquer gestão, 

mas também tinha um 
questionamento. “Por 
que tem que ir para esse 
lado? Por que não pode 
ir por outro? Por que 
vai fazer assim?” Então 
tinha uma certa tensão, 
que é uma coisa ainda 
presente – eu falo por-
que agora estou do lado 
de cá do balcão. Eu falo 
mesmo porque já estive 
do lado de lá e sei como 
é a coisa. Você precisa ter 
uma entidade como par-
ceira. Você escolhe uma 
entidade pelo que ela tem 
de realização, experiên-
cia acumulada, por tudo 
que teve de potencial ali. 
Você faz o convênio, mas 
quando chama, não quer 
ouvir? Não quer aprovei-
tar o que tem de melhor? 
Às vezes é difícil, porque 
nem sempre falam o que 
você quer ouvir. 

Na época eram várias 
entidades, cada uma to-
cava um Centro Públi-
co. Então, tinha alguma 
tensão mesmo, algumas 
mais, outras menos. Nós 
tínhamos alguns questio-
namentos, alguns ajustes, 
mas nada que impedisse 
a realização do trabalho. 
Tinha algumas tensões 
maiores que impediam 
a realização do trabalho. 
Justamente porque no 
caso do CEEP tem esse 
quadro, essa história com 
o movimento sindical. 

Por outro lado, algumas 
dessas pessoas que atu-
aram direta ou indireta-
mente com a formação 
dos trabalhadores tam-
bém foram para as univer-
sidades, para a academia, 
principalmente na época 
do Fernando Henrique 
no enfrentamento da 
forma... Um grupo con-
siderável de pensadores, 
entre os quais também 
do estudo da Educação do 
Trabalho, transitou, ficou 
no entorno do CEEP e en-
frentando a forma como 
a Educação Profissional 
se submeteu à lógica ne-
oliberal. Porque tinha 
um CEEP, alguns outros 
agrupamentos e, por 
outro lado, os executores, 
o Sistema S, que estava 
afinado com essas coisas. 
Você tinha um coletivo, 
que talvez até pudesse 
contribuir nessa reflexão, 
mas estava meio deses-
truturado, que era o pes-
soal dos institutos, das 
escolas técnicas. Depois 
foram valorizados, trans-
formando-se nos Cefet5 
e depois institutos, o que 
fez com que, também, 
perdessem a identidade, 
porque se tornaram mais 
Ensino Superior que En-
sino Técnico. Perderam 
o prumo, digamos assim, 

5 -  Centro Federal de Educação 
Tecnológica, instalados nos 
estados da Federação.

Memória - Francisco de Campos Pacheco Neto
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O nosso Plano reserva 
30% das vagas vinculadas 
à formação profissional. 
A demanda da formação 
profissional, nesse caso 
específico, nós fizemos 
uma opção pela, não vou 
dizer tradição, mas pelo 
acumulado. Nós temos 
um acumulado na área 
de Imagem Pessoal, nós 
temos um acumulado na 
Rede pela área da Cons-
trução Civil, nós temos 
um acumulado na Rede 
pela questão da Infor-
mática, nós temos um 
acumulado na Rede pela 
questão da Alimenta-
ção. Nós pegamos esse 
acumulado e fizemos os 
Centros em torno disso. 
A gente está retomando, 
não saímos do zero, es-
tamos retomando os acu-
mulados. Isso é um dado. 

O segundo governo Lula 
e o governo Dilma impul-
sionaram o ensino com 
o Pronatec;8 com o fi-
nanciamento do governo 
federal para a formação 
profissional, a relação é 
direta município-Gover-
no Federal, MEC. Não 
tem espaços de discussão 
local. Isso é um; dois, no 
caso específico de Santo 
André, essa demanda 
ficou assim: a Secretaria 

8 -  Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego, 
criado em 2011.

da Cultura demanda para 
o MEC, a Secretaria do 
Trabalho demanda para o 
MEC, a Secretaria de não 
sei que demanda... Todo 
mundo vai demandando 
para o MEC. Você perde o 
espaço local de discussão 
disso, que era onde, em 
tese, a gente defenderia 
uma discussão no sentido 
de racionalizar as ofertas 
de Educação Profissional. 
Nós entendemos, nós 
aqui no Departamento, a 
gente atinge a Educação 
Profissional no mais bá-
sico dos básicos. A gente 
vai aonde a população 
mais carente, a popula-
ção com menos qualifi-
cação profissional está. 
É um público que se for 
para o Sistema S vai ser 
marginalizado. É um pú-
blico que não consegue 
ir para uma Etec, por-
que não complementou 
o Fundamental. A gente 
procura atingir esse pú-
blico. Não vamos compe-
tir com o Sistema S. Não é 
nossa tarefa imediata. 

É preciso ter um espaço 
para articular isso. Esse 
espaço não tem, e seria 
um espaço onde a gente 
pudesse pensar na pers-
pectiva de médio e longo 
prazos a parte da forma-
ção profissional. Isso a 
gente não tem na cida-

de. “Como é que vocês 
fazem?” A gente bota a 
placa na “pastelaria” e 
vai recebendo: “Quantos 
pastéis de queijo? Quan-
tos disso, quantos daqui-
lo?”. Nesse patamar que 
a gente atende, isso não 
é uma questão tão com-
plicada. No limite, como 
você atende pessoas de 
muito baixa renda, se eu 
fizer um curso básico de 
confeitaria, no mínimo, 
aquelas pessoas que fi-
zeram o curso vão con-
seguir fazer a festa de 
aniversário dos filhos, 
para os vizinhos... Faz um 
bolo aqui, outro acolá, 
porque boa parte desse 
pessoal não é um pesso-
al que está na economia 
pesada. Se for pensar na 
economia pesada, pensar 
a qualificação, a forma-
ção profissional de uma 
maneira mais consisten-
te, teria que fazer outras 
coisas. 

A gente já se pautou por 
essa discussão com rela-
ção ao desenvolvimen-
to econômico; tem uma 
ação que acontece no 
município, mas tem que 

res, onde o CEEP também 
está. Trazia um pouco 
uma reflexão... Algumas 
têm uma interface mais 
forte com os executores 
municipais. O CEEP teve, 
mas entre as escolas ti-
nham aquelas que se ne-
gavam a fazer qualquer 
relação com o poder pú-
blico. O CEEP ficou muito 
no movimento popular, 
pessoal que atuava muito 
com a economia solidá-
ria. Sempre um pouco a 
margem da discussão do 
poder público.

Fui convidado para tra-
balhar em outra ação em 
Osasco. O CEEP tinha 
uma ação lá com a Edu-
cação. Acabei indo para 
Osasco. O IIEP fez uma 
formação com o pesso-
al lá.6 A gente tinha uma 
relação com o Instituto 
Federal para a questão da 
EJA integrada à formação 
profissional. Trabalhei 
junto com o pessoal, não 
pelo IIEP, mas, às vezes, 
pelas prefeituras. Eles es-
tavam fazendo a assesso-
ria. 

A gente ajudar a construir 
isso é, na verdade, reto-
mar o fio da meada que foi 
parada em 2008. Mudou o 

6 -  Refere-se ao “Intercâmbio 
Informação Estudos Pesquisas”, 
entidade criada por educado-
res e formadores de educação 
popular.

governo e eles cortaram 
o que estava sendo feito. 
Eles chegaram com uma 
concepção de EJA basi-
camente que era de ele-
vação de escolaridade, 
estilo “Supletivão”. Centro 
Público virou lugar de for-
mação profissional, que 
eles chamavam de cursos 
livres, sem nenhuma vin-
culação. Não que a gente 
não tenha ofertas, a gente 
tem ofertas de cursos li-
vres, mas não é o nosso 
forte. Nós atendemos isso 
porque tem uma deman-
da natural da sociedade. 
Hoje, nossos cursos estão 
acontecendo em oito lo-
cais, cinco Centros Pú-
blicos e três Emeif.7 As 
Emeief são uma inovação 
dessa gestão por conta de 
uma demanda local. São 
em regiões em que as pes-
soas pedem.

Tem duas coisas: a EJA 
com a formação profis-
sional surge de uma de-
manda que não é local, 
mas como fruto de uma 
reflexão do processo da 
oferta da Educação de 
Jovens e Adultos. Se esse 
estudo aponta essa possi-
bilidade, do ponto de vista 
da Secretaria, mesmo na 
época do CEEP, a gente 

7 -  Escolas Municipais de Edu-
cação Infantil e Fundamental 
compõem a rede de ensino de 
Santo André.

vê isso se realiza no coti-
diano das pessoas. Uma 
das coisas, por exemplo, 
um elemento de tensão 
que tinha com o CEEP 
em relação ao poder pú-
blico, é que a gente tem 
clareza que isso não aten-
de a EJA como um todo. 
Como posso fazer? Todo 
munícipe que não tendo 
a escolaridade, fazer a 
complementação da es-
colaridade através desse 
processo de formação 
profissional? Às vezes o 
cara trabalha no almoxa-
rifado de uma empresa, 
a lógica dele é meramen-
te administrativa. Eu não 
posso obrigar o cara a 
fazer um curso de marce-
naria, ou ter cursos que 
só são vinculados a uma 
formação específica. 

Por outro lado, eu não 
posso ter uma relação 
muito superficial com o 
trabalho, que não tenha 
sentido. Eu faço superfi-
cial para poder atender 
a todo mundo? Não tem 
sentido! Tem que ter di-
versidade de ofertas. A 
primeira questão era uma 
discussão que a gente 
fazia lá. Aqui a gente de 
uma certa forma tem um 
pouco isso até no Plano 
Municipal de Ensino - o 
Plano Nacional fala isso 
também e no municipal 
nós repassamos. Você 
tem uma parte... 

Memória - Francisco de Campos Pacheco Neto
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ter um olhar, uma pers-
pectiva regional, porque 
forma alguém que vai tra-
balhar em Mauá, forma 
alguém que vai trabalhar 
em São Caetano, São Ber-
nardo, Diadema... Tem 
que ter uma perspectiva 
regional também. Infe-
lizmente a gente ainda 
não conseguiu. Você 
pega o empresário e ele 
quer o cara pronto para 
ele agora. Não adianta! 
Se o empresariado não 
tem capacidade e com-
petência em planejar, o 
problema não é nosso. 
Eu falo, que mesmo com 
as divergências, não tem 
como mudar um monte 
de laboratórios sem ter 
clareza para onde se vai. 
Se eu não tenho clareza 
para onde vai, eu vou me-
xendo, ajustando, moder-
nizando o que eu tenho. E 
existe o esgotamento da 
indústria automobilística 
aqui na região, até que 
ponto investir na indús-
tria automobilística? Não 
se sabe bem ao certo. O 
que a gente tem hoje é 
um pouco isso. É deman-
da de pastelaria. O que se 
precisa, quem vai, quem 
não vai... Às vezes, não 
é que seja de pastelaria, 
mas vincula. Isso é uma 
coisa mais recente, desse 
ano. 

A gente conseguiu fazer 
uns aportes, mas depois 

não conseguiu encontrar 
tempo. Por exemplo, tem 
uma ação na Secretaria 
de Habitação, um proje-
to de construção popular, 
quem tem um terreno, a 
Secretaria dá o material e 
as pessoas têm que cons-
truir. Qual é o problema? 

Em que pese eles darem 
a orientação, qual seria 
a nossa ação? Nosso ins-
trutor da construção civil 
ir para aquele território, 
trabalhar a formação 
profissional e a ativida-
de prática da formação é 
a própria construção da 
casa. Em tese, uma série 
de fatores, tal como a 
crise, a empreiteira que 
faz a terraplanagem não 
vai mais fazer etc... Não 
deu! A mesma coisa com 
relação ao fornecimen-
to de alimentação de um 
espaço, que a gente ia 
fazer, nossa turma de ali-
mentação ia fazer, isso, 

ia gerar experiência e 
renda, mas não deu... Há 
possibilidade de integrar 
algumas políticas. Não 
é uma demanda de bal-
cão, mas é de integração 
de áreas. Por outro lado, 
nós não temos a forma-
ção profissional, nós fa-
zemos a EJA integrada à 
formação profissional. 
Muitas vezes os cursos 
são só de formação pro-
fissional, já que às vezes 
tem que se dar um curso 
para quem já tem Ensi-
no Fundamental. Só que 
isso nós podemos fazer, 
mas não podemos usar o 
recurso da Educação, os 
25%. Isso não podemos 
fazer. Para a EJA inte-
grada à educação profis-
sional nós podemos. Na 
hora de compor com a 
EJA é outra história, mas 
a lei permite. A formação 
profissional pura nós não 
podemos fazer com os 
25%. Podemos fazer pelo 

município, mas não com 
os 25%. Nós não temos 
muito dinheiro. A gente 
tem que viver com a base 
dos 25%, a crise... A Edu-
cação não pode ir além 
dos 25% do orçamento, 
se não as outras Secreta-
rias chiam. Como a gente 
vai fazer essa outra parte? 
O Pronatec, ao direcionar 
recursos públicos para al-
guns agentes formadores 
como os que integram 
o Sistema S, gerou esse 
problema do executivo 
municipal ficar depen-
dente do Pronatec.

A gente tem dificuldade 
de fazer uma oferta mais 
ostensiva. Tanto que sei, 
por exemplo, que a Se-
cretaria do Trabalho tem 
gente desempregada que 
quer fazer curso. Como 
também sei que existe 
uma dificuldade de fazer 
uma orientação e fica 
aquela coisa: “eu faço 
curso, que com o curso 
eu arrumo emprego”. O 
cara não faz o curso que 
quer fazer, não adianta 
nada. Não está inseri-
do no processo. A gente 
tem dificuldade, é muito 
relutante em abrir vagas 
para isso. Tem o pessoal 
de INSS que precisa, que 
está em readaptação, li-
cença-médica. A gente 
já abre essas ações. Por 

exemplo, com Habitação 
com o pessoal do bolsa-
família. A franja de cur-
sos que a gente faz acaba 
atingindo isso também. 
A demanda é um pouco 
montada e orientada 
nessa perspectiva, nessa 
possibilidade. Mandaram 
os haitianos, vamos fazer 
uma ação específica. É 
um pouco em cima disso. 
Não temos um foco – o 
que seria correto numa 
política pública de Edu-
cação Profissional –, nós 
não temos um foco para 
atender as demandas 
da economia da cidade. 
Nosso foco é atender as 
políticas públicas das 
diversas Secretarias, 
que demandam de uma 
forma ou de outra algum 
tipo, alguma intervenção 
no campo de orienta-
ção profissional. Isso é o 
pouco que a gente pode 
fazer. Fora isso, a gente 
toca a elevação da esco-
laridade com a formação 
profissional e, talvez, o 
ideal fosse fazer tudo, ar-
ticulando uma política e 
recursos a partir de um 
ponto, a EJA, e seus cen-
tros públicos. 

Quanto aos governos... 
tem um pouco de aco-
modação e fica um pouco 
complicado. Você perde 
um pouco a força na 

discussão com os movi-
mentos. Por exemplo, os 
sindicatos não pressio-
nam nossa Secretaria. 
Eles não pressionam, nós 
é que vamos atrás deles: 
“Vamos fazer as coisas, 
vamos discutir as coisas”, 
eles não. Há um enten-
dimento que a formação 
profissional se consoli-
dou enquanto direito. É 
complicado, pelo que a 
gente vê, e não se dá ao 
mesmo tempo. No caso 
da Educação de Adultos, 
Educação de Trabalhado-
res, o secretário de Edu-
cação e o prefeito não 
estão presos a uma de-
terminação legal que as 
torna obrigatórias. Mas, 
se deixar de garantir as 
vagas no Ensino Funda-
mental, as aulas e tal, o 
cara pode ser preso. Isso 
força o recurso finan-
ceiro, que é direcionado 
para a educação regu-
lar, onde a gente conse-
guiu avançar um pouco 
mais... Quando retornei 
aqui em 2013, o recur-
so da EJA para formação 
profissional era nada, 
nada, nada... E com uma 
pendenga das creches..., 
toda essa discussão, 
então os recursos eram 
para creche, creche, cre-
che... tudo era creche. A 
gente conseguiu avançar 
quando conseguimos or-

Você perde um pouco a força na 
discussão com os movimentos. 
Por exemplo, os sindicatos não 
pressionam nossa Secretaria. 
Eles não pressionam, nós é que 
vamos atrás deles: “Vamos fazer 
as coisas, vamos discutir as coi-
sas”, eles não.

Memória - Francisco de Campos Pacheco Neto
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ganizar as pessoas para 
participar na discussão 
do orçamento participa-
tivo: solicitar, demandar, 
brigar para poder inferir. 
Se não, era terra arrasa-
da. A gente não conse-
guiria fazer muito mais 
coisas. A luta, a deman-
da, a organização são as 
bases da EJA.

Os movimentos, mas 
acho que isso não é só 
aqui, não só na Educa-
ção, os movimentos de 
uma certa forma, ao go-
verno federal assumir, 
eles meio que tiraram um 
pouco o pé do acelerador. 
Ou fizeram a discussão 
através das conferências 
– o que é bacana! Mas, na 
medida em que as coisas 
foram sendo atendidas, 
aquela coisa que pressio-
nava para consolidar e 
organizar a demanda dei-
xou de existir. Esse é um 
problema. É um pouco 
o processo de despoliti-
zação das conquistas. A 
gente tem um pouco isso 
mesmo, a gente se de-
fronta com isso, mesmo 
no âmbito municipal. A 
gente chegou a falar para 
os movimentos: “Olha, 
eu sei que vocês querem 
isso, mas não somos nós 
que vamos fazer. Se vocês 
não botarem o povo de 
vocês lá na Câmara, não 
espere que a gente... A 
gente está junto, mas 

não vai fazer. Acho que 
vocês tem que se virar, 
tal...”. O movimento tem 
um pouco esse caráter. É 
um refluxo diferente da 
época do governo Collor. 
Se no governo Collor foi 
um refluxo pela pancada-
ria, pela desestruturação 
da economia etc., esse é 
mais um refluxo organi-
zativo. Não é um refluxo 
com consequências no 
processo econômico, 
é uma desmobilização 
mesmo. 

A EJA continua sendo 
um problema nacional. É 
um problema para quem 
estuda e para quem tra-
balha com a EJA. Muitas 
vezes não é, tanto que as 
políticas são muito ins-
táveis. Eu acho que aqui 
em Santo André, de fato, 
a gente teve um avanço. 
Em nenhuma cidade bra-
sileira teve uma gestão 
municipal que abra um 
concurso de professores 
específico para EJA. Em 
São Paulo você tem, mas 
o professor transita entre 
o regular e a EJA. Não é 
qualquer lugar do país 
que se vai ter isso; aqui 
tem. É um desafio porque 
a EJA não está vinculada 
ao ensino regular que 
está vinculado à idade, o 
que torna possível locali-
zar que tal idade está em 
tal lugar. Na EJA, a pes-
soa está com “trocentos” 

anos e cada um está de 
um jeito. Para dar uma 
certa unidade não é a 
faixa etária, mas é perfil 
de aluno. Mas não tem 
um perfil de aluno na 
sociedade, tem vários. 
O grande desafio é con-
seguir contemplar esses 
perfis. 

Para que se possa fazer 
isso, é consolidar que a 
Educação é um direito. 
E é um direito ao longo 
da vida da pessoa. Não 
é uma Educação de uma 
determinada faixa etá-
ria, nem uma Educação 
para completar um de-
terminado tempo em 
escolarização. Direito 
em Educação não é você 
poder ter cursado 7 ou 8 
anos de escola, nem é ter 
vaga na escola entre os 
4 e 17 anos. É extrapolar 
essa questão de direi-
tos, ser uma coisa mais 
ampla que te dá oportu-
nidades de fazer ofertas 
diferenciadas para os 
públicos mais diferentes, 
mas estruturados. Aqui a 
gente tem a possibilida-
de, nesta perspectiva... 
Se eu for pensar na po-
pulação que não atingiu 
o ensino fundamental, 
eu tenho por baixo umas 
60 mil pessoas que não 
conseguiram completar 
o ensino fundamental 
e tem mais de 60 anos. 
Uma EJA com profissio-

nalizante para essa pes-
soa não atende; ela não 
está procurando empre-
go, muitas delas são apo-
sentadas etc. Por outro 
lado, se você entender 
que é direito à Educação 
que quer garantir, e se 
fizer uma proposta, não 
só uma questão de vagas, 
mas de qualidade, vai ter 
que fazer uma proposta 
que dialogue com esse 
perfil. Talvez um perfil 
mais como de universi-
dade da terceira idade, 
com temas da atualida-
de, temas de qualidade 
de vida, etc., ocupando 
parte da estrutura curri-
cular. Você atende esse 
perfil. Se você entende 
que esse perfil tem esse 
direito, viabiliza isso. 

Assim como você tem o 
jovem que está na idade 
produtiva, o jovem dos 18 
aos 30 anos, tem que ter 
uma alternativa de EJA, 
que não é uma EJA clás-
sica, mas é para atender 
– aí acho que não é só o 
município, é o Estado 
também –, atender aque-
les que não conseguiram 
se desenvolver no ensino 
fundamental, mas que 
ainda estão no escopo 
do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, por 
exemplo. São esses jo-
vens de 15 a 17 anos que 
não concluíram o ensino 
fundamental. Como eles 

não concluíram o ensino 
fundamental, as estatís-
ticas não os incluem na 
demanda para o ensino 
médio. Permite o gover-
no do Estado falar que 
atende todo mundo. Ele 
atende todo mundo que 
concluiu o fundamental. 
Tem uma parcela grande 
de jovens que não conse-
guem concluir o ensino 
fundamental. O que vai 
acontecer com eles? Essa 
molecada, normalmen-
te, eles mandam para a 
EJA, mas a EJA não tem 
esse papel, não se cons-
tituiu para fazer esse 
tipo de atendimento, o 
município não possui 
condições de atender a 
grande demanda gerada 
anualmente pelo estado. 
A gente até pode pensar 
uma ou outra perspectiva 
para não repetir a visão 
escolar anterior porque 
ela não deu certo. Tanto 
é que não conseguiu con-
cluir. Tem que ser uma 
outra proposta para que 
ele possa retomar esse 
processo. É um outro de-
safio que acho que está 
nessa faixa, dos 15 aos 
17 anos, acho que é dos 
maiores desafios para a 
EJA. 

Outro dado é conseguir 
integrar, a EJA permite 
isso, integrar as ações de 
uma maneira matricial 
para atender os diver-

sos. A partir de uma de-
terminada idade, muito 
da Educação de Jovens e 
Adultos está nessa pers-
pectiva de melhorar a 
vida das pessoas. Se para 
a criança você tem que 
estudar, tem que ofertar 
uma gama de conheci-
mentos para facilitar a 
escolha desse jovem no 
futuro, para o adulto ne-
cessariamente não vai 
ter essa gama tão gran-
de de escolhas porque 
ele já fez essas escolhas 
antes. O diálogo vindo 
do conhecimento é dife-
renciado. As demandas 
são mais restritas, muito 
mais, o que faz com que 
se trabalhe de modo um 
pouco mais restrito nesse 
campo de conhecimento. 
Para alguns acadêmicos 
acaba sendo uma here-
sia. Não adianta dar um 
universo de conhecimen-
to para quem só quer um 
pedaço. Esses desafios 
que estão colocados. 
Uma parte deles, acho, 
que a gente está lançando 
para o próximo período. 
Se a gente vai conseguir 
eu não sei. Está no pro-
cesso de discussão ainda 
de plano de governo. Al-
gumas dessas pessoas, a 
gente já está levantando 
para estabelecer como 
diretriz para a próxima 
gestão. Guardadas as pro-
porções, eu acho que é o 
mesmo problema que vai 

Memória - Francisco de Campos Pacheco Neto
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se encontrar em diversos 
Estados, cidades do Bra-
sil, com relação a questão 
da EJA. Algumas mais, al-
gumas menos.

Existe o Plano Nacional 
de Educação que estabe-
lece algumas metas. No 
campo da EJA, nós aqui 
em Santo André, por 
exemplo, uma meta que 
tem, no campo nacional 
é 25% das áreas de EJA 
estarem vinculadas à for-
mação profissional. Nós 
vamos encerrar o ano 
com 30%. Isso só foi pos-
sível aqui por tem uma 
história disso. Em ou-
tros lugares não. Nosso 
caso é específico daqui. 
Há problema até de pro-
cessamento de dados, 
nós temos já há um certo 
tempo, mas só esse ano 
que conseguimos fazer 
o estado abrir no banco 
de dados deles, a codi-
ficação que permitisse 
lançar isso . Até então, o 
estado desconhecia. “O 
que é isso?” Mas a EJA 
conseguiu. Esse é um ele-
mento. 

Do ponto de vista do pro-
cesso de alfabetização, 
nós já estamos com 98% 
da população alfabetiza-
da. A gente já tem o selo 
de cidade livre do analfa-
betismo. 

É uma meta que a gente 

não tem, as metas nacio-
nais nessa área são um 
pouco essas. O atendi-
mento à população mais 
pobre, de negros etc. O 
quesito cor, em que pese 
estar nas fichas, ele não 
é obrigatório. A resposta, 
que é de autodeclaração, 
ela pode ser ou não. Se 
a pessoa não quer falar, 
não fala. Só que quando 
você tem 60% de matrí-
culas com este item não 
declaradas, você fica na 
dúvida se o problema é 
uma não declaração. Se 
a pessoa não quis decla-
rar, ou se não foi feita a 
pergunta. Voltando ao 
Plano, se for pelos dados 
que temos, a gente aten-
de. Santo André não tem 
uma população negra 
tão grande assim. A que 
tem é percentualmente 
a mais pobre. Do ponto 
de vista de vagas, na EJA 
está dentro dos parâ-
metros estabelecidos. A 
gente cumpre, de uma 
certa forma, os grandes 
parâmetros da educa-
ção para a EJA. O públi-
co potencial da EJA - eu 
poderia dizer que temos 
em torno de 160, 170 mil 
pessoas –, ou seja, são as 
pessoas com mais de 15 
anos que não concluíram 
o ensino fundamental. 

De 140 no total, 120, 110 
são pessoas com mais 
de 50 anos. A demanda 

é diferenciada, o público 
nessa faixa etária é menor 
que a outra parte. Como é 
uma coisa que não existe 
– até existe, na verdade, 
o cadastro de interesse –, 
não existe uma demanda 
que nós temos que atin-
gir, temos que ofertar e 
atender a todos os inte-
ressados. Isso a gente dá 
conta. O que às vezes a 
gente passa um aperreio 
acaba sendo muito por 
conta do problema com o 
Estado. Tem muito jovem 
que não consegue con-
cluir, dá 15 anos e vem 
para a EJA. Isso meio 
que deu um aperreio. A 
gente conversou com o 
estado e hoje, não é que 
não está pegando, a gente 
está pegando só casos es-
pecíficos. O que aconte-
cia? O aluno faltava uns 
pares de vezes, a esco-
la já mandava o aluno: 
“não aparece mais e no 
próximo semestre vai lá 
para a EJA”. Tem essas 
coisas que a gente meio 
que botou o pé na porta, 
com a colaboração, pois 
é dessa forma que se re-
solve.

No âmbito da estrutura do 
município, basicamente, 
é um processo de alfabe-
tização em séries inicias, 
Ensino Fundamental. Boa 
parte da alfabetização es-
tava vinculada ao Mova. 
A Secretaria tinha uma 

ação específica com o 
Mova, uma outra parte é 
a questão da qualificação 
profissional. Tem o servi-
ço de Educação de Jovens 
dentro da Secretaria, que 
é a EJA. O CEEP entra 
nessa política de Educa-
ção como alguém que a 
realiza, especificamente, 
a parte profissionalizan-
te. Num primeiro mo-
mento só os cursos livres, 
que são os cursinhos. 
Num segundo momento, 
quando se integra a ele-
vação da escolaridade, 
o CEEP entra nessa ver-
tente. Tanto dos cursos 
livres, como de elevação 
de escolaridade junto. 

Nesse sentido, o CEEP 
faz uma discussão no 
âmbito do município, 
vê como fazer, algumas 
tensões com relação a 
proposta..., até por esse 
acúmulo do envolvimen-
to dos trabalhadores. Por 
exemplo, 1o de Maio, a 
gente pega e tem uma 
discussão: “a gente não 
trabalha com calendário 
porque...”. É uma discus-
são que é pertinente na 
Educação. Pessoalmen-
te acho que é um pouco 
atravessada quando vem 
para a EJA. Uma coisa é 
dizer que não trabalha 
com calendário, porque 
não trabalho com Dia das 
Mães, porque é comer-
cial. “Não vou trabalhar a 

Páscoa por causa do cho-
colate. Não vou trabalhar 
por um calendário...” 
Tem uma lógica com as 
crianças; já com os adul-
tos tem algumas coisas 
que são datas que a gente 
entendia que deviam ser 
trabalhadas, que dizem 
respeito ao mundo adul-
to. Tem um outro perfil 
de entrada. 1o de Maio, 
a gente entendia isso. A 
gente tinha algumas ten-
sões com a Secretaria de 
Educação, que é a visão 
que eles tinham. A gente 
executava, mas executa-
va dentro da nossa pers-
pectiva. 

Algumas tensões, mas era 
assim que o CEEP entra-
va. Do ponto de vista da 
participação, diferenciar 
um pouco isso, perceber 
que não tem uma tran-
sitoriedade, que a gente 
estava ajudando a cons-
truir uma política. Isso é 
que dava um viés diferen-
ciado em relação a algu-
mas outras entidades. Ao 
mesmo tempo era uma 
entidade que não esta-
va vinculada a nenhuma 
outra coisa mais organi-
zada, seja partido, seja 
sindicato, em que pese 
estar do mesmo lado.

Para dar uma certa unidade 
não é a faixa etária, mas é 
perfil de aluno. Mas não tem 
um perfil de aluno na socieda-
de, tem vários. O grande de-
safio é conseguir contemplar 
esses perfis. 

Memória - Francisco de Campos Pacheco Neto
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E
u nasci em São 
Paulo. Sou dou-
tora em História. 
Eu sou professora 
desde os 17 anos, 

sempre dei aula, e tra-
balhei com educação na 
gestão pública. 

Em 1997 assumi a Secreta-
ria de Educação de Santo 
André. Nesse período, 
eu coordenava e, ainda 
coordeno, a Comissão 
Nacional de Educação do 
Partido dos Trabalhado-
res (PT). A Comissão teve 
muita importância para o 
país e para as administra-
ções porque ela reunia os 
Secretários de Educação, 
os sindicalistas e parla-
mentares do PT, pessoas 
do movimento social, in-
telectuais. Houve nesses 
anos uma construção 
de política pública na 
área de Educação como 
proposta política para o 
país, muito alimentada 
pela relação com os mo-
vimentos sociais e com 
as experiências institu-
cionais. Essa Comissão 
teve muita importância 
para uma geração de pre-
feituras. Quando fui para 
Santo André, o que me 
inspirou na construção 
da experiência de ges-
tão foram as diretrizes 
e as concepções cons-
truídas coletivamente, a 
partir dessa experiência 
da Comissão que envol-

via muitas experiências 
de prefeituras e desafios 
muito grandes no contex-
to da redemocratização. 
No caso de Santo André, 
era no início do governo 
Fernando Henrique, que 
instituiu o Fundef,1 que 
teve implicações seriíssi-
mas no atendimento no 
âmbito da Educação In-
fantil e de Jovens e Adul-
tos.

Não posso falar do perí-
odo anterior em relação 
à Educação de Jovens e 
Adultos. Nós trabalhá-
vamos com três diretri-
zes basicamente, que 
tiveram variações em 
diferentes governos. Em 
alguns casos essas dire-
trizes foram ampliadas, 
em outros casos não, mas 
o que é importante é que 
trabalhávamos com três 
ideias muito importan-
tes. A primeira, que tives-
se política educacional e 
não ação espetacular, ou 
seja, os governos nesse 
período não se moveram 
por um somatório de pro-
jetos importantes, nem 

1 -  Fernando Henrique Cardoso, 
presidente do Brasil entre 1995 
e 2003. O Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valo-
rização do Magistério estabele-
ceu nova forma de distribuição 
dos recursos destinados ao 
ensino fundamental. Criado 
em 1996, passou a vigorar dois 
anos depois. 

por ações espetaculares. 
Os governos se moveram 
por políticas educacio-
nais que tinham como 
horizonte a democrati-
zação do acesso, a demo-
cratização da gestão e o 
que nós chamamos de, 
primeiro, qualidade da 
Educação e, depois, qua-
lidade social. A ideia de 
qualidade social se con-
trapunha à época à ideia 
de qualidade total, que 
foi difundida pelo Collor 
de Melo,2 e tinha como 
núcleo uma espécie de 
aproximação entre os pa-
radigmas de gestão das 
empresas e as escolas. 

Essa ideia de qualidade 
total - e nessa época o 
Maluf tinha ganho a elei-
ção em São Paulo, depois 
da Luiza Erundina,3 e eles 
vieram com essas pro-
postas - era na verdade 
uma espécie de caleidos-
cópio de tudo que tinha 
sido feito no governo do 
Mario Covas,4 no gover-
no da Luiza Erundina, e 
diziam que eles iam ofe-
recer tudo numa espécie 

2 -  Fernando Collor de Mello, 
presidente do Brasil entre 1990 
e 1992.

3 -  Paulo Maluf foi prefeito de 
São Paulo em dois mandatos: 
1969-1971 e 1993-1996. Nesse 
último foi antecedido por Luiza 
Erundina de Souza, prefeita 
entre 1989 e 1993.

4 -  Mário Covas foi prefeito de São 
Paulo entre 1983 e 1986.

MARIA 
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e outras que existam em 
nível regional ou munici-
pal pra entender qual é a 
dinâmica das pessoas que 
procuram a EJA. 

Eu acho que teve uma im-
portância muito grande 
nesse contexto, além da 
Suplência, o Mova.5 Por 
que o Mova? Porque tra-
balhava com entidades 
que tinham relação com 
movimento popular e es-
tava mais perto da vida 
das pessoas por causa 
dessas entidades. A es-
cola é um templo. Entrar 
na escola e se declarar 
analfabeto é algo que en-
volve muita coragem. Os 
professores não gostavam 

5 -  Movimento de Alfabetização, 
criado por Paulo Freire em São 
Paulo, durante a gestão Luiza 
Erundina; e, depois, organizado 
em diversas outras cidades. 

quando eu dizia a eles 
lá em Santo André, mas 
minha opinião é verdade, 
havia muito mais proxi-
midade entre essa reali-
dade e as experiências do 
Mova porque as pessoas 
sentiam melhores condi-
ções de declarar suas situ-
ações. 

Há uma outra questão 
também que merece ser 
considerada que é o vín-
culo afetivo com a escola 
pela ausência de outros 
espaços sociais de relação 
social, de construção de 
relações. Muitas pessoas 
iam à escola e não se al-
fabetizavam, passavam 
anos sem se alfabetizar. 
Em alguns casos isso 
tinha a ver com um me-
canismo psicológico de 
não querer sair de lá, que 
era lá que encontrava os 

amigos, era ali que tinha 
um espaço de sociabili-
dade. São vários elemen-
tos juntos que precisam 
ser considerados. Muitas 
vezes havia dificuldades, 
estratégias de alfabetiza-
ção que precisavam ser 
repensadas, mas em al-
guns casos há pessoas fi-
caram dez anos no Mova, 
dez anos na Educação 
de Jovens e Adultos. Não 
iam embora, porque não 
tinham outro lugar para 
ir, fora a Igreja. 

A escola era um espaço 
de interação. Isso preci-
sa muito ser considerado 
no caso na Educação de 
Jovens e Adultos, por-
que cria desafios edu-
cacionais. Um deles, no 
caso de Santo André, foi 
a rede cultural. Foi algo 
que construímos já no 
final do governo e algo 
que defendo até hoje 
como possibilidade no 
caso da Educação de Jo-
vens e Adultos, porque 
um dos maiores proble-
mas, ainda falando de 
questões gerais sobre 
a Educação de Jovens e 
Adultos, é que a pessoa 
que se alfabetiza tem que 
ter a oportunidade de 
exercitar a leitura e a es-
crita. Para haver a escri-
ta e haver leitura precisa 
haver abstração. Para 
haver abstração é preciso 
ler e escrever. Raras são 

Se a pessoa tem em seu 
local de trabalho uma pro-
fissional que lê e escreve, 
seguramente a qualidade 
do trabalho dela poderá 
ser melhor. Se o nível cul-
tural dele for melhor, segu-
ramente isso interfere na 
vida social. 

de vitrine para as escolas 
escolherem o que que-
riam, à luz dessa ideia 
de qualidade total. Era 
uma mistura de concei-
tos, de experiências sem 
nenhuma reflexão críti-
ca sobre elas. Nenhuma! 
Uma incapacidade crítica 
extraordinária e com, ob-
viamente, um conteúdo 
muito autoritário; eles 
queimaram os mate-
riais do período da Luiza 
Erundina publicamente 
e tornaram isso um fato 
público. Ou seja, a nega-
ção da experiência pela 
via da destruição física 
dos objetos, materiais e 
das publicações. 

Diadema, em certa me-
dida, se contrapôs a esse 
contexto, estabelecendo 
políticas que integravam, 
que apostavam na gestão 
democrática, apostavam 
na qualidade, apostavam 
na democratização do 
acesso em uma ação inte-
grada entre cultura, edu-
cação, esporte e lazer. 
Isso era a perspectiva. 
Claro que as ênfases, as 
abordagens, em relação 
a cada uma dessas dire-
trizes não eram iguais. 

Enfim, nenhuma prefei-
tura é igual, as questões 
e os desafios não são 
iguais. Eu diria que em 
termos gerais a proposta 
era essa. 

Enfim, a meu juízo, o pro-
blema envolve uma di-
mensão que é da política 
educacional, mas envol-
ve também uma dimen-
são que é da vida social 
dessas pessoas. Se você 
não toma isso como um 
desafio, é muito difícil 
aproximá-las da escola ou 
mantê-las na escola. Tem 
um conjunto de desafios 
em relação à Educação de 
Jovens e Adultos que co-
meça por um sentimento 
das pessoas que não se al-
fabetizaram, que é o sen-
timento de se culpar por 
não ter podido estudar. 
Esse é um primeiro desa-
fio. Segundo, a vergonha 
de não ter podido estudar 
e se declarar analfabeto 
ou em situação de alfabe-
tização. Esse sentimento 
é um primeiro desafio. 

O segundo, no caso das 
mulheres, é o fato de que 
– isso nós vivemos em 
Santo André e eu vi em 
Diadema também – mui-
tas vezes há um temor 
dos maridos, além dos 
problemas da cultura 

machista. Há um temor 
de que as mulheres cres-
çam, se desenvolvam e 
abandonem seus casa-
mentos, seus filhos. E um 
desconhecimento muitas 
vezes do que é a escola, 
do que é aquele espaço. 
É algo que em muitas si-
tuações amedrontou os 
familiares – não só os 
maridos, às vezes os fi-
lhos também. No caso 
das mulheres havia, e há 
até hoje em várias experi-
ências, uma tensão entre 
as atividades familiares, 
a dupla jornada, a co-
brança familiar, o desejo 
e o empenho de estudar. 

Ao mesmo tempo há uma 
outra questão que são as 
condições socioeconô-
micas. Em função dos 
programas de habitação 
e dos problemas de tra-
balho, muitas famílias 
se deslocam. O desloca-
mento em São Paulo é 
muito grande e nas cida-
des da região metropoli-
tana também. Esses três 
fatores, eu diria, contri-
buem muito para a eva-
são. É claro que o desafio 
da Educação de Jovens e 
Adultos é disputar esse 
contexto. Não é aceitá-lo 
como um dado. Qualquer 
análise séria tem que 
partir dessas referências 
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Educação de Jovens e 
Adultos não é só assegu-
rar a alfabetização, mas 
assegurar um padrão 
cultural de outra nature-
za na sociedade para que 
as pessoas que se alfabe-
tizam tenham acesso à 
leitura, à escrita, à arte e, 
portanto, ao processo de 
abstração que é insepa-
rável da escrita. Porque 
a escrita é representação 
e a leitura é o código de 
comunicação a partir de 
um padrão de represen-
tação. 

Eu fui para Santo André 
em 1997 e saí em 2000. 
Os desafios eram muitos. 
Para começar, a Educa-
ção de Jovens e Adultos 
era tida como uma Edu-
cação de segunda classe. 
Para se ter uma ideia, 
em várias escolas infan-
tis onde havia salas de 
adultos, tinham banhei-
ros fora da escola para o 
uso dos alunos, porque 
as pessoas diziam que 
não era possível usar o 
banheiro da escola por-
que poderia contaminar 
as crianças. A primeira 
coisa foi desmontar isso 
e dizer: “Não! A Biologia 
já nos aportou recursos 
suficientes para resol-
ver esse problema. Um 
bom processo de higiene 
resolve o problema dos 
banheiros e não preci-
sa de banheiro fora”. Ou 

não havia banheiros. As 
pessoas não podiam usar 
os banheiros nas escolas 
em função desse preceito 
que os alunos poderiam 
trazer problemas de do-
enças. Isso envolveu uma 
longa batalha. 

A outra era ter espaços 
nas paredes das escolas 
para que os adultos pu-
dessem expor o seu traba-
lho, porque tudo era das 
crianças. Uma das dis-
cussões que nós fizemos 
e realizamos foi mudar as 
carteiras para que a car-
teira servisse às crianças 
e aos adultos, já que nós 
não tínhamos dinheiro 
para ter dois grupos de 
equipamentos e nem es-
paço físico. São coisas 
muito elementares, mas 
que dizem muito sobre 
o que é a escola. Se a es-
cola é de crianças, jovens 
e adultos, os adultos têm 
que ter lugar nas pare-
des. Seus trabalhos, suas 
experiências têm que ter 
lugar. As crianças têm 
que saber que a noite os 
adultos estão lá e os adul-
tos têm que saber que de 
dia as crianças estão lá. 
Na há motivo para infan-
tilizar os adultos e não 
há motivo para que as 
crianças deixem de saber 
que há pessoas que pre-
cisam estudar a noite, e 
que os trabalhos podem 
ser compartilhados, a 

leitura do mundo pode 
ser compartilhada, mas 
num nível, evidentemen-
te, que as crianças estão, 
que não tem o mesmo 
nível de abstração e ma-
turidade dos adultos. Isso 
é uma primeira questão. 

A segunda questão é que 
a decisão tomada quando 
cheguei lá foi de que nós 
teríamos uma Educação 
de Adultos que envolveria 
alfabetização e formação 
profissional. Essa decisão 
tinha a ver com um desa-
fio regional mais amplo 
no âmbito da Câmara e 
do Consórcio.6 Que desa-
fio era esse? Era o desafio 
de que nós precisávamos 
ter trabalhadores forma-
dos pra impulsionar o 
desenvolvimento econô-
mico e social da região 
em um quadro de não 
crescimento nacional, de 
acordo com a tese que o 
Celso Daniel defendia, e 
da qual eu compartilho, 
nesse caso eu acho que 
faz muito sentido. Eu 

6 -  Consórcio Sete Cidades, asso-
ciação de direito privado criada 
em 1990 visando à promoção 
do planejamento e articulação 
de políticas públicas setoriais e 
ações regionais; a Câmara Re-
gional do ABC é de 1997 e busca 
integrar políticas públicas e 
promover o desenvolvimento 
regional. Além de represen-
tantes dos governos federal, 
estadual e municipal, dela 
participam setores organizados 
da sociedade civil do ABC. 

as oportunidades depois 
da escola que as pessoas 
têm de leitura e escrita. 
Há situações de reinci-
dência do analfabetismo 
por conta não da não efi-
cácia do processo de lei-
tura e escrita, mas da não 
realização do processo 
de leitura e escrita depois 
que a pessoa passou pelo 
curso. 

Um dos desafios era criar 
espaços e possibilidades 
de leitura e escrita. Eu 
acho que continua sendo 
um grande desafio cultu-
ral. Não é stricto sensu de 
alfabetização. É um pro-
blema social real. Quem 
não pode ler, não lerá. 
Não tem espaço de leitu-
ra, não tem dinheiro pra 
comprar livro, não tem 
a experiência cultural 
da compra de livro. Tem 
uma questão muito forte, 
que é a visão utilitária que 
se constrói como discur-
so para justificar a exclu-
são. Essa pessoa, se ela 
conseguir ler o título do 
ônibus, se ela conseguir 
ler as principais placas 
da cidade, se mover, está 
bom. Eu acho que isso é 
um discurso que refor-
ça a exclusão. Não, não 
está bom! É direito ler e 
escrever. Essa condição 
social de melhora da vida 
é da sociedade inteira, 
não só das pessoas que 
se alfabetizam. É um erro 

achar que é um problema 
do sujeito apenas. Se a 
pessoa tem em seu local 
de trabalho uma profis-
sional que lê e escreve, 
seguramente a qualidade 
do trabalho dela poderá 
ser melhor. Se o nível cul-
tural dele for melhor, se-
guramente isso interfere 
na vida social. 

No Brasil, as pessoas, 
para terem acesso à cul-
tura, precisam ter do 
ensino médio para cima. 
Um trabalhador, por 
exemplo, que faz a coleta 
de lixo, não tem acesso a 
determinadas experiên-
cias culturais. Ele é hu-
milhado socialmente o 
tempo todo e não conse-

gue ter a capacidade de se 
relacionar com a socieda-
de no seu trabalho, a par-
tir de um pressuposto de 
dignidade evidente pela 
postura física, pela capa-
cidade de interlocução. 
Se você observar os fun-
cionários de limpeza nos 
aeroportos, em qualquer 
lugar, eles mal olham no 
seu olho porque eles não 
admitem se colocar na 
situação assim. Quando 
você cumprimenta, diz 
boa tarde, eles sentem 
vergonha. 

Isso tem a ver... nós tive-
mos experiências muito 
bonitas em relação a EJA 
nessa direção. Nosso de-
safio quando falamos em 

Uma das discussões que 
nós fizemos e realiza-
mos foi mudar as cartei-
ras para que a carteira 
servisse às crianças e 
aos adultos, já que nós 
não tínhamos dinheiro 
para ter dois grupos de 
equipamentos e nem es-
paço físico.
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compreensão de alguns 
fundamentos de higiene 
que têm base científica, 
por exemplo. 

Mesmo nos cursos de es-
tética. Vou dar um exem-
plo de Diadema, que é 
posterior, mas só pra 
ilustrar o que quero dizer. 
Nós trabalhávamos esses 
mesmos fundamentos 
em Diadema. Uma vez 
eu vi um cartazinho no 
curso de manicure que 
dizia o seguinte: “Venha 
fazer a unha conosco 
para ter a unha da atriz 
não sei o quê, da nove-
la não sei das quantas”. 
Isso foi objeto de uma 
discussão com a equipe 
porque nosso problema 
quando formamos profis-
sionais não é reproduzir 
os padrões da televisão, 
os padrões da Globo. O 
que é a ação de uma ma-
nicure? É tratar das mãos 
de alguém segundo os 
padrões e as característi-
cas desta pessoa e não da 
atriz da Globo. 

Ora, isso é um pressupos-
to que eu posso trabalhar 
num nível de complexi-
dade grande com pessoas 
que estão sendo alfabeti-
zadas. Evidente que tem o 
limite que vou falar, mas 
não é possível porque as 
pessoas não são alfabeti-
zadas, banalizar a com-
plexidade dos problemas 

acompanhava, depois 
passei a coordenar a área 
de Educação na Câmara, 
que envolvia as sete cida-
des e o governo do Esta-
do. O esforço ali era de 
que tivéssemos uma polí-
tica educacional regional 
impactada em função de 
interesses econômicos 
e sociais, mas que essa 
política educacional ti-
vesse... 

Um recorte aqui: tinham 
visões diferentes a res-
peito disso. Naturalmen-
te que tinham setores, 
especialmente do gover-
no do Estado, e alguns 
governos da região tam-
bém, que tinham uma 
ação muito instrumental 
da Educação de Adultos. 
Nós tínhamos uma visão 
bastante diferente disto, 
que é o que vou explicar 
agora nessa perspectiva 
cultural que eu toquei, 
mas qual era a ideia de 
fundo? Que o ABC, no 
contexto da crise nacio-
nal, poderia ter uma po-
lítica de desenvolvimento 
regional que não depen-
desse apenas da macro-
economia. Ou seja, era 

possível apostar no de-
senvolvimento de algu-
mas áreas econômicas e 
que essas áreas econômi-
cas poderiam ser impul-
sionadas na medida em 
que você tivesse trabalha-
dores disponíveis para o 
trabalho. 

Agora, a formação desses 
trabalhadores nada tem 
a ver com instrumentali-
zá-los para o mercado. O 
que isso significa em ter-
mos práticos? Um longo 
debate sobre a relação 
entre técnica e formação 
geral, mesmo no caso do 
Ensino Fundamental. Os 
trabalhadores que nós 
estávamos formando 
eram trabalhadores que 
estavam se alfabetizando 
ou que tinham o ensino 
fundamental de primeira 
à quarta séries. Para nós 
o desafio era assegurar 
que esses trabalhadores 
tivessem acesso a fun-
damentos científicos no 
nível em que eles esta-
vam. Ou seja, não eram 
cursos aligeirados. Isso 
é uma grande batalha 
porque é uma visão re-
corrente ainda no Brasil. 
Tudo que é para criança e 
para jovens e adultos não 
alfabetizados é de menor 
importância. Começa a 
ter importância forma-

ção científica quando 
chega no ensino médio 
– o que é uma tolice! No 
mundo em que nós vive-
mos ainda mais, mas é 
uma tolice de princípio. 
Porque um trabalhador 
da construção civil, um 
trabalhador do comér-
cio, uma doméstica, um 
trabalhador da área de 
informática, um traba-
lhador de telemarke-
ting precisa mobilizar 
conhecimentos no seu 
dia a dia que envolvem 
fundamentos científicos, 
ele tenha a consciência 
disso ou não. 

Esse trabalhador por ser 
adulto já tomou contato 
com o exercício da abs-
tração e já tem um cons-
tructo cognitivo pra ele 
sobreviver neste mundo. 
Nosso problema é des-
vendar esse constructo 
e fazer mediações entre 
isso e fundamentos. Ele 
tem um saber, ele sabe 
fazer coisas. Ele pode não 
saber explicar o que ele 
faz, no caso da domés-
tica, por exemplo. Ela 
sabe limpar a casa, sabe 
cuidar de criança e sabe 
fazer comida porque ela 
faz isso na casa dela. A re-
lação profissional supõe 
a racionalização de deter-
minadas experiências e a 

com os quais elas estão li-
dando. Exatamente para 
alfabetizar com sentido, 
trabalhar fundamentos 
de formação profissio-
nal com sentido é que 
nós buscamos lidar com 
fundamentos científicos 
também. Além de dimen-
sões de compreensão do 
mundo do trabalho. Ou 
seja, é muito importante 
compreender o mundo 
do trabalho, é muito im-
portante compreender 
as relações de trabalho e 
é muito importante com-
preender determinados 
dilemas que estavam en-
volvidos nisso. 

Por exemplo, nós viví-
amos naquele momen-
to uma circunstância 
de desemprego grande. 
Então, o fundamento do 
curso na hora em que 
estávamos discutindo 
dimensões das relações 
de trabalho não era in-
centivar que uma pessoa 
se qualificasse para tirar 
outras da frente. Que ela 
encontrasse o seu lugar 
profissional, sem des-
cuidar da necessidade 
de políticas mais amplas 
de geração de emprego e 
renda. Isto é, em outras 
palavras, não se tratava 
de vender ilusões. Repe-
tíamos continuamente 
que a formação profis-
sional não iria assegurar 
o emprego. A geração de 

emprego tem a ver com a 
política macro econômi-
ca, mas, também, com a 
política local. É possível 
incentivar determinados 
processos de geração de 
trabalho e renda pela via 
da ação do Estado, em 
parceria e em diálogo, 
com os agentes econô-
micos. Isso é uma ação 
institucional pra gerar 
emprego e renda, não é 
a formação profissional 
que faz isto.

Um dos maiores cuidados 
que nós tivemos é de não 
nos tornarmos vendedo-
res de ilusão. Em todos 
os eventos públicos que 
eu participei para falar 
da formação profissional 
da Educação de Jovens e 
Adultos disse o que estou 
falando agora: “Nós não 
geramos empregos, nós 
formamos pessoas para 
esse efetivo, mas não es-
tamos aqui para dizer 
que a formação profissio-
nal vai garantir emprego. 
Não vai. Logo, nós não 
vamos incentivar nossos 
alunos a competirem de 
maneira desleal no mer-
cado de trabalho e nem 
ignorar o problema mais 
global. O contrário, nós 
queremos que enten-
dam relações de traba-
lho, entendam o que é o 
capitalismo, entendam 
como a competitividade 
no mercado de traba-
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qualificar, não aceitar a 
municipalização — tinha 
uma pressão do governo 
do Estado de São Paulo 
absurda em torno da mu-
nicipalização do Ensino 
pra se livrar dos gastos 
com a Educação de 1a a 
4a séries —, nós abrimos 
algumas escolas de en-
sino fundamental para 
lidar com as crianças que 
não eram atendidas pelo 
Estado porque tinham 
sete anos incompletos. 
Tudo isso junto com o de-
safio de abrir a Educação 
Profissional na perspecti-
va que não era uma pers-
pectiva instrumental. 

As discussões no âmbito 
da Câmara e do Consór-
cio foram muito impor-
tantes. São duas coisas 
diferentes: a Câmara era 
um espaço de negociação 
das sete cidades, envol-
vendo o governo do Esta-
do. Tinha vários grupos 
de trabalho que envol-
viam desenvolvimento 
econômico, desenvolvi-
mento social e ambien-
tal na região inteira do 
ABC. O Consórcio era um 
ente jurídico institucio-
nal que envolvia as sete 
cidades para estabelecer, 
por exemplo, contratos 
comuns. Depois, agora, 
no governo Lula, isso 
virou um instrumento 
jurídico. Por exemplo, 
você poderia estabelecer 

o Consórcio para fazer 
compras de remédios na 
saúde, sobretudo para os 
pequenos e médios mu-
nicípios. Você economiza 
dinheiro, muito. Isso vale 
para saneamento, pro-
blemas de vários órgãos. 
Essa experiência no país 
foi razoavelmente inédi-
ta e é por isso que ela é 
tão marcante em nossas 
vidas profissionais e po-
líticas, no sentido da ges-
tão pública. 

O que acontecia? Nós, 
no âmbito da Câmara, 
discutimos várias áreas 
e iniciativas que permiti-
riam o desenvolvimento 
econômico. Eu era nessa 
ocasião presidente da 
Fundação Santo André, 
que é uma Fundação de 
Ensino Superior. Eu es-
queci de falar isso... Eu 
era secretária de Educa-
ção e presidente da Fun-
dação, que também os 
desafios eram enormes. 
Tinha inadimplência e 
nós sanamos a inadim-
plência sem colocar 
um aluno para fora, só 
alongando o perfil das 
dívidas, porque nós não 
podíamos dar bolsas de 
estudo. Como acaba-
va acontecendo anistia, 
o que acontecia? Você 
tinha uma decisão injus-
ta: os mais pobres iam 
embora e os que podiam 
pagar acabavam ficando. 

lho se estabelece porque 
isso determina como o 
trabalho vai ser realiza-
do. ‘Não vou fazer dela-
ção dos meus colegas, 
não vou desqualificar os 
meus colegas de trabalho 
pra poder assumir o seu 
lugar...’” E coisas dessa 
natureza são incentiva-
das pela lógica da concor-
rência. 

Tudo isso era um debate 
que nós fazíamos no âm-
bito da formação profis-
sional. Nós tínhamos isso 
casado com a Educação 
Infantil e com a abertura 
do ensino fundamental 
em situações muito difí-
ceis. A educação infantil, 
além da implantação do 
Fundef7 no Brasil, ainda 
tinha situação de nós 
termos tido dez creches 
inauguradas a partir de 
um kit de inauguração 
que o ex-prefeito dei-
xou. Um kit só que inau-
gurou todas as creches. 
Não tinha mobiliário, 
não tinha estrutura e não 
tinha pessoal e nós não 
podíamos contratar por 

7 -  Instituído pela Emenda Cons-
titucional n.14/96, o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimen-
to do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério foi 
implantado em todo país em 
1998; o ensino gundamental 
passou então a receber uma 
parcela dos recursos consti-
tucionalmente destinados à 
Educação.

causa da situação. Tive-
mos que fazer uma par-
ceria com uma entidade 
chamada Feasa – Federa-
ção das Entidades Assis-
tenciais de Santo André 
– pra gerir as creches 
assegurando que a sua 
natureza era pública e 
não privada. Além disso, 
nesse contexto nós redu-
zimos salários das pesso-
as para não ter demissão. 
Tinha uma situação de 
comprometimento geral 
da folha em Santo André. 

O que aconteceu? Havia 
a circunstância de ter 
que demitir os professo-
res que eram celetistas 
(CLT).8 Os professores ce-
letistas eram os professo-
res da educação infantil. 
Isso ia significar fechar 
creches e pré-escolas. No 
âmbito de secretariado 
eu me empenhei muitís-
simo, havia posições do 
governo diferentes a esse 
respeito. Uma parte que-
ria demitir e outra parte, 
como eu, não queria. Me 
lancei à discussão aberta 
com a Rede. Eu ia nas dis-
cussões, não eram asses-
sores, não. Os assessores 
iam também. Eu fiz mais 
de cem reuniões com a 
Rede para chegar a um 

8 -  Trabalhadores contratados 
segundo o estabelecido na Con-
solidação das Leis do Trabalho, 
de 1943.

acordo de redução das 
jornadas. Quando nós 
chegamos a esse acordo 
no âmbito da Rede mu-
nicipal, o governo tomou 
por decisão abrir esse 
acordo para todo o fun-
cionalismo. Só que isso 
envolvia um posiciona-
mento dos sindicatos. 
Isso que estou contan-
do levou sete meses. Foi 
uma loucura! Foi muito 
desafiador! 

A partir daí, o Sindicato 
nas assembleias lutou 
contra o acordo, o que 
inviabilizava o acordo. 
Nós, a revelia do sindica-
to, mandamos tudo para 
a Câmara e aprovamos. 
Estabelecemos uma ne-
gociação que foi para os 
tribunais, ganhamos tudo 
e a jornada foi reduzida. 
Quatro anos depois, a jor-
nada voltou, como nós 
prevíamos, e ninguém 
perdeu o emprego. Eu 
falo isso, que se eu tives-
se que reviver essa situ-
ação, faria tudo de novo, 
exatamente. Por que falo 
isso? Porque essa não era 
a perspectiva mais con-
fortável, mas era a pers-
pectiva que assegurava a 
garantia do emprego de 
todos os profissionais e o 
não desmonte da educa-
ção infantil. 

Ao mesmo tempo em 
que nós lutávamos para 

Ou seja, é 
muito impor-
tante com-
preender o 
mundo do 
trabalho, é 
muito impor-
tante com-
preender as 
relações de 
trabalho e é 
muito impor-
tante com-
preender 
determina-
dos dilemas 
que estavam 
envolvidos 
nisso. 
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tante importância, a essa 
época a maioria acioná-
ria era a família Polesi, 
dirigido pelo Alexandre 
Polesi. Eu tive uma dis-
cussão muito séria com 
ele em uma reunião, ele 
dizia que não ia fazer 
campanha pelo Mova 
ABC, uma das ações foi o 
Mova em nível regional. 
Eu disse: “Você está erra-
do, me desculpe”. Ele era 
bastante sisudo. “Você 
está errado pelo seguinte: 
se houver um processo 
de alfabetização, só um 
pouquinho, toda a socie-
dade vai ganhar, porque 
ter profissionais alfabe-
tizados em qualquer área 
é imprescindível para a 
sociedade inteira. Essa 
qualidade na produção 
econômica e no desen-
volvimento social que se 
almeja e essa ambiên-
cia cultural que se quer 
criar, não é possível com 
10% da população analfa-
beta. Vocês estão errados 
e o Diário devia entrar na 
campanha do Mova.” 

Na segunda-feira ele me 
ligou; “Secretária, eu 
pensei o fim de semana 
inteiro e vou entrar na 
sua campanha”. E entrou. 
O que mostra uma outra 
coisa importante sobre 
programas e relações po-

líticas. Quando no debate 
das ideias você renuncia 
ao programa em função 
do poder econômico ou 
do poder de qualquer 
ordem, na verdade, recu-
sa um padrão de avanço 
do debate democrático na 
sociedade, o que é impor-
tantíssimo! E foi muito 
interessante porque ele 
me ligou e ele verdadeira-
mente se empenhou. Não 
foi da boca para fora essa 
conversa. Ou seja, ele se 
convenceu. 

E o que veio junto com 
isso? Nós construímos, 
nesses quatro anos, um 
Plano Municipal de Edu-
cação, com a socieda-
de inteira, muito antes 
de o país começar essa 
discussão sobre planos 
nacionais, estaduais e 
municipais. Essa constru-
ção envolveu agentes da 
sociedade. Por exemplo, 
nós tínhamos os empre-
sários, nós tínhamos os 
sindicatos, todo mundo 
discutindo Educação. E 
ele por causa dessas con-
versas resolveu patroci-
nar e publicar tudo o que 
se discutia. Sabe o que eu 
dei a ele em troca? Nada! 
Não tínhamos nada para 
oferecer. Nem pra fazer a 
assinatura nós tínhamos 
dinheiro. 

O que aconteceu a par-
tir daí? No começo os 
empresários diziam pra 
mim que eles só se in-
teressavam pelo ensino 
médio, formação técnica 
e tecnológica. Eu dizia: 
“Vocês estão errados, 
porque se as crianças 
tiverem acesso à forma-
ção cultural, essa tese vai 
mudar. Vocês vão ver que 
vão ter gente muito mais 
qualificada trabalhando 
e pensando a cidade. Não 
é possível vocês trabalha-
rem com essa visão tão 
instrumental”. Um dia eu 
tomei contato com um 
texto do Bill Clinton e da 
sua mulher sobre Edu-
cação. Uma fala no Con-
gresso Americano, um 
texto imperialista até a 
medula, em que eles esta-
vam fazendo uma defesa 
da educação infantil pra 
defender o Império Ame-
ricano. Falei: “Ah! Esse 
mesmo!”. Peguei o texto e 
fui nessa reunião com os 
empresários. “Olha aqui 
o que está dizendo o Bill 
Clinton!” O texto dizia 
que para que os Estados 
Unidos da América fizes-
sem as melhores óperas, 
as melhores pinturas, a 
melhor literatura, era 
preciso que as crianças 
lessem a melhor literatu-
ra, conhecessem as me-

Nós invertemos isso. Ao 
mesmo tempo, tudo isso 
negociado. Cada coisa 
dessas eram reuniões 
com um monte de gente 
acusando você de ser 
neoliberal, um desgaste 
enorme! 

De toda sorte, o resultado 
foi muito interessante. O 
que nós fizemos? Nós se-
paramos o ente acadêmi-
co do Conselho Curador, 
que era tudo misturado. 
O Conselho Curador dis-
cutia até excursão do 
colégio, era uma coisa 
inacreditável! E consti-
tuímos um projeto de 
gestão, instituímos um 
centro tecnológico e cha-
mamos as grandes em-
presas para discutirem 
isso conosco. Foi muito 
interessante esse proces-
so. É muito importante 
falar isso que vou falar 
agora, contar isso, por-
que isso dá dimensão do 
que é o Estado, o papel do 
Estado na indução eco-
nômica e no desenvolvi-
mento. Isto que estamos 
debatendo agora no Bra-
sil, em pequena escala, 
e antes do governo Lula 
e Dilma que foi uma de-
monstração de que isso é 
necessário e possível, ao 
meu juízo. 

O que nós fizemos? Na 

conversa com os empre-
sários, com os grandes 
empresários, o que nós 
dizíamos? “Nós queremos 
montar um centro tec-
nológico aqui, que tenha 
engenharia que permita 
formar profissionais pra 
atrair empresas pequenas 
ou incentivar a montagem 
de empresas pequenas 
com alto valor agregado 
que possam entrar na ca-
deia produtiva, não para 
competir com as monta-
doras, ou qualquer coisa 
que o valha, mas para ter 
uma ação subsidiária às 
montadoras e abrir cam-
pos, por exemplo, na área 
de telefonia.” 

Pra isso nós fizemos um 
conjunto de seminários 
no âmbito de secreta-
riado com urbanistas do 
mundo todo, com gente 
que pensou desenvolvi-
mento regional, o Par-
tido Verde, mais vários 
urbanistas de Portugal, 
Espanha, França, que 
discutiram o projeto 
da Avenida dos Estados 
para reurbanização e 
constituir ali um espaço 
democrático de organiza-
ção econômica, moradia 
social, recuperação am-
biental, casado e articu-
lado com essa proposta 
global de desenvolvimen-
to da região. A Fundação 

entrava nisso com a pers-
pectiva de gerar, formar 
esses engenheiros, e nós 
formamos, montamos 
cinco cursos de engenha-
ria, a partir de um convê-
nio que nós fizemos com 
a Federal de São Carlos, 
com a participação da 
USP e de outras Univer-
sidades que não tinham 
a liberdade que nós tive-
mos de montar os cur-
sos. E foi muito legal! A 
proposta curricular era 
muito interessante por-
que na engenharia tinha 
a dimensão de humani-
dades, de línguas, para 
capacitar os profissionais 
que se formassem a gerar 
pequenas empresas que 
pudessem ter esse papel. 

Essa perspectiva que 
valia para o ensino su-
perior também estava 
presente na Educação de 
Jovens e Adultos. Ou seja, 
se nós queremos traba-
lhar fundamentos de alta 
complexidade, nós preci-
samos também trabalhar 
fundamentos científicos 
com essas pessoas. O que 
nós queremos é mudar o 
padrão social. 

Teve um episódio que foi 
muito interessante. O Di-
ário do Grande ABC fazia 
parte do Consórcio; era 
um jornal que tinha bas-
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lhores óperas e vissem 
os melhores artistas, os 
maiores pintores. Foi 
muito engraçado porque 
depois dessa reunião os 
empresários saíram fa-
lando isso e essa tese foi 
vencedora no plano mu-
nicipal, a Educação In-
fantil continuou tendo o 
peso que precisava ter. 

É uma visão tosca do 
empresário, muito tosca 
essa ideia de que eu 
formo tecnicamente o 
cidadão pra se inserir no 
processo de trabalho sem 
formação científica. E a 
tolice reside num fato, 
a técnica e a tecnolo-
gia estão mudando num 
tempo muito diferente 
do tempo do século XIX 
e do início do século XX. 
Isso significa, obviamen-
te, capacidade do profis-
sional mudar o seu perfil 
de aprendizagem. A visão 
tecnicista atrapalhava 
muito. Mas o que acon-
teceu? Conforme os cur-
sos foram ocorrendo, a 
área da construção civil, 
os grandes sindicatos, a 
Acisa, que é a Associação 
Comercial, nos procu-
ravam para estabelecer 
parcerias, porque eles sa-
biam que os profissionais 
tinham qualidade, os alu-
nos que saiam tinham 
qualidade. 

Tem um episódio que 

eu queria contar que 
foi muito interessante. 
Numa das formaturas da 
Formação Profissional e 
da EJA, eu vi uma moça 
de longe, muito boni-
ta que fez um desfile do 
curso de Corte e Costura. 
Ela me chamou muito a 
atenção; chamei o Car-
los Kopcak e “Quem é 
aquela moça?” “Ah! Você 
precisa conhecer. A his-
tória dessa moça é muito 
interessante.” Chamou a 
moça, que veio tremen-
do, mal olhava para mim. 
E ela tremia. “Mas por-
que você está tremendo 
assim? O que aconteceu? 
Você está nervosa?” Ela 
falou: “Vou contar pra se-

nhora, Secretária. Eu era 
varredora de rua, come-
cei a fazer o curso de ma-
nicure e as meninas me 
ensinaram a ficar com a 
coluna ereta, porque eu 
vivia abaixada e não olha-
va no olho. Eu aprendi a 
andar ereta e as meninas 
quiseram que eu fizesse o 
desfile. Na hora em que 
ia entrar, eu disse ‘não 
vou’ e as meninas me em-
purraram. Eu não tenho 
memória do que aconte-
ceu nessa apresentação. 
Quando eu acabei me dis-
seram ‘A Secretária quer 
falar com você’. Eu pen-
sei que fosse desmaiar”. 

Essa moça me disse uma 

das coisas que eu nunca 
mais esqueci na vida, que 
todos os sapos que a gente 
engole institucionalmen-
te, e não foram poucos, 
valem por isso. Ela falou 
assim: “Eu acho que não 
vou voltar a varrer rua, 
porque agora tenho con-
dições de ter outros tra-
balhos, mas se eu voltar a 
varrer a rua, nunca mais 
será da mesma maneira 
porque eu aprendi o que 
é cidadania, eu sei o valor 
que eu tenho, eu sei a be-
leza que eu tenho e sei a 
beleza que eu não tenho. 
Eu sei o valor de uma mu-
lher, eu sei o meu valor”. 
Ela falou, falou, fiquei 
escutando e ela disse: 
“Então, Secretária, agora 
fala alguma coisa pra 
mim”. “O que posso falar 
pra você é que tudo que a 
gente sofre pra fazer isso 
acontecer, vale pelo que 
você está me dizendo. 
Não é só problema da sua 
formação técnica para o 
trabalho, é sua formação 
para o mundo.” Como 
ela, centenas de trabalha-
dores. 

Nesse contexto nós cria-
mos uma coisa... Primei-
ro tem uma coisa que 
quero destacar que foi a 
relação com as igrejas, 
que foi muito interessan-
te! As igrejas vieram nos 
procurar porque que-
riam que o Mova entrasse 

na alfabetização junto a 
elas porque queriam que 
os trabalhadores lessem 
a Bíblia. Igrejas Evangé-
licas. Fui na reunião com 
os pastores e qual foi o 
limite da conversa? “Da 
Bíblia entendem vocês e 
da formação educacional 
entendemos nós, isso sig-
nifica que não há mistura 
entre essas esferas.” Eles 
queriam recurso públi-
co para alfabetizarem. 
“Vocês dão o espaço e nós 
fazemos a alfabetização e 
ponto final.” Deu certo. 

Deu certo e aconteceu 
uma coisa muito inte-
ressante: a partir da ex-
periência do Mova nós 
começamos a criar uma 
coisa muito simples que 
eu gostaria de ter tido 
tempo de desenvolver, 
que era a Rede Cultural. 
O que era? Era a ideia 
da gente ter um..., uma 
caixinha de livros, CDs 
que rodasse as entidades 
pra que a gente tivesse 
a troca de leituras, uma 
biblioteca móvel, mas 
muito pobre que a gente 
não tinha dinheiro. Uma 
coisa muito simples que a 
gente fazia com aparelho 
de som junto com a ma-
trícula. A gente chamava 
nas comunidades para as 
pessoas se inscreverem 
no Mova e na EJA. E as-
segurar que as pessoas 
tivessem um espaço que 

elas pudessem entrar 
para ler, conversar, ouvir 
música e ter acesso à po-
esia e à literatura. Essa 
experiência começou 
a ser interessante, mas 
teve pouco tempo de de-
senvolvimento. O que eu 
quero reforçar com tudo 
isso? A ideia de que ciên-
cia e técnica não se apar-
tam na formação, mesmo 
no âmbito do ensino 
fundamental, e que a di-
mensão cultural dessa 
formação Latu Senso tem 
que estar presente de al-
guma maneira. 

Outra coisa interessan-
te que fizemos foi o se-
guinte: os maridos. Nós 
fizemos algumas sessões 
para os maridos para ex-
plicar o que era o Mova, 
para deixarem suas mu-
lheres estudarem em 
paz, para que eles pudes-
sem conhecer a proposta 
educacional, saber que 
eles também poderiam 
estudar. E, em alguns 
casos, nós não tínhamos 
creches noturnas, mas 
tínhamos alguns espaços 
para as crianças ficarem 
na escola e participarem 
da experiência da mãe, 
não ser uma coisa apar-
tada da mãe. Ou seja, 
que essa dimensão da 
emancipação da mulher 
não estivesse separada 
também da compreensão 
da família no seu conjun-

Por exemplo, nós tínhamos os 
empresários, nós tínhamos os 
sindicatos, todo mundo discu-
tindo Educação. E ele por causa 
dessas conversas resolveu pa-
trocinar e publicar tudo o que se 
discutia. Sabe o que eu dei a ele 
em troca? Nada! Não tínhamos 
nada para oferecer. Nem pra 
fazer a assinatura nós tínhamos 
dinheiro. 
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to, o que é uma batalha. 
Isso que estou falando é 
uma grande batalha por-
que tem machismo, tem 
violência, situações de 
temor da perda. Nós che-
gamos a discutir isso com 
os maridos das mulheres 
que estavam estudando, 
que o crescimento da 
mulher não precisava 
significar a dissolução 
do casamento e que, se 
houvesse a dissolução, 
não era por causa da 
emancipação. As pessoas 
crescem... Tudo isso foi 
tratado. Era muito difícil 
fazer isso, mas foi muito 
interessante também. 

Tudo isso que estou lhe 
falando num contexto 
da ação de dois Depar-
tamentos, porque tinha 
o Departamento de Edu-
cação do Trabalhador e 
Formação Profissional 
e tinha o Departamento 
de Educação Infantil. O 
fundo do processo edu-
cacional era o mesmo, 
o desenvolvimento, o 
currículo como um mo-
vimento. O currículo 
deveria ser reorientado 
o tempo todo, ou seja, 
ele deveria ser objeto de 
discussão o tempo todo, 
formação dos profissio-
nais e gestão pedagógi-
ca. Ou seja, a discussão 
desse trabalho sistemati-
camente. No caso da for-
mação profissional tem 

um desafio grande que é 
a contratação dos profis-
sionais, porque na área 
de Formação Profissional 
não é válido fazer concur-
sos. Por exemplo, tinha lá 
o datilógrafo concursado, 
que veio da Assistência. 
Não tinha mais datilo-
grafia, mas também não 
dava aula de outra coisa. 
Então, ele não fazia nada! 
Ele dizia que era desvio 
de função fazer outra 
coisa. Por outro lado, nós 
não precisávamos de da-
tilógrafo. Nós fizemos 
essas contratações em 
parceria e isso era uma 
discussão permanente 
com o Tribunal de Contas 
porque eles diziam que 
nós estávamos gastando 
dinheiro do ensino fun-
damental na Formação 
Profissional. Mas dizía-
mos: “Isso está articula-
do a alfabetização. Não 
estamos fazendo cursos 
extras”. Algumas coisas 
fizemos a mais para as 
pessoas que estavam em 
processo de alfabetiza-
ção. O nosso desafio era 
oferecer depois de 5a à 8a 
séries. Em linhas gerais o 
desafio é esse. 

O que há nessa histó-
ria é uma compreensão 
do lugar da Educação 
como formação de fun-
damentos científicos e 
de conhecimentos que 
permitissem ao sujeito o 

livre entender do campo 
onde ele está. Tanto no 
caso da educação infan-
til quanto no do ensino 
fundamental e da EJA 
não se tratava de dar o 
mínimo. Que é um con-
ceito muito comum para 
os pobres, currículos mí-
nimos, cultura mínima, 
pobreza cultural para os 
pobres. É o contrário. 
Isso foi objeto de muita 
tensão na discussão com 
os empresários. Havia 
uma demanda de que os 
conhecimentos fossem X 
ou Y. “Vamos dizer assim, 
nós podemos considerar 
problemas profissionais 
que vocês nos trazem. 
Agora, adaptar o currí-
culo e transformá-lo só 
nisso, não. Isso é o que 
nos diz respeito e essa 
fronteira não pode ser 
violada, porque ela é o 
que dá sentido à Educa-
ção.” Resolvemos manter 
nossa política e estabe-
lecer diálogo na Câmara 
e buscando convencer 
esses sujeitos da área eco-
nômica de que era neces-
sário que essa formação 
geral acontecesse. Eu fiz 
muitas reuniões nessa di-
reção. Eu digo a você que 
há um processo social de 
Educação desses setores. 
Claro que há interesses, é 
evidente. 

Nós tivemos uma parce-
ria com a Firestone, que 

não era pra jovens e adul-
tos. Era para o trabalho 
com violência nas esco-
las. Era um projeto que se 
chamava “Pela vida, não 
a violência”, que o núcleo 
não era só dar formação. 
Tratava-se de dar apoio 
nas situações concretas 
de violência experimen-
tada na escola, para que a 
escola tivesse condições 
de entender os fenôme-
nos e tomar providência. 
Com isso nós montamos 
uma rede de proteção 
social. Tinha um plan-
tão no gabinete, cada vez 
que tinha uma situação 
nas escolas, as pessoas 
podiam recorrer a esse 
plantão, além de ações de 
formação. Nós fizemos 
um caderno muito bonito 
com a EJA sobre o uso de 
drogas e dependência al-
coólica, explicando, tam-
bém com depoimentos 
de alguns alunos sobre 
o que isso significava. 
Havia uma ambiência de 
tratamento de todas as 
questões que envolviam a 
presença daquelas pesso-
as na Educação. 

Me chamaram para uma 
discussão e a Firestone 
queria reformar o telha-
do de escola. Eu, como 
andava um pouco can-
sada dessas abordagens 
instrumentais, acho que 
expressei com meu rosto 
o meu descontentamen-

to. Se a Firestone quiser 
contribuir de fato, nós 
temos formas melhores. 
Falei do projeto e eles 
resolveram entrar. En-
trar significou muitas 
reuniões com a direção 
da Firestone e uma reu-
nião internacional em 
que vieram pessoas de 
várias partes do mundo, 
da Firestone, para discu-
tir isso. 

Expliquei os fundamen-
tos da política educa-
cional, o que estava em 
questão no caso da vio-
lência, que a violência 
não é só um fenômeno 
externo da escola, que a 
violência é um fenômeno 
interno porque a escola 
exclui, a escola rejeita, a 
escola discrimina tam-
bém. Disse que a ideia 
idílica de que todo pro-
blema é o crime organi-
zado não é verdadeira, 
porque a escola opera um 
lidar com tudo isso. Evi-
dente que o crime organi-
zado existe. Evidente que 
a pressão sobre as esco-
las existe. Só que isso não 
basta pra explicar a vio-
lência interna, porque o 
papel da escola é disputar 
o destino dos meninos, 
inclusive nesse território. 
No final da conversa, eles 
falaram: “Olha, nós esta-
mos muito impressiona-
dos com essa discussão e 
vamos considerar muito 

seriamente o que você 
está nos pedindo”. Era 
quase um milhão. 

O que foi legal é que houve 
uma discussão séria com 
os empresários, de méri-
to, e dessa nova questão 
que não é menor. Se você 
se curva à dimensão só 
do dinheiro e do interes-
se imediato, você, num 
debate, perde. As pessoas 
não são tolas, elas sabem 
disso. As parcerias têm 
que mover discussões sé-
rias. Eles respeitavam o 
trabalho da Secretaria e 
respeitavam muito. Nós 
todos, a equipe toda, éra-
mos muito respeitados 
em Santo André. 

Uma equipe muito séria, 
porque o trabalho era 
coletivo. A direção da Se-
cretaria era um colegiado 
que se reunia religiosa-
mente às segundas-feiras 
de manhã. Essa reunião 
girava em torno da po-
lítica educacional, não 
em torno dos proble-
mas, mas em torno da-
quilo que nós decidimos 
que era político. Ou seja, 
tinha um nível de moni-
toramento da política, 
com atenção democráti-
ca. Porque quando você 
tem um coletivo, um quer 
passar a sua política na 
frente do outro, o outro 
quer... Isso tinha mesmo! 
Tinha e tem, mas isso é 

Memória - Maria Selma de Moraes Rocha



218 219

A Educação de Jovens e Adultos 
Santo André, 1989-2016 

TECENDO 
VIVÊNCIAS

parte do processo demo-
crático. Evidentemente 
tem um limite institucio-
nal nisso. O secretário 
responde sozinho por al-
gumas questões, não é o 
coletivo. O que tinha de 
bom nessa relação é que 
toda vez que tinha que 
mudar uma decisão, eu 
chamava o colegiado e 
avisava.

O que é bom nisso? Era 
possível fazer tudo ao 
mesmo tempo porque 
tinha uma direção co-
letiva. Eu digo isso com 
muita alegria porque a 
equipe que hoje dirige a 
Secretaria de Educação, 
tirando o caso do secre-
tário que é uma pessoa 
de outro espaço, todas 
elas trabalharam comigo 
muito jovens. Eu estou 
dando consultoria lá, aju-
dando numas questões 
pedagógicas e é muito 
interessante como ime-
diatamente se repõe a 
discussão; quando eu 
falo certas coisas, já acio-
na a experiência inteira, 
que era coletiva. 

Eu me reunia com as di-
retoras uma vez por mês 
pra discutir a política 
educacional. Eu me reu-
nia com os pais e com a 
comunidade. A cada se-
mestre eu ia a reuniões 
em todas as regiões da 
cidade, com os pais ou 

com os alunos jovens. E 
ainda ia no Fórum Mu-
nicipal de Educação que 
era um fórum da cidade 
para discutir a política 
educacional. Tinha uma 
efervescência social em 
torno da cidade. Hoje 
uma das vereadoras de 
Santo André, a Bete To-
nobohn Siraque, era da 
minha equipe, acompa-
nhou esse debate, partici-
pava de tudo. Tinha uma 
coisa de educação para a 
escrita, educação para a 
leitura, todo mundo es-
tudou. Eu forçava muito 
a barra para as pessoas 
fazerem pós-graduação, 
estudar. Não como con-
dição de estar na equipe, 
nada disso, mas como 
uma contribuição tam-
bém acadêmica a par-
tir daquela experiência. 
Agora, é claro que essas 
coisas mudam a depen-
der dos governos. 

No Mova não eram os 
concursados. Os profes-
sores, tinha muita tensão 
em torno dos direitos, 
das condições da EJA. No 
Mova tinha uma parcela 
dos educadores que acha-
va que lá só poderia ter 
professores. Eu não estou 
entre essas pessoas. Não 
poderia ter monitores, 
como tinha, com expe-
riência de alfabetização. 
Não é verdade que as me-
lhores experiências de 

alfabetização se devem 
só aos professores. Eu ex-
perimentei isso, vivi isso, 
por muitas razões. 

Essas discussões todas, 
nós fizemos com os pro-
fessores de EJA o tempo 
todo sobre a política 
educacional, sobre os 
desafios da política edu-
cacional, sobre as carac-
terísticas da Educação 
Profissionalizante, sobre 
as características da al-
fabetização, sobre os 
desafios da formação e 
também das condições 
profissionais dos tra-
balhadores. Salário... 
Enfim, tudo isso. Não só 
não teve aumento sala-
rial, como teve redução. 
Tinha, apesar de tudo, 
confiança, porque a dis-
cussão era pública. Não 
tinha discussão isolada. 
No Fórum, essas coisas 
eram discutidas aberta-
mente. Eu ia a tudo isso. 
Eu ia, fazia questão de ir. 
Tinha manifestação con-
tra a redução da jornada 
das creches na Câmara, 
os vereadores me avisa-
vam, eu ia. Teve um pro-
cesso muito interessante 
de compreensão e tam-
bém de divergência. O 
que importa nisso é que 
a relação dos professores 
era clara: nunca houve 
da minha parte nenhuma 
recusa em participar do 
debate, fosse o que fosse. 

Eu acho que isso foi 
muito importante para 
toda a equipe. O norte foi 
ficando claro. 

Algumas pessoas hoje 
ainda falam: “Tinha 
muita discussão ideoló-
gica”. Mas a discussão 
ideológica era sobre a 
natureza da Educação, 
não era em abstrato o 
processo de constru-
ção do conhecimento, a 
chamada neutralidade 
científica. Era sobre a na-
tureza da formação que 
nós queríamos para as 
pessoas, o direito delas a 
ter uma formação digna, 
e compreender os pro-
cessos de trabalho. Uma 
questão que estava muito 
presente era entender a 
formação profissional no 
contexto do mundo do 
trabalho. Eu sempre cha-
mei a atenção para isso: 
“Não adianta falar em ci-
dadania se as pessoas não 
aprendem fundamentos 
em Matemática. Elas têm 
que saber as duas coisas”. 
O tempo todo era esse o 
desafio. Não posso falar 

que nós conseguimos 
sempre isso da mesma 
maneira. Não é assim 
que funciona o desafio de 
formação. 

O problema é que quan-
do se coloca um movi-
mento numa sociedade 
e todo mundo participa 
do debate, ele passa a ser 
um desafio público. Isso 
não é um problema téc-
nico, não é um problema 
dos cursos de formação. 
Essa ideia que hoje em 
dia se difunde aos quatro 
cantos que todo mundo é 
mal formado e que só a 
formação poderá mudar 
a Educação não é verda-
deira. O que importa – 
lógico que todos temos 
que nos formar, não só 
os professores – somos 
todos nós. Quem traba-
lha com conhecimento 
tem que se formar per-
manentemente. Isso é 
intrínseco ao nosso tra-
balho. Não dá para ba-
nalizar esse discurso, ao 
meu juízo muito autori-
tário e desonesto intelec-
tualmente, que tudo é um 

Algumas pessoas hoje ainda falam: “Tinha muita 
discussão ideológica”. Mas a discussão ideológi-
ca era sobre a natureza da Educação, não era em 
abstrato o processo de construção do conheci-
mento, a chamada neutralidade científica.
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problema de má forma-
ção dos professores, gera 
uma contradição infindá-
vel porque essas pessoas 
são concursadas na sua 
maioria. O Estado disse: 
“Vocês podem dar aula”. 
Começam a trabalhar e 
diz: “Não, agora vocês 
não podem dar aula”. 

O que quero dizer com 
isso não é que não há de-
ficiência na formação de 
base. Há. Mas se esses 
profissionais entram em 
movimento que passa a 
ser objeto do nosso de-
safio; é a relação teoria 
e prática, sem deixar 
de lado a teoria, natu-
ralmente. Mas também 
levando em conta aqui-
lo que os profissionais 

fazem, que desafios nos 
trazem, que perspecti-
vas eles têm. O diálogo 
se dá entre profissionais. 
Esse discurso sobre a má 
formação é um discurso 
infantilizador, que trata 
os profissionais como se 
fossem também um saco 
vazio, assim como os alu-
nos. A relação obviamen-
te vai se reproduzir na 
escola porque são trata-
dos assim. 

Quando o ambiente de 
discussão é sério..., as 
diretoras, várias vezes no 
início, diziam pra mim: 
“Nós temos muito medo 
de ser perseguidas por 
você”. “Vocês me pou-
pem dessa parte, porque 
quem quer perseguir não 
fica quatro horas senta-
da aqui, ouvindo, discor-
dando de muitas coisas”. 
Tinha um jogo de vitimi-
zação, que é uma edu-
cação profissional por 
causa do autoritarismo. 
As pessoas aprendem a 
se esquivar, fazer discur-
so que o outro quer ouvir 
para poder não ser per-
seguido, para poder ter 
lugar ao sol. Um grande 
desafio era tratar todo 
mundo como adulto e 
fazer as pessoas assumi-
rem. 

Várias vezes, sobretudo 
os professores da EJA: 
“Vocês tratam isso aqui 

como se eu tivesse uma 
fonte secreta de poder e 
dinheiro. O que eu tenho 
está aqui. Diante disso o 
que vocês sugerem?”. Es-
pecialmente o Sindicato 
tinha muito essa condu-
ta. Quando nós tivemos 
a redução da jornada, 
o Sindicato participava 
de todas as reuniões e 
desqualificava... A es-
querda não salva, não. 
Não tem antídoto contra 
o autoritarismo. Todos 
nós aprendemos nessa 
construção social. A co-
erência, a gente percebe 
no processo, não é um 
pressuposto. Por isso que 
falo que a formação teó-
rica e acadêmica é muito 
importante, mas a ex-
periência de construção 
coletiva é muito mais, 
porque você aprende nos 
processos. O que aconte-
ce com isso? Isso te ajuda 
a pensar. Se você tem 
honestidade de propó-
sitos, tem um programa 
de fato, quando você se 
vê na relação com um su-
jeito e as pessoas trazem 
questões, isso ajuda. 

Mas eu digo a você, com 
muita tranquilidade, se 
eu tivesse que reeditar 
essa experiência nas con-
dições que nós tínhamos, 
os pressupostos dificil-
mente seriam outros. Eu 
não me arrependo disso e 
acho que no caso de Edu-

cação de Jovens e Adul-
tos, muito do que nós 
fizemos em Santo André, 
na experiência de Diade-
ma, foi referência para 
construção posterior no 
âmbito nacional dos iti-
nerários formativos e da 
concepção da EJA Profis-
sionalizante. 

O ABC foi fundamen-
tal para essas políticas, 
porque desenvolveu isso 
com seriedade: matriz 
técnica e tecnológica, 
matriz científica e dis-
cussão do mundo do tra-
balho. Essa combinação 
influenciou muitas ge-
rações de pessoas e me 
ajudou muito depois a 
fazer o trabalho em Dia-
dema. Nós construímos 
também um aperfeiçoa-
mento dos currículos. Ou 
seja, o professor que vai 
trabalhar terapias – me-
dicina chinesa, ele tem 
que ter fundamentos de 
saúde. Isso é essencial. 
Sem essa matriz científi-
ca, ele vai virar médico? 
É evidente que não. Mas 
ele tem fundamentos que 
são imprescindíveis para 
fazer seu trabalho e tam-
bém domínio dos limites 
que ele tem para fazer 
seu trabalho. Isso é lidar 
com a vida, foram horas 
e horas de discussão. Eu 
registrei tudo, tenho as 
memórias de todo esse 
trabalho, escrita inclusi-

ve, de reuniões, do con-
teúdo das discussões. 
Eu tenho muita vontade 
de escrever ainda sobre 
todas essas coisas do 
ponto de vista de gestão 
pública, o que era, coleti-
va e democrática. 

Quando eu assumi, as 
pessoas diziam: “Agora, 
você vai ser testada, tudo 
o que você fez na Caedde 
coordenação, vai ter que 
colocar em prática”. Foi 
isso que me guiou como 
programa. Como experi-
ência, a experiência de-
mocrática de negociar, 
de construir, que foi a ex-
periência do governo da 
Luiza Erundina, em que 
nós discutíamos tudo e 
estabelecemos relações 
de negociação como Es-
tado. A experiência de 
negociação e de constru-
ção social é algo precioso 
nas relações das prefeitu-
ras que passam pela ges-
tão do PT. 

A EJA, a meu juízo, não 
está fora disso, porque é 
um desafio muito gran-
de. Numa sociedade ex-
cludente como a nossa, 
você tem que... Uma vez 
participei de um progra-
ma na Globo, que passa 
sábado, às sete horas 
da manhã, para falar do 
Mova ABC. Na segunda-
feira, a mãe de uma fun-
cionária da Secretaria foi 

à minha sala bem cedo: 
“Professora, eu resolvi 
que eu vou me inscrever 
no Mova”. “É mesmo? 
Que legal! Por quê?” Ela 
virou: “Porque eu vi sua 
entrevista e resolvi me 
inscrever porque o que 
você falou é de uma pes-
soa que gosta dos anal-
fabetos. Você não acha a 
gente menor. Você disse 
isso na entrevista, que 
não existem pessoas de 
segunda classe. Eu achei 
isso o máximo! Eu vim 
aqui pra te dizer que vou 
estudar”. Isso é um valor 
social.
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Eu nasci no Rio de Janei-
ro, fiz Física, Artes Cê-
nicas e a pós-graduação 
foi em Ensino de Física, 
que é um programa in-
terunidades, Educação, 
Física e Química, que ter-
minei em 2005. Me dedi-
quei à Educação Popular 
numa entidade chamada 
Reconstrução das Lutas 
Operárias, posterior-
mente Reconstrução – 
Educação, Assessoria e 
Pesquisa.

Como dizem hoje, como 
militante política, eu 
“me proletarizei”, fiz fa-
culdade e fui trabalhar 
em fábrica metalúrgica. 
Participei da Oposição 
Sindical Metalúrgica de 
Osasco e, posteriormen-
te, da Oposição Sindi-
cal Metalúrgica de São 
Paulo. No final dos anos 
1970, começo de 1980, 
essa inicia uma escola 
de formação profissional 
para seus militantes, a 
Escola Nova Piratininga, 
exatamente para garan-
tir a eles uma qualifica-
ção melhor para ficar no 
emprego, dado que isso 
já era difícil pela prática 
e posicionamento polí-
ticos e, se fossem meros 
ajudantes de profissão, 
a rotatividade era maior. 
A outra razão era de ofe-
recer profissionalização 
com uma visão de classe. 
Nesse meio tempo, ha-

viam sido desenvolvidas 
propostas de formação 
profissional do ponto de 
vista dos trabalhadores. 
Eu, em particular, con-
tribuía primeiro com 
Matemática e depois com 
Física para o pessoal que 
tinha um curso de Eletri-
cista de Manutenção.

A escola existiu por obra 
da Oposição. Ela come-
çou na Zona Leste, num 
bairro chamado Tabor, 
junto às comunidades de 
base, Comunidade Ca-
tólica de Base. Vem para 
a rua Piratininga, lá no 
Brás, e depois para rua 
Riachuelo. A base é Paulo 
Freire no que foca Edu-
cação de Adultos e uma 
ideia de escola de traba-
lhador. 

Tem uma escola lá em Re-
cife chamada CTC – Cen-
tro de Trabalho e Cultura, 
que tinha essa proposta e 
inspirou, foi junto com o 
pessoal, aqui para a Nova 
Piratininga. O CTC tem 
um dado a mais. Nos anos 
1970 não tinha Senai em 
Pernambuco como havia 
em São Paulo. Eles eram 
“a” escola de profissiona-
lização, principalmente 
para a área metalúrgica 
lá em Recife. Facilitava 
muito ter uma propos-
ta de peão militante, de 
operário que se qualifi-
ca e se qualifica em um 

Como 
dizem hoje, 
como mi-
litante po-
lítica, eu 
“me pro-
letarizei”, 
fiz facul-
dade e fui 
trabalhar 
em fábrica 
metalúr-
gica. Par-
ticipei da 
Oposição 
Sindical 
Metalúrgica 
de Osasco 
e, poste-
riormen-
te, da 
Oposição 
Sindical 
Metalúrgi-
ca de São 
Paulo. 

NADIA 
GEBARA
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dade iguais a quaisquer 
outros. São trabalhadores 
e, nessa perspectiva, eles 
produzem a riqueza. A 
equipe ajudou neste sen-
tido, a Sueli, a Nadine, a 
Analu... 

Trabalhando com jovens 
era legal se ver como bus-
cavam a noção de time, 
de coletivo, como eram 
importantes alguns prin-
cípios, desde fraternidade 
até lealdade, até visão de 
classe; e essa questão de 
uma visão de democracia, 
agora, olhando pra socie-
dade, e engajamento na 
defesa dos interesses de 
classe. Estou falando de 
educadoras que são edu-
cadoras compromissadas 
com Educação Popular. 

Passado um certo tempo o 
Carlos chama para desen-
volver uma experiência 
com outros educadores 
que não estavam nessa 
escola, mas trabalhan-
do com EJA nas escolas 
municipais. A proposta 
era desenvolver o que ele 
chamou de Suplência 

Profissionalizante. Acho 
que o nome foi dele, mas 
não tenho muita certe-
za. A Sílvia Telles, junto 
comigo mais o Carlos. A 
ideia era desenvolver um 
projeto piloto de profis-
sionalização junto com 
o Fundamental 1. O ob-
jetivo fundamental não 
era profissionalizar, era 
exatamente a discussão 
de “Na escola dez, na vida 
zero”. Como a gente pode 
tornar o Ensino de Adul-
tos mais significativo e 
quebrar essa dicotomia? 
Ora, existe alguma coisa 
que possa mobilizar o co-
nhecimento? Para criança 
com ludicidade. É o jogo. 
Para um adulto, pode ser 
inclusive que isso faça ele 
perder a autoestima, nós 
o estamos tratando como 
criança. 

A gente pode ser lúdico 
numa série de coisas, mas 
isso não pode ser o motor 
para o adulto. Além disso, 
ele tinha urgência, por-
que era uma época de 
exigência de maior esco-
laridade. Você tem um 

cara numa metalúrgica 
que não tem o Primário, 
hoje Fundamental I. Tem 
metalúrgicas que, seja 
pelos tais ISO,1 seja por-
que quer mesmo um cara 
mais qualificado, dizem: 
“Você se forma ou no ano 
que vem está demitido”. 
“Mas, coitado, está aqui 
há cinco anos...” Eram 
profissionais... não era 
um problema das che-
fias, era um problema 
realmente de linha das 
empresas. Elas precisam. 

Agora, se o cara além 
de tirar um diploma 
para mostrar no RH, ele 
tiver algo que ele possa 
dar uma renda melhor, 
é melhor! Vamos fazer 
uma experiência, pri-
meiro: se o fato de ter 
uma noção profissional, 
questões de oficina aju-
dam a mobilizar o co-
nhecimento? O objetivo 

1-  ISO, sigla da Organização Inter-
nacional de Padronização que 
regula normas internacionais 
no campo técnico visando à 
manutenção da gestão da quali-
dade aplicada a empresas.

local onde diversos prin-
cípios são colocados em 
prática: criação coletiva, 
toda comida eles faziam 
pra eles mesmos – claro, 
ninguém estava fazendo 
uma feijoada! Mas o lan-
che deles, cada vez tinha 
uma equipe que fazia o 
lanche. Os outros, a co-
leta pra sustentação do 
curso etc., a vida no cole-
tivo, dando uma perspec-
tiva de fraternidade em 
contraposição à compe-
tição. 

Isso era também a marca 
aqui da Nova Piratininga 
e a ideia, não sei se ne-
cessariamente inspira-
da no Paulo Freire, mas 
combinado com as ideias 
dele, a prática não é dis-
sociada da teoria. Não 
era “Vamos aprender a 
teoria e depois pôr em 
prática”, ou “Aqui vocês 
vão ser treinados e aqui 
vocês têm a teoria, vamos 
ver se algum gênio liga as 
duas”, Não! Se discutia a 
produção do trabalho e a 
Matemática em torno do 
que estava se produzin-
do – não estamos falando 
treino -, teorizando, de-
senvolvendo o raciocínio, 
mas de um jeito colado. 

Um pouco disso, não 
estou dizendo que inspi-
rou o pessoal, acho que 
é posterior... Tem uma 
obra de Carraher, Terezi-
nha Carraher e mais uns 
dois autores, que é Na 
vida dez, na escola zero. 
Eles discutem como a 
Matemática é ensinada 
sem sentido para quem 
está aprendendo e, mui-
tas vezes, quando é crian-
ça, de uma forma lúdica. 
Mas na Educação de Jo-
vens e Adultos, o cara que 
faz as contas, que faz me-
didas numa construção 
civil, que trabalha num 
comércio, na feira, ele 
faz contas. Ele soma, di-
vide, multiplica do jeito 
dele. Ele faz medidas, 
tem noção de geometria 
prática. Mas, não! Se faz 
uma prova, é reprovado! 

Imagina essa mesma dis-
cussão, me apego a coisa 
que tem um significado 
prático e teorizo, ou pego 
uma teoria e volto pra 
prática? Não é bem assim, 
um depois do outro... 
uma vez que a constru-
ção do conhecimento é 
mais complexa, um pou-
quinho mais dialética. 
Como vou fazer isso num 
ensino de eletricidade? A 
discussão da teoria tem a 
ver com a construção do 

conhecimento, no qual 
a prática e a teoria, de 
alguma forma, se articu-
lam. Sem desprezar a teo-
ria e buscando fazer com 
que ela não seja um mito, 
mas esteja ao dispor das 
pessoas, é possível tirar 
a chatice do treinamento 
e ajudar para que as pes-
soas descubram coisas 
novas. A teoria tem que 
ser gostosa de ser feita. 

Eu trabalhei com o En-
sino Profissionalizante 
em Diadema, tinha uma 
escola profissionalizante 
para jovens, 14 a 18 anos, 
que foi uma batalha pas-
sar da Promoção Social 
para a Educação. Por re-
comendação do Carlos 
Kopcak, umas educado-
ras de Diadema chegaram 
no Reconstrução para a 
gente ajudar a pensar na 
formação do pessoal que 
fazia o ensino profissio-
nalizante e de que formas 
seria possível incentivar 
a formação crítica dos jo-
vens sem cair no panfle-
tarismo, sem cair numa 
visão que abafasse o fato 
deles serem trabalhado-
res, que deixasse que eles 
procurassem se ver como 
filhos de trabalhadores 
e como trabalhadores 
que seriam. E não como 
sendo moradores da ci-

Sem desprezar a teoria e buscando fazer com que 
ela não seja um mito, mas esteja ao dispor das 
pessoas, é possível tirar a chatice do treinamento 
e ajudar para que as pessoas descubram coisas 
novas. A teoria tem que ser gostosa de ser feita. 

Memória - Nadia Gebara



226 227

A Educação de Jovens e Adultos 
Santo André, 1989-2016 

TECENDO 
VIVÊNCIAS

perna, braço, toda a ex-
periência. A gente sentou 
e foi desenvolvendo uma 
proposta simulada, como 
uma que ele faria e, ao 
fazer também desenvol-
vemos a linguagem. Ele 
entrou com a linguagem 
escrita pro pessoal, desa-
fiando o pessoal a botar 
no papel, discutindo, fa-
zendo leitura. O pesso-
al dizia que era aula de 
elétrica, mas eles apren-
diam a escrever, e Mate-
mática e noções – não é 
que viraram eletricistas, 
mas, pelo menos, apren-
deram a trocar tomada -, 
e fazer a relação. 

Aí a gente tinha três 
campos na parte da EJA 
propriamente dito. Um 
campo que era o campo 
da questão política e sin-
dical, que era desenvolvi-
do toda vez que chamava 
um sindicalista pra dar 
um “blá” com o pessoal, 
fazia uma visita, alguma 
coisa, aquilo também 
seria desenvolvido em 
outras áreas. Um ponta-
pé inicial. O da Matemá-
tica e Português, que na 
concepção que já era de-
senvolvida em Diadema, 
nunca era só Matemática 
e Português. A História 
e a Geografia da cidade 
estavam presentes, não 
como disciplinas, mas 
faziam parte da progra-
mação. 

E a parte que a gente 
chama de Ciência, dife-
rentemente do que é Ci-
ências tradicionalmente 
no Fundamental 1 para 
crianças, que é Biologia. 
Pra gente era um pouco 
de Física, um pouco de 
Biologia e um pouco de 
Química. Física estava 
lá coladinho na parte 
de eletricidade, a gente 
podia até sair um pouco 
fora que dava legal. Bio-
logia era o corpo, saúde 
e segurança no traba-
lho. E a Química entrava 
sem muita expectativa de 
adentrar por tabela, nada 
disso. Materiais conduto-
res, materiais não condu-
tores, algumas coisas que 
interessava mostrar que 
tinha esse campo. Parece 
que é muito, mas na hora 
que olha o projeto, vê 
que é menos. Não era o 
conteúdo de Química ou 
Biologia que era o mais 
importante, mas era no 
“penso” sobre o corpo 
humano. E a Física, em-
bora no caso dela tivesse 
efetivamente um conteú-
do a ser desenvolvido, a 
perspectiva era também 
“como eu penso a natu-
reza?” Como eu olho e 
como a gente traz sem... 
Quebrando também um 
pouco aquele negócio 
mecânico. Algo que tal-
vez pudesse ser chamado 
de postura científica. 

Estou falando porque 
para mim também foi 
importante. Primeiro te-
orizo tudo ou primeiro 
observo tudo para depois 
teorizar? A gente não faz 
isso. Teoriza, põe a práti-
ca, faz a prática, teoriza... 
É muito difícil dizer que 
primeiro observa tudo 
pra depois... Eu estou te-
orizando, eu estou crian-
do modelos de alguma 
forma. Isso valia para 
uma Matemática aplica-
da e para desenvolvimen-
to do raciocínio. Quando 
se começa a brincar com 
desenvolvimento de ra-
ciocínio, o pessoal pega, 
vai embora... Eu tenho 
um testemunho que me 
impressionou muito. Foi 
quando um cara contou 
para Manoraci – acho 
que não, foi pra Fátima 
–, que pela primeira vez 
ele tinha ensinado Ma-
temática pra filha dele. 
Orgulhoso pacas, porque 
a filha sabia mais do que 
ele, que ela ia na escola 
e ele não ia! E um dia ele 
sentou... Você consegue 
imaginar o orgulho que é? 
E não é uma afirmação de 
autoridade, é um orgulho 
de conhecimento, que é 
uma coisa boa. Ou, então, 
quando a gente brincava, 
eles pegaram uma série 
de coisas de desafios ló-
gicos para trabalhar com 
o pessoal e aquilo ao 
invés de ser: “não consigo 

não era “profissionali-
zar”; isso o Senai tinha 
bastante. Era mobilizar 
o conhecimento para um 
aprendizado mais signifi-
cativo. Fomos vendo que 
coisas seriam possíveis. 
Tem “trocentas” coisas 
na construção civil que 
são legais para isso. Mas 
o sindicato que estava a 
fim de apostar nisso era 
dos Metalúrgicos. Não é o 
pedaço dele. O que daria 
legal? Pode ser ferramen-
taria, tornearia. Opa, aí a 
gente precisa investir em 
maquinário! Eu estou fa-
zendo o que, acho, foi o 
raciocínio na época, mas 
eu não acompanhei. 

Eu já cheguei e me deram 
uma proposta pronta de 

desenvolver a profissão 
de eletricista. Precisa 
o quê? Precisa de Físi-
ca, mas uma Física que 
dispensa grandes Ma-
temáticas, não precisa 
de diferencial, integral, 
nada disso. Não precisa 
de equação do segundo 
grau. Matemática? Mate-
mática é de Fundamental 
1. Vai ter regra de três, 
mas é ótimo para desen-
volver o raciocínio. Regra 
de três todo mundo faz 
na prática. É só não dizer 
que é Matemática, que 
todo mundo faz. Regras 
de Matemática, se eu 
botar na forma de uma 
equação, vai apavorar! A 
gente vê como vai fazer 
depois. “Que coisa legal! 
E existe isso que você 

pode aplicar aqui, aqui, 
aqui...” “Dá certo! E não é 
que dá certo?” Foi por aí e 
a proposta era... Por isso 
que o Carlos me procu-
rou, a gente já se conhe-
cia. Ele já teria alguém 
que mexe com Educação 
Popular e é formada em 
Física. Não precisa pegar 
um engenheiro, ou um 
físico, ou um técnico do 
Senai que tem outra visão 
política. 

O projeto de Suplência 
Profissionalizante foi ela-
borado por nós três, pela 
Sílvia Telles, pelo Carlos 
e por mim. A proposta de 
formação da Manoraci e 
da Fátima, que foram as 
duas educadoras, duas 
pessoas supersensíveis, 
fantásticas. Principal-
mente a Manoraci que 
era – talvez seja ainda –, 
uma ex-freira, gracinha, 
e militante de comuni-
dade de base. Tinha um 
amor pela classe traba-
lhadora, deve ter ainda, 
muito bonito. Aquilo es-
tava no sangue. A Fátima, 
com outro tipo de vivên-
cia, mas também uma 
educadora freiriana. 

O que a gente fez junto? 
Apresentei, fiz uma ofici-
na para as duas e um ele-
tricista, o Léo Martins de 
Oliveira, acho que ele é 
técnico em eletricidade. 
Muito legal! Abraçou com 

Nossos alunos são da favela São 
Pedro e do Montanhão. Essas são 
nossas alunas que vão para se 
profissionalizar e manter a famí-
lia, mesmo! Muitas delas é para 
manter a família mesmo porque 
não tem uma profissão, não tem 
estudo. É onde a gente faz todo 
um trabalho para eles voltarem 
a estudar.
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escolhe uma EJA Pro-
fissionalizante pra dar 
aula. É o que aconteceu 
em Santo André, mas 
tem que seguir a linha... 
Tinha desafios maiores, 
tinha uma ótima Secretá-
ria de Educação, primei-
ro foi a Lisete, depois a 
Sonia Kruppa, uma edu-
cadora fantástica! Não 
consigo me lembrar de 
nenhuma grande tensão. 
Tudo o que tinha de difi-
culdade, nem chamaria 
de conflito, era o que é 
inerente à Educação de 
Adultos numa visão frei-
riana. A gente tem que 
saber como trabalha com 
cada público, não tem 
uma receita. Você tem 
uma proposta e uma con-
cepção. Era esse o desa-
fio dos educadores, mas 
tinha uma Secretaria de 
Educação que dava muito 
suporte. 

Vou para Santo André 
como contratada, eu fui 
uma das coordenadoras 
do Departamento. Não 
sei se o nome da minha 
função era esse, mas acho 
que era. Já havia uma 
inovação na Secretaria 
de Educação, os departa-
mentos. E no de Depar-
tamento de Educação do 
Trabalhador, que era diri-
gido pelo Carlos Kopcak, 

fazer essa conta”, era todo 
mundo tentando resolver 
uma coisa e quando acha 
é “Eureca!”. É uma coisa 
legal.

Na parte mais ligada à 
EJA, elas duas tinham 
que articular isso. A pre-
sença de, vou chamar de 
um eixo, que seria a ele-
tricidade, é uma coisa 
legal porque... Não sei 
se existe uma história 
da construção civil, deve 
existir, mas a história da 
eletricidade quando a 
gente se dá conta que as 
jornadas... Que a gente 
fala: “Ah! 14, 18 horas 
etc.”. As jornadas só po-
diam ser de 14 horas 
depois da eletricidade. 
Daí passaram a ser de 16 
horas porque tinha luz 
elétrica e o pessoal tinha 
como trabalhar. Eu não 
podia trabalhar de noite, 
eu não enxergava, a luz 
do lampião era muito pe-
quena. A eletricidade foi 
maravilhosa! Eu apren-
di isso num negócio de 
história que não era de 
sindicato nenhum, nem 
era político. Dizia assim: 
“Com isso a produção 
industrial podia se dar 
também à noite”. E falava 
que era bom! Isso é legal 
pra gente não olhar pra 
descoberta tecnológica 
como necessariamente 
boa. A gente olha hoje e 
fala da bomba atômica... 

Mas, luz elétrica, está 
vendo, uma coisa fan-
tástica e lembrar desse 
outro lado... 

Começo dos anos 1990. 
Diadema era tudo tão 
legal! Em Santo André foi 
muito conflituoso. Eu não 
sei, talvez posteriormen-
te, depois de 1996 tenha 
tido conflitos na Educa-
ção em Diadema, mas 
aí, como consultora, eu 
estava mais longe, pouco 
em pouco. Durante a im-
plantação, primeiro que 
todo projeto piloto, como 
ele é muito cuidado, tem 
muitos olhos pra ele, se 
dá em condições que a 
gente chamaria de “ide-
ais,” como um laborató-
rio. Os educadores são os 
melhores, os sindicalistas 
são os mais combativos, 
o técnico, que conside-
ro educador... Daqui a 
pouco vem o cara escolhi-
do... Todo mundo fica de 
olho. São três turmas, não 
vinte. Tudo tem uma aten-
ção maior. 

Mesmo assim, quando 
a gente vai para Santo 
André, as primeiras tur-
mas também são muito 
mais tranquilas. As do se-
gundo ano são mais com-
plicadas porque amplia. 
Como multiplicar mesmo 
um laboratório de baixo 
custo? Como formar o 
pessoal que às vezes, não 

está a EJA regular. A ideia 
é começar turmas de EJA 
profissionalizante. Tinha 
os técnicos, curso de 
eletricista de instalação, 
curso de manicure, curso 
de cabeleireiro, constru-
ção civil, que era conve-
niado, de parceria com o 
Senai da construção civil, 
ou com o Sindicato Patro-
nal da Construção Civil, 
não lembro. 

O pessoal que dava os cur-
sos não era contratado 
como professores, edu-
cadores, nada disso era 
exigido deles. Eles eram 
contratados como profis-
sionais de manicure, não 
sei qual era nome. Entra-
vam, davam aula e ponto, 
sem nenhuma formação 
didática ou pedagógica. 
Ao ir trabalhar com Edu-
cação, a ideia era propor 
que eles se assumissem 
como educadores. Isso 
significava um outro tipo 
de formação. Não era 
uma formação acadê-
mica, não são profissio-
nais ligados à Pedagogia, 
mas devem ter noções de 
Educação na perspectiva 
freiriana... De que forma 
que essa formação profis-
sional que eles desenvol-
viam ajudaria a mobilizar 
um conhecimento mais 
amplo? 

Aí começam as dificulda-
des. Alguns com uma re-
sistência enorme à ideia 
de educação popular e 
algumas espertíssimas, 
que é o caso da Georgina, 
que é fantástica! Ela abriu 
os olhos e falou: “Nossa, é 
isso mesmo!”. Entrou na 
proposta e mandou ver! 
Ela realmente foi outro 
acaso. Tinha uma coor-
denadora dessa área da 
Assistência Social, que 
a convicção dela era que 
devia sua contratação ao 
antigo prefeito e, por isso 
veio muito timidamen-
te. A gente disse: ”Olha, 
a proposta da gente é 
uma Educação Profis-
sional, melhor treino, 
isso e aquilo”. Ela falou: 
“Ah! Mas eu acho isso 
mesmo”. Veio, abraçou, 
se dedicava, eu diria de 
forma quase militante, 
porque não punha limi-
tes. Ela abraçou o proje-
to também e contribuiu 
pacas pra ele no sentido 
de pensá-lo como algo 
que ajudaria a população 
a conhecer seus direitos, 
os educandos a conhece-
rem os seus direitos. 

Não tinha nada que o 
Paulo Freire não tinha 
dito. Precisamos pegar 
por aí. A gente acredita 
que as pessoas constro-

...as pessoas 
constroem 
seu conheci-
mento, que é 
fundamental 
disponibi-
lizar o co-
nhecimento 
acumulado 
da humani-
dade pra que 
não precise 
começar do 
zero – nessa 
construção 
do conheci-
mento as pes-
soas têm que 
juntar aquilo 
que lhes é 
dito com sua 
experiência e 
refazer o que 
está na cabe-
ça..
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o conceito de critérios, 
mas eles estão aprenden-
do o que é critério, estão 
aprendendo o que é refe-
rência, sem que eu defina 
o que é referência. 

Esse tipo de coisa era 
muito tranquilo fazer 
com os jovens de Diade-
ma na Suplência Profis-
sionalizante. Em Santo 
André me deparei com 
uma série de dificulda-
des. De onde vinham as 
diferenças? Dos próprios 
educadores. Uma coisa 
é eu ver alguém colocar 
um bar como uma refe-
rência e ficar escandali-
zada. Ou você dizer: “Por 
que o bar?”. É diferente a 
postura! Na hora que fico 
escandalizada, na próxi-
ma vez a pessoa não colo-
ca e eu não discuto com 
ela o que quero discutir 
que é o meu critério. O 
que está me guiando para 
colocar um bar como re-
ferência? Se for fazer um 
guia de lugares prazero-
sos, meu bar vai estar lá 
e o hospital não! Desde 
quando hospital é um 
lugar prazeroso? Não é! 
Uma padaria pode entrar, 
não porque tenha cerve-
ja, mas porque vende pão 
e leite. 

Essa conversa toda é – aí 

é um dos desafios, uma 
das dificuldades que em 
Santo André, você mas-
sificar uma proposta. 
Não é um projeto pilo-
to. Outra dificuldade em 
Santo André: esses ins-
trutores de Formação 
Profissional, acho que 
este era o nome que ti-
nham, tinham essa carga 
de serem devedores do 
prefeito que estava no go-
verno quando fizeram o 
concurso. “Foi o prefeito 
que me colocou.” “Não, 
foi o concurso. Pode ser 
que alguém tenha aju-
dado... Mas agora você 
é concursado, é um di-
reito seu como concur-
sado, não deve nada a 
ninguém.” Um certo 
medo da autoridade e ao 
mesmo tempo algumas 
táticas de como fugir da 
autoridade, ao invés de 
discutir as condições de 
trabalho... 

Falar por trás. Teve um 
trabalho em relação a 
isso. Os salários deles 
eram muito baixos e para 
poder ampliar e implan-
tar de forma mais ampla 
a proposta, foi preciso 
recorrer a pessoas con-
tratadas temporariamen-
te, sem estabilidade, por 
seleção, e com mais es-
colaridade que os con-

cursados que tinham, no 
máximo, o Fundamental 
II. Se estabeleceu um 
grande diferença condi-
ções de trabalho, se criou 
uma separação, uma 
dificuldade de relacio-
namento, uma ciumei-
ra. “Vão tomar o nosso 
lugar!” Ninguém ia tomar 
o lugar deles, até porque 
eles eram concursados. 
Era difícil isso. Teve um 
caso de seleção de um 
cara que não batia bem 
da cabeça... Só que aí 
alguém tem que saber 
lidar. 

E o medo que as pessoas 
tinham do que iria acon-
tecer quando findasse 
o contrato. Para mim 

em seu conhecimento, 
que é fundamental dispo-
nibilizar o conhecimento 
acumulado da humani-
dade pra que não precise 
começar do zero – que 
não é enfiando goela 
abaixo, nessa construção 
do conhecimento as pes-
soas tem que juntar aqui-
lo que lhes é dito com 
sua experiência e refazer 
o que está na cabeça... 
A gente tem como prin-
cípio uma Educação do 
ponto de vista de classes, 
da classe trabalhadora, 
que é: “Não somos todos 
iguais. Alguns produzem, 
alguns se apropriam. 
Todos tem condições de 
construir seu conheci-
mento, mas isto se dá em 
condições sociais objeti-
vas diferentes”. Vou jun-
tar uma coisa, já não sei 
se Paulo Freire diz isso. 
Até aqui eu acho que dá, 
mesmo que ele não use o 
termo classe trabalhado-
ra, ele usa povo. A gente 
botava classe trabalhado-
ra mesmo. 

É fundamental o desafio 
para a construção do co-
nhecimento. Se a gente 
se coloca frente a uma 
situação que tudo está 
dado, não mobiliza, além 
da necessidade, o desa-
fio. A necessidade me faz 
ir atrás pra resolver a ne-
cessidade. O desafio me 
desperta algo que é uma 

necessidade não mate-
rial, necessidade mental, 
de prazer, de ludicida-
de, de satisfação. O pai 
que ensinou Matemáti-
ca pra filha. O “Eureca!”, 
“Consegui!”. Aquilo nem 
precisa estar ligado com 
uma satisfação material 
imediata. É “O ensino 
me dá prazer”, “O pro-
cesso de aprendizagem 
me dá prazer”. O “me dá 
prazer” é legal! Pode en-
trar música. É legal por-
que tem uma coisa, mas 
é diferente do ser sim-
plesmente gostoso. “Essa 
música, esse teatro, essa 
cultura, legal!” Eu desco-
bri, talvez seja o que hoje 
as feministas chamam de 
empoderamento. Eu me 
empodero de noções e de 
possibilidades de produ-
zir conhecimento, além 
de eu conhecer o que os 
outros fizeram, vejo que 
consigo enfrentar algo e 
não dizer: “É muito difí-
cil”. Isto é muito legal! 

Esse tipo de coisa não 
estava elaborada desse 
jeito, mas está presente 
nos nossos materiais e 
nas nossas oficinas. Às 
vezes essa era uma dife-
rença com educadores da 
Prefeitura de Santo André 
conservadores. Tinha 
que tomar muito cuida-
do, o que não quer dizer 
que não os admire. Eram 
professores que também 

amavam os seus alunos, 
não eram encostados, fa-
ziam um esforço fantásti-
co, mas não tinham uma 
perspectiva popular... E 
isso é um problema de di-
ferenciação política, ok?, 
que acho importante, 
mas não posso julgá-los 
por causa disso. Nem, em 
boa parte, se apegavam 
a essa questão de mobi-
lizar o conhecimento da 
pessoa. Eu quero que eles 
aprendam. 

Mas eu quero mais que 
eles aprendam, quero 
que enfrentem desafios e 
gostem de enfrentar de-
safios, eles se capacitem 
para isso. Que é isso que 
eu acho que Paulo Freire 
chamava de “tornar-se 
sujeito”. No caso como 
tem uma dose de Mate-
mática, de Ciências, é um 
pouquinho diferente. Vou 
dar um exemplo. A gente 
fazia um exercício de 
mapeamento, sair para 
reconhecer os arredores 
e fazer um guia de rua, 
sem discutir critérios. 
Mas quando se dizia para 
colocar o que a população 
acha importante, eles pu-
nham o hospital. Mudou. 
O que estou fazendo com 
isso? Não estou discu-
tindo Geografia, estou 
discutindo a noção de 
critério. Estou teorizan-
do em cima de critério. 
Não preciso dizer pra ele 
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deveria ter concurso. 
Experimentava esse pes-
soal e depois, passar por 
concurso porque é pre-
ciso ter uma formação 
continuada. A saída que, 
eu acho, foi a que eles 
encontraram, estabele-
cer parcerias com enti-
dades, como o CEEP,2 que 
compartilha dessa visão 
de Educação do Traba-
lhador, tem a origem na 
Oposição Sindical Me-
talúrgica. O rolo disso é 
que entra no rol das ter-
ceirizações, mas não tira 
direitos do trabalhador. 
Tinha diferenças e infe-
lizmente as duas formas 
eram prejudiciais. 

Às vezes era difícil mos-
trar para o pessoal, 
principalmente para 
os concursados: “Olha, 
vocês têm estabilidade, 
eles não têm.” E eles di-
ziam, e com razão, que 
podíamos melhorar os 
seus salários. Porque a 
Prefeitura podia. Podia 
fazer um plano de car-
reira, quem tiver Ensino 
Médio ter direito a mais. 
Como as educadoras ti-
nham um plano de car-
reira conquistado com 
muita luta. Plano de car-
reira dos professores de 
Santo André, assim como 
dos professores de São 

2 -  Centro de Educação, Estudos e 
Pesquisas.

Bernardo foi conquista-
do com muita luta. Para 
cada escolaridade, salá-
rio maior a cada nível, 
pra dar aula. No entanto, 
os instrutores de forma-
ção profissional ficavam 
na Assistência Social e 
não tinham isso. Eram 
instrutores e acabou! Por 
que não podia ter um 
plano de carreira tam-
bém? Eles também não 
têm a força. Uma coisa 
é ser meia dúzia, outra 
coisa é ser toda uma rede. 
Sacação disso tinha e 
era muito difícil de lidar 
quando, embora seja um 
governo que a gente... Eu 
achava que estava num 
rumo correto, chega num 
determinado momento: 
“Pô, não está no rumo 
correto!”. Entrava com 

a questão de assumir a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, não tem reajus-
te salarial, tem demis-
são... Muito complicado, 
muito traumático! Até 
chegar um momento e a 
gente fala: “Não dá, não! 
Que bom, está implanta-
do, cumpri minha parte, 
tchau!” 

Tinha um monte de coisa, 
cursos, seminários que 
se dava com o pessoal, o 
que se dava com a Rede 
de EJA... Tinha oficinas 
pra Rede de EJA, tinha 
oficina para os coordena-
dores de EJA, tinha uma 
relação com a CUT, que 
era muito legal porque 
era uma discussão de 
governo participativo. A 
própria CUT tinha uma 

proposta também de for-
mação profissional com 
a Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos, se eu 
não me engano, tinha no 
Sindicato dos Químicos 
que era cutista... Agora 
vou chamar de parceria 
diferente do CEEP, que 
era uma parceria, mas 
era uma necessidade em 
termos de desenvolvi-
mento dos cursos. Se o 
CEEP não existisse, tal-
vez tivesse que ser feito 
com uma entidade que 
não compartilhasse das 
mesmas coisas, já que a 
opção era por não con-
curso. Vou deixar bem 
claro! Vou chamar de par-
ceria no bom sentido, que 
é um nome que eu não 
gosto muito, mas era com 
entidades sindicais e com 
alguns organismos de co-
munidade. Não vou lem-
brar até porque trabalhei 
menos com eles. Saí dois 
anos depois. Foi contadi-
nho: 97, 98 e saí em 99.

A Prefeitura de Santo 
André trouxe a profis-
sionalização como um 
pedaço de Educação e 
não como treino. É essa 
a ideia de trazer a pro-
fissionalização para a 
Educação. A CUT3 ficou 
envolvida acho que pelo 
governo inteiro e a pró-
pria Confederação Na-

3 -  Central Única dos Trabalhado-
res, fundada em 1983.

cional dos Metalúrgicos 
de alguma forma tinha 
alguma presença, mas o 
fundamental é a CUT Re-
gional ABC. A educação 
foi assumida por educa-
dores como Carlos Kop-
cak, a Selma – que tem 
uma perspectiva neste 
sentido –, e a Sílvia, que 
é fantástica! Tem um 
conflito trabalhista no 
meio e tem o medo de 
uma grande parcela da 
Rede de, em vez de tor-
nar a profissionalização 
Educação, a Educação 
iria se degradar. Isso já 
no segundo ano. Vêm al-
guns professores, você 
começa a fazer com eles 
a discussão da EJA Profis-
sionalizante, vê que eles 
entram na discussão e 
passam a fazer um deba-
te. Passa um certo perío-
do, um ou dois meses, há 
um retrocesso. A explica-
ção que eu tive é: “Isso é 
armadilha da Prefeitura 
pra não deixar... Isso é 
algo que vai prejudicar a 
Educação nobre e vai co-
locar a profissionalização 
pra formar mão de obra 
barata”. Quando eles 
falam isso – “eles” por-
que foram duas pessoas 
que conversaram mais 
abertamente comigo –, 
também estavam me acu-
sando disso. 

É meio gozado, eu argu-
mentar que não é isso, 

a proposta não é essa – 
porque não era mesmo! 
E que a ideia é outra. 
Eles falam: “Olha, nós 
achamos que você está 
iludida”. Contra esse ar-
gumento não tem muita 
resposta. Primeiro, eu 
não era funcionária de 
carreira da prefeitura e 
nem queria ser. Quando 
mudar a gestão eu ia sair 
e ia mudar tudo. Depois 
vai se abrir para o que 
está acontecendo pelo 
mundo... Lembre que 
são tempos de FHC.4 E é 
isso que FHC estava fa-
zendo nas escolas técni-
cas, separando o ensino 
médio do ensino técnico. 
Não voltou mais... Já era 
difícil, tanto que era jus-
taposto. Ao invés de fazer 
a articulação, fez um 
fosso mais profundo. Até 
hoje está uma dificulda-
de grande. Estava acon-
tecendo nas Técnicas 
Estaduais, nem lembro 
mais quem era governa-
dor. 

Acharam que a gente es-
tava fazendo a mesma 
coisa. Até foram deli-
cados comigo dizendo: 
“Não, você não”. Porque 
eles poderiam ter dito: 
“Você também é um ins-
trumento deles, nem 

4 -  Fernando Henrique Cardoso, 
presidente do Brasil entre 1995 
e 2003.

Mas eu quero mais que 
eles aprendam, quero 
que enfrentem desafios 
e gostem de enfrentar 
desafios, eles se capa-
citem para isso. Que é 
isso que eu acho que 
Paulo Freire chamava 
de “tornar-se sujeito”.

Memória - Nadia Gebara
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queremos conversar com 
você”. Mas se estavam 
conversando comigo, 
estavam achando que 
poderiam me convencer 
ou pelo menos estavam 
tentando se explicar. Não 
estavam sendo tão duros 
no julgamento em rela-
ção a mim – do resto, eu 
não sei. Mas em relação 
a isso era esse medo: de 
ter uma desqualificação 
da própria Educação, 
fazendo que usasse o di-
nheiro que vinha para 
o Ensino Fundamental 
para treinamento profis-
sional, porque vem uma 
verba para o Ensino Fun-
damental e não vem uma 
verba para ensino profis-
sionalizante. 

Nem acho que tinha al-
guém me iludindo, nem 
que tinha essa perspec-
tiva porque senão nem 
teriam me chamado, e 
muito menos ao Carlos 
Kopcak, muito menos a 
Sílvia Telles, que é uma 
educadora... Não foi por 
isso que eu saí. Eu saí 
mesmo por causa desse 
conflito, dessa incoerên-
cia que acabava gerando 
com os educadores e no 
que toca ao EJA Profis-
sionalizante, não fazer o 
projeto virar algo que ti-
vesse concurso, que res-
peitasse os profissionais 
sem precisar fazer essas 
parcerias. 

Tem outras entidades 
sim... Depois vieram ou-
tras entidades além dos 
CEEP. Mas eu não sei. 
Agora estou lembrando 
que veio alguma coisa 
de contrato. Acho que 
dá para entender por 
parte deles. Tem uma 
outra professora, acho 
que o nome dela é Rosi,5 
ela foi coordenadora de 
um dos Centros Públi-
cos. Na hora que conhe-
ceu “Opa! Eu quero fazer 
isso, quero ver no que 
dá”. E ela abraçou! Se em-
penhava porque a ideia 
era essa de mobilizar o 
conhecimento através 
da profissionalização. 
Era formar gente e, além 
disso, numa perspecti-
va de classe. A Rosi, por 
exemplo, ela pega isso e 
onde está desenvolvendo 
é uma proposta coerente. 
O que não quer dizer que 
no ano seguinte não co-
mece a vir gente que em-
bora também tenha essa 
perspectiva de construir 
sujeitos, diz: “Está degra-
dando o Ensino, está ti-
rando as aulas do ensino 
regular pra colocar coisa 
que nada a ver”. Ou, os 
que vieram porque era 
o que sobrou. Mas isso é 
em qualquer profissão, 
nem acho que era a maio-
ria lá. 

5 -  Refere-se a Rosimeire Antonio.

Eu só espero que a popu-
lação de Santo André, a 
população trabalhadora, 
esteja conseguindo se 
apropriar de sua histó-
ria. Que veja que nessa 
trajetória toda, foram 
eles, não foi presente de 
governo nenhum, o que 
eles têm, ou que tiveram, 
que não sei se perderam, 
de Saúde e Educação. 
Que se vejam como sujei-
tos e consigam defender 
o que conquistaram fren-
te a qualquer governo.

Memória - Nadia Gebara



[...] eu aprendi a fazer 
bloco ecológico, colo-
car um piso, a parte de 
pintura também. Meu 
apartamento fui eu que 
pintei, rejuntei todinho... 
Então, a gente aprende 
bastante coisa. 
Rita de C. das Neves 
Nascimento. EJA-FIC, 
Arco Construção Civil, 
2016.

[...] eu voltei a estudar 
por conta da inscrição 
em um curso; por eu 
não ter a 8ª série, não 
deixaram eu fazer. 
Amineia de C. D. Cunha. 
EJA-FIC, Arco Imagem 
Pessoal, 2016.

[...] achei ótimo o 
curso, com bom 
aprendizado e pro-
fessora dedicada. A 
escola é ótima, ensi-
na bem e trouxe boas 
vantagens na minha 
vida. Eu aprendi a 
cortar o cabelo de 
meu filho, a fazer es-
cova e até uma cha-
pinha, se for preciso 
fazer, na minha espo-
sa. Melhorou muito, 
até a minha autoesti-
ma.
Rodolfo T. M. de San-
tana. EJA-FIC, Arco 
Imagem Pessoal, 
2016. 

[...] pra mim mudou 
completamente. É uma 
área que eu não domi-
nava, que nunca tinha 
mexido, e comecei a 
praticar aqui; estou 
gostando muito. Eu 
queria ler algum jornal, 
uma revista, entender 
o que é certo e o que é 
errado...mudou cem por 
cento da minha vida e 
vou continuar fazen-
do mais cursos. Se eu 
puder fazer, não vou 
parar. 
Raimundo F. Condes. 
EJA-FIC, Arco Informá-
tica, 2016.

[...] aqui é muito bom; 
ter voltado estudar 
aqui, então... os pro-
fessores são ótimos, 
assim, mudou... Eu 
falava assim meio en-
rolado, estou falando 

melhor, aprendi a di-
gitar melhor. Ah, eu 
aprendi área gráfica, 
comecei a escrever 
bem melhor, eu escre-
via trocando as letras. 
Aí , graças a Deus, já 
estou bem evoluído. 
André Luiz T. Mariano. 
EJA-FIC, Arco Informá-
tica, 2016.

Minha filha aplica 
tudo o que aprendeu 
no curso em casa, 
com os familiares; 
as dinâmicas, simu-
lação de entrevistas 
e outros. 
Pai de aluna do 
PEMT. EJA, 2000. 
Santo André (2000, 
p.54).
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Minha filha quer mos-
trar mais os direitos 
que possuímos, como 
cobrar as notas fiscais. 
Fui demitido e ela cal-
culou o que eu deveria 
receber. 
Pai de aluna do PEMT. 
EJA, 2000. Santo André 
(2000, p.54).

Meu filho já instalou 
tomadas. Até já corrigiu 
o padrasto quando está 
mexendo nas instala-
ções elétricas.
Mãe de aluno do PEMT. 
EJA, 2000. Santo André 
(2000, p.54).

Nunca tem limite de 
idade para a gente es-
tudar. Sei que não é 
fácil, mas tenho muita 
força de vontade.
Luiza Alves dos Reis, 
66 anos. SEJA, 1990.

Ainda escrevo fal-
tando algumas 
letras, mas estou 
alegre, pois a gente 
precisa aprender 
alguma coisa para 
se virar sozinho. 
Nelson Joaquim de 
Lima, 69 anos. SEJA, 
1990.
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1988
Constituição Federal, garante o 
acesso ao ensino fundamental como 
um direito de todo cidadão

Constituição Federal torna o voto 
dos analfabetos facultativo

1989
Jan. - dez. 1992, gestão de Celso Au-
gusto Daniel (PT) na Prefeitura de 
Santo André

Criado o Serviço de Educação de Jo-
vens e Adultos (SEJA), na Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes de 
Santo André

Realizado o primeiro concurso 
público para professores da EJA – 
Santo André

Maio, tem início o Projeto “Chegou 
a sua vez - Valorização do Funcio-
nalismo Público Municipal”, ação 
de alfabetização do SEJA, exclusiva-
mente dirigida aos funcionários da 
prefeitura.

REFERÊNCIAS 
CRONOLÓGICAS

Realizado o Fórum de Discussão 
sobre Política de Educação de Jo-
vens e Adultos, em Santo André

Em Santo André, programa urbani-
zação de favelas inclui ações con-
junta de setores da administração, 
entre os quais o SEJA e o Mova. 

1990
Departamento de Educação promo-
ve pesquisa para verificar a deman-
da de educação de jovens e adultos 
em Santo André 

A atuação do SEJA se estende a 
todos os munícipes

Realizada na Tailândia a Conferên-
cia Mundial sobre “Educação para 
todos” 

1991
Regulamentação do curso do SEJA 
no Conselho Estadual de Educação 
Lei n.6.767, de 25.3 cria o Fundo 
Municipal de Apoio à Educação em 
Santo André

Realizado o segundo concurso 
público para professores da EJA – 
Santo André

Aprovado o Estatuto do Magistério, 
em Santo André 

1992
Elaborada a primeira proposta cur-
ricular do SEJA 

1993
Jan.-dez. 1996, gestão do prefeito 
Newton da Costa Brandão (PTB)

1996
Início do Programa Alfabetização 
Solidária, parceria entre o Ministé-
rio da Educação, setor empresarial, 
universidades e municípios

Lei de Diretrizes e Bases garante o 
acesso à escola àqueles que não a 
tiveram em idade apropriada; assim 
reconhece a EJA como modalidade 
específica de ensino

Aprova a Emenda Constitucional 
n.14, que criou o Fundo de Desen-
volvimento do Ensino Fundamental 
e Valorização do Magistério, que 
reflete a orientação neoliberal do 
Estado brasileiro

1997
Jan.-dez. 2000, segunda gestão de 
Celso Augusto Daniel (PT) na Prefei-
tura de Santo André

Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes passa a ser de Educação 

e Formação Profissional; cria-se o 
Departamento de Educação do Tra-
balhador que incorpora o Serviço de 
Educação de Adultos – SEJA 

SEJA inicia a integração entre ensi-
no básico e profissionalizante 

Começam a funcionar os Centros 
Públicos de Formação Profissional 
– CPFP em Santo André, onde são 
oferecidos os cursos de Suplência 
Profissionalizante 

5ª Conferência Internacional sobre 
a Educação de Adultos (Confitea), 
em Hamburgo, amplia o conceito 
de formação de adultos; esse passa 
a incluir processos formais e infor-
mais de aprendizagem e educação 
continuada ao longo da vida. 

Santo André institucionaliza o Mova 
tornando-o parte da estrutura muni-
cipal de educação

Realiza-se o Primeiro Congresso 
Municipal de Educação Inclusiva

1998
Realiza-se o segundo Congresso Mu-
nicipal de Educação Inclusiva

1999
Realizado o Fórum Municipal de 
Educação, em Santo André

Realiza-se o terceiro Congresso Mu-
nicipal de Educação Inclusiva

2000
Conselho Nacional de Educação 
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regulamenta as “Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para Educação de 
Jovens e Adultos” 

Os Centros Públicos de Formação 
Profissional se tornam unidades 
administrativas subordinadas ao De-
partamento de Educação do Traba-
lhador.

Realiza-se o quarto Congresso Muni-
cipal de Educação Inclusiva

2001
Jan.-jan. 2002, terceira gestão de 
Celso Augusto Daniel (PT) na Prefei-
tura de Santo André

As atividades profissionalizantes 
dos cursos da EJA passam a ser de-
senvolvidas em parceria com enti-
dades conveniadas

Primeiro Seminário da EJA em 
Santo André discute a questão do 
mundo do trabalho e escolaridade 
como parte da formação continuada 
dos educadores.

Criado o Observatório da Educação 
e do Trabalho, hoje extinto

2002
Jan.-dez. 2004, gestão de João Ava-
mileno (PT) na Prefeitura de Santo 
André 

2003
Início da Década da Alfabetização, 
segundo declarado pela ONU 

Desenvolve-se o Programa “Brasil 

Alfabetizado” que respeita as dife-
renças culturais e regionais.

No SEJA tem início o Programa 
Integrado de Qualificação (PIQ), que 
substitui a Suplência Profissionali-
zante e se estende à segunda fase 
do Ensino Fundamental e ao Ensino 
Médio

2005
Jan.-dez. 2008, segunda gestão de 
João Avamileno (PT), na Prefeitura 
de Santo André

O Programa Integrado de Qualifica-
ção (PIQ) foi instituído por lei muni-
cipal

Inaugurado o Centro Público de 
Formação Profissional Armando 
Mazzo

2006
Inaugurado o Centro Público de 
Formação Profissional João Amazo-
nas, especialmente projetado 

2009
Jan.-dez.2012, gestão de Aidan An-
tonio Ravin (PTB), na Prefeitura de 
Santo André

Secretaria de Educação e Formação 
Profissional torna-se Secretaria de 
Educação; o SEJA passa a ser Depar-
tamento de Educação de Jovens e 
Adultos (DEJA)

2013
Jan.-dez.2016, gestão de Carlos 

Alberto Grana (PT), na Prefeitura de 
Santo André

2014
Início da EJA-FIC, Educação de Jo-
vens e Adultos – Formação Inicial e 
Continuada

Realização de concurso público para 
ingresso de professores de EJA II
O Conselho Municipal de Educação 
aprova à EJA-FIC

2015
Aprovado o Plano Municipal de 
Educação
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