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Verdade  
Carlos Drummond de Andrade 

 
A porta da verdade estava aberta, 

mas só deixava passar 
meia pessoa de cada vez. 

 
Assim não era possível atingir toda a 

verdade, 
porque a meia pessoa que entrava 
só trazia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metade 
voltava igualmente com meio perfil. 

E os meios perfis não coincidiam. 
 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a 
porta. 

Chegaram ao lugar luminoso 
onde a verdade esplendia seus fogos. 

Era dividida em metades 
diferentes uma da outra. 

 
Chegou-se a discutir qual a metade 

mais bela. 
Nenhuma das duas era totalmente bela. 

E carecia optar. Cada um optou 
conforme 

seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Quanto ao motivo que me impulsionou foi muito 

simples. [...] é a curiosidade – em todo caso, a única 

espécie de curiosidade que vale a pena ser praticada 

com um pouco de obstinação: não aquela que procura 

assimilar o que convém conhecer, mas a que permite 

separar-se de si mesmo. De que valeria a obstinação do 

saber se ele assegurasse apenas a aquisição de 

conhecimentos, e não, de certa maneira, e tanto quanto 

possível, o descaminho daquele que conhece? Existem 

momentos na vida onde a questão de saber se se pode 

pensar diferentemente do que se vê, é indispensável 

para continuar a olhar ou a refletir. (FOUCAULT, 

1988).  

 

Declara-se que o homem é a criatura que está em 

constante busca de si mesmo – uma criatura que, em 

todos os momentos de sua existência, deve examinar e 

escrutinar as condições de sua existência. (CASSIRER, 

2001). 

 

É tempo de quebrar silêncios, cruzar fronteiras, e rever 

o modo pelo qual nossas instituições estão organizadas 

e os interesses e propósitos a que elas servem. 

(DENNIS CARLSON e MICHAEL APPLE, 2000).  

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Os espaços de educação não formal, cada vez mais, são reconhecidos como lugares 
formativos pautados pela criatividade e liberdade. Nas ultimas décadas, contudo, a luta por 
acesso aos fundos tanto públicos quanto privados passou a demandar novas exigências de 
qualificação, competência e eficácia dos gestores dessas organizações. A tensão gerada vem 
contribuindo para uma perda de identidade e descaracterização dos valores e princípios que 
orientam essas organizações, contribuindo para disseminar entre os educadores/as sociais que 
atuam nesses espaços uma série de incertezas que contribuem para que se instale uma crise 
sobre o sentido de seu próprio papel formativo. Nesse sentido, a ideia mais ampla dessa 
dissertação consiste em analisar os processos de autoformação dos/as educadores/as que 
atuam nas organizações educativas da sociedade civil, procurando apreender desde a 
perspectiva foucaultiana da ética do cuidado, o modo como eles/as têm lidado com seu 
próprio processo formativo em um contexto marcadamente regressivo no tocante ao exercício 
ético-político da liberdade e ao cultivo de experiências formativas. Desse modo, buscamos 
aproximar teoricamente o conceito de educação não formal com a noção de autoformação ou 
formação de si. O percurso metodológico baseou-se na pesquisa (auto)biográfica, uma vez 
que essa abordagem nos permite realizar uma reflexão sobre os conflitos e dilemas da vida a 
partir da reconstrução do que foi vivido, permitindo a percepção sobre o significado que os 
acontecimentos tem para as pessoas. Especificamente, o instrumento utilizado foi a entrevista 
narrativa onde captamos momentos biográficos dos sujeitos. No decorrer do percurso 
investigativo, realizamos uma pesquisa-formação, uma vez que a própria pesquisadora passou 
pela experiência de ser educadora em um espaços de educação não formal, motivo pelo qual 
desenvolveu o interesse em realizar o estudo. Esse dispositivo teórico-metodológico buscou 
menos reconstruir o passado dos sujeitos implicados na pesquisa empírica e mais refletir 
sobre as formas de resistência ética e política mobilizadas por eles. Com isso, esperamos 
contribuir para o uso das narrativas como recurso metodológico, bem como para a 
possibilidade de serem desenvolvidas no campo da educação, pesquisas sobre vidas de 
educadores. De forma ampla, os resultados apontaram o desafio de cultivarmos espaços de 
resistência, sejam esses as organizações onde acontecem as experiências de educação não 
formal, ou outros espaços que ainda precisamos criar. O diálogo estabelecido através das 
narrativas nos fez reafirmar a importância e a necessidade da existência desses espaços na 
mudança da sociedade. Eles ainda tem um papel importante a exercer no que diz respeito a 
formação de sujeitos capazes de se comprometerem com um projeto coletivo de vida e de 
sociedade. Ao contrário do que imaginávamos, foi possível perceber que para além de uma 
crise meramente financeira, as organizações atravessam um período de fragilidades com 
relação aos seus referenciais políticos e pedagógicos. Isso nos fez refletir sobre o desafio de 
construirmos relações mais éticas entre as pessoas. Sobretudo, o estudo apontou a importância 
dos encontros, a importância dos (des)encontros conosco mesmos e com o outro com quem 
nos relacionamos nos diferentes espaços que habitamos. Finalmente, este estudo foi, antes de 
tudo, uma forma de resistir e de buscar formas coletivas de resistir, pois é difícil resistir 
sozinho. Sozinhos, nós podemos apenas ser nós mesmos. Mas com o outro, podemos ser 
muitos outros. 
 

Palavras-chave: educação não formal, formação humana, narrativas.  



 

 

ABSTRAC 

The spaces of non-formal education, increasingly are recognized as training places guided by 
creativity and freedom. In recent decades, however, the struggle for access to both public and 
private funds has required new requirements for qualification, competence and effectiveness 
of managers of these organizations. The voltage generated has contributed to a loss of identity 
and mischaracterization of the values and principles that guide these organizations to help 
disseminate among educators social working in these spaces a series of uncertainties that 
contribute to that install a crisis about the meaning of their formative role. In this sense, the 
broader idea of this dissertation is to examine the processes of self the teachers those working 
in educational organizations of civil society , seeking to grasp from Foucault's perspective of 
care ethics, how they  have dealt with their formative process in a markedly regressive context 
regarding the ethical-political exercise of freedom and the cultivation of formative 
experiences. Thus , we seek theoretically approach the concept of non-formal education with 
the notion of self or training you. The methodological approach was based on research (auto) 
biographical, since this approach allows us to perform a reflection on the conflicts and 
dilemmas of life from the reconstruction of what was experienced , allowing insight into the 
meaning that events have for people. Specifically, the instrument used was the narrative 
interview where we capture moments biographical subjects. During the investigative course, 
this research - training, since the researcher had the experience, which is why he developed an 
interest in performing the study. This theoretical - methodological device sought less to 
reconstruct the past of subjects involved in empirical research and more reflect on the ways 
ethical and political resistance mobilized by these educators. With this, we hope to contribute 
to the use of narratives as a methodological resource, as well as the possibility of being 
developed in the field of education, research on the lives of educators. Broadly, the results 
indicated in the challenge to cultivate spaces of resistance, these are organizations which hosts 
the experiences of non-formal education, or other areas that still need to create. The dialogue 
established through narratives made us reaffirm the importance and necessity of the existence 
of these spaces in changing society. They still have an important role to play as regards the 
formation of subjects able to commit to a collective project of life and society. Contrary to 
what we thought it was possible to realize that beyond a purely financial crisis, organizations 
go through a period of weakness in relation to the political and pedagogical framework. It 
made us reflect on the challenge of building more ethical relationships between people. 
Overall, the study pointed out the importance of the meetings, the importance of (dis) 
encounters with ourselves and with others with whom we interact in different spaces we 
inhabit. Finally, this study was, first of all, a way to resist and to seek collective forms of 
resistance, because it is difficult to resist alone. Alone, we can just be ourselves. But with 
others, can be many others. 
 

Keywords: non-formal education, human education, narratives. 
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 1 INTRODUÇÃO 
 

 

Nas últimas décadas, a educação tem sido pautada quase que exclusivamente pela 

necessidade de qualificação para a produtividade social, gerando um estreitamento das suas 

finalidades formativas. Situação que paradoxalmente também parece atingir os chamados 

processos educativos não formais. Por essa razão, na esteira de autores como Maria da Glória 

Gohn, Miguel Arroyo e Hans-George Flickinger, o pano de fundo deste trabalho de 

dissertação visa problematizar as potencialidades, mas também os limites engendrados pela 

recente visibilidade social, política e pedagógica da educação não formal no Brasil.  

É inegável o interesse e a atenção crescente dos pesquisadores e estudiosos da 

educação com relação aos saberes e às práticas desse campo, o qual tem sido apresentado 

como um locus privilegiado de experiências inovadoras no tocante à formação crítica dos 

sujeitos coletivos. A compreensão compartilhada é que estaríamos lidando nos espaços 

educativos não formais com uma concepção ampliada de formação humana. De fato, a 

educação não formal tem adquirido o status de um objeto privilegiado de pensamento na 

formação acadêmica e profissional dos/as pedagogos/as.  

Desde 2006, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia passaram a privilegiar a educação não formal como um âmbito de atuação dos 

pedagogos, o que trouxe o desafio para as instituições formativas de tratarem dessa questão; 

uma questão complexa quando se considera a ambiguidade da própria educação não formal 

ainda tematizada em contraposição com outras práticas educativas e não a partir de sua 

própria positividade. Por essa razão, algumas precauções analíticas são necessárias.  

Em primeiro lugar, vale lembrar que a educação não formal não deve ser 

compreendida em oposição à educação escolar. Em segundo lugar, ao contrário do que muitos 

discursos apregoam, não se trata de uma área emergente, uma vez que ao observarmos a 

trajetória das práticas educativas não formais podemos perceber que há bastante tempo elas se 

fazem presentes nas lutas históricas pela materialização do direito à educação para todos. Em 

terceiro lugar, mais recentemente, o campo de atuação empírica da educação não formal vem 

sendo identificado, quase integralmente, com as chamadas organizações não governamentais 

(Ongs), situadas no âmbito do terceiro setor, o que contribui para invisibilizar a pluralidade de 

experiências formativas produzidas pelas organizações da sociedade civil.  
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Por fim, mas não menos importante, há que se ressaltar o fato de que pensar a 

educação não formal significa refletir sobre os processos de transformação coletiva, pois um 

dos seus pressupostos básicos é o de que a aprendizagem se dá por meio das práticas sociais 

concretas dos atores individuais e coletivos.  

Essas precauções analíticas são necessárias para evitar visões reducionistas que 

acabam por limitar o interesse na educação não formal às demandas políticas e pedagógicas 

produzidas pelo crescimento de organizações que nasceram desvinculadas dos movimentos e 

das lutas sociais, materializando o que diversos autores têm denominado de interesses 

filantrópico-mercantis em contraposição aos interesses sócio-emancipatórios (TORRES, 

1990, CARVALHO, 1998, FISHER, 1998, FERNANDES, 2005). Disso decorre a 

necessidade de acompanhar uma série de estudos realizados no Brasil a respeito das origens, 

das trajetórias e das matrizes ideológicas dos espaços educativos não formais.  

O fio condutor é a percepção de que, após um período áureo, compreendido entre as 

décadas de 1980 e 1990, quando diversas organizações não governamentais foram criadas e 

existiam amplas possibilidades de financiamento, nos anos 2000, o que se constata é um 

processo de maior dificuldade para a sobrevivência dessas organizações. Nesse cenário, Lyra 

(2005, p.54) afirma que a própria cooperação internacional passou a definir “novos critérios 

que refletem o quadro sócio-econômico da sociedade civil dos países desenvolvidos e sua 

disponibilidade, ou não, para apoiar projetos de ajuda nos países da América Latina”.  

No final dos anos 1990, muitas organizações começaram a sofrer modificações 

estruturais decorrentes da crise econômico-financeira, o que as levou a lutar pelo acesso aos 

fundos públicos 1, produzindo impactos significativos nas suas escolhas temáticas e 

metodológicas, ou seja, alterando seu modo de atuação. Esse contexto, amplamente delineado, 

está na base de algumas questões que passaram a indicar o horizonte mais amplo de nossa 

investigação, tais como: Qual a influência das agências financiadoras sobre a ação política e 

pedagógica das organizações sociais brasileiras? Essa influência estaria contribuindo para o 

discurso generalizado de crise que se anuncia nessas organizações? Como os sujeitos 

envolvidos nas práticas educativas não formais têm percebido essa crise? E principalmente: 

Como os/as educadores/as sociais têm resistido aos efeitos dessa crise em suas práticas?  

                                                           
1
 Nesse momento, o discurso das agências de cooperação internacional assume como necessidade a auto 

sustentabilidade das organizações sociais brasileiras, o que faz com que muitas Ongs passem a combinar a 
prestação de serviços com o financiamento da cooperação internacional e dos fundos públicos. 
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Contudo, conscientes de não podermos abordar nesse trabalho o conjunto dessas 

questões, delimitamos como nosso problema específico de pesquisa: Como os/as 

educadores/as que atuam nos espaços educativos não formais têm criado formas de 

resistência aos processos de despolitização das suas experiências? Mais diretamente: Quais 

as estratégias mobilizadas pelos/as educadores/as que atuam nos espaços educativos não 

formais para se constituírem como sujeitos políticos e pedagógicos das práticas educativas 

desenvolvidas no âmbito das organizações sociais?  

Para responder essa questão, admitimos que a dinâmica de configuração atual dos 

projetos educativos desenvolvidos no âmbito das organizações sociais tem afetado, 

simultaneamente, o modo como eles se apreendem como sujeitos das práticas desenvolvidas 

nesses espaços e sua percepção das experiências formativas. Tudo parece indicar que as 

demandas postas pelas novas agendas da cooperação, nacional e internacional, têm produzido 

exigências externas às metas formativas impulsionadas pelas próprias organizações da 

sociedade civil, ocasionando a emergência de sentimentos de descrédito e impotência que, 

muitas vezes, levam os/as educadores/as a se afastarem das ações educativas e a buscar 

formas outras de ressignificar o trabalho pedagógico e o seu próprio papel de educador. 

Assim, não desconsideramos o fato do financiamento ser uma questão crucial para o 

trabalho desenvolvido pelas organizações educativas da sociedade civil, uma vez que, como 

ressalta Ryynänen (2011), para legitimar sua função como atores sociopedagógicos as 

organizações sociais precisam de recursos variados. Mas, entendemos que as questões 

financeiras não definem, em última instância, o modo de atuação e o envolvimento dos 

educadores com esses espaços. Por isso, as novas demandas trazidas pelas agências de 

cooperação podem estar fornecendo visibilidade a tensões mais profundas.  

A subsunção dos princípios de liberdade e criatividade próprios dessas organizações 

(GADOTTI, 2001, p. 32) pelas exigências de qualificação, competência e eficácia (GOHN, 

2005, p. 78) parece estar contribuindo para uma perda de identidade e uma descaracterização 

dos valores e princípios dessas organizações. No limite, essa situação pode estar gerando, nos 

educadores/as sociais, uma série de incertezas que contribuem para que se instale uma 

reflexão crítica acerca do próprio sentido de seu papel formativo 2.  

                                                           
2 Assim, os problemas vivenciados pelos educadores/as das organizações sociais podem funcionar como 
“situações limite”, fornecendo visibilidade a possíveis crises existenciais enfrentadas pelos que estão implicados 
nesse campo de atuação. De acordo com Bollnow (1946), as situações-limite configuram-se como situações de 
vida que marcam no ser humano a fronteira entre seu existir e estar no mundo.  
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Foi com base nessa compreensão que decidimos investigar as estratégias 

desencadeadas pelos/as educadores/as, para lidar com os dilemas enfrentados atualmente na 

educação não formal. O objetivo mais amplo da pesquisa que orientou a construção dessa 

dissertação consistiu justamente em analisar os processos de autoformação dos/as 

educadores/as que atuam nas organizações sociais, procurando apreender, desde a perspectiva 

foucaultiana do cuidado de si, o modo como eles/as têm lidado com seu próprio processo 

formativo em um contexto regressivo no tocante ao exercício ético-político da liberdade e ao 

cultivo de experiências formativas. Nesse processo, aproximamos teoricamente o conceito de 

educação não formal com a noção de autoformação ou formação ética de si.  

A primeira dificuldade enfrentada, nesse percurso, refere-se à escassez de pesquisas 

nessa mesma direção. Embora tenhamos encontrado no Banco de Teses e Dissertações da 

Capes cerca de 800 trabalhos que tratam da educação não formal não encontramos trabalhos 

que tratam das crises pelas quais os indivíduos que aí atuam passam ou podem passar no 

exercício de sua ação política e pedagógica. Também no âmbito do CIPS (Congresso 

Internacional de Pedagogia Social) 3 não encontramos trabalhos que tratassem diretamente dos 

dilemas, crises e angústias pelas quais passam os/as educadores/as sociais.  

A segunda dificuldade emergiu quando das nossas tentativas de justificar a pesquisa 

que levou a essa dissertação. Em vários momentos, percebemos que a reação imediata dos que 

ouviam nossa problematização era de que estávamos nos posicionando contra a educação não 

formal, exatamente no momento em que ela começa a adquirir relevância nos debates 

pedagógicos. Obviamente, o propósito deste estudo não consiste em questionar a legitimidade 

e a efetivação da educação não formal. Ao contrário, desejamos contribuir com o 

fortalecimento de estudos e pesquisas que abordam a educação não formal e sua relação com 

os processos de formação humana, inclusive dos educadores que aí atuam.  

Nesse sentido, nossos objetivos específicos visam problematizar, desde uma 

perspectiva teórica, a educação não formal como um dispositivo pedagógico potencializador 

de formas éticas e políticas de formação e, ao mesmo tempo, analisar empiricamente as 

práticas de autoformação mobilizadas pelos educadores dos espaços educativos não formais, 

focalizando as formas como eles têm lidado concretamente com as possíveis crises geradas 

pelo esforço para agir eticamente face às atuais pressões externas ao seu trabalho.  

                                                           
3
 O Congresso Internacional de Pedagogia Social é um evento anual que, em 2012, realizou-se em sua 4ª edição. 

O encontro  é dedicado a discutir a teoria, a prática e a profissionalização da Pedagogia Social.   
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A definição desses objetivos não é casual, uma vez que a principal motivação para a 

realização deste estudo veio a partir de reflexões geradas no interior da própria prática que 

vinha sendo desenvolvida por mim no âmbito de uma organização da sociedade civil onde 

atuei como educadora social por vários anos. Ainda, em minha formação inicial, realizei um 

estudo intitulado A política da educação não formal e o processo de construção da 

consciência cidadã de adolescentes e jovens das periferias urbanas do Recife 
4, no curso de 

licenciatura plena em pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco. 

Naquele momento, percebi o quanto o campo da educação não formal se apresentava 

como um amplo espaço para a realização de pesquisas sobre educação. Na época, eu também 

atuava como educadora na organização social ETAPAS 5, realizando ações formativas com 

adolescentes e jovens. Essa experiência, que durou sete anos, me levou a entender como 

determinadas experiências formativas podem ser transformadoras na vida das pessoas. 

Durante o tempo em que atuei como educadora, nesse espaço, me envolvi com experiências 

formativas que me fizeram entrar em contato com as diversas esferas do ser humano.  

Os vínculos gerados durante os processos de formação política e social me fizeram 

perceber que, de fato, o campo da educação não formal é um lugar privilegiado para a 

construção de experiências potentes de formação humana. Pouco a pouco, percebi que a 

educação não formal está pautada em dois elementos chaves: a liberdade e o vínculo.  

O primeiro diz respeito à livre escolha que os atores fazem de se envolver com esse 

tipo de experiência formativa. Em geral, ao contrário do que comumente se imagina, não é a 

busca por um certificado que faz com que jovens de áreas periféricas se inscrevam em um 

curso de formação política, ou em um curso para formação de lideranças juvenis. O segundo 

relaciona-se com a própria disposição dos conteúdos, ou seja, a forma como as temáticas são 

abordadas propiciam a esses sujeitos criarem vínculos significativos para o modo como se 

compreendem e como atuam na sua realidade imediata.  

Contudo, nos últimos anos, uma série de questões, a exemplo das pressões externas 

das agências de fomento, o próprio processo de formação (ou a falta dele) acabou 

contribuindo para uma sensação concreta de crise, simultaneamente, pessoal e coletiva. 

                                                           
4
 Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, 

apresentado em 2006, sob a orientação do professor Dr. Alexandre Freitas.   
5 Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social - organização da sociedade civil com sede em Recife, 
desde 1982. Atualmente realiza atividades formativas, de pesquisa e de assessoria junto aos movimentos 
populares urbanos e ao segmento juvenil.  
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As próprias organizações têm indicado a presença crescente de obstáculos para colocar 

em prática seus projetos formativos. No que concerne aos educadores, em geral, e a mim, em 

particular, a crise se concretizava, sobretudo, nas angústias provocadas pelo fato de, em 

alguns casos, não poder mais colocar em prática os princípios e ideais em que acredito, seja 

pela incerteza de poder continuar ou não no exercício da atividade diante das possibilidades 

concretas de encerramento das ações, seja pela frustração gerada pelo fato de ter que 

continuar movendo atividades descoladas de nossas convicções e desejos mais profundos.  

Apesar desse enraizamento subjetivo, também acreditamos na relevância teórica e 

social desta pesquisa, na medida em que visa tematizar o educador social como figura central 

de seu próprio processo formativo e de sua atuação como sujeito ético-político. Como 

sinalizamos, embora nos últimos anos tenha crescido o número de pesquisas envolvendo a 

educação não formal ainda existe uma lacuna na consolidação de estudos que focalizem os 

processos de subjetivação dos atores que participam desses processos. Além disso, há muita 

controvérsia sobre o próprio papel educativo dos espaços e das organizações sociais. 

Isso se deve, em particular, à hegemonia discursiva do terceiro setor, o qual parece 

contribuir para uma despolitização crescente desses espaços. Por tudo isso, acreditamos que 

pesquisas que possam agregar novas dimensões e enfoques no tratamento político e 

pedagógicos desses espaços contribuam para apreender os desafios pedagógicos inerentes à 

disposição para vencer as crises pelas quais todos os seres humanos passam na vida.  

O estudo visa, portanto, fortalecer uma concepção radicalmente humana de educação e 

da autoformação, delimitada no âmbito da relação entre educação e espiritualidade. Estamos 

cientes de que nossa proposta se apresenta como uma espécie de aporia, pois na medida em 

que cresce o interesse pelas aprendizagens geradas no interior dos movimentos sociais a partir 

das experiências de educação não formal, nosso propósito é trazer à tona alguns limites 

apresentados por esse campo ao deixar de problematizar o rebatimento que o atual contexto 

pode ter para o/a educador/a envolvido com as atividades no âmbito da educação não formal. 
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2 EDUCAÇÃO NÃO FORMAL COMO LOCUS DA FORMAÇÃO DE 
OUTROS SUJEITOS E DE OUTRAS PEDAGOGIAS 
 

[...] quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou eu quando nela estiver,  

Não o sabes, Se não sais de ti, não chegas a saber quem és, [...] 

 

José Saramago. 

 

Nesse capítulo trataremos da educação não formal em seu aspecto teórico, passando 

pelas referências da pedagogia social e traçando um breve histórico da educação não formal 

no Brasil na sua relação com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil. A 

intenção é desconstruir certa compreensão simplista de que os espaços educativos da 

sociedade civil organizada se identificam univocamente com a lógica do chamado terceiro 

setor. Em seguida, abordamos alguns dos problemas e dilemas da educação não formal na 

medida em que o campo atravessa um período de dificuldades, principalmente no que 

concerne às lutas por melhores condições de vida para as populações pobres. Por fim, 

tratamos das dimensões éticas e políticas que atravessam o campo da educação não formal 

apreendido como um dispositivo para o cultivo da formação humana.  

 

2.1 Os percursos e percalços da educação não formal no Brasil 

 

Na segunda metade do século XX, as lutas sociais se tornaram cada vez mais 

complexas ao agregar questões como a luta pela terra, pela igualdade de direitos relacionados 

à raça, às questões de gênero, idade, entre outras demandas sociais. A tematização da 

chamada educação não formal se fortaleceu diretamente relacionada a essas mudanças nas 

lutas sociais mais globais, ao colocar em xeque os diferentes tipos de aprendizado que tem 

lugar na sociedade civil organizada. A educação não formal configura-se, portanto, como um 

acontecimento do nosso atual momento histórico (PARK, FERNANDES, 2005). O curioso, 

contudo, é que, de acordo com Maria da Glória Gohn (2008), até os anos 1980, a educação 

não formal era vista como um objeto menor tanto no campo das pesquisas quanto entre os 

educadores; ela era apreendida como algo complementar e/ou suplementar aos processos 

formativos que aconteciam nos espaços escolares institucionalizados.  
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As primeiras experiências sistemáticas da educação não formal no Brasil, nos anos 

1970, estavam ligadas à Igreja Católica fortemente inspirada na Teologia da Libertação. Essas 

ações aconteciam em parceria com grupos comunitários e associações de moradores. Esse 

período delineou um cenário onde a educação não formal esteve presente no aprendizado 

direto da participação política nos movimentos sociais locais. Na década de 1980, com a 

redemocratização do País, a educação não formal passou a ser vista como um conjunto de 

processos formativos sistematicamente construídos “para alcançar a participação de 

indivíduos e de grupos em áreas denominadas extensão rural, animação cultural ou 

comunitária, educação básica, planejamento familiar etc.” (GOHN, 2008, p. 92).  

Em outras palavras, naquele momento, supera-se teoricamente uma ideia ainda 

bastante comum, a percepção de que a educação não formal carece de intencionalidade, 

lidando com experiências educativas marcadas pela espontaneidade, o que aproximava suas 

atividades do âmbito da educação informal. Com isso, em meados dos anos 1980, a educação 

não formal passa, ela mesma, a lutar por um estatuto pedagógico próprio e reconhecido. 

A educação não formal, pouco a pouco, passa a ser identificada com programas e 

finalidades educativas que transcendem a mera aquisição de conhecimentos formais, ao 

mesmo tempo em que se inscrevem no universo da participação sociopolítica das camadas 

populares. Mas, até esse momento, o paradigma vigente nas suas ações estruturava-se 

segundo fundamentos próprios ao campo teórico-prático da Educação Popular.  

Entretanto, na década de 1990, observa-se que a educação não formal começa a ganhar 

status de área autônoma. Isso decorre das várias mudanças na economia, na sociedade e no 

mundo do trabalho. Nesse momento, “passa-se a valorizar os processos de aprendizagem em 

grupos e a dar-se grande importância aos valores culturais” (GOHN, 2008, p. 93) nos marcos 

do que então se denominava Educação Permanente ou Educação ao longo da vida. Nesse 

aspecto, agências como a UNESCO e o UNICEF contribuíram para que se configurasse um 

novo campo para a educação não formal. Isso pode ser observado nas Conferências Mundiais 

promovidas por esses organismos. 

 

[...] em 1990, na Tailândia, [a Conferência Mundial de Educação Para 
Todos] elaborou dois documentos denominados “Declaração mundial sobre 
educação para todos” e “Plano de ação para satisfazer necessidades básicas 
da aprendizagem” onde, à luz das condições particulares da América Latina 
e das experiências de Ongs em programas de educação na região, um quadro 
de novas possibilidades de trabalho foi delineado (GOHN, 2008, p. 94).  
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A compreensão passa a ser que a educação não formal não nega nem se contrapõe, 

mas amplia e complexifica a ideia de educação vigente; amplia no sentido de mostrar que 

existem outras formas de educar; e complexifica na medida em que sustenta que a escola não 

pode ser a única agencia responsável pela formação individual e coletiva dos sujeitos.  

Logo, a educação não formal não busca meramente complementar, muito menos 

substituir ou concorrer com a educação formal, atuando a partir das lacunas ou limites dessa 

última. Essa é uma posição coerente na medida em que a própria trajetória dos movimentos 

sociais no Brasil é indissociável da luta e conquista da escola pública como um direito de 

todos. Assim, a reflexão sobre educação não formal não se coloca em um terreno de 

contestação ao processo histórico de conquista da educação pública como direito fundamental 

(ARROYO, 1999; CALDART, 2000); ela visa, antes, consolidar e fazer avançar a construção 

política e pedagógica de um projeto educativo emancipatório para o conjunto da sociedade.   

Dessa ótica, a educação não formal visa ponderar as formas não hegemônicas de 

educar, pois, nesse campo, as pedagogias e processos, simultaneamente éticos e políticos, em 

que se formam os sujeitos são inseparáveis dos contextos sociais e das relações de poder. Do 

que decorre a defesa em torno da ideia de formar outros sujeitos e outras pedagogias 

(ARROYO, 2012, p. 11); outros sujeitos coletivos, outras pedagogias de resistência: 

  

[...] coletivos sociais, de gênero, etnia, raça, camponeses, quilombolas, 
trabalhadores empobrecidos que se afirmam sujeitos de direitos. Outros 
sujeitos. São seus filhos e suas filhas que se fazem presentes nas escolas 
públicas e que exigem o acesso às universidades. São os outros educandos 
(ARROYO, 2012, p. 19).  

 

Esses “outros sujeitos” são, portanto, aqueles/as que têm assumido o papel de 

pressionar pelas mudanças das concepções pedagógicas. Essas pressões permanecem 

atreladas às formas de pensar e de agir dos movimentos sociais e suas trajetórias de lutas, as 

quais exigem que as narrativas da “história oficial das teorias pedagógicas sejam outras” 

(ARROYO, 2012, p. 12). Esses coletivos (grupos de jovens, movimentos de mulheres, de 

homossexuais, etc.) mostram o que pode haver de formador nas diversas experiências sociais 

e políticas, através das quais eles produzem conhecimentos, indagações radicais, leituras 

alternativas de si e do mundo. Experiências radicais que produzem saberes radicais. Nessa 

mesma direção, para Flickinger (2013), a educação não formal admite que: 
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[...] o processo educativo funcionará, única e exclusivamente, se for 
entendido, também, como experiência social, ao longo da qual cada um dos 
envolvidos se consciencializa do fato de lidar com outros indivíduos 
autênticos, que carregam consigo experiências biográficas, orientações 
culturais específicas e normas ético-morais próprias. (p. 33).  

 
Assim, esses outros sujeitos, constroem outras pedagogias. Pedagogias de resistências 

e comprometidas com um projeto coletivo de vida e de sociedade. Pedagogias, nos termos de 

Michel Foucault (2010), potentes na criação ou recriação de outros modos de vida: modos de 

vida resistentes; modos de vida que dão lugar “a relações intensas, que não se parecem com 

nenhuma daquelas que são institucionalizadas” (FOUCAULT, 2010, p. 351), visto que 

possibilitam abrir espaço para uma cultura e para uma ética.  

A própria diversidade dos movimentos sociais na medida em que destacam as 

múltiplas contradições presentes nas relações de poder coloca em questão as contradições 

entre as pedagogias de subordinação e as pedagogias de resistência. Estas últimas 

desconstroem a história idealizada de uma teoria pedagógica única, neutra e apolítica, 

mostrando que a diversidade de experiências sociais e de sujeitos articulam concepções e 

práticas educativas diversas e, por que não dizer, contraditórias (ARROYO, 2012, p. 31).  

 

[...] as metodologias de conscientização, politização constituem uma rica 
herança na diversidade de projetos de educação/conscientização/politização 
dos coletivos populares assumidos como tarefa libertadora por inúmeros 
grupos, programas de educação escolar, popular, vindos de intelectuais, 
educadores, igrejas, Ongs... (ARROYO, 2010, p. 74).  

 

Para Arroyo (2012), a consolidação das experiências de educação não formal no Brasil 

só tem sido possível devido à instalação dessa concepção mais ampla de educação, onde se 

experimenta a construção de um conjunto de ações formativas, mediante trocas de saberes 

entre diferentes sujeitos - crianças, jovens, pais, educadores populares, comunidades. Como 

dissemos, essas outras pedagogias tem uma longa trajetória no Brasil (GOHN, 2005), seja 

criando novas práticas educativas, seja redefinindo os eixos articuladores das identidades 

sociais e culturais do povo brasileiro. Seu efeito pedagógico mais importante é dado no plano 

coletivo. Isso significa que as demandas educacionais dizem respeito ao conjunto de 

necessidades da sociedade, ampliando assim a concepção formal de educação. Do que decorre 

o fato dos atores dos movimentos sociais ocuparem um lugar central na educação formal. A 

educação não formal reivindica o papel formativo desses sujeitos.  
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Segundo Maria da Glória Gonh (2005), a educação não formal aponta uma 

transformação nas teorias da emancipação humana, buscando na aposta da liberdade e da 

justiça o rumo das suas ações. Por isso, a ênfase central da educação não formal é a 

possibilidade de criação de novos conhecimentos; conhecimentos que não estão na ordem 

vigente. O agir pedagógico, na educação não formal, não está voltado estritamente para a 

assimilação e reprodução dos saberes já constituídos social e epistemologicamente. Assim, 

 
tradicionalmente, falamos de a) educação formal para designar os 
processos de ensino-aprendizagem realizados em contextos escolares ou de 
formação; b) de educação não formal, para caracterizar a educação que, 
apesar de ter objetivos explícitos de ensino é efetuada em contextos não 
escolares, como a que ocorre em associações e entidades externas à 
instituição escolar clássica e que se distingue da educação informal, 
segundo Gonh (2001, 2006) e Poizat (2003, 2004, 2005) por apresentar 
uma intencionalidade, planejamento e estrutura; e enfim de c) educação 
informal, geralmente associada ao contexto da vida cotidiana familiar ou 
da rua, onde se aprende sem que haja uma intencionalidade explícita do ato 
de ensinar (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2011, p. 41, 42) 

 

Nessa direção, compartilhamos da visão de Groppo e Martins (2010, p. 10) ao 

afirmarem: “mesmo que a terminologia usual “educação não formal” não seja a melhor – por 

conter em si uma dicotomia -, utilizamo-la visando sua superação”. Mesmo tendo sua 

nomenclatura, advindo de um “não lugar”, percebemos a potência e a vivacidade desse (não) 

lugar que a educação não formal passa a ocupar no imaginário social e pedagógico.   

 

2.1.1 A Educação Não Formal e a Pedagogia Social: a busca por legitimidade 

 

Uma das críticas endereçadas à educação não formal e sua pretensão de ser um campo 

autônomo de reflexão e de intervenção é que os seus procedimentos metodológicos são pouco 

ou nada codificados. As experiências desencadeadas prescindiriam de uma base teórica 

sistematizada (GOHN, 2008). Esse é um antigo dilema dos espaços educativos não formais. 

Suas experiências formativas embora extremamente significativas, em muitos casos, padecem 

de uma falta de registro e sistematização, o que, afirma-se, contribui para tornar vulneráveis 

suas contribuições ao campo pedagógico. As metodologias, historicamente baseadas em 

princípios da Educação Popular, em geral, são transmitidas de forma oral. Essa tem sido uma 

das questões que dificultam a afirmação da educação não formal no campo acadêmico. 
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Nesse sentido, se apreende as razões de uma tomada de posição ambivalente dos 

militantes e dos pesquisadores da educação não formal no Brasil. A partir da década de 1990, 

militantes e pesquisadores distanciam-se, gradativamente, do paradigma e das práticas da 

Educação Popular e passam a se orientar pelos princípios e valores da Pedagogia Social 

(CARO; PARK, 2011, GARRIDO, 2011, SILVA; NETO; MOURA, 2011). Acreditamos que 

essa aproximação pode contribuir, por um lado, para minimizar as lacunas apontadas ao 

processo de sistematicidade das ações realizadas na educação não formal. Mas, por outro 

lado, pode abrir espaço também para uma possível despolitização de suas experiências.  

O fato é que, nesse momento, a educação não formal passa a se situar no campo 

teórico da Pedagogia Social (GOHN, 2006), trabalhando com sujeitos coletivos e se 

preocupando com os processos de construção das aprendizagens e dos saberes coletivos. A 

Pedagogia Social abrange as seguintes dimensões teóricas e áreas de atuação:  

 

Quadro 1 – Dimensões Teóricas e Áreas de Atuação da Pedagogia Social 

PEDAGOGIA SOCIAL 

Dimensões Teóricas Áreas de Atuação 

. A vida cotidiana e as condições 
de vida; 

. O desenvolvimento das 
organizações da Pedagogia 
Social, bem como de seus 

fundamentos jurídicos; 
. A história da profissão; 

. A história e a construção das 
disciplinas científicas nos cursos 

de formação em pedagogia social; 
. A construção de metodologias 

participativas; 
. A definição das diferentes áreas 

de atuação. 

. Apoio e atendimento a crianças e 
adolescentes dentro e fora da escola; 

. Apoio e atendimento no sistema de 
saúde; 

. Apoio e atendimento à família; 
. Apoio e atendimento para habitação, 

moradia e comunidade; 
. Apoio e atendimento nos locais de 

trabalho; 
. Apoio e atendimento para o 

desenvolvimento da expressão 
cultural, ecologia e relações 

comunitárias. 

Fonte: Adaptado de SILVA; NETO; MOURA (2011). 

 

As áreas de atuação da Pedagogia Social percebida como uma ciência da educação não 

formal mostra o esforço de legitimação epistêmica desse campo de atuação. No Brasil, a 

Pedagogia Social tem sido apropriada, portanto, como uma Teoria Geral da Educação Social, 

o que fez com que a educação não formal obtivesse espaço na agenda política e a pedagogia 

social nas publicações e pesquisas acadêmicas.  
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Essa visibilidade epistemológica foi decisiva, inclusive, para que nas novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, a educação não formal e os chamados 

espaços não escolares passassem a figurar como elementos decisivos na formação dos 

pedagogos. Embora prioritária, a escola já não é mais reconhecida como o único espaço 

educativo da sociedade, formulando-se um conceito ampliado de docência e gestão que inclui 

as áreas de atuação e os princípios da educação não formal (GOHN, 2006, p. 4).  

Essa relação, cada vez mais sinérgica, entre educação não formal e Pedagogia Social 

intensificou-se na década de 1990, repercutindo nos movimentos próprios da educação social, 

que nesse período se alterou consideravelmente em sua formatação e lógica de organização 

(MARTINS; GROPPO, 2010). Nesse cenário, podemos perceber um deslocamento sutil, mas 

sensível, do foco das lutas e da participação social e política para uma ênfase na construção de 

determinadas capacidades/habilidades consideradas fundamentais para a integração social.  

Por isso, dentre outros autores, Gohn (2001) tem insistido que a característica fundante 

da educação não formal compreende, para além das áreas de intervenção que lhe são próprias, 

a aprendizagem política dos direitos, a aprendizagem prática para o exercício da organização 

coletiva e a educação para a vida através de diferentes práticas voltadas para o 

autoconhecimento e para o conhecimento da realidade social, política e cultural. Assim, ao 

mesmo tempo em que se reconhece o estreitamento de relações com a Pedagogia Social, 

enquanto caminho para a conquista de autonomia epistêmica do campo, e educação não 

formal precisa sustentar uma conexão estreita com os movimentos sociais. Sem essa 

vinculação, acredita-se, há o risco de perda da publicidade das suas práticas formativas.  

Nos limites desse trabalho, não temos a pretensão nem as condições para extrair 

consequências mais efetivas acerca das ambiguidades dessa relação entre a educação não 

formal e a Pedagogia Social. Apreendemos que ainda são muitas as questões abertas por esse 

debate: Em que medida o fortalecimento da educação não formal no campo acadêmico pode 

contribuir, de fato, para o trabalho político e pedagógico das organizações da sociedade civil? 

Contudo, sem responder diretamente a essa questão, acreditamos que uma tematização mais 

orgânica dos sentidos que articulam as práticas na educação não formal possam abrir algumas 

pistas esclarecedoras para esse debate, e, principalmente, para o objeto aqui em análise: a 

crise vivenciada pelos/as educadores/as sociais face ao processo despolitização de suas ações. 

Em outros termos, talvez, seja importante definir claramente o posicionamento da educação 

não formal no conjunto das relações de forças que articulam a sociedade civil organizada. 
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2.1.2 Educação Não Formal: suas vinculações, seus atores 

 

Nas últimas décadas, o campo de atuação empírica da educação não formal vem sendo 

identificado, quase integralmente, com as chamadas organizações não governamentais (Ongs) 

situadas no âmbito do Terceiro Setor. Em nosso entendimento, trata-se de um claro 

reducionismo. Isso porque as instituições de educação não formal não se restringem às Ongs 

(ARROYO, 2012, p. 34). Daí a necessidade de fazer uma diferenciação importante entre os 

múltiplos espaços onde acontecem as experiências de educação não formal.  

 

Figura 1: As formas de vinculação e os atores da educação não formal 

 

 

                                                                                      

A educação não formal pode ocorrer no âmbito dos movimentos sociais, no âmbito das 

organizações da sociedade civil e no âmbito das organizações do terceiro setor. Isso não 

significa dizer que não possam existir experiências híbridas que se articulam através de 

relações e parcerias entre esses diferentes âmbitos. No entanto, é preciso destacar o fato de 

cada âmbito possuir uma lógica própria de atuação que influencia diretamente nos sentidos, 

nas metas e nos processos desencadeados pelas experiências de educação não formal. Vamos 

tentar, então, circunscrever o horizonte dessas relações e interlocuções. 

 

Educação  
Não Formal 
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2.1.2.1 Educação Não Formal e Movimentos Sociais 

 

As leituras de mundo, das relações humanas e políticas, dos modos de produção e do 

trabalho produzidas pelos movimentos sociais resultam de processos ampliados de resistência 

e de lutas travadas contras às opressões e desigualdades impostas, tanto do ponto de vista das 

demandas materiais quanto das demandas imateriais ou simbólicas. Como afirmamos, os 

movimentos sociais funcionam como matrizes das pedagogias de resistência que surgem, 

portanto, atreladas a formas de agir e intervir contrárias a uma lógica do capital.  

Como sinaliza Arroyo (2012), os coletivos em movimentos apontam teorias 

pedagógicas que não são estáticas, pois participam dos tensos processos históricos de 

humanização/emancipação, de reação à desumanização/subordinação. Os movimentos sociais 

configuram-se, nesse aspecto, como ações reivindicatórias de segmentos das populações que 

se caracterizam por reagirem às desigualdades na distribuição dos bens comuns (serviços de 

abastecimento de água, coleta de esgotos e de lixo, saúde, educação, transporte, energia 

elétrica, telefone, entre outros). No limite, os movimentos sociais indicam um trabalho 

permanente de busca do que convencionou chamar novo projeto de sociedade.  

 
[...] os movimentos sociais são tidos como a expressão da luta de classes, a 
partir das suas ações críticas e de suas reivindicações que levam ao conflito. 
Dessa forma, representam a necessidade de uma ação coletiva, em que está 
em jogo não somente a subversão da ordem, mas também a disputa pela 
hegemonia da sociedade (SOUSA, 2009, p. 82). 

 

Para Scherer-Warren (1999, p. 16), por sua vez, movimento social é a síntese de 

múltiplas práticas, produto das articulações de sujeitos, podendo inclusive determinadas 

associações civis. Após o processo de abertura política, na década de 1980, os movimentos 

sociais assumiram um caráter singular, podendo se organizar com mais intensidade e fora da 

clandestinidade, a fim de “dar conta” dos problemas sociais herdados nos anos ditatoriais 6.  

 
A partir dos anos 1990, os movimentos sociais assumem uma nova postura 
no que concerne a sua consolidação ideológica e, com isso, praticamente 
abandonam a centralidade da discussão da teoria marxista e passam a buscar 
no Estado formas de compor uma nova política social. (SOUSA, 2009, p. 
88) 
 

                                                           
6
 Vale lembrar que esse foi um período de grande fortalecimento dos movimentos sociais. As ações, discussões e 

a efervescência desse período favoreceram a mobilização para as Diretas Já e do Movimento pró-Constituinte.  
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Disso decorre que suas intervenções, nesse período, acontecem muitas vezes 

assessoradas pelas Ongs. Os atores dessas organizações, em geral, ligados também às 

Universidades, trazem para os movimentos outras concepções sociais, políticas e ideológicas, 

além daquelas até então hegemônicas de Marx e Freire. Alguns movimentos passam, 

inclusive, a considerar questões microssociais ou cotidianas.  

Além disso, com a crise dos mercados financeiros, em 2008, nos países centrais 

“confirmou-se o papel fundamental do Estado como agente articulador entre o sistema de 

acumulação do capital e o controle diferenciado das economias nacionais” (GOHN; 

BRINGEL, 2011, p. 10). Em sua primeira década, o século XXI desvelou um processo 

aparente de “desglobalização7”, o que trouxe como uma de suas principais consequências uma 

metamorfose do ideário neoliberal atuante desde os anos 1990.  

Uma das consequências contraditórias desse processo é “o retorno das marchas e 

mobilizações nas ruas do Oriente Médio, da Europa, dos Estados Unidos e em vários países 

da América Latina” (GOHN; BRINGEL, 2011, p. 13), ao mesmo tempo em que tornou-se 

difícil discernir os contornos e os conteúdos desses movimentos sociais contemporâneos, 

configurando novas modalidades de ação coletiva. No cenário, brasileiros, esses 

 

novos movimentos sociais têm se expandido em áreas periféricas, que 
também se tornaram heterogêneas, sob a forma de uma pluralidade quase 
infinita de organizações locais. Ongs, que exigem e constroem ações pela 
cidadania (em lutas contra a pobreza, a exclusão e a discriminação), 
articulações em redes e programas focalizados de inclusão social expressam 
o cenário onde novas formas de associativismo se desenvolvem 
(CAVALCANTI, 2011, p. 32). 

 

As demandas sociais se pluralizam no mesmo movimento em que as transformações 

econômicas ampliam as desigualdades sociais, políticas e culturais nos domínios da saúde, da 

educação, etc., fornecendo visibilidade às questões de gênero, da religião e das relações 

étnicas e raciais, por exemplo. O que vivemos, na realidade, são tempos de incertezas. Não só 

as certezas e as utopias estão sendo colocadas em dúvida, mas principalmente a forma como a 

crise é vista e entendida. Novas visões são discutidas, certas análises são questionadas, novos 

paradigmas surgem, outros são reafirmados. Talvez a única certeza que reste, seja a de que a 

educação ocupa uma centralidade na crise atual (WIEVIORKA, 2006).  

                                                           
7
 Para maiores explicações sobre o fenômeno, consultar Gohn e Bringel (2011).  
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Assim, para compreendermos as relações entre as experiências educativas não formais 

e os movimentos sociais exige romper com uma visão homogênea desses mesmos 

movimentos e considera-los na configuração histórica em que estão inscritos (MELUCCI, 

2001). Se, inicialmente, os movimentos sociais populares estiveram associados com as lutas 

rurais e urbanas por bens e equipamentos coletivos; demandas que eram usualmente 

articuladas territorialmente ao nível de um bairro ou de uma região. Isso em um contexto de 

extrema politização face aos processos autoritários vigentes. Na atualidade, eles incorporaram 

novos campos temáticos que geraram novas identidades aos próprios movimentos sociais 

(GOHN, 2011, p. 7), o que permite demarcar ao menos três vertentes de enfrentamento:  

 

a) o projeto civilizatório dominante que conjuga o colapso e a aniquilação 

socioambiental e submete o projeto social planetário a um esquema de 

acumulação de riqueza;  

b) a expiração espaço temporal do capitalismo neoliberal, que expressa, de 

forma variada, através de diversas escalas, local, regional, supranacional, 

global;  

c) o sistêmico, que revela o esgotamento e ao mesmo tempo os reajustes das 

dinâmicas institucionais que velam pela reprodução (“criativa”) do esquema de 

acumulação do capital. 

 

Nesse contexto, alguns movimentos transformaram-se em “redes de atores sociais”, 

enquanto outros se “fundiram” com Ongs ou simplesmente entraram em uma crise profunda 

de legitimidade e desapareceram; outros ainda foram criados a partir de novas agendas, como 

as recentes manifestações antiglobalização (SOUSA, 2009, p. 84), renovando a importância 

das lutas cotidianas contra a lógica dominante de reduzir a liberdade a um ato de consumo e 

contra a democracia ameaçada pelo extremo individualismo. 

 
Assim, os movimentos sociais permanecem com forte presença neste novo 
milênio, reconstruindo ou preservando princípios e identidades construídas. 
A agenda de reivindicações permanece aberta o que propicia uma liberdade 
de ação no âmbito das decisões políticas, influenciando as agendas 
governamentais nos níveis local, regional e nacional. Suas intervenções 
contribuem para criar, alimentar e reconfigurar as instituições da sociedade 
civil, mas permanecem os conflitos na gestão social dos múltiplos interesses 
e bens comuns dos cidadãos que compartilham territórios e culturas 
(CAVALCANTI, 2011, p. 56).  
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Nesse contexto, a relação entre os movimentos sociais e a educação não formal 

também se modifica. Por um lado, os movimentos permanecem alimentando o horizonte 

utópico das práticas educativas não formais. Mas, por outro lado, os movimentos sociais 

atravessam, eles mesmos, um momento de crise que torna mais complexo o modo como eles 

interagem com outros atores coletivos nos territórios da sociedade civil.  

2.1.2.2 Educação Não formal e Sociedade Civil 

 

Nas últimas décadas, o próprio conceito de sociedade civil foi resignificado no 

contexto das mudanças que atravessam as lutas sociais. Para Groppo e Martins (2010, p.119), 

“o conceito de sociedade civil foi revigorado porque nos dias atuais adquiriu tamanha 

conotação positiva que grande parte das ações sociais procura se ancorar, se referenciar nele”. 

O termo passa a funcionar como uma espécie de “passe”, gerando uma visão agregadora de 

financiamentos públicos e privados e uma nova “onda de voluntários”.  

É aqui que as Ongs, apreendidas como as únicas organizações da sociedade civil, 

ganham notoriedade social, política e pedagógica. Podemos afirmar que as Ongs passaram a 

“englobar a sociedade civil”, quando, na verdade, a sociedade civil é quem englobaria a Ongs 

com seus diferentes formatos organizacionais: fundações, associações, organizações civis de 

diferentes tipos e matizes (PAZ, 1997). Nessa mesma direção, a educação não formal adquire 

materialidade no momento em que se admite que seu locus exclusivo é o terreno das Ongs. 

As Ongs têm sido definidas como grupos de cidadãos que se organizam na defesa de 

direitos, possuindo estatuto jurídico de entidades sem fins lucrativos e tendo como objetivo 

contribuir para a consolidação de uma sociedade democrática, cidadã, justa, igualitária, que 

respeite as diferenças e diversidades e valorize a participação e solidariedade. O termo, 

contudo, surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, no âmbito da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Como lembra Gohn (1997, p. 54): 

 

A expressão ONG foi criada pela ONU na década de 1940 para designar 
entidades não-oficiais que recebiam ajuda financeira de órgãos públicos para 
executar projetos de interesse social, dentro de uma filosofia de trabalho 
denominada “desenvolvimento de comunidade” (GONH, 1997, p.54).  
 

Na América Latina, filiais dessas agências de desenvolvimento se instalaram desde os 

anos 1950 objetivando atuar nas campanhas pela promoção do “mundo subdesenvolvido”, 

conforme os termos da época. 
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No Brasil as Ongs encontraram um campo de atuação profícuo dado o regime militar 

vigente nos anos 1970 e parte dos 1980. Surgiram nesse período dois tipos de Ongs. De um 

lado, as Ongs de luta contra a ditadura (em defesa dos direitos dos chamados presos 

políticos), e de outro, as Ongs que atuavam no campo da organização popular (em defesa dos 

direitos básicos de cidadania). O próprio regime militar fez com que 

 
essas entidades se aproximassem de movimentos e grupos da esquerda ou de 
oposição ao regime militar. No Brasil dos anos 70-80, as Ongs cidadãs e 
militantes estiveram por detrás da maioria dos movimentos sociais populares 
urbanos que delinearam um cenário de participação na sociedade civil, 
trazendo para a cena pública novos personagens, contribuindo decisivamente 
para a queda do regime militar e para a transição democrática do país 
(GONH, 1997, p.57). 

 

Na década de 1980, as Ongs tornam-se espaços privilegiados de assessoria aos 

movimentos sociais de caráter popular no contexto de redemocratização da sociedade 

brasileira. Algumas inclusive substituindo aqueles movimentos, ao mesmo tempo em que 

alçava ao plano político institucionalizado antigas lideranças populares e comunitárias.  

Na década de 1990, por sua vez, as Ongs vivenciam um processo radical de 

transformação na sua identidade e nas suas formas de atuação (LYRA, 2005, p. 104). Em 

pleno cenário de hegemonia do pensamento neoliberal, e de refluxo no papel do Estado, a 

atenção das agências patrocinadoras de fundos de apoio financeiro e de pessoal, para os 

trabalhos de base desenvolvidos pelas Ongs, se volta para os processos de redemocratização 

do Leste Europeu e descolonização dos países africanos. As Ongs brasileiras e os movimentos 

por elas assessorados passam a viver uma grave crise financeira.  

 
Na década de 90, as Ongs rompem com a “trajetória particularista” e 
constroem uma nova tradição, ao mesmo tempo em que as agências 
redefinem seus critérios de financiamento. A cooperação não-governamental 
ganha um novo formato: elaboram-se novos critérios, tais como o respeito 
aos direitos humanos, ao meio ambiente e ao gênero, além de indicadores 
para medir a eficácia dos projetos. Essas transformações foram marcadas 
pela crise do financiamento para o desenvolvimento e por acontecimentos 
históricos como a queda do Muro de Berlim (LYRA, 2005, p.143). 

 

Esse crise das Ongs trouxe à tona a pergunta incômoda e até então silenciada: As Ongs 

podem ser consideradas efetivamente parte dos movimentos sociais ou elas representam outro 

tipo de arranjo institucional afinado com as demandas do capital? (TEIXEIRA, 2003, p. 119). 
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De fato, após o espetáculo da Conferência Mundial Rio 92, desconfia-se que os 

“milagres das Ongs” amplamente “louvadas como a nova panaceia para curar males que 

acometeram o processo de desenvolvimento” em âmbito mundial não são tão evidentes como 

se propagava. Curiosamente, o acirramento das críticas e o estreitamento do financiamento 

internacional não impediu que as autoridades públicas e os empresários brasileiros 

abraçassem as Ongs como os “veículos de escolha” para combater à pobreza e promover o 

desenvolvimento sustentável (FISHER, 1997, p. 42 apud TEIXEIRA, 2003, p. 35). Desde 

então, pesquisadores e militantes encontram-se divididos, construindo opiniões públicas e 

análises acadêmicas divergentes quanto ao papel educativo das Ongs.  

As divergências com relação ao papel e mesmo quanto à importância política das 

Ongs ocasionaram, no início dos anos 2000, debates acirrados entre autoridades, intelectuais e 

ativistas sociais. De fato, como Teixeira (2003) afirma: é como se, de repente, adquiríssemos 

consciência de que um conjunto extremamente heterogêneo de organizações e práticas é 

agrupado indistintamente sob o signo das Ongs. Doravante, compreende-se que enquanto 

algumas Ongs perseveram em uma atitude militante, atuando ativamente no incremento da 

participação dos cidadãos nas mais diferentes esferas da vida social; outras Ongs funcionam 

como correias de transmissão das demandas mercantis, funcionando como espaços de 

treinamento e difusão dos valores e competências próprios do mundo empresarial. 

No entanto, o que articula essas duas formas de atuação é o apelo privilegiado 

concedido à chamada educação para a cidadania. De um espectro a outro, as Ongs 

mobilizam a noção de educação cidadã como um remédio para os males da sociedade. Desse 

modo, suas ações estão voltadas para a construção de estratégias de orientação junto aos 

diversos grupos considerados desprivilegiados ou em situação de risco e vulnerabilidade.  

Os educadores e profissionais envolvidos trabalham para fornecer a esses grupos 

informações sobre os direitos aos quais eles deveriam ter acesso, capacitando-os para que 

tenham possibilidades de acesso ao poder político institucionalizado, bem como a canais de 

participação, ou trabalhando na construção de formas de atuação coletiva. O objetivo central 

das atividades é intervir em problemas específicos (como a baixa escolarização, a baixa 

autoestima, a precariedade da qualificação para o mercado de trabalho, etc.) de determinados 

grupos da população que passam a se constituir como “públicos alvo” das organizações, o que 

fez com que, na atualidade, as Ongs não somente se legitimassem academicamente, mas se 

transformassem em uma aposta política em uma nova forma de governamento.  
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Como afirma Sousa (2009), nunca é demais lembrar que as Ongs se constituem no 

interior do marco liberal e, se em dado momento histórico, caracterizavam-se pela 

possibilidade de realizarem críticas ao modelo de Estado militarizado e sua burocracia, hoje 

elas passam por um processo de redefinição dos seus princípios e metas. 

 
[...] essas organizações mais recentes emergem dissociadas da dinâmica 
formativa própria dos movimentos sociais, fragilizando e pulverizando 
formas de luta e resistência mais efetivas. Apesar de altamente 
especializadas, a maioria dessas organizações têm surgido de processos de 
institucionalização verticais voltados para responder demandas específicas 
colocadas por atores governamentais ou mercantis, disseminando práticas 
que tem se colocado mais como formas de controle e regulação da população 
do que de ampliação do escopo político de suas demandas no esforço de 
ampliação da esfera pública (CAVALCANTI, 2011, p. 27). 

 

Essa é uma das razões porque muitos intelectuais e militantes acabaram por se 

desvincularem das Ongs, no momento em que elas se afastam das experiências de Educação 

Popular ou de assessoria dos movimentos sociais. Em sua grande maioria, as Ongs atualmente 

existentes são geridas por técnicos e profissionais contratados para garantir uma gestão 

eficiente das organizações, tanto no processo de captação dos recursos quanto na divulgação 

de suas atividades na esfera pública, o que fornece sentidos e práticas às experiências de 

educação não formal que são mobilizadas pelos sujeitos presentes nesses espaços.  

 
2.1.2.3 Educação Não Formal e Terceiro Setor 

 

O terceiro setor8 baseia-se na concepção de que os seres humanos possuem a 

capacidade, mas, ao mesmo tempo, a obrigação de agir por conta própria com o intuito de 

melhorar a sua vida e a das pessoas ao seu redor, assumindo o controle do bem-estar da 

coletividade. Mais recentemente, o termo foi apropriado por setores empresariais, passando a 

ser utilizado para se opor ou simplesmente subsumir a ideia de sociedade civil. Assim, o 

termo terceiro setor costuma abarcar toda e qualquer “iniciativa da sociedade” não 

importando sua vinculação específica com os movimentos sociais, o Estado ou o próprio 

mercado. O “conceito hegemônico” de terceiro setor, contudo, difere do “fenômeno real” em 

questão; esse fenômeno é encoberto pela dominação hegemônica (MONTAÑO, 2002, p. 52). 

                                                           
8
 Com relação ao termo terceiro, localiza-se sua origem nos Estados Unidos e frequentemente é utilizado para 

falar dos valores individuais em prol do bem público (SALAMON, 1997, apud TEIXEIRA, 2003). 
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Ora, a compreensão da “sociedade civil” como “Terceira Via” contradiz a 
neutralidade ideológica defendida por seus ideólogos, que asseveram sua 
despolitização e desideologização. De modo que é possível dizer que a 
“sociedade civil” tem comprometimento político e ideológico, e, ademais, tal 
compromisso é com um projeto conservador (MARTINS; GROPO, 2010, p. 
122-123). 
 

Concordamos, então, com Martins e Groppo (2010) e com Alvez (2002), quando 

afirmam que o termo terceiro setor, no Brasil, é um discurso monológico, na medida em que 

procura assimilar uma linguagem muito cara a pessoas e grupos que efetivamente querem 

transformar a sociedade, destituindo-as de seus significados originais.  

Mais ainda: o terceiro setor utiliza a educação como instrumento de sua “práxis”, 

colaborando na produção e reprodução da atual forma de vida social (MARTINS; GROPPO, 

2010, p. 129). Para nós, o terceiro setor aglutina as ações desenvolvidas pelas organizações 

empresariais sob a cifra da responsabilidade social. Esse tipo de ação se caracteriza por 

diferentes formas de ação e motivação. Por se tratarem de um fenômeno relativamente recente 

no Brasil, merece atenção e cuidados especiais. Evidentemente existem motivações implícitas 

e explícitas para o investimento empresarial em áreas sociais e ambientais, que vão desde  

 
formas modernas de marketing empresarial até estratégias de recursos 
humanos para melhorar as relações dos funcionários com as empresas, 
ajudando, dessa forma a aumentar a produtividade, passando ainda por 
tentativas de estabelecer relações amigáveis com a comunidade ao redor da 
empresa a fim de evitar conflitos e reduzir os efeitos da crise social. Todos 
esses motivos, que estariam voltados mais para a melhoria do lucro 
empresarial, se combinam com o discurso de responsabilidade social 
(TEIXEIRA, 2003, p. 99).  

 

Nesse sentido, é necessário nos perguntarmos até que ponto a lógica mercantil não 

vem disfarçada da lógica de co-responsabilidade. Em algumas ocasiões essa lógica passa a 

fazer parte do nosso cotidiano devido à forma como somos “bombardeados” pela propaganda. 

Contudo, para Martins e Groppo (2010, p. 131), o terceiro setor se afirma a partir de duas 

negativas ou mesmo de uma “dupla desvinculação”: coloca-se como não fazendo parte nem 

do Estado, nem do mercado, por um lado; e propõe, por outro, um projeto alternativo de 

sociedade. Com isso, muitas organizações do terceiro setor se apresentam como “empresas 

cidadãs”, buscando legitimidade nas parcerias público-privadas. De fato, o terceiro setor é 

uma expressão com significados múltiplos, com sentidos históricos diferenciados, e que, no 

caso brasileiro, tem servido para hegemonizar o campo da educação não formal. 



37 

 

2.2 A crise financeira desvelando os dilemas da educação não formal 

 

O percurso delineado acerca das relações entre a educação não formal, os movimentos 

sociais, a sociedade civil e o terceiro setor indicam o conjunto de ambivalências e 

indeterminações que ainda atravessam o campo teórico-prático da educação não formal. Mas 

essas ambiguidades não constituem, por si mesmas, motivo de paralisia analítica, uma vez que 

a educação não formal tenta justamente responder aos problemas e dilemas gerados pelo 

modelo de desenvolvimento excludente do capital, o qual restringe o papel social e político da 

educação. Assim, as tensões vividas na educação não formal remetem às contradições e 

desigualdades potencializadas pela própria sociedade em que se desenvolve. 

Mesmo assim, no Brasil, alguns autores embora entendam que as primeiras 

experiências educativas movidas pelas organizações da sociedade civil já possuam uma longa 

trajetória, falam da educação não formal como uma realidade ainda em construção (LYRA, 

2005, PARK; FERNANDES, 2005), diferente do que acontece em outros países9. Isso em que 

pese o fato da própria legislação vigente (LDBEN, 1996) reconhecer os espaços educativos 

não formais também como espaços onde se dão os processos formativos na sociedade 10.  

Ao admitir que o campo ganha visibilidade e espaço na produção científica, 

entendemos ser importante também apontar seus limites, tendo em vista os riscos dos 

processos de despolitização em curso nas experiências de educação não formal, em função, 

sobretudo, do avanço hegemônico do discurso e das práticas do terceiro setor. Enquanto 

multiplicam-se as práticas socioeducativas, no âmbito da educação não formal, diluem-se as 

bases teórico-metodológicas que fornecem sustentação e legitimidade, o que, no limite, pode 

fazer com que as práticas educativas não formais se configurem apenas como um elemento de 

requalificação dos problemas sociais vigentes (ZUCHETTI, 2008, p. 4).  

Como indica precisamente Caro (2006, p. 138), “apesar de termos invenções e 

programas belíssimos sendo executados, não temos a sistematização ou elaboração de 

materiais teóricos desejáveis para essa temática”. Essa é uma lacuna que pode guardar graves 

consequências sociais, políticas e pedagógicas.  

                                                           
9
 Na Europa, em especial na Espanha, recentemente tem emergido muitas produções acadêmicas sobre a 

chamada pedagogia social apreendida, ela mesma, como ciência da educação. A educação não formal passou a 
embasar teórica e metodologicamente o que se convencionou chamar de Educação Social, âmbito de referência 

e objeto de reflexão da Pedagogia Social (CARO, 2011, p. 135). 
10

 Assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2005) reconhecem claramente 
os espaços não escolares como espaços efetivos de atuação do pedagogo. 
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Além do que, no decorrer das últimas décadas, as organizações da sociedade civil que 

historicamente têm qualificado os processos de educação não formal, em estreita relação com 

os movimentos sociais, vem passando por profundas mudanças, devido às transformações no 

mundo do trabalho e à feição neoliberal assumida pelo Estado. Esse contexto, claramente 

regressivo em termos políticos coloca em evidência um fato preocupante: o apoio às 

organizações sociais vem sendo condicionado à “aceitação de determinados valores ou 

políticas e formas de atuação que não necessariamente representam os interesses populares na 

região” ou mesmo os interesses da própria organização (CORAGGIO, 1996, p. 168).  

No início dos anos 1990, as organizações da sociedade civil e os movimentos de luta 

coletiva que recebiam apoio financeiro internacional para dar conta de suas atividades 

reivindicatórias e/ou formativas, começaram a sentir os efeitos das alterações no padrão de 

financiamento da cooperação. Lebon (1998) aponta a três razões para a diminuição dos 

recursos oriundos da cooperação internacional para as Ong’s brasileiras. Primeiramente, após 

a queda do muro de Berlim, diversas mudanças políticas levaram a Europa a voltar-se para a 

África, quando um grande contingente de africanos migrou para a Europa em busca de 

melhores condições de vida. Em segundo lugar, de acordo com a autora, os dólares, 

convertidos em moeda brasileira sofriam uma diminuição no valor do dinheiro, choque 

causado pelo Plano Real. Por último, mudanças culturais fizeram com que os europeus 

começassem a se preocupar mais com a questão da profissionalização e formação para o 

mundo do trabalho face ao cenário de crise global nos mercados mundializados.  

Isso tudo gerou grandes impactos nas políticas internas das organizações brasileiras 

que recebiam recursos diretos da cooperação internacional, provocando mudanças no modo 

de gestão dessas organizações e nas formas de atuação dos/as educadores/as.  

 
Parte da mudança operada no interior da cooperação internacional passa por 
uma avaliação de que a democracia estaria consolidada no país e não haveria 
necessidade de continuar o financiamento de organizações brasileiras. No 
entanto existe certa insatisfação das organizações brasileiras com relação à 
cooperação, que teria abandonado um projeto ainda em curso, que precisava 
de tempo para ser consolidado (TEIXEIRA, 2003, p. 107).  

 

As pesquisas indicam que as agências passaram a exigir resultados, impactos e 

profissionalização por parte das entidades financiadas (TEIXEIRA, 2003, p.109). Entretanto, 

o problema nem seria a questão da profissionalização, mas a combinação do aumento das 

responsabilidades assumidas com a administração da crise financeira.  



39 

 

Em outras palavras, como reorganizar o trabalho educativo que deverá apresentar 

“maior impacto na sociedade”, ao mesmo tempo, que necessita voltar suas capacidades 

administrativas para minimizar os efeitos dos cortes de salários e demais medidas de 

contenção de despesas (DURÃO, apud TEIXEIRA, 2003, p 110). Constata-se, então, uma 

tensão com relação à atividade de “captação dos recursos”, levando a uma perda de identidade 

e descaracterização da filosofia, dos valores e dos princípios da organização (MONTAÑO, 

2002, p. 208, 209), o que contribui para que se instale uma crise sobre o sentido de seu papel 

formativo. Isso ajuda-nos a compreender, por exemplo, o descompasso existente entre as 

organizações apoiadoras e aquelas recebedoras do apoio financeiro internacional.  

A cooperação internacional mobiliza um discurso de sustentabilidade e 

empoderamento passando a treinar muitas organizações sociais brasileiras para sua 

autonomização financeira. Em contrapartida, passam a exigir cada vez mais que os projetos de 

cooperação estejam voltados centralmente para o cumprimento de metas e resultados, 

deixando, em segundo plano, preocupações relativas com o processo de ensino-aprendizagem 

e com a relação entre os sujeitos das ações educativas.  

O resultado, segundo Lyra (2005), tem sido desastroso para as organizações, gerando 

uma série de tensões que vão reverberar negativamente no cotidiano das atividades 

educativas. Para ela, na tentativa de obter financiamento e conseguir dar continuidade às suas 

ações, as organizações sociais passam a adotar critérios e procedimentos que, muitas vezes, 

descaracterizam os seus próprios princípios educativos. Ainda segundo a autora, 

 
[...] mesmo aparentando um caráter de neutralidade (parceria e 
transparência), as políticas e concepções de desenvolvimento das agências 
influenciam, de algum modo, as práticas das Ongs. Ao mesmo tempo em que 
as agências procuram fortalecer sua autonomia para a realização do processo 
de desenvolvimento, impõem condicionalidades que afetam a sua 
organização interna e geram mudanças nas suas escolhas temáticas e 
metodológicas. (LYRA, 2005, p.136). 

 

Para garantir a sua existência, as Ongs recebem aporte de recursos financiadores das 

agências, as quais, por sua vez, elaboram diretrizes e políticas para o alcance dessa autonomia 

e, nesse momento, podem exercer a sua influência. Enfrenta-se um dilema: as prioridades das 

agências de cooperação parecem estar desfavorecendo a América Latina e a ajuda financeira 

que ainda vem chega condicionada à aceitação de determinados valores ou políticas que não 

necessariamente representam os interesses populares da região.  
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Como resultado, as organizações acabam por se renderem à relação de dependência 

construída com as agências internacionais de cooperação. Estas, em certos casos, chegam a 

enviar para as organizações brasileiras - que ideologicamente não se vinculavam ao Estado – 

recursos oriundos de fundos públicos europeus. De acordo com Lebon (1998), a cooperação 

passa a cobrar uma ação mais propositiva na relação com o poder público estatal. Ao mesmo 

tempo, “não acreditando mais na capacidade dos governos em atender às demandas sociais”, a 

cooperação, principalmente as agências multilaterais, passa a sugerir a aproximação entre 

organizações da sociedade civil, organizações comunitárias e o setor empresarial.  

Assim, para que determinado projeto seja aceito aumentam as exigências com relação 

à eficiência e eficácia das parcerias, da prestação de contas, do resultado de avaliações 

comumente auditadas por organizações externas ao projeto contratadas especificamente para 

isso (TEIXEIRA, 2003; LEBON, 1998). Situação que coloca a necessidade de repensar como 

resistir aos poderes políticos e econômicos dos atuais modos de governo.  

Isso porque, as próprias Ongs passam a fazer parte do planejamento estratégico de 

empresas e das máquinas governamentais 11; elas passam a realizar atividades de capacitação 

e qualificação, adequando suas ações para atender os objetivos das empresas que patrocinam 

os projetos; outras vezes, desconsideram suas matrizes de atividades para concorrer ao 

exigido pelos editais públicos; chega-se, inclusive, a assumir a gestão de equipamentos 

públicos como já acontece na área de saúde em que organizações sociais administram os 

recursos de postos de saúde e mesmo de hospitais. Algumas poucas permanecem 

reivindicando o papel de atores políticos no controle social das políticas públicas. 

Todas essas mudanças afetam as práticas de educação não formal mobilizadas por 

essas organizações. Por um lado, cresce o foco no desempenho e nos resultados, minimizando 

os processos formativos em jogo. Por outro lado, aumenta a influência de assessorias e 

consultorias externas às organizações, criando clivagens entre os interesses dos militantes e 

dos profissionais contratados para gerir os projetos sócio-educativos. Ao mesmo tempo, em 

que o discurso da sustentabilidade estimula a competitividade entre as organizações. Elas 

passam, então, a vender o seu knowhow, prestando serviços, realizando consultorias, 

workshops, ou mesmo vendendo os seus “produtos” para governos ou setores empresariais 

supostamente interessados em investir nos temas de trabalho das Ongs (TEIXEIRA, 2003).  

                                                           
11

 De acordo com Durão (1995, p. 36) as organizações não consideram negativo o fato de ter de se 
“profissionalizar”, o problema é a pressão de assumir ações que não correspondem ao seu papel social. 
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Outra consequência é a incorporação de temas exógenos às práticas vivenciadas nas 

organizações, o que as obriga a assimilar um novo vocabulário e uma nova gramática que 

passam a ordenar o sentido do que se realiza. No limite, elas acabam adotando uma linguagem 

empresarial focada no empreendedorismo que, pouco a pouco, esgotam o caráter político-

militante das suas ações educativas. 

  

[...] o que leva a construção do discurso da legitimidade baseada no 
conhecimento técnico, na repercussão das ações. No entanto, os depoimentos 
revelam traços dessa matriz. A cultura institucional de muitas organizações é 
marcada pelo “espírito cristão”, o sentido de “missão”. A influência desse 
fato não é facilmente perceptível no discurso, porque as Ongs procuram 
independência com relação ao pensamento de suas financiadoras (LYRA, 
2005, p. 125).  

 

Outra questão importante a ressaltar é a pouca atenção dada, nesse cenário, à formação 

específica dos educadores sociais. Por exemplo, questões como o conhecimento sobre a 

realidade social dos participantes das ações e as metodologias específicas são pouco 

exploradas nos novos projetos (GOHN, 1998; 2010; LIBÂNEO, 2008). Vale lembrar que, no 

Brasil cerca de dois milhões de educadores sociais estão exercendo trabalhos educativos em 

comunidades de periferia ou no interior das Ongs. Assim, Gohn (1998, p. 521) afirma que, 

 

ao estudarmos a educação não-formal desenvolvida junto a grupos sociais 
organizados, ou movimentos sociais, devemos atentar para as questões das 
metodologias e modos de funcionamento, por serem aquelas um dos 
aspectos mais relevantes do processo de aprendizagem. 

 

Esses elementos merecem cuidados, pois independente da direção metodológica 

construída ou reconstruída é de extrema importância considerar o papel formativo dos 

educadores sociais que trabalham com os grupos diversos (GOHN, 2010, p. 47).  

 
[...] são fundamentais na marcação de referenciais no ato de aprendizagem, 
[pois] eles carregam visões de mundo, projetos societários, ideologias, 
propostas e conhecimentos acumulados etc. Eles se confrontarão com outros 
participantes do processo educativo, estabelecerão diálogos, conflitos, ações 
solidárias etc. 

 

Na mesma direção, de acordo com Flickinger (2013, p. 26) cada educador “carrega 

consigo a sua biografia, um fardo do qual não se pode desfazer.  
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Consciente ou inconscientemente, essa herança condiciona seu relacionamento social 

no cotidiano da práxis educativa não formal. Apesar disso, existe pouca reflexão sobre a 

formação e o trabalho dos/as educadores/as não formais. Dessa ótica, discutiremos a seguir o 

sentido formativo dos espaços de educação não formal, pois mesmo considerando a existência 

dos problemas e dilemas apontados, apostamos que a educação não formal ainda se configura 

como um dispositivo ético para a constituição de experiências de formação humana. 

 

2.3 Educação não formal: um dispositivo ético-político de formação humana 

 

Face às novas complexidades que configuram nosso atual contexto societário, 

percebemos que a reflexão crítica sobre a educação não formal, e por consequência, sobre 

os/as educadores/as desse campo coloca-se na ordem do dia. No entanto, a compreensão 

compartilhada é que nas experiências da educação não formal estaríamos ainda lidando com 

uma concepção ampliada de educação dos grupos sociais, configurando elementos 

fundamentais para a geração de práticas pautadas em princípios como liberdade e ética.  

A pressuposição é que a educação não formal configura-se como um dos poucos 

lugares onde a educação ainda permanece atrelada aos ideais da formação humana 

(FLICKINGER, 2010); um lugar onde prevalece a relevância dos aspectos ético-sociais e 

biográfico-construtivos no processo formativo dos indivíduos. A formação dos sujeitos passa, 

nesse âmbito, pela busca de formas de criação de outras maneiras de ser e estar no mundo. 

Por isso mesmo, a educação não formal configura-se como um espaço de produção das 

pedagogias de resistência (ARROYO, 2012). Um dos seus pressupostos básicos é que resistir 

aos processos excludentes e marginalizantes também contribui para gerar vínculos fortes entre 

os atores, uma vez que são construídos em experiências radicais de luta. Um ponto chave 

dessa compreensão é que a escola, mesmo legitimada enquanto direito social inalienável, não 

se constitui enquanto uma reserva natural de toda meta ou intencionalidade pedagógica.  

Mais ainda: os processos de formação no campo da educação não formal possuem um 

estilo mais livre, mais aberto para o imprevisto, o inusitado, o inesperado, servindo para a 

construção de posturas, ações, pensamentos e sensibilidades mais transgressoras e não usuais 

ao lidar com o contexto. Além disso, nesses espaços é possível dar lugar à convivência, à 

experimentação, alimentando uma participação conjunta que se reconhece como 

transformadora (PARK; FERNANDES, 2005, p. 10).  
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Podemos dizer, então, que a educação não formal possui um plano de imanência que 

lhe é próprio; um plano atravessado pelos fluxos, pelas relações, pelos desejos que criam os 

devires (DELEUZE; GUATARI, 1992), abrindo caminhos para a criação de novos processos 

de subjetivação que não precisam negar as especificidades e as diferenças que geram as 

singularidades dos indivíduos sociais. Por isso, autores como Arroyo (2003, p. 13) veem na 

educação não formal uma possibilidade aberta de realização do humano.  A pedagogia, nesse 

sentido, tem como objeto de teorização “a trágica descoberta de nós mesmos”.  

Diferentemente da educação formal, as experiências educativas não formais têm mais 

possibilidade de se abrir às ações transformadoras na medida em que convive com situações 

caóticas que criam a oportunidade dos envolvidos experimentarem o que não é 

preestabelecido, aprendendo a conviver com as emoções, os sentimentos (PARK; 

FERNANDES, 2005, p. 39). A educação não formal propicia pensar a formação a partir da 

noção de experiência.  

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24).  

 
Claro, podemos tombar nesse processo. Mas esse é justamente o desafio aberto pela 

educação não formal. Pois fazer uma experiência implica nos deixar transformar por aquilo 

que nos interpela. No campo da educação não formal, lidamos com processos que envolvem a 

aprendizagem de novos hábitos, valores e atitudes (GOHN, 2001), nos quais estão envolvidos 

os processos de produção da existência e do bem viver. Isso é possível não apenas devido às 

metodologias dialógicas priorizadas, mas principalmente em função dos vínculos gerados nas 

trocas entre crianças, jovens, professores, pais, educadores e demais integrantes da 

experiência. São esses vínculos que, no final das contas, sustentam uma concepção de 

educação que não está voltada para o exercício estrito da cidadania e do trabalho. Vale 

lembrar aqui a advertência de Nietzsche (2003) ao considerar que a cultura não pode se 

reproduzir e crescer quando a educação está orientada unicamente para a aquisição de uma 
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profissão, uma carreira, uma função, um cargo, ou seja, quando é movida pelo “espírito 

utilitário”.  

Na educação não formal aparecem entrelaçadas dimensões como a afetividade, a 

sociabilidade, a política, a ética e também a espiritualidade. Essa última dimensão, abrange 

aspectos e dimensões humanas como o amor, a confiança e a amizade. A espiritualidade 

intervém diretamente no modo como os próprios sujeitos se formam ao refletirem sobre a 

materialidade em que produzem suas vidas, afetando suas escolhas e atitudes. Assim, na 

educação não formal a formação humana é inseparável da produção da existência.  

Para a educação não formal, todo e qualquer ser humano carrega em si necessidades, 

sonhos, desejos implicados com as relações e vínculos estabelecidos com os semelhantes que 

expressam sua incompletude. Por isso, a formação humana proposta resulta de um ato 

intencional que visa contribuir para a criação de sujeitos éticos, capazes de entrarem em 

relação e se comprometerem com um projeto coletivo de sociedade.  

 
A educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do 
mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o 
mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos 
não são dados a priori, eles se constroem no processo interativo. Um modo 
de educar surge como resultado do processo voltado para os interesses e as 
necessidades que dele participa. A construção de relações sociais baseadas 
em princípios de igualdade e justiça social, quando presentes num dado 
grupo social, fortalece o exercício da cidadania. A transmissão de 
informação e formação política e sócio cultural é uma meta na educação não 
formal. Ela prepara os cidadãos, educa o ser humano para a civilidade, em 
oposição à barbárie, ao egoísmo, individualismo etc. (GOHN, 2006, p.3). 

 

Além disso, nos espaços educativos não formais as relações inter-humanas são a 

própria base das práticas educativas (CARO, 2011; ARROYO, 2012), o que significa também 

que as emoções e os afetos ocupam um lugar privilegiado na teorização e na análise empírica 

desses espaços. Aprende-se por meio do compartilhamento de experiências na medida em que 

os espaços educativos enraízam-se nos territórios vitais de pertencimento dos indivíduos.  

A complexidade das práticas educativas não formais ancora-se no prazer do 

reconhecimento do outro, dos outros, de todos os outros. Nesse aspecto, as experiências da 

educação não formal tem grande sensibilidade para a “presença dos sujeitos”, uma vez que a 

formação é considerada “um processo de presentificação”:  

 
[...] os sujeitos em movimento repõem as grandes interrogações que 
alimentaram a teoria da formação humana. Eles trazem a escola e as diversas 
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experiências de educação não formal ao cerne do educativo: aos sujeitos 
sociais e seus dramáticos processos de produção-formação humana. 
Reeducam as teorias pedagógicas, as humanizam ou as aproximam nas 
grandes interrogações que estão em sua origem. Pedagogia como 
acompanhamento das possibilidades de sermos humanos, de realização do 
humano possível que há [...] em cada ser humano (ARROYO, 2003, p.35). 

 

É justamente essa presentificação que é levada em consideração quando tratamos de 

formas de resistência às relações desiguais de poder que estabelecemos em sociedade. Nessa 

mesma direção, Foucault (2009) considerava importante o desenvolvimento de novas formas 

de relacionamento que resultassem em uma maior liberdade com relação às pressões e 

constrangimentos do poder; formas outras de nos relacionarmos baseadas na liberdade e na 

amizade; formas capazes de alterar o curso de nossas vidas individuais e coletivas. 

 

2.3.1 Dispositivo, amizade e criação de formas de vida resistentes 

  

Para melhor caracterizar essa compreensão da educação não formal como um 

dispositivo ético-político de formação humana, nós faremos um uso próprio de algumas 

contribuições de autores como Foucault e Agambem. De acordo com Agambem (2010), 

dispositivo é um termo decisivo no pensamento de Foucault. Para Agambem (209, p. 38) “o 

termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de 

governo sem nenhum fundamento no ser. Por isso os dispositivos devem sempre implicar um 

processo de subjetivação, isto é, devem produzir um sujeito”. Nesse sentido um dispositivo 

não poderia ser senão uma máquina de governo, que produz, por sua vez, subjetivações. 

  

O que define os dispositivos com os quais temos que lidar na atual fase do 
capitalismo é que estes não agem mais tanto pela produção de um sujeito 
quanto por meio de processos que podemos chamar de dessubjetivação. Um 
momento dessubjetivante estava certamente implícito em todo processo de 
subjetivação, e o Eu potencial se constituía, havíamos visto, somente por 
meio da própria negação; mas o que acontece agora é que processos de 
subjetivação e processos de dessubjetivação parecem tornar-se 
reciprocamente indiferentes e não dão lugar à recomposição de um novo 
sujeito [...] (AGAMBEN, 2009, p. 47). 

 

Em nosso caso, a educação não formal funciona como um dispositivo ancorado em 

práticas que almejam interromper as formas hegemônicas de educar, criando pedagogias de 

resistência. A educação não formal como um dispositivo ético de subjetivação engendra novas 
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relações sociais construídas por meio das práticas educativas, permitindo aos sujeitos 

resistirem às relações autoritárias e violentas entre os seres humanos.  

A educação não formal funciona como um dispositivo capaz de fazer frente ao poder 

disciplinar e sua anátomo-política geradora de corpos dóceis. Entendemos que a educação não 

formal pode funcionar como um dispositivo ético pela sua ênfase em não transmitir verdades 

universais, mas em contribuir para que cada um descubra em si um modo próprio de ser, de 

pensar, de sentir e de agir no mundo consigo mesmo e com os outros. 

Em sua fase tardia, Michel Foucault problematiza as formas de vida resistentes. Para 

ele, essas formas de vida se constroem a partir de um desprendimento ético-estético de si. 

Visando exemplificar esse processo, Foucault explora a experiência da amizade 

(FOUCAULT, 2010). A amizade possibilita a construção de novas formas de relação entre os 

seres humanos. Isso por conta de seu “devir criativo”, já que as relações de amizade, por 

serem escolhas, podem ser construídas de maneira mais livre do que as relações impostas 

cotidianamente.  

Além disso, a amizade é apreendida como um exercício, na relação com o outro, das 

capacidades humanas de criar outras formas de política; política entendida como um 

instrumento de criação, recriação e experimentação do possível que reconstrói o espaço 

público. Vemos então, a amizade como um acontecimento formativo.   

 
A amizade opõe-se aos princípios democráticos que conduziram à sua codificação. 
Ela encontra-se além do direito, das leis, da família e das instâncias sociais, 
representando uma alternativa às formas de relacionamento prescritas e 
institucionalizadas. (ORTEGA, 2009, p. 89). 
 

A amizade seria uma forma de experimentarmos uma grande variedade de formas de 

vida possíveis, de formas de existência. Há uma dimensão que se destaca aqui: é o fato da 

amizade se constituir como antítese do trabalho e da domesticidade (REZENDE, 2010). A 

amizade apontaria um modo implicado de viver a própria vida.  

Segundo Ortega (1999, p. 157), a problematização foucaultiana da amizade como 

forma de vida, exercício de si a si, fornece as bases para tematizarmos novas formas de 

subjetividades. Isso porque a amizade carrega no seu âmago elementos transgressores, pois 

vai de encontro às formas de relacionamento prescritas e institucionalizadas. Falar de amizade 

é falar de multiplicidade, intensidade, experimentação, desterritorialização; ela apresenta uma 

ameaça ao funcionamento harmônico de uma ordem social dada, posto que recusa as normas 
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impostas de relacionamento e de subjetividade. Sua dimensão transgressora chega ao 

paroxismo ou a uma potência anárquica ao não requerer uma exigência da igualdade de 

direitos, mas a criação de um novo direito relacional.  

A amizade constitui uma alternativa às velhas e rígidas formas de relação 
institucionalizadas [...] Poderia apresentar uma alternativa a vínculos tradicionais 
como o matrimônio e na ausência ou separação espacial da família e dos parentes. 
[...] com base na amizade são satisfeitas necessidades, sem cortar a autonomia 
social e a independência que acaba de ser ganha. A amizade representa uma saída 
para o dilema entre uma saturação de relações surgidas na dinâmica da 
modernização e uma solidão ameaçadora. (p.156) 

 

Nessa perspectiva, vislumbramos a amizade como um espaço possível para a criação 

das pedagogias de resistência. Não queremos com isso dizer que as relações de amizade sejam 

sempre fraternas, que não podem existir discordâncias entre os amigos. Pelo contrário, o 

agonismo e o antagonismo fazem parte do espaço de liberdade. A amizade, mais do que a 

fraternidade, exprime a humanidade, já que por ser pública exige o respeito às diferenças e 

pluralidades (ARENDT, 2008, p.13). Por isso, a experiência da amizade foi uma forma de 

existência considerada por Foucault quando pensou numa possível atualização da estética da 

existência derivada do mundo greco-romano clássico.  

A amizade potencializa uma forma de existência alcançável através de certo trabalho 

sobre si mesmo. Infelizmente, Foucault não teve tempo de fazer uma genealogia da amizade 

como era seu desejo. Entretanto, ao tratar das formas de vida, ou formas de vida resistentes 

ele abriu caminhos sugestivos para repensarmos acerca da possibilidade de construirmos 

outras formas de sociabilidade, incluindo outras formas de educação.  

Encerramos, assim, o capítulo defendendo a ideia de que a amizade pode ser uma 

forma potente para nortear a construção de outras formas de educação e formação do humano. 

A amizade aponta uma vida inseparável de sua forma; uma vida que não pode ser dissociada 

do contexto das formas de vida (ORTEGA, 1999, p.158). Nesse sentido, a amizade pode ser 

considerada, sim, uma atitude política fundada na resistência às formas impostas de 

subjetividade/identidade. Ela seria uma alternativa ao enquadramento de existências 

socialmente prescritas, levantando a questão de como produzir novos estilos de vida com o 

potencial de constituição de novas relações sociais. Embora estejamos também conscientes de 

que o potencial transgressivo da amizade reside na sua natureza minoritária.  

Logo, não faria sentido falar de um dispositivo ético-político da educação não formal, 

defendendo a normatização da amizade: “a ética da amizade só pode ser um ética negativa, 
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cujo programa deve ser vazio, isto é, capaz de oferecer ferramentas para a criação de relações 

variáveis, multiformes [...]; a ética da amizade prepara o caminho para a criação de formas de 

vida, sem prescrever um modo de existência como correto” (ORTEGA, 1999, p. 167). 
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3 A PESQUISA NARRATIVA NA CAPTURA DE OUTROS SENTIDOS 
PARA O ATO DE FORMAR-SE COMO EDUCADOR 

  

 

Quem anda no trilho é trem de ferro. Liberdade caça jeito. 

Manoel de Barros. 

 

Neste capítulo, após evidenciar as motivações pessoais e profissionais para a escolha 

do método, tratamos mais diretamente da pesquisa narrativo-biográfica. Em seguida, 

colocamos o passo-a-passo que optamos seguir na aplicação do instrumento que julgamos ser 

o mais pertinente com os objetivos delineados na pesquisa, explicitando os cuidados que 

foram tomados na realização das entrevistas narrativas. Por último, explicitamos o 

movimento que seguimos para proceder à análise dos dados. Com este capítulo, esperamos 

contribuir para o uso das narrativas no campo da educação.  

 

3.1 A experiência como base para a construção de um modelo de investigação 

 

Antes de explicar os caminhos metodológicos que nos guiaram na pesquisa que 

configurou esse trabalho de dissertação, entendemos que seja importante explicitar de forma 

mais cuidadosa, aquilo que nos moveu para a realização do mesmo. Ou seja, refletir os 

próprios caminhos que me fizeram tentar ser pesquisadora além de educadora.  

De fato, desde minha infância sempre gostei de escutar histórias. Minhas tias 

contavam histórias para eu e minha irmã dormirmos. Meu pai contava histórias de tesouros 

escondidos em pedras, de corpos sem almas. Mas as histórias que eu mais gostava de ouvir 

eram as histórias dele e de minha mãe. As histórias verdadeiras da vida deles. De quando eles 

saíram da cidadezinha em que viviam no interior para tentar a vida na cidade grande. Ele 

operário de fábrica, negro; ela dona de casa, branca, contavam com orgulho da vida que 

levavam e como as coisas foram mudando com o passar do tempo. Eu adorava escutar as 

histórias que eles contavam das suas vidas no interior, das dificuldades pelas quais passaram, 

que foram muitas, mas também da liberdade que tinham. Meu pai falava com orgulho das 

situações que venceu depois que chegou à cidade, mesmo sendo negro e pobre.  
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O modo como chegou à cidade, as dificuldades pelas quais passou, a luta para estudar 

e trabalhar “para deixar de ser matuto”, dizia ele. Mesmo que nas mesmas histórias, 

reafirmasse essa identidade. Mas foi minha mãe e as histórias que ela contava quem despertou 

em mim o desejo de estudar: “Pra não depender de marido”, ela dizia. E sempre me dava o 

exemplo da minha tia Bernadete (irmã mais velha de meu pai). Mulher, do interior, mas que, 

nas palavras dela: “lutou, estudou e não precisou de marido para crescer na vida”. Ambas, ela 

e minha mãe foram meus “exemplos de mulher”. Foram as histórias delas que me fizeram 

começar a ler o mundo e perceber a forma desigual como se dão as relações sociais. 

Passei, assim, a desejar contribuir de alguma forma para mudar isso. A decisão por 

cursar o curso de pedagogia veio desse desejo. Eu também queria trabalhar com crianças e 

através delas intervir no mundo. Eu queria fazer alguma coisa para que outras pessoas não 

passassem pelas mesmas dificuldades que eu e meus pais passamos; que outras pessoas não 

passassem pelas mesmas dificuldades que meu pai passou por ser negro e pobre.  

No entanto, meu percurso formativo no curso de pedagogia, na Universidade Federal 

de Pernambuco, me levou por outros caminhos que não a educação infantil. Já no primeiro 

período do curso de pedagogia, uma aluna me chamou para conhecer um espaço no Morro da 

Conceição chamado Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição. Lá 

conheci Lucia dos Prazeres, educadora do Centro. Fiquei encantada com ela, com seus 

ensinamentos e com o Centro, mas logo as atividades para as quais fui convidada acabaram.  

Esse foi meu primeiro contato com um espaço de educação não formal. Foi uma 

experiência curta, mas marcante. Também no curso, alguns professores passaram pela minha 

vida. Outros marcaram. Um deles foi o professor Alexandre Freitas. Um dia, em uma de suas 

aulas de Sociologia da Educação ele contou sobre uma experiência da qual ele participava em 

uma organização social no bairro do Coque. Ele contava com tanto amor, que aquilo me 

afetou; afetou porque a experiência no Morro da Conceição tinha deixado saudades, tinha 

deixado um desejo de continuar em um espaço como aquele.  

Então, eu entendi que era de algo assim que eu queria participar. Entendi naquele 

momento que, como pedagoga, eu poderia atuar em outros espaços além da escola. Pois ainda 

no curso vivenciei vários períodos de crise e vontade desistir, já que não percebia espaço na 

escola formal para colocar em prática aquilo que eu acreditava e desejava. Mas foi por 

“acaso”, um ano depois dessas duas experiências, que comecei a atuar em um espaço de 

educação não formal na Região Metropolitana do Recife.  
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Fiz uma seleção de estágio para uma organização social chamada ETAPAS e acabei 

sendo escolhida para acompanhar um curso de formação política com jovens. Bem, o que se 

seguiu daí, já foi explicitado na justificativa desta dissertação. Mas preciso destacar que, entre 

as diversas experiências pelas quais passei nessa instituição, uma delas em especial merece 

uma descrição mais densa porque reverberou na escolha do método para este estudo.  

Foi uma experiência que me reconectou com as histórias que meus pais contavam; 

reconectou porque me apresentou uma literatura até então inexplorada por mim que eram as 

histórias de vida. Trata-se do Movimento Um Milhão de Histórias de Vida de Jovens 12. Esse 

projeto foi meu primeiro contato sistemático com as histórias de vida. Um contato que deixou 

plantado um desejo de trabalhar em outros momentos da minha vida com narrativas. Mas, 

somente agora, anos após essas experiências pessoais, que eu acabei colocando em prática 

uma forma de lidar com as histórias de vida adaptada à problemática da autoformação de 

educadores sociais, o que acabou se tornando também uma forma de pesquisa-formação.  

 

3.2 Pesquisa narrativo-biográfica: abordagem e procedimentos 

 

Quando decidimos realizar uma pesquisa de mestrado para refletir sobre a experiência 

vivenciada em um espaço de educação não formal, a escolha do método não poderia estar 

desvinculada da experiência ela mesma. Para ouvir outros educadores que passaram pelas 

mesmas questões que eu, a escolha do método tinha que garantir a possibilidade de 

interagirmos, para que juntos, pudéssemos refletir sobre a experiência.  

Nessa direção, algo que me ajudou a construir o percurso metodológico para a 

realização deste estudo foi a busca de conhecimentos sobre as diferentes vertentes da pesquisa 

no campo da educação. Para um pesquisador inexperiente, de acordo com Malheiros (2011), é 

essencial buscar o método que melhor se adapte ao estudo que está sendo empreendido.   

 
Estar em um ambiente profissional de pesquisa não é o único requisito 
acadêmico para o pesquisador de educação. É preciso ainda ser capaz de agir 
orientado por métodos, com seriedade. Além disso, aquele que pesquisa deve 
definir com clareza sua linha de interesse no sentido de orientar seu trabalho 

                                                           
12 Em 2006 a Etapas foi convidada a participar do Projeto Um Milhão de Histórias de Vida de Jovens pelo 
Museu da Pessoa, instituição localizada na cidade de São Paoulo. O convite também foi feito a outras 
organizações sociais que atuavam com jovens no nordeste. Tratou-se de uma experiência muito interessante de 
reflexão sobre a importância de contar histórias. Para maiores informações, acessar www.museudapessoa.org.br.  
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científico com base no que já vem sendo pesquisado. A identificação com 
uma linha e o interesse em um determinado tema da educação são 
fundamentais (MALHEIROS, 2011, p.27, 28). 

 

O pesquisador envolvido com os problemas de sua pesquisa se vê, então, diante de 

uma grande quantidade de opções metodológicas. Em nosso mergulho na literatura disponível 

sobre metodologia da pesquisa em educação encontramos uma infinidade de abordagens e 

métodos. Nesse processo, passamos por dúvidas quanto ao caminho a ser percorrido. A 

presença da contradição, da dúvida, é uma constante no percurso da pesquisa. Cabe ao 

pesquisador, então, delimitar no risco da própria escolha os caminhos a serem percorridos. 

Outra questão que se colocou para a realização da escolha do método foi: como 

podemos ler/analisar o testemunho de um acontecimento que interrompe o tempo histórico, 

que interrompe o curso de uma vida, e, ao mesmo tempo, deixa brechas naquilo que 

consideramos como sendo nossa identidade?  

Essa questão-horizonte acabou delimitando o caminho metodológico, pois o desejo era 

apreender uma experiência vivida, ou seja, tocar o modo como cada educador lida com o 

acontecimento que é viver sua própria experiência de educação em um contexto atravessado 

por múltiplas crises e limitações sociais, econômicas, politicas, culturais e, por que não dizer 

também, existenciais ou espirituais. Assumimos, desse modo, que uma dada experiência, 

mesmo inefável seu acontecer originário, deixa marcar e essas marcas podem ser abordadas 

no registro, quer dizer, na narração do que e do como foi vivido.   

Por isso, o estudo utilizou os parâmetros da pesquisa de campo a partir de uma 

abordagem qualitativa, tendo em vista nossa concordância com Estéban (2010, p.127) para 

quem a pesquisa qualitativa, enquanto atividade sistemática de investigação volta-se para a 

compreensão dos fenômenos educativos, bem como à transformação de práticas, sujeitos e 

cenários aí envolvidos. Uma característica fundamental dos estudos qualitativos é sua atenção 

ao contexto, já que a experiência se afirma e tem lugar em contextos particulares, de maneira 

que os acontecimentos não podem ser compreendidos se são separados daqueles.  

As metodologias qualitativas partem do princípio de que “os agentes sociais têm 

possibilidades de orientar suas ações e, consequentemente, suas trajetórias de vida” (GOSS, 

2010, p. 223). Apesar de estarem vinculadas a estruturas sociais, por vezes rígidas, por vezes 

mais flexíveis, possuem conhecimento, avaliam suas opções, tomam decisões. Nessa mesma 

direção, para Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa, com o 
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investigador tipicamente envolvido em uma experiência sustentada na relação direta com os 

participantes. Para Stake (2011), por sua vez, a pesquisa qualitativa é experiencial e utiliza o 

julgamento pessoal como base importante para as afirmações. 

Assim, o foco da nossa pesquisa direciona-se para “aquelas experiências de vida que 

alteram e moldam radicalmente os significados que as pessoas atribuem a elas mesmas e às 

suas experiências” (DENZIN, 2001, p. 1 apud STAKE, 2006, p. 48), apontando como 

objetivo fundamental a compreensão do significado do fenômeno investigado. Partimos, 

então, das seguintes premissas: 

 
os seres humanos agem em relação às coisas com base nos significados que 
as coisas tem para eles [...]. A segunda premissa é a de que o significado 
destas coisas origina-se, ou resulta da interação social que uma pessoa tem 
com as demais. A terceira premissa é a de que esses significados são 
controlados em um processo interpretativo e modificados através desse 
processo, que é utilizado pela pessoa para lidar com as coisas com as quais 
se depara (BLUMER, 1969, p. 2 apud FLICK, 2009, p. 69).  
 

 Trata-se, então, de um estudo que se ocupa centralmente em compreender os 

significados que os sujeitos designam à sua experiência vivida em seus contextos práticos de 

ação. Desse modo, optamos seguir o método narrativo-biográfico. O uso do método narrativo-

biográfico mesmo sendo bastante recente na área das ciências da educação configura-se como 

uma perspectiva metodológica amplamente utilizada desde as décadas 1920 e 1930, 

principalmente pelos sociólogos da Escola de Chicago. Essa Escola lançou mão do método na 

busca por alternativas à sociologia positivista. De acordo com Bueno (2002) após esse 

período “o método sofreu um colapso súbito e radical, caindo em quase completo desuso nas 

décadas seguintes”. Esse fato se deveu a preponderância da pesquisa empírica entre os 

sociólogos americanos. De acordo com Estéban (2010, p. 150), nas últimas décadas estamos 

assistindo a um “renovado interesse pela indagação do tipo narrativo-biográfica”.  

Por volta da década de 1980, o método retorna incialmente no campo da sociologia, 

causando muitas discussões, sobretudo no que concerne aos procedimentos. E, logo em 

seguida, no âmbito das pesquisas históricas (BUENO, 2002). A progressiva procura pelo 

método narrativo-biográfico hoje se encontra difundida nos vários campos das ciências 

humanas, a exemplo da Antropologia, Psicologia Social e Educação.  

Nessa última área, as pesquisas narrativas-biográficas vêm sendo amplamente 

utilizadas principalmente “nos estudos com professores acerca de suas experiências 
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envolvendo temas relacionados à sua formação” (SILVA; PÁDUA, 2010, p. 119), com ênfase 

na “pessoa do professor”, o que veio favorecer o aparecimento de um grande número de obras 

e estudos sobre a “vida dos professores”, suas carreiras e percursos profissionais. 

 Atualmente, os manuais de pesquisa educacional incluem seções ou capítulos inteiros 

dedicados ao método biográfico, narrativo biográfico ou (auto)biográfico, revelando uma 

grande quantidade de tendências 13. Algumas complementares outras divergentes. Assim, o 

uso de narrativas nos estudos e investigações educacionais tem conquistado espaço.  

Vale lembrar, entretanto, que “embora as narrativas tenham se tornado um método 

muito difundido sua discussão vai, contudo, muito além de seu emprego como método de 

investigação” (SCHÜTZE, 2010, p. 223). Elas são fundamentais como fonte cultural e 

literária, filosófica, psicológica e antropológica. As narrativas são compreendidas como forma 

vital de expressão humana. A ação de narrar um fato ou contar uma história está presente na 

experiência humana desde muito tempo. Por isso, para Josso (2010), não se trata de um mero 

modismo metodológico na medida em que as narrativas recolocam  

 
na antecena, no rastro dos físicos em particular, o lugar da subjetividade no 
trabalho científico, e a relação dos pesquisadores com seus informantes, ou, 
mais globalmente ainda, a função das características culturais, e portanto 
epistemológicas, dos pesquisadores na relação dos saberes. (p. 131).  

 

Autores como Bolívar, Domingos e Fernandéz (2001) apontam a investigação 

narrativa biográfica como um enfoque próprio, indo além de uma estratégia metodológica, 

ancorado em uma epistemologia construtivista que tem como pressuposto básico o 

entendimento de que a narrativa é a estrutura central do modo como os seres humanos 

constroem sentidos. Para esses autores, a abordagem qualitativa compartilha com a 

investigação narrativa alguns de seus princípios metodológicos.  

No entanto, para eles, essa perspectiva de pesquisa introduz algumas fissuras na 

investigação qualitativa habitual, uma vez que nas investigações do tipo biográfico, a 

experiência vivida não é algo a captar objetivamente em uma perspectiva instrumentalizadora 

dos chamados dados da pesquisa. Ao trabalhar com esse tipo de metodologia, o pesquisador 

educacional deve conscientemente adotar uma tradição que reconhece o caráter multifacetado, 

                                                           
13

 Do ponto de vista filosófico, Paul Ricoeur (2012) afirma que a reflexão sobre os usos das narrativas em 
processos de construção do conhecimento estão localizadas na Poética de Aristóteles e nas Confissões de 
Agostinho. Embora elas pertençam a universos culturais e temporais diferentes, para Ricouer, essas obras 
oferecem acesso para questões seminais no trato com as narrativas.  
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complexo da realidade, onde os seres humanos vivenciam experiências de vida de modo 

holístico e em constante processo de autoconhecimento (ABRAHÃO, 2004, p. 203).  

 
A narrativa permite compreender a complexidade das histórias e 
acontecimentos relatados sobre os conflitos e dilemas da vida, ao mesmo 
tempo em que reconstrói a experiência refletindo sobre o vivido e sobre o 
significado que ele tem para as pessoas. A narrativa capta a riqueza e os 
detalhes dos significados dos assuntos humanos, tendo como base as 
evidências do mundo da vida. (RABELO, 2011, p. 172).  

 

Não se trata, portanto, de uma simples questão de método. É preciso considerar a 

condição humana em sua processualidade; considerar os entrevistados como sujeitos 

formados o interior de práticas coletivas. Nessa direção, “as narrativas são, elas mesmas, uma 

forma de representação do mundo subjetivo” (LARROSA, 2008, p. 77), envolvendo emoções, 

sentimentos e valores que, embora tenham relação direta com o contexto social e político, 

estão também atreladas às convicções, aos desejos e às crenças pessoais.  

A subjetividade constitui dentro desse quadro uma via de acesso não linear ao 

conhecimento científico. Permanece, então, uma questão por resolver: pode a subjetividade 

contida nas narrativas autobiográficas vir a se tornar objeto de conhecimento científico?  

Assumimos uma posição de que o método narrativo biográfico atribui um valor de 

conhecimento às subjetividades (BUENO, 2002). Primeiro, porque na pesquisa se trata de 

uma leitura da realidade a partir de um ponto de vista singular: o do indivíduo que narra. 

Segundo, o material produzido está aberto a inúmeras interpretações, o que significa não 

privilegiar a interpretação do pesquisador. Os leitores dessa pesquisa também produzem 

ativamente suas interpretações que se aproximam ou não da leitura aqui efetivada. 

Esse tipo de abordagem traz um paradoxo enfrentado por quem trabalha com 

narrativas: “as histórias se narram, a vida é vivida” (RICOUER, 2012, p. 203), o que quer 

dizer que a narrativa nunca pode ser totalmente “fiel ao vivido”, ela já é uma reflexão sobre o 

que foi vivido. Nesse sentido, a subjetividade inerente ao material narrado precisa ser tratada 

com cautela, pois “as verdades sobre o vivido, pensado e narrado, estão em si mesmas 

envoltas por brumas e mistérios” (ASSUNÇÃO e PERES, 2010, p. 145).  

O narrador conta uma história a partir de seu olhar, de suas experiências e crenças. 

Embora toda história apresente elementos condizentes com a realidade da qual faz parte, vai 

estar carregada com o ponto de vista de quem viveu a história, de quem a conta, como conta e 

para quem conta. Essa subjetividade para nós não se constitui num problema.  A narrativa se 
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coloca para nós como um recurso através do qual podemos refletir sobre questões 

propriamente humanas, podendo compartilhá-las e aprender com elas.  

 
É pela narrativa, e não na língua em si [...] que se realiza o pensamento 
essencialmente político. Por essa ação contada, que é uma narrativa, o 
homem corresponde à vida, ou pertence à vida, na medida em que a vida 
humana é infalivelmente uma vida política. A narrativa é a dimensão inicial 
na qual o homem vive, de um bios – e não de uma zôê - , vida política e/ou 
ação contados aos outros. A correspondência inicial homem-vida é a 
narrativa; a narrativa é a ação mais imediatamente partilhada e, nesse 
sentido, a mais inicialmente política (KRISTEVA, 2002, p. 87, 88).  

 

A importância de usar a narrativa é que nós somos pessoas narradoras, as quais, 

individualmente e socialmente somos portadoras de vidas narradas. Assim, 

 
A narrativa está presente em todos os lugares, em todas as sociedades; a 
narrativa começa com a própria história da sociedade; não há, não há, em 
parte alguma, povo algum sem narrativa; todas as classes, todos os grupos 
humanos têm suas narrativas [...], a narrativa está aí, como a vida. 
(BARTHES, 1971, p. 19, 20, apud Assunção e Peres, 2010).  

  

Mais: a experiência de si é constituída, em grande parte, a partir das narrações 

(LARROSA, 1994, p. 48). O que nos tornamos depende das histórias que contamos e das 

construções narrativas nas quais somos autores e personagens principais. Para Larrosa, 

 
[...] essas histórias pessoais que nos constituem estão produzidas e mediadas 
no interior de práticas sociais mais ou menos institucionalizadas. Para dizer 
de forma breve, o sentido de quem somos é análogo à construção e à 
interpretação de um texto narrativo que, como tal, obtém seu significado 
tanto das relações de intertextualidade que mantém com outros textos como 
de seu funcionamento pragmático de um contexto (p. 48-49).   

 

O conhecimento narrativo, portanto, é dirigido ao entendimento da ação humana e é 

construído por estórias que retêm a complexidade da situação, possibilitando compreender 

como os indivíduos dão sentido ao que fazem. Assumimos a mesma concepção de Onocko 

Campos e Miranda (2010) para quem as narrativas são concebidas como um processo de 

mediação entre o vivido e a possibilidade de inscrevê-lo no social, inserindo a experiência 

subjetiva em um campo político. Experiência e narrativa se interligam e se tornam parte da 

expressão de vida de uma pessoa, o que nos permite afirmar que a narrativa pode afetar a vida 

não somente de quem conta, mas de quem escuta (KRISTEVA, 2002).  
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As narrativas são, nesse sentido, uma ação partilhada e, por isso mesmo política; elas 

têm a qualidade de possibilitar a autocompreensão, o conhecimento de si, a aquele que narra 

sua trajetória, mas também pode trazer reflexões para aquele que escuta.  

Entendendo a narrativa como parte da vida humana, Ferrer (1995, p.188) afirma que 

“a vida se vive para poder contá-la (alguns povos a cantam) ao mesmo tempo em que criamos 

nossos contos para dar sentido à vida”.  Essa busca de sentido é inerente à vida humana e se 

reflete no ato de ouvir e contar histórias, como processo de formação. Dessa forma,  

 
A corrente pedagógico-biográfica tem a particularidade de explorar a 
abordagem biográfica como um instrumento ao mesmo tempo de formação e 
de pesquisa, de prática da pesquisa-formação como apoio a uma pedagogia 
de autoformação e do projeto que se baseia na experiência de vida dos 
aprendentes (JOSSO, 2010, p. 133). 

 

Nesse sentido, as narrativas revelam as articulações mantidas pelos sujeitos com suas 

condições sociais, com o que creem, imaginam e projetam. Isso conduz ao autoconhecimento 

e a autoformação como elementos inseparáveis do próprio de pesquisar.  

 

3.2.1 O instrumento: a entrevista narrativa como processo de interação e forma de 
investigação 

 

A investigação narrativa é uma modalidade de pesquisa que valoriza a exposição dos 

pensamentos dos sujeitos acerca da sua visão de mundo. Nesse sentido, diversos métodos de 

coleta de dados são possíveis, onde o investigador e o sujeito participante da pesquisa 

trabalham juntos em uma relação de colaboração. Para autores como Rabelo,  

 
as prescrições de uma metodologia (as “receitas de cozinha”) não levam 
muito longe e não asseguram nada, pois em uma perspectiva mais 
interpretativa o significado dos agentes se converte no foco central da 
investigação e abarca-se a dimensão emotiva da experiência, a 
complexidade, relações e singularidade de cada ação (que não é possível de 
ser rigorosamente controlada) (RABELO, 2002, p. 35). 

 

Então, diante do amplo leque de opções escolhemos como instrumento de estruturação 

dos dados a entrevista em profundidade, pois, segundo Lüdke (1986) essa forma de entrevista 

permite operar a partir dos vínculos relacionais entre os sujeitos, sem perder de vista os 

objetivos mais específicos que movem a interação. Mais diretamente, fizemos uso da 
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chamada entrevista narrativa (SCHUTZE, 2008, ABRAHÃO, 2010, PASSEGI, 2008, 

CAMPOS, 2010). A entrevista narrativa ressalta que as histórias de vida designam tanto 

relatos de uma vida inteira como também narrativas parciais. 

Essas últimas são apreendidas como momentos biográficos, a partir dos quais é 

possível extrair os acontecimentos que produzem mudança na ótica dos sujeitos. Autores 

como Weller (2008), defendem que a entrevista narrativa não foi criada com o intuito de 

reconstruir toda a história de vida do informante, “mas de compreender os contextos em que 

essas biografias foram construídas e os fatores que produzem mudanças” (p. 5). Assim, seus 

princípios operacionais básicos buscam “romper com a rigidez imposta pelas entrevistas 

estruturadas e gerar textos narrativos sobre as experiências vividas, que, por sua vez, nos 

permitem identificar as estruturas sociais que moldam essas experiências” (Id., Ib.).   

Com o intuito de romper com o rígido esquema de perguntas e respostas de outros 

instrumentos mais tradicionais de coleta de dados, Fritz Schütze, sociólogo alemão 

desenvolveu na década de 1970 a técnica da “entrevista narrativa”. Além da entrevista 

narrativa, ele criou ainda um método específico para o tratamento dos dados oriundos desse 

tipo de instrumento denominado por ele de “análise de narrativas” (narrationsanalyse).  

As principais correntes que influenciaram Schutze na elaboração do método foram o 

interacionismo simbólico, a fenomenologia social e a etnometodologia (GOSS, 2011, p. 224). 

A técnica tem seu nome originado da palavra latina narrare, que significa relatar, contar uma 

história. Assim, a entrevista narrativa é considerada como uma forma de entrevista não 

estruturada, de profundidade. Conceitualmente, a ideia da entrevista narrativa é motivada por 

uma crítica do esquema pergunta-resposta (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2005, p. 95).  

O esquema de narração substitui o esquema pergunta-resposta. De acordo com Goss 

(2011), Schutze empregou essa técnica de coleta de dados pela primeira vez em um projeto de 

pesquisa realizado que tinha por intuito analisar as mudanças coletivas em uma comunidade 

norte-americana que havia passado por um grande processo de reestruturação administrativa 

nos anos 1970. O foco do estudo estava voltado para as ações dos atores políticos locais. Os 

resultados contribuíram para a ressignificação da pesquisa biográfica nas ciências sociais, 

“direcionando a análise para as estruturas processuais dos cursos de vida”, quer dizer, para os 

elementos centrais que dão sentido e forma as biografias, que embora sejam pessoais, se 

mostram relevantes para a compreensão das posições ocupadas pelos indivíduos. Fica claro, 
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portanto, que tanto o método quanto o instrumento em questão podem ajudar a analisar, a 

partir da perspectiva de alguns indivíduos, acontecimentos coletivos.  

 

A entrevista narrativa tem em vista uma situação que encoraja o entrevistado a contar 

uma história ou trechos de histórias sobre algum acontecimento de sua vida ou do contexto 

social, tendo como base as evidências do mundo da vida, ao mesmo tempo em que permite a 

compreensão dos conflitos, dilemas e questões da vida humana. Isso acontece porque ao 

construir a narração de uma história, acontecimento ou fato, o narrador “reconstrói a 

experiência refletindo sobre o vivido e sobre o significado que ele apresenta para as pessoas” 

(RABELO, 2011, p. 172), expressando também os contextos sociais e históricos.  

No que concerne ao procedimento, de acordo com Pádua (2010), a entrevista narrativa 

possui especificidades que precisam ser respeitadas no momento de sua realização. Essa 

autora aponta três fases distintas no uso da técnica: a questão gerativa (fase 1), a investigação 

narrativa (fase 2) e a fase de equilíbrio (fase 3). A primeira fase precisa ser cuidadosamente 

preparada pelo pesquisador, pois ela será determinante para a continuidade da entrevista. É 

preciso que a questão gerativa deixe bem explícito o foco da pesquisa, a fim de orientar da 

melhor forma possível a narrativa do entrevistado, pois ela tem que ser formulada de maneira 

que estimule o relato espontâneo pelos sujeitos (PÁDUA; SILVA 2010).  

É a partir desse relato que tem início a fase da investigação narrativa propriamente dita 

quando o pesquisador passa a fazer perguntas estimuladas pela narrativa dos sujeitos. Por fim, 

na terceira fase, quando forem esgotadas as questões da narrativa principal, o entrevistador 

deverá encerrar a entrevista com uma questão na qual o sujeito possa fazer uma espécie de 

síntese da narrativa. Mas, Clandinin (apud Silva, Pádua, 2010, p.110) explicita que  

 
no momento da entrevista narrativa, quando o pesquisador encontra-se frente 
a frente com o(a) narrador(a) o mais importante é o exercício da escuta ativa, 
lembrando sempre que, ao contar sua história, os(as) narradores(as) estão 
também refletindo sobre suas experiências e, ao mesmo tempo, transmitindo-
as, recontando-as e revivendo-as.   
 

Por outro lado, seria ingênuo acreditar que uma narrativa é totalmente espontânea. 

Toda narração é mais ou menos estruturada, pois ela segue um esquema autogerador. “Todo 

aquele que conta uma boa história, satisfaz as regras básicas do contar histórias” gerando 

assim, uma estrutura narrativa. (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2005, p. 95). A narrativa não é 

uma construção totalmente anárquica, ela traz em si mesma os significados que a pessoa 
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constrói. Trata-se de um relato construído no tempo presente sobre processos vivenciados em 

um passado dado e que contem indícios de como se enxerga os caminhos futuros. O contar só 

é possível porque aquele que um dia foi o protagonista agora se transforma em narrador. 

Nesse caso, o próprio “si mesmo” do narrador pode ser visto como uma narração. As 

narrativas, assim apreendidas, elucidam as formas de agir e de pensar dos sujeitos. 

Gudmundsdótir (2001) exprime que o simples ato de narrar ativa a reflexividade. Isso 

acontece porque no momento em que ao interagir com outra pessoa o sujeito tem a 

possibilidade de esclarecer os seus motivos para agir de determinada forma e seus modos de 

ser. Dessa maneira, para o autor, os estudos biográficos devem levar em consideração que o 

entendimento de “si mesmo” se realiza somente como um esforço interpretativo.  

 
A especificidade do método biográfico implica ultrapassar o trabalho lógico-
formal e o modelo mecanicista que caracteriza a epistemologia científica 
estabelecida. Se desejamos fazer uso do potencial heurístico da biografia 
sem trair as suas características essenciais (subjetividade, historicidade), 
devemos projetar-nos nós próprios para além do quadro da epistemologia 
clássica (FERRAROTI, 1991, p. 175). 

 

Entendemos ainda que a entrevista narrativa permite dar voz as minorias, pois, de 

acordo com Rabelo (2002), as investigações que fazem uso de estruturas narrativas tornam 

possível que o relato das experiências das minorias possam se tornar públicas, abrindo a 

possibilidade de que outras vozes sejam escutadas. Do ponto de vista de nossa investigação, 

essa é uma questão importante já que a educação não formal e os/as educadores/as que aí 

atuam, apesar dos avanços recentes, se configuram como aspectos menores da pedagogia.  

Em nosso caso, as entrevistas foram realizadas face a face e tiveram seu áudio 

gravado14. Após a obtenção do consentimento informado
15, cada entrevista foi realizada em 

local de preferência de cada entrevistado. Os sujeitos entrevistados foram educadores/as que 

atuam ou atuaram em espaços de educação não formal e que identificam em seu percurso 

momentos de crise e incertezas que desencadearam mudanças em suas práticas como 

educador/a. Nesse sentido, buscamos educadores/as que tivessem uma inserção de, (ou pelo 

                                                           
14

 Além de gravar as entrevistas, procedemos com anotações em um diário de campo, para registrar emoções, 
dúvidas, angústias ou possíveis insights que pudessem ocorrer durante a entrevista. Entretanto, não utilizamos o 
diário como um instrumento na mesma medida da entrevista narrativa, tratar-se-á apenas de um complemento 
para possíveis ocorrências.  
15 Foi explicado a cada entrevistado/a, o mais detalhadamente possível, sobre o que se tratava a pesquisa, porque 
queríamos entrevistá-los e o que seria feitocom as informações obtidas. Após isso, foi assinado um termo de 
consentimento para que pudéssemos proceder com a realização da entrevista.  
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menos estivessem inseridos há) no mínimo dez anos no âmbito das práticas da educação não 

formal. A formação inicial dos sujeitos não foi determinante na escolha, mas sim a sua 

atuação como educador/a no âmbito de uma organização social. 

Como prevíamos não poder no curto tempo de realização de uma pesquisa de 

mestrado dar conta de toda a diversidade que abarca as experiências de educação não formal, 

limitamos o corpus da investigação a quatro entrevistas. Além disso, sabíamos que o processo 

de transcrição levaria tempo e geraria um grande volume de material devido à própria 

característica da entrevista do tipo narrativa. Não nos enganamos. Depois que as entrevistas 

foram transformadas em textos através da transcrição, prosseguimos com o processo de leitura 

e releitura das narrativas para buscar as categorias de análise, visto que na entrevista narrativa 

elas não são oferecidas de antemão pelos entrevistadores (CAMPOS, 2010).  

Por fim, o trabalho de investigação foi também ancorado no campo de uma ética 

formativa, pois nos preocupou perceber o esforço do/a educador/a para agir frente a um 

contexto político marcadamente regressivo para as experiências de formação humana. Com 

isso, esperava-se em termos interpretativos uma análise dos modos de subjetivação imanentes 

aos próprios percursos de vida dos/as educadores/as. Assim, visamos captar, através das 

narrativas, as estratégias mobilizadas pelos educadores/as para lidar com os processos de 

despolitização das experiências formativas nas quais estejam ou estiveram envolvidos. 

Ao longo de todo o percurso, vivemos esta investigação como processo de 

aprendizagem e reflexão sobre a vida, como sucessão de acontecimentos. Por isso, a pesquisa 

foi motivada por uma metodologia que pretendeu pensar a educação num diálogo com algo 

tão delicado quanto a espiritualidade humana, focalizando o espaço da educação não formal. 

Nesse sentido, defendemos que o método tem uma dimensão ética e política.     

 

3.3 O exercício ético e política de narrar: da experiência de escuta à análise dos dados  

 

Autores como Bueno (2002) destacam o valor heurístico do método biográfico, uma 

vez que no ato de contar se estabelece uma micro-relação social. Nessa relação acontece uma 

descoberta onde aquele que conta pode vislumbrar outras possibilidades de ser: “aquele que 

narra sua história de vida sempre narra para alguém” (p. 20). No momento de elaboração de 

uma história está implícita uma comunicação. Seja com um ouvinte, no caso de uma 

entrevista narrativa, seja com um interlocutor imaginário, como no caso de diários. A boa 



62 

 

interação entre pesquisador e entrevistado guia um contar e recontar mútuo e colaborativo. 

Através do exercício de narrar-se, o sujeito vai construindo os significados que têm atribuído 

aos fatos que viveu e, assim, vai reconstruindo a compreensão que tem de si mesmo. 

Estas reflexões favorecem a percepção de que a produção de narrativas 
serve, ao mesmo tempo, como procedimento de pesquisa e como alternativa 
de formação. Ela permite o desvendar de elementos quase misteriosos por 
parte do próprio sujeito da narração que, muitas vezes, nunca havia sido 
estimulado e expressar organizadamente seus pensamentos (CUNHA, 
1997, p. 4). 

 

Compreendida dessa maneira, a atividade gerada pela pesquisa narrativa não é uma 

atividade episódica que se encerra no momento em que é finalizada a entrevista narrativa. Ela 

se apresenta como uma “forma privilegiada de atividade mental e reflexiva do ser humano 

para representar e compreender a si mesmo” e sua relação com o ambiente social e o tempo 

histórico em que vive (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 11).  

 
A história de vida narrada é, assim, uma mediação de conhecimento de si em 
sua existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor oportunidades de 
tomada de consciência sobre seus diferentes registros de expressão e de 
representações de si, assim como as dinâmicas que orientam a formação 
(JOSSO, 2008, p. 27).  
 

Mais ainda:  

 
Num plano geral, o objeto de estudo da pesquisa (auto)biográfica é mostrar 
como as pessoas dão forma às suas experiências. Fazem significar as 
situações e os acontecimentos de sua existência, representam e inscrevem o 
curso de sua vida nas temporalidades e nos espaços de seu ambiente 
histórico e social. Nesse sentido, a pesquisa biográfica analisa as 
modalidades mediante as quais os indivíduos vivem a representam sua 
existência (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 12).  

 

As entrevistas narrativas nos trazem a possibilidade de refletir sobre as facetas 

existenciais da identidade com uma abordagem referencial que integra então os diferentes 

registros do pensar e do agir humanos. Nesse caso, estamos em presença de territórios 

simbólicos, assim como as diferentes dimensões de nosso ser no mundo. Através das 

entrevistas narrativas, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma 

sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de 

acontecimentos que constroem a vida individual e social. 
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Entendemos, a partir das leituras realizadas que as narrativas podem constituir-se em 

ação política. Elas vão traduzir a forma como se são as relações entre as pessoas no campo 

político e social.  A narrativa, de acordo com Furtado e Campos (2008) 

 
articula relações de poder, políticas, identitárias, do contexto, percebidas 
tanto diacrônica quanto sincronicamente, o que denota a complexa relação 
das narrativas com os discursos sociais. Na relação entre texto, narrativa e 
discurso poderiam ser vistas as condições para inserção e circulação dos 
dizeres sociais (p. 1093).  

 

Nessa mesma linha de pensamento, ao ler Hannah Arendt, Kristeva (2002) entende 

que as narrativas tornaram-se elas mesmas ações, uma vez que o pensamento é acompanhado 

pelo agir político. Pois “é pela narrativa e não pela língua em si [...] que se realiza o 

pensamento essencialmente político” (KRISTEVA, 2002, p. 87). Toda narrativa seria assim 

uma narrativa política. Toda vida humana é infalivelmente uma vida política.  

 
A narrativa é a dimensão inicial na qual o homem vive, de um bíos – e não 
de uma zôê - , vida política e/ou ação contadas aos outros. A 
correspondência inicial homem-vida é a narrativa; a narrativa é a ação mais 
imediatamente partilhada e, nesse sentido, a mais inicialmente política.  

 

Entendemos, nesse sentido, que  
 

Contar histórias implica duas dimensões: a dimensão cronológica, referente 
à narrativa como uma sequência de episódios, e a não cronológica, que 
implica a construção de um todo a partir de sucessivos acontecimentos, ou a 
configuração de um “enredo”. O enredo é crucial para a constituição de uma 
estrutura de narrativa (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2005, p. 92).  

 

Logo, em nossa imersão no campo, procuramos nos colocar com bastante 

disponibilidade, e inteiramente presentes, desde os primeiros contatos, até o momento da 

transcrição, passando, obviamente pelo momento da entrevista. Tentamos estar genuinamente 

adaptadas aos entrevistados/as, e nos sentimos capazes de desenvolver uma escuta sensível, o 

que nos permitiu desenvolver uma relação de confiança muito sincera. 

Ao longo do processo, adotamos uma perspectiva interpretativa tanto para a coleta 

como para a análise dos dados. Percebemos que compreender uma narrativa não é apenas 

seguir a sequência cronológica dos acontecimentos que são apresentados pelo contador de 

histórias: é também reconhecer sua dimensão não cronológica, expressa pelas funções e 

sentidos do enredo. Assim, o investigador tem como tarefa, inicialmente, configurar os 
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elementos narrados em uma estória que una e dê significado aos dados. Em seguida, é 

necessário o desdobramento de uma atividade analítica para desenvolver um enredo que 

demonstre a ligação entre os diversos elementos constituintes da narrativa.  

Por último, captar a relação existente entra as diferentes narrativas, a fim de encontrar 

fios que conduzam a análise. Isso exigiu uma dedicação quase esgotante, pois foi preciso 

reconstruir inúmeras vezes as histórias sem, com isso, desconstruir as experiências. Sobre 

isso, não há como o investigador fugir de adicionar a sua própria voz no processo de pesquisa, 

mesmo quando seu intuito não era classificar ou julgar as posições descritas.  

Clandinin e Connelly (1991) consideram que a análise narrativa produz o encontro de 

várias narrativas, parcialmente partilhadas através da investigação. Logo, o que apresentamos 

a seguir não tem a pretensão da verdade absoluta e universalizante. A interpretação constitui 

um processo de múltiplos níveis e sentidos. Na análise apresentamos nossa “tradução” 

daquilo que foi externado pelos sujeitos entrevistados; tradução que é fruto de um processo 

relacional. Os resultados são tão abertos à interpretação quanto à análise efetivada. 

Esperamos, contudo, apresentar uma realidade aberta ao diálogo e a cumplicidade com 

quem fizer a leitura do texto. O que não significa que estamos nos eximindo das dificuldades 

encontradas para analisar a complexidade das relações entre as histórias contadas; histórias 

vividas, revividas, recontadas, refletidas. Por isso, na medida do possível, buscamos seguir 

algumas diretrizes de Schutze (2011) para nos guiar no trabalho de análise das entrevistas 

transformadas em textos narrativos através da transcrição.  

 

Quadro 02 – Processo de Análise das Narrativas 

Passos 
 

Procedimentos 

1º passo (análise formal do 
texto) 

Identificação dos diferentes tipos de texto e dos principais 
elementos marcadores de finalização e inicialização de um 
novo tópico ao lOngo da entrevista.  

2º passo (descrição estrutural 
do conteúdo) 

Análise detalhada de cada segmento da narração central e pelo 
menos parcialmente os segmentos relativos à fase de perguntas, 
com o intuito de verificar a função destes para a narrativa como 
um todo e de identificar aqueles que têm apenas uma relevância 
local ou que estão relacionados somente com algumas partes da 
entrevista. 

3º passo (abstração analítica) Verificação das “expressões estruturais abstratas de cada 
período da vida”, colocando-as “em relação sistemática umas 
com as outras” (SCHÜTZE, 1983, p. 286).  
Fazer a distinção entre os aspectos que são específicos da 
biografia do entrevistado e aqueles que podem ser 
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generalizados, ou seja, que podem ser encontrados em outras 
biografias. 

4º passo (análise do 
conhecimento) 

Identificar as teorias explicativas elaboradas pelo narrador 
sobre determinados acontecimentos ou escolhas realizadas, 
assim como as avaliações sobre a biografia e sobre o seu “eu”.  

5º passo (comparação 
contrastiva) 

O intérprete se desvincula do caso individual e passa a 
desenvolver uma comparação contrastiva de diferentes textos 
de entrevistas. Os critérios para a seleção de outros textos de 
entrevista dependem dos interesses de pesquisa. Para o início 
dessa etapa Schütze sugere uma estratégia de comparação 
mínima entre entrevistas, buscando analisar situações paralelas 
àquelas encontradas na análise da primeira entrevista. A 
comparação mínima permite um grau maior de abstração com 
relação às análises realizadas sobre a primeira entrevista, na 
medida em que o intérprete deixa de tratar o caso como 
individual e passa a analisar as condições estruturais que estão 
por detrás da particularidade do caso. Em seguida – em uma 
estratégia de comparação máxima – o autor recomenda a 
seleção de entrevistas com diferenças contratantes em relação 
ao primeiro caso analisado, mas que ainda apresentam 
elementos que possibilitem a comparação. 

6º passo (construção de um 
modelo teórico) 

Definição de módulos gerais de cursos de vida ou das 
condições constitutivas e da estrutura da formação biográfica 
como um todo (ação recíproca dos processos biográficos 
sociais, alternância espaço-temporal de um pelo outro e sua 
contribuição para a formação biográfica como um todo).  

Fonte: Schutze (2011) e Weller (2011). 

 

Esses procedimentos nos permitiram construir instrumentos de análise da experiência 

vivida por cada educador entrevistado 16. No que concerne aos aspectos biográficos dos 

entrevistados, procuramos dar ênfase aos aspectos profissionais e pessoais, entendendo que as 

duas coisas se inter-relacionam.  

 

3.4 Preocupações com a ética na pesquisa 

 

Da mesma forma que procedemos com para compor o método, procuramos 

fundamentos que nos orientassem com relação aos procedimentos éticos que deveriam ser 

adotados na pesquisa. Em geral, os manuais de pesquisa qualitativa em educação reservam 

                                                           
16

 Brunner (1990, apud Rabelo, 2011), por sua vez, distingue duas formas de análise para investigações 
narrativas, a saber: análise narrativa paradigmática e análise narrativa propriamente dita. A partir da 
comparação, percebemos que a análise narrativa propriamente dita em muito se parece com a análise narrativa de 
Schutze. Ambas produzem conhecimento de situações particulares, operam com elementos combinados, 
articulando descrições de acontecimentos, ações e eventos.   



66 

 

uma ou mais seções para tratar da questão (FLICK, 2009a, 2009b, ESTEBAN, 2010, 

DENZIN; LINCOLN, 2010; STAKE, 2011; ANDRÉ; LUDKE, 2012).  

Assim, tivemos o cuidado de observar as questões éticas desde os primeiros passos da 

pesquisa, mesmo aqueles que antecederam a entrada no campo. Para Flick (2009a) as 

questões éticas aparecem em cada uma das etapas da pesquisa qualitativa, visto que 

 
A maneira como o pesquisador entra no campo, o modo como lida com ele e 
seleciona os participantes de sua pesquisa, levantam a questão sobre a forma 
como esse pesquisador informa a respeito da pesquisa e seus propósitos, 
assim como sobre suas expectativas (p.54). 

 

Refletir sobre os dilemas éticos nos ajudou na condução do estudo, tornando os passos 

mais reflexivos e articulando rigor e sensibilidade. Algumas questões nos preocupavam: até 

que ponto podemos ir numa investigação sobre acontecimentos que se passaram com as 

pessoas envolvendo questões que mesmo sendo coletivas, são também pessoais? Que esferas 

políticas e sociais podem ser questionadas e até que grau de profundidade? De que forma 

proteger a identidade dos entrevistados e das instituições as quais estão ou estiveram 

vinculados? Para responder a essas questões, tentamos nos colocar no papel dos participantes 

e pensarmos a partir da perspectiva deles. Esse foi um gesto inicial para realizar o estudo 

respeitando e as questões éticas associadas o estudo que está sendo realizado. 

O principal cuidado, tomado posteriormente, foi com o anonimato dos respondentes. 

Para isso, fizemos uso de nomes fictícios nos relatos, além, evidentemente, de atentar para 

informações que pudessem identificá-los no processo do relato. Optamos, então, por usar 

nomes fictícios não apenas para os sujeitos, mas também para as organizações citadas nos 

relatos como forma de evitar constrangimentos diretos ou indiretos. Por último, adotamos o 

termo de consentimento livre e esclarecido, onde constavam informações como: objetivos da 

pesquisa, procedimentos, compromissos com a preservação da identidade, etc. O termo foi 

assinado antes do início do primeiro momento de cada encontro realizado.  

Estamos nos detendo nessas questões, tendo em vista que uma pesquisa narrativa 

mobiliza a construção de uma memória, simultaneamente pessoal e coletiva, envolvendo 

diferentes contextos. Procuramos, portanto, proceder de forma a realizar a pesquisa da 

maneira mais cuidadosa possível, por termos a consciência de que se tratou o tempo todo de 

questões delicadas, de questões subjetivas e de relações inter-humanas.   
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4 OS EDUCADORES SOCIAIS E AS FORMAS DE RESISTÊNCIA AOS 
PROCESSOS DE DESPOLITIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
 

Mas não se costuma dizer que o autor só pode falar de si mesmo? 

Milan Kundera 

 

Neste capítulo procedemos ao relato da análise dos dados coletados durante o tempo 

em que estivemos imersos no campo. Primeiro, apresentamos um perfil narrativo de cada 

entrevistado e uma versão mais curta de suas próprias narrativas produzidas pela questão 

geradora. Decidimos começar a escrita deste capítulo recontando a história da cada sujeito 

participante da pesquisa. Extraímos das narrativas um pouco da história de cada educador(a) 

que nos contou uma parte da sua vida, dividindo conosco suas experiências pessoais e 

profissionais, suas angústias, suas dúvidas e perspectivas para o futuro. 

 Esse exercício foi importante juntamente com o trabalho de ouvir várias vezes as 

histórias e transcrevê-las na medida em que permitiu encontrar uma forma própria de contar; 

uma forma que atendesse ao foco da pesquisa, mas que também respeitasse a entonação e os 

modos de contar construídos por cada narrador. A partir dessas histórias recontadas chegamos 

aos temas que foram explorados nas narrativas. Aos poucos fomos tecendo fios que ora 

interligavam, ora distanciavam as várias histórias, apreendendo a dinâmica de autoformação 

dos educadores, ou seja, a forma como eles/as se viram enredados/as em uma espécie de 

“crise” acerca de si mesmos, de suas atuações nos espaços da educação não formal e o modo 

como construíram formas singulares de resistência a esse processo.   

 

4.1 Os sujeitos 

 

4.1.1 Germana 

 

Germana é a mais jovem entre os sujeitos entrevistados; é também a única que não 

iniciou sua formação nos grupos de jovens da Igreja Católica. Assistente social, trinta e cinco 

anos, Germana começou a atuar profissionalmente em uma Ong, onde permanece até hoje. 

Contestadora, diz de si mesma, apresenta uma visão crítica sobre tudo e todos.  
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No entanto, consegue “ser crítica sem ser dura”. Nas entrevistas essa postura se 

revelou no fato de ser sempre direta sem ser indelicada. Moradora de periferia, Germana 

desenvolveu uma sensibilidade aguda para as questões sociais muito cedo, o que a fez decidir 

pela formação em Serviço Social na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sua 

trajetória profissional foi marcada principalmente pela instituição GEPAM. Atualmente, ela 

continua trabalhando nessa organização e em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

onde realiza plantões semanais como assistente social.  

Ao ser questionada sobre esse duplo pertencimento profissional, ela afirmou estar 

“dividida com relação às futuras escolhas profissionais” devido a uma sensação de incerteza 

quanto à continuidade do trabalho. A organização atravessa uma crise financeira. Foi essa 

incerteza que a fez aceitar o trabalho na UPA. Também por esse motivo tem investido na 

realização de concursos públicos e seleções simplificadas: 

 

Se pudesse escolher, mesmo tendo algumas críticas à instituição, continuaria a 
trabalhar na organização, pois as relações de trabalho ainda são melhores do 
que em outros lugares pelos quais já passei. Embora goste muito de trabalhar 
na GEPAM, não sei por quanto tempo vou permanecer aqui. Os projetos têm 
diminuído, os recursos financeiros chegam, a cada ano, em menor quantidade, 
a equipe está cada vez menor (Germana).  

 

A sensação que temos ao escutá-la é que existe muita gratidão pela instituição que se 

constituiu como um espaço formativo importante em seu percurso de vida e profissional. Mas 

ao mesmo tempo, é perceptível a necessidade de oxigenar, “mudar de ares”.  

 

Aqui eu construí muitas relações de amizade, estabeleci laços, mas muitos dos 
meus amigos e amigas já não fazem mais parte desse lugar. Eles saíram em 
busca da realização de seus projetos pessoais. Eu mesma também tenho 
ensaiado alguns movimentos de saída. Estou com “um pé lá outro cá”. Mas 
permaneço. Não, não tenho medo. Já enfrentei grandes desafios, passei por 
situações difíceis no exercício da profissão. Mas, por enquanto, não desisto. 
(Germana)  

 

4.1.2 Francisco 

 

Quem é Francisco? Eu? Ah! Francisco é “um cara que fala com todo mundo”! 

Atencioso e simpático, quase sempre de sandálias, Francisco é a figura paradigmática do 

educador popular: uma pessoa muito querida nos espaços onde transita e transitou.  
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Muito conhecido nas instituições, grupos e espaços coletivos, Francisco tem uma 

sabedoria de causar inveja. Talvez por trabalhar a muito tempo com adolescentes e jovens 

conserva um “espírito de juventude”. De fato, Francisco é um jovem de/do espírito. Carrega 

consigo a inquietação, a “vontade de fazer as coisas”. Mas seu espírito contestador se deve 

não apenas ao fato de conviver com os jovens, mas também à sua formação em filosofia.  

 

Eu sou um sonhador, alguém que sonha com um mundo melhor, mais justo. 
Mas não um sonhador qualquer, sou um sonhador que tenta construir a 
realização dos meus sonhos. Sonhos que na verdade não são meus apenas. São 
sonhos coletivos. (Francisco) 

 

De fato, os sonhos de Francisco nos mobilizam. E de graça... Não no sentido de “não 

ganhar dinheiro”, mas no sentido profundo da palavra “graça”. Francisco é como um dom, 

uma dádiva na vida daqueles/as que com ele convivem. Faz amigos aonde chega e deixa 

amigos por onde passou. Mas isso não quer dizer que sua vida seja apenas flores.  

 

Não, não... também sofri várias decepções. Mágoas? Não, mágoas tenho 
poucas (risos). Talvez de um partido no qual tenha acreditado muito ou em 
pessoas que gostam de desmanchar aquilo que a gente faz de bom. Mas, como 
educador consigo aprender com as lições que a vida nos dá e sei exatamente o 
que faria e o que não faria novamente. (Francisco)  

 

Sua formação inicial esteve voltada para a Teologia da Libertação, o que expressa seu 

“amor especial pelos pobres”. Sempre, diz ele, atou em espaços não formais. Por vezes, 

também atuou em espaços governamentais, onde fez aquilo em que acreditava. Atualmente é 

de “lugar nenhum”, mas por isso, de “muitos lugares”. Para nós, ele é uma pessoa de relação. 

É feliz porque é com outros, porque está com outros. Ouvir as histórias de Francisco foi como 

ouvir um mestre querido, foi escutar alguém com quem já aprendemos muito. Uma graça! 

 

4.1.3 Joelma 

 

Joelma tem uma vitalidade danada! Uma energia que parece não se esgotar e contagia 

quem está junto dela. Seus cinquenta e um anos são uma lição. Até sua aparência transmite 

força, garra, determinação. Sua forma de falar, por vezes calma, por vezes enérgica, mostra 

bastante de sua personalidade: doce e simpática, mas ao mesmo tempo brava e contestadora.  
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Joelminha, como é carinhosamente chamada por aqueles que a conhecem, não tem 

medo de enfrentar a vida nem de dizer a verdade.  

 

Nasci no Piauí e vim pra Pernambuco pra realizar meus sonhos como 
educadora. Vim de uma trajetória de atuação, desde muito jovem, nos 
movimentos sociais, através da Pastoral da Juventude do Meio Popular, onde 
aprendi lições que seguem comigo pela vida toda. (Joelma) 

 

Sua identidade de educadora parece que a segue para onde for. Educadora e brigona, 

diz ela. Além do lugar de educar, esse lugar de brigar também é seu. “Ser brigona” faz parte 

do seu espírito questionador, é de onde ela produz sua “coragem de mudar”. E quando foi 

preciso, Joelma mudou, mudou de cidade, mudou de trabalho, mudou de casa.  

 

Muita coisa mudou em minha vida. Só não mudou o orgulho que sinto de ser 
educadora. Educadora e feminista. Essa outra identidade entrou em mim e não 
saiu mais! Esse foi o grande aprendizado do tempo em que atuei como 
educadora e militante numa organização feminista. (Joelma)  

 

Joelma, educadora e feminista! Para ela, estar no mundo também é estar com outros e 

outras. Por isso, não se conforma com a forma como as coisas estão e não tem medo de 

mudá-las e mudar a si mesma se for preciso. Ouvi-la foi como beber da fonte da educação 

popular, foi pensar como podemos renovar as origens das nossas práticas como educares e 

como pessoas, foi pensar como podemos tornar nossas relações mais alegres e mais humanas.  

 

4.1.4 Diana 

 

Diana é uma figura ética! Ética que expressa em suas falas e em suas ações. Diana 

impressiona pela inteligência, pela carga teórica acumulada. Aos quarenta e nove anos, ela faz 

aniversário em uma data simbólica para as mulheres. Compromissada afirma não gostar de 

deixar inacabado aquilo que começa. Sua presença é feminina e feminista. Uma mulher forte, 

extremamente coerente e lúcida, tem na identidade de mulher negra uma fonte viva de 

inspiração e de transmissão de ensinamentos. Sua trajetória profissional foi marcada pela 

atuação junto aos movimentos de jovens do meio popular, o que contribuiu muito para suas 

concepções de mundo e para a forma como ela se relaciona com as pessoas.  
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Passei duas décadas atuando numa organização onde vivi diversas situações, 
algumas bem intensas, o que me permitiu fazer uma leitura sobre as relações 
humanas, mas principalmente sobre as relações de poder nesses espaços. Teve 
também minha experiência ligada à juventude do meio popular, essa 
experiência influenciou bastante minha formação. (Diana)  

 

Diana teve, sim, seus caminhos influenciados pelo trabalho dessa organização, mas 

também influenciou com seus posicionamentos éticos e políticos. Ela imprimiu na 

organização a lucidez de sua forma de pensar sobre as relações sociais e raciais desiguais que 

enfrentamos. Hoje se dedica à vida acadêmica, leciona na Universidade, onde reflete sobre as 

mulheres negras e seus contextos de luta. Suas intervenções durante as entrevistas são 

extremamente pertinentes. Ao ouvi-la foi como se passasse um filme na minha cabeça. As 

reflexões levantadas por ela me fizeram pensar sobre a forma como nos colocamos nos 

espaços que compomos diante das situações que se colocam para nós.  

 

4.2 As narrativas 17 

 

Na tessitura das narrativas, os sujeitos foram resgatando suas trajetórias formativas, as 

situações vividas, as reflexões feitas e os posicionamentos assumidos. Nesse processo, eu 

mesma, relembrava a minha própria história, minha trajetória como educadora. Ao final de 

cada encontro, sempre conversávamos sobre as inquietações que havíamos vivido em comum. 

A partir disso, passei a entender a importância de manter o fio condutor das próprias 

narrativas, mas também compreendi que, por mais singulares que fossem as experiências 

relatadas, ao mesmo tempo, estávamos tratando com histórias coletivas, pois mergulhadas em 

um contexto que diz respeito também a outros/as.  

4.2.1 As trajetórias formativas e as escolhas profissionais18 

 

Ouvindo os sujeitos, percebemos que raramente as pessoas atuam nos espaços de 

educação não formal por acaso. Existe uma busca mais ou menos intencional orientando a 

                                                           
17

 Na tentativa de respeitar os “modos de narrar” de cada sujeito, procuramos transcrever as falas organizando-as 
em grandes blocos temáticos. Mas nem sempre aquilo que está sendo narrado abordará apenas o eixo temático. 
No entanto, para manter o “fio da narrativa” procuramos realizar o mínimo possível de cortes. Temos 
consciência que isso pode ter prejudicado a retomada de alguns argumentos.  
18 Foram modificados, além dos nomes dos narradores, nomes de instituições, de bairros, de cidades e quaisquer 
referências que pudessem permitir a identificação dos entrevistados. 
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escolha pela atuação profissional nesses espaços. Há uma espécie de “matriz de experiências” 

que se origina ainda no próprio processo de formação dos sujeitos.  

[...] eu tenho uma trajetória vinculada a movimentos sociais desde muito 
jovem, assim, desde os catorze, quinze anos eu já tinha uma militância na 
Pastoral de Juventude do meio Popular. Então essa referência também foi 
muito forte na minha vida porque era um espaço de afirmação do trabalho 
social, mas também de uma fé que me movia em acreditar num mundo 
melhor, num mundo transformado, no sentido de dignidade, de cidadania, 
pra mim e pras outras pessoas, que eu acho que tá na base dessa dimensão da 
luta. A gente não luta só pela vida da gente, mas das outras pessoas. E nesse 
sentido também dessa militância, acho que eu fui afirmando também 
algumas identidades na minha vida. Essa identidade de educadora, que eu 
acho que é uma identidade em constante construção. A gente não nasce 
educadora, né? Acho que essa história de dom também tem, mas não é o 
único, acho que as pessoas vão aprendendo também, pensando na educação 
como um processo de aprendizado constante, né? A gente não ensina o 
tempo todo, a gente tem que estar sempre aberto a aprender alguma coisa, e 
essas afirmações de identidade, quando jovem, fazer a militância na Pastoral 
de Juventude... A gente tinha uma fala muito forte, uma identidade muito 
forte no protagonismo juvenil, né? E nesse sentido eu era militante, não era 
só uma pessoa que fazia formação. Em seguida eu fui assim, no campo mais 
profissional, quando eu vim pra Recife, que eu conclui o curso de pedagogia, 
fiz também essa escolha no campo da educação não formal. (Joelma). 

 

A minha formação é dividida em várias etapas, eu tive vários processos, e aí, 
assim, vamos dizer, a partir da hora que eu tomei uma certa compreensão e 
entendimento sobre a vida e isso dialogou um pouco com o que eu 
acreditava  e com o que outras pessoas acreditavam e me ajudaram a também 
acreditar... Aí têm vários momentos, porque aí eu tive uma formação inicial 
de jovem, como todo jovem, né? Em grupo de jovem, num momento de 
muita vivência, assim, muito ligado à Igreja, essa Igreja da Libertação. Então 
eu tive esse momento de jovem, que enquanto jovem tudo ali era alegria e 
festa. E também muita batalha, muita realização. Muita possibilidade, muita 
coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha tido a 
oportunidade. E aí, depois eu fui pra experiência religiosa, e aí eu acho que é 
onde eu fiz o contraponto, né? Eu fui estudar no seminário para ser padre, 
então aí você traria um pouco essa coisa das razões por isso, razões 
missionárias, né? A missão, o amor aos pobres, essas coisas assim. Mas ali 
eu conheci um lado que eu não conhecia que era o lado da hierarquia, das 
coisas feitas sem lhe consultar, sem lhe consultar, né? De uma obediência 
cega, de uma contradição grande em termos do que se dizia, do que se fazia. 
A gente vinha de uma formação da igreja dos pobres, opção preferencial 
pelos jovens, e aí eu fui ser s... Aí a suntuosidade s. era outra coisa. E aí você 
tinha um confronto grande com a geração mais antiga, mais hierárquica, 
mais eclesial, mais clerical, e esse grupo novo de jovens que estavam 
chegando, com outra perspectiva e querendo se dedicar aos pobres. Não 
queriam se dedicar aos colégios grandes, a ser funcionário de menino rico, 
né? A vontade da gente era outra coisa. Então, eu acho que aí me fez... Eu 
acho que foi uma decepção bem grande, sabe, me deu uma tristeza grande, 
porque você tinha um grupo de amigos que tinham muita disposição, 
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vontade, dispostos a renunciar muitas coisas boas em termos disso, e de 
repente você estava num lugar em que as pessoas simplesmente 
desqualificavam isso, não valorizavam isso, e o tempo todo diziam que era 
outra coisa que a gente devia fazer. Você vem todo motivado, mobilizado 
pra isso, inclusive numa perspectiva de fé, você achava que a missão, vamos 
dizer, de Jesus Cristo era essa, e se era pra seguir ela, era pra fazer isso! Não 
era outra coisa. Essa foi um grande... um momento de muita dificuldade pra 
mim. Eu ainda resisti um tempo, passei ainda seis, sete, oitos anos da minha 
vida... E eu estava bem disposto a continuar, mas quando eu vi todos os 
meus amigos serem mandados embora e o tempo todo eu estar na berlinda... 
O tempo todo muito exposto a essa coisa. E diante de uns acontecimentos, da 
perda de dois grandes amigos que eram bons s. que nos acompanhavam, que 
faleceram prematuramente, a gente ficou sem o chão, assim, a quem 
recorrer, alguém que desse a força pra você. Então, com essa ausência, aí eu 
me senti bem sozinho. E diante de algo, assim, eu pensava: “não tem futuro 
esse negócio. A gente se quiser fazer uma coisa melhor não pode ser aqui, 
tem que ser em outro canto”. Mas havia certa insistência da minha parte pra 
tentar continuar a optar por aquilo mesmo e acreditar que podia ser. 
(Francisco)  
 

[...] eu venho de uma ação anterior ao meu engajamento no GECA. Antes, eu 
tive uma experiência na Igreja Católica junto ao Movimento de Jovens do 
Meio Popular lá no Alto José do Pinho. E assim, eu aprendi a partir dessa 
experiência na Igreja uma compreensão chave que vai influencia toda minha 
atuação profissional: a questão da diferença. Veja, entendi, que na verdade o 
problema não é a diferença, mas é como a gente se relaciona com essa 
diferença e como a gente se trata enquanto diferente. (Diana). 
 

Com intensidades distintas, para os sujeitos entrevistados, a relação com alguma 

experiência no âmbito da Igreja foi o que impulsionou certo engajamento com os movimentos 

e com as organizações da sociedade civil. Para alguns, o deslocamento de um âmbito a outro 

foi também marcado pela decepção com a experiência religiosa institucionalizada. Uma 

experiência difícil já que marcou como uma “primeira decepção” como educador. Um 

momento em que foi preciso se não “abrir mão dos sonhos” redimensionar as crenças. 

 

Sim foi um momento difícil, muito, porque eu terminei saindo do seminário. 
Fui convidado a sair do seminário, tinha toda uma vida organizada, tinha 
saído de casa, tinha vindo morar aqui. Tinha saído do Ceará pra morar em 
Pernambuco, em Recife e tal, tinha constituído uma vida aqui em 
Pernambuco, quando de repente alguém diz “não, aqui você não fica mais, 
vá-se embora, vá cuidar da sua vida, a gente não quer mais você aqui não”. E 
aí deu aquele negócio e eu disse “rapaz, nunca mais eu quero saber desse 
negócio na minha vida, nunca mais. Eu digo: “meu Deus, como é que 
pode?”. E aí tem a ver com a sua juventude, né, com as perspectivas de 
jovem. Eu acho que é um momento até difícil, foi um momento que eu... eu 
era bastante jovem. Então eu estava num processo de decisão sobre a vida, 
né, do que é que eu ia viver. E aí realmente foi pra mim, assim, um momento 
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assim que não valia mais a espiritualidade, missão, fé, essas coisas todas de 
repente perderam sentido. Aí isso pra mim foi muito forte porque eu tive que 
me reencontrar nesse negócio, né? (Francisco)  

 

Assim, os sujeitos relatam a vivência precoce de um processo de desconstrução em 

relação a algumas crenças básicas; essa desconstrução é percebida, ao mesmo tempo, como 

um “abalo” e como um processo complexo de “remodelagem” de suas existências.  

 

Ah! Sim, sim... agora é mais fácil compreender o tanto de coisa que havia 
naquela situação, mas na época, na época era algo bastante difícil. Até por 
conta da idade, a gente era muito jovem, então tudo aquilo tinha um peso 
grande na vida da gente. Às vezes, não era uma coisa comigo, entende? Foi 
uma coisa feita com muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas que tinham 
muita vontade. Em Recife, muitos jovens se desiludiram com a Igreja, com o 
comportamento de algumas pessoas dentro da Igreja. Aí toda aquela coisa da 
missão, do amor, da fé, isso foi sendo abalado. A sensação? A sensação era 
que tavam acabando com tudo, destruindo literalmente tudo. Eu ainda fiz um 
exercício de tentar ficar lá, mas acabei indo embora. (Joelma)  

 

A ruptura com a Igreja funcionou como uma primeira clivagem, definindo os rumos 

formativos e profissionais dos sujeitos. Aos poucos, eles/as foram percebendo que “não 

cabiam” naquele lugar. Situação que os impulsionou a querer “viver uma outra experiência de 

fé” distante de uma estrutura hierárquica, autoritária e vertical. Com exceção de Germana que 

não vivenciou essa relação direta com a Igreja, em sua juventude, para os demais esse foi um 

momento de transição existencial porque quando “caiu a ficha”, eles perceberam com mais 

clareza sua opção de vida: lutar por uma sociedade justa.  

 

Então isso teve um impacto muito grande. Aí, como todo mundo, você fica um 
tempo meio perdido, tentando rearrumar a vida e isso significava arranjar um 
emprego, significava sair de um lugar que lhe dava conforto pra um lugar que 
você tava inseguro, incerto... E mesmo com os amigos... Mas tem que tocar 
sua vida. Então esse foi um dos momentos, assim, bastante pesado, e que eu só 
me reencontrei depois de um certo tempo. Então eu fui reconcertar a vida e tal. 
E aí, nesse processo, assim, que a gente sai, você ta nesse momento, você ta 
naquele lugar ali que lhe dá segurança, que parecia ser a possibilidade de um 
novo... Um novo céu, uma nova terra, né? Como diziam, pregaram tanto na 
nossa cabeça, novo céu e nova terra, mas não era bem assim, né? Aí você sai 
disso, aí vai viver sua vida e começa a trabalhar... (Francisco)  

 

A partir dessa fase, os sujeitos entram em outro momento de sua formação, mas que 

ainda mantem uma relação com suas formas anteriores de ver o mundo e intervir na realidade. 
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É o momento em que a identidade de militante começa a ser delineada, indicando uma fase de 

vida em que se começa a buscar espaços que possam materializar seus sonhos e utopias. 

 
Eu tive uma formação militante muito forte, assim, eu nunca abri mão das 
minhas compreensões de mundo, né? Não tinha muito onde vivenciar do 
jeito que eu queria, tive que reencontrar um outro lugar pra fazer isso, né? E 
aí eu comecei a me envolver com outras histórias... política, passei a me 
interessar pelas políticas públicas do campo da educação. Fui estudar, fazer 
ciências sociais, fiz um mestrado em educação: virei professora. E aí tem 
uma outra coisa que é forte: você constitui uma utopia, quer dizer, você 
constrói uma visão e passa a buscar as instâncias para uma nova sociedade. 
E nessa história a gente foi construindo uma outra compreensão de mundo, 
outra forma de estar no mundo. Você vê a máquina pública e os que se 
consideram os donos da máquina pública. E passa a buscar formas coletivas 
de intervenção. (Diana) 
 
A gente entrou numa disputa mesmo. A gente passou a construir uma 
compreensão de mundo e vendo que lugares podiam ajudar a concretizar 
essa compreensão. Um lugar pra gente conversar, trocar ideias, mesmo que a 
gente tenha que dizer alguns desaforos com os outros, mesmo que a gente 
tenha que brigar em nome de alguma coisa, tenha que desconsiderar certas 
coisas que o outro acha verdade última, mas eu sempre tive isso como um 
lugar importante para concretizar nossa compreensão da vida. Aí, eu fui 
trabalhar numa Ong, né? (Joelma) 

 

Foi então a partir da militância política que os sujeitos encontraram outros lugares 

para expressar suas visões de mundo e seus desejos de mudança. Para todos, é um passo novo 

na sua formação pessoal e profissional: a possibilidade de atuar no campo das organizações da 

sociedade civil. Nessa etapa, eles vivem “grandes momentos”, construindo além de relações 

profissionais, relações efetivas de amizade.  

 
Aí na militância... Aí eu fui pra militância nas Ongs, né? Fui trabalhar num 
centro de formação que era o CEPAC, que é o Centro Pernambucano de Arte 
e Cultura. Aí eu fui pro CEPAC. O CEPAC foi uma experiência significativa 
e maravilhosa. [...] Eu trabalhei no CEPAC, fui educado e fui formado, 
participei de muita formação do CEPAC e depois me tornei educador do 
CEPAC. (Francisco). 

 

Todos relatam que a atuação nas organizações da sociedade civil foi determinante 

tanto existencial quanto profissionalmente, inclusive Germana que não vivenciou uma ligação 

mais estreita com a Igreja reconhece a importância desses espaços para sua formação. 

Embora, no seu caso, o interesse profissional nesses espaços se relacione com o seu 

pertencimento a um bairro periférico da cidade. Ela cresceu no Alto Santa Terezinha, zona 

norte do Recife. Para ela, a experiência de ser jovem na periferia influenciou sua escolha pelo 
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curso de Serviço Social e, posteriormente, pela militância em um espaço de educação não 

formal.  

 

Para começar é interessante colocar que eu entrei na GEPAM como 
estagiária, passei um ano estagiando e depois eu fui contratada pra trabalhar 
como educadora na formação de jovens que a GEPAM também fazia. Então 
primeiro pra mim foi um desafio porque eu não tinha tido outras 
experiências de estágio, praticamente eu comecei estagiando na GEPAM, já 
tinha passado pelo NAI – Núcleo de Atenção ao Idoso, depois vim direto pra 
cá pra estagiar e aqui, que eu tinha muita vontade. Aqui o meu trabalho, o 
estágio, era voltado pra o acompanhamento do prezeis, que era mais ligado 
as lideranças comunitárias, que é o plano de regularização das zeis. Depois 
surgiu essa oportunidade de trabalhar junto com uma formação de jovens e 
aí a gente... Era um trabalho com outros educadores, então, no começo as 
minhas dúvidas, dificuldades, a gente, eu fui vencendo porque a gente 
construiu de forma coletiva a questão dos conteúdos, dos trabalhos, da 
metodologia, a gente foi construindo de forma coletiva. Aí a gente trabalhou 
um ano, mais de um ano nessa formação de jovens. Aí depois disso, aí 
continuou, aí teve outros programas também ligados a juventude. Foi o 
consórcio da juventude e teve um programa que era mais, vamos dizer 
assim, tinha um peso maior a questão da formação política, essa coisa da 
cidadania, porque esses outros era a questão da formação para o mercado de 
trabalho, mesmo tendo a questão política, que a GEPAM sempre teve muito 
forte nas formações com jovens. Então teve uma formação continuada para 
jovens, aí eu tive uma experiência na parte de formação de pesquisadores. 
Era um programa de formação que envolvia vários conteúdos. Foram duas 
turmas. Foi uma turma, depois outras, mas eu não me lembro o ano 
exatamente. Essas foram experiências com juventude. Depois, eu acho que 
em 2007 eu fiz um concurso do projovem19 e fui chamada pra participar 
como educadora da disciplina de ação comunitária como assistente social. Aí 
eu passei quase dois anos dando aula no projovem. Ficava na GEPAM de dia 
e no projovem a noite. No projovem era mais... Eu levei muita coisa daqui 
da GEPAM pra lá, né? Porque no projovem já vinha tudo construído, eu 
estranhei muito, que era tudo assim: apostila, com formato, e a gente não 
podia fugir muito do que tava proposto ali... Eu trazia umas discussões, 
dinâmicas, formas de fazer, mas era diferente daqui da GEPAM, tinha que 
ter... Não era uma camisa de força, mas eu percebia que era mais...era muito 
amarradinho a programação, tudo muito... Já vinha pronto de cima pra 
baixo... Mas foi uma experiência também muito boa. Durante esse tempo do 
projovem também teve uma época que eu fiquei fora da GEPAM porque o 
projeto que eu trabalhava tinha acabado. Depois eu voltei pra GEPAM 
porque teve outros projetos. E aí quando eu voltei, eu já voltei pra um 
programa específico que GEPAM tinha... Era a questão de acompanhar uma 
região lá do bairro de Casa Amarela que tinha uma federação de 
organizações comunitárias, a gente tinha esse acompanhamento, junto às 
lideranças dessa rede. (Germana) 

 
                                                           
19 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – o Projovem é um programa do Governo Federal criado em 2007. 
Dividido em modalidades, atende aos jovens cuja faixa etária compreende-se entre 16 e 32 anos. Para maiores 
informações, consultar www.brasil.gov.br/programas/projovem.  
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O que percebemos é que todos os sujeitos entram nos espaços sociais a partir de 

concepções anteriores sobre educação e liberdade. Essas concepções têm origem na sua 

juventude, através da participação seja em grupos ligados aos movimentos de juventude 

popular da Igreja, seja na própria vivência como morador de um espaço popular.  

A questão é que todos sentem a possibilidade de colocar em prática, nas organizações 

sociais, aquilo em que acreditam e que aprenderam quando jovens.  

 

Em seguida eu fui assim, no campo mais profissional, quando eu vim pra 
Recife, que eu conclui o curso de pedagogia, fiz também essa escolha no 
campo da educação não formal. [...] Eu sempre tive essa ideia de que o curso 
acadêmico tinha que me ajudar a estar nesse espaço que eu sempre apostei 
né? Dos movimentos sociais, das coisas que eu já participava. Então o curso 
de pedagogia tem muito também essa afirmação pra mim, de educadora. Eu 
sempre achava na minha vida que eu não ia pra sala de aula. Quando eu tava 
na faculdade eu dizia sempre isso, eu não tinha essa ideia de que a formação 
em pedagogia necessariamente tinha que ser na sala de aula pra processar o 
ensino, mas eu tinha a ideia de que na pedagogia, pensando o espaço de 
ensino e aprendizagem, eu tinha um lugar pra ajudar as pessoas num 
processo de formação mais constante, mais continuado. Então eu fui. Aqui 
em Recife, eu passei por vários espaços de formação, seja como assessora, 
seja como profissional no campo administrativo também, eu trabalhei em 
vários sindicatos, rurais e urbanos, aqui em Recife. Dialogando com o 
espaço também profissional do próprio desafio de fazer as coisas e da 
própria condição também financeira, da sobrevivência, mas sempre desse 
fundo assim do compromisso que eu sempre tive com os movimentos 
sociais. Então depois da Pastoral de Juventude, vim, pra Recife, fiz essas 
assessorias no campo rural e urbano, e fui me afirmando muito também no 
trabalho com as mulheres e com a juventude. Então, eu passei oito anos 
como educadora na EFOPP, que é uma escola de formação política, com 
movimentos sociais no nordeste. Eu tenho boas referências desse espaço 
porque... primeiro porque a EFOPP é uma Ong, mas ela tem uma origem 
muito que... a gente diz que bebe na fonte da educação popular, então, era 
assim, pra mim era o achado, era fazer... eu tava terminando o curso de 
pedagogia e fui trabalhar como educadora numa escola de formação que tem 
como referência o trabalho da educação popular, e lá me afirmei também no 
trabalho mais com juventude. (Joelma) 
 
[...] eu comecei como estagiária. Comecei num processo de estágio, tava 
terminando a graduação em sociologia, aquele estágio obrigatório que a 
gente tem que ter, o estágio institucional, né? Vindo da Unicap. E eu fui pra 
um departamento de documentação; veja, eu já entro meio, de forma curiosa, 
porque assim, eu fiz a seleção pra integrar a equipe que trabalhava com as 
comunidades na questão da assessoria popular, [...] tinha uma relação direta 
com a comunidade, então isso que me levou para o processo seletivo de 
estágio. Só que nesse processo seletivo foram muitos candidatos e assim, eu 
já tinha tido a experiência do departamento de memória do Alto José do 
Pinho, então isso já constava no meu currículo e aí me chamaram pra 
desenvolver um estágio no setor de documentação que estava se 



78 

 

reestruturando nesse período. E aí eu fui, passei um ano e nove meses mais 
ou menos, como estagiária. Um estágio que deveria ter sido de seis meses, 
renovados por mais seis. Enfim... Então nesse lugar eu fazia as leituras dos 
documentos, fazia as sínteses dos documentos e indexava no sistema. Mas de 
olho sempre na questão de ponta que eu dizia, que era a atuação nas 
comunidades. Enfim, eu terminei o estágio, apresentei meu relatório e no 
relatório aí eu disse que gostaria de ter uma inserção nas comunidades, que 
era o que tinha me motivado lá no começo a me inscrever pra seleção né? 
Então, nesse contexto já tinha as relações internas e tal aí eu saí da 
documentação e fui para a equipe. Passei a integrar a equipe. (Diana) 

 

Joelma tinha clareza que não queria fazer um trabalho convencional em sala de aula. 

Ela acreditava nos princípios da Educação Popular. E Diana tinha o desejo de realizar um 

trabalho que, como ela mesma diz, tinha relação com a comunidade. Para elas, nesses espaços 

poderiam colocar em prática seus sonhos e crenças. No entanto, esses lugares também 

possuem sua própria trajetória nem sempre convergentes com o caminho dos educadores.  

 

[...] eu entrei lá na década de 90, o começo da década de 90 e saio em 2011 
[...]. Aí veja, ao longo desse período a gente tem uma mudança bastante 
significativa. Dos anos 80, do processo de redemocratização que a gente 
reconquista a questão do direito ao voto, então as primeiras eleições 
municipais e a década de 90 é uma década onde vão se instituir as Ongs. As 
Ongs assim, é, porque antes disso eram entidades sociais, as organizações 
eram muito parecidas com os sujeitos com as quais elas lidavam, agora elas 
tinham uma estrutura diferenciada tal, mas tinha uma aproximação muito 
grande do ponto de vista da função social né? A década de 90 vai demarcar 
esse diferencial e as filiadas da AbOng, porque assim, tem as organizações, 
entidades civis sem fins lucrativos que engloba tudo né? Do ponto de vista 
do estatuto. Mas do ponto de vista da vinculação e da identidade de AbOng, 
não são todas, tem um diferencial, aí a gente tem um ciclo e tem inclusive 
uma organização nacional, que são as AbOngs regionais, a AbOng nacional, 
né? Tem essa estrutura. (Diana) 

 

Desse modo, eles/as compreendem que as organizações da sociedade civil têm origens 

diversas. Algumas emergem ligadas ao trabalho de base realizado juntamente com a Igreja. 

Outras se institucionalizam pela intervenção de pessoas ligadas a lutas sociais específicas 

como a defesa dos direitos das mulheres, dos jovens, da comunidade negra, etc. Enquanto 

outras resultam da institucionalização de trabalhos desenvolvidos por lideranças enraizadas 

nas comunidades populares. Assim, as organizações sociais possuem especificidades que 

estão relacionadas com o contexto e com os perfis de cada profissional que compõe a equipe, 

bem como com as temáticas que cada organização prioriza. Mas, ao mesmo tempo, elas 

representam uma abertura para práticas de educação libertárias e coletivas. As narrativas são 
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bastante claras nesse aspecto. Apesar das especificidades, as organizações sociais são vistas 

como espaços onde se criam relações que põem em jogo as estruturas de poder vigentes.  

4.3 Os jogos de poder e as formas de resistência 

 

Por outro lado, todos os narradores sem exceção relataram como uma contradição viva 

desses espaços a questão do financiamento que, como discutimos anteriormente, tem criado 

problemas para a sustentabilidade das organizações sociais. Francisco, por exemplo, quando 

começou a contar sua trajetória na educação não formal relatou imediatamente o fechamento 

da organização da qual fizera parte: 

 
Então eu vi definhar muito essa coisa, né? Também falta de condição, das 
pessoas, então, por exemplo, o CEPAC, uma das motivações do fechamento 
do CEPAC é porque a gente partia do princípio de que quem desejasse 
formação teria que ter as funções materiais para garantir a formação, que a 
gente não deveria ser uma Ong que só captava recursos para formar os 
outros. A gente deveria ser assim: as pessoas demandam do CEPAC uma 
formação que a gente é capaz, a partir da nossa qualificação, oferecer essa 
formação, no campo da formação política, no campo da formação do diálogo 
entre as várias linguagens, a arte e a política, a arte, a cultura, o movimento, 
a criatividade, a autonomia, a determinação, que eram coisas com as quais 
no princípio nós trabalhávamos. Então essa posição política que nós 
tomamos no CEPAC, quando a gente resolveu fechar o CEPAC, era 
justamente por isso, uma das coisas, a principal condição era essa. E nesse 
quadro, bem desolador, muita gente indo embora, porque precisava 
trabalhar, precisava ganhar dinheiro, tinha família, muita gente precisando 
cuidar da vida, porque não dava mais pra viver, do trabalho lá. Muita gente 
muito triste, porque não podia executar as coisas. Por exemplo, a gente 
também teve isso, que de três em três anos precisava fazer todo um esforço 
homérico pra fazer um projeto pra mandar. Isso desgastava a gente, dava um 
desânimo até, era um diálogo difícil com a cooperação internacional, esse 
negócio de comunidade européia, essas coisas, uns editais muito sem dar 
liberdade pra gente agir. Então isso foi um momento difícil também porque a 
gente... Aí pra mim foi... Pra mim o mais difícil foi quando a gente decidiu 
fechar o CEPAC. Não que eu não tivesse consciência do que a gente tava 
fazendo e que aquilo foi coletivamente pensado e decidido junto. Não foi 
uma coisa sem passar por instâncias de diálogo, e de muito diálogo mesmo, 
com muita gente, inclusive gente que não era do CEPAC, amigos da 
universidade, amigos do partido, amigos de governo, amigos que eram 
simpatizantes, gente que tinha passado por essa formação. A gente tava 
tirando o chão debaixo dos pés, porque a gente tava deixando de fazer uma 
coisa que a gente considerava importante: a formação. Continuei dizendo 
isso, a gente tava tirando debaixo dos pés um coletivo de pessoas que se 
compreendiam bastante, que conseguiam lidar com conflitos e com as 
dificuldades e com os diálogos de forma tranquila, na roda. Eu até brincava 
muito porque às vezes tinha umas arengas pesadas. Vixe Maria, o mundo ia 
se acabar. Eu dizia: “nunca mais eu venho aqui, eu tenho mais o que fazer da 
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vida”. Mas era bom... E você tava perdendo um ambiente de trabalho, do 
ponto de vista financeiro também, que era uma condição de vida 
interessante, mais tranquila. Economicamente a gente tava perdendo as 
condições que foram diminuindo. (Francisco). 

 

O relato deixa perceber que os conflitos são inerentes ao funcionamento das 

organizações sociais, contrariando certa visão idealista que existe acerca desses espaços. Para 

muitos, inclusive para os estudantes de pedagogia, os espaços não formais de educação, 

muitas vezes, são projetados como lugares onde não haveria disputas, conflitos ou relações de 

poder. Tudo se passa como se esses espaços fossem “oásis” no meio do “deserto” 

representado pelas organizações formais de ensino.  

Contudo, os relatos indicam não a ausência de conflitos e problemas, mas a percepção 

de que os conflitos são apreendidos e até mesmo mobilizados como fonte de aprendizados. No 

relato de Francisco, o impasse ocorre quando os conflitos deixam de ter esse aspecto 

formativo. Nesse momento, diz ele, “é melhor não continuar”; é melhor “decidir pelo 

fechamento” mesmo que isso signifique perder o próprio chão a esvaziar o conteúdo 

formativo das ações, mesmo conflitivas e contraditórias, desenvolvidas pelas organizações.  

Assim, os sujeitos compreendem as crises vividas pelas organizações sociais em seu 

cotidiano concreto enquanto se configuram como espaços de formação que diferem, 

radicalmente, da crise provocada pela mudança nas pautas da cooperação durante a década de 

90. Essa crise, dizem os sujeitos, trouxe exigências externas à dinâmica das organizações, 

provocando alterações significativas no seu modo de atuar e, no limite, impedindo seu 

funcionamento em termos que eles/as consideram propriamente formativos. 

 

Atualmente existe uma exigência de retorno com relação aos projetos muito 
grande. Antes não era assim não, era mais tranquilo, agora tem uma tensão 
no ar. Aí quando você tá assim diretamente ligada com esse tipo de projeto, 
em que você trabalha com metas e prazos, que você... Que não depende 
somente de você... Nesse projeto que eu tô atual, cada um tem um papel né? 
A GEPAM tem um papel, a criança tem outro papel, a liderança tem outro 
papel, os moradores... Então não depende exatamente da GEPAM, ou do 
meu trabalho exclusivamente. Eu acho que esse nível de exigência com 
algumas dificuldades que tem tido, com relação as lideranças comunitárias 
tem acontecido um certo desgaste, com relação a esse trabalho, mas fora 
isso, a organização que financia, ainda ela é uma organização que a gente 
consegue trabalhar, (porque tem outras, que a relação... são muito 
arrogantes) que faz juz a esse nome de parceira, porque se a gente precisar, 
disser que tá com uma dificuldade a coordenadora vem, faz capacitação, vem 
pra os planejamentos, faz questão de estar aqui nas avaliações, nos 
planejamentos. A única coisa que a gente percebe é que a gente é muito 
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demandado por eles durante o ano com relação a visitas, a relatórios, a tudo 
isso, e a dificuldade de mostrar, de explicar, de medir, de mostrar o que é o 
trabalho da gente em casa Amarela, de medir os impactos, mensurar os 
resultados, transformar em números, mostrar as melhorias do ponto de vista 
político. Como a gente vai mostrar? Não é uma coisa que se vê. Os nossos 
resultados são mais demorados, são a longo prazo, é mais difícil de 
visualizar. (Germana).  

 

O impacto da mudança de estilo na cooperação internacional foi intenso e traumático. 

Várias organizações fecharam, outras demitiram um numero considerável de educadores. 

Curiosamente, autores já utilizados por nós (LYRA, 2005, PARK; FERNANDES, 2005, 

CORAGGIO, 1996, LEBON, 1998, TEIXEIRA, 2003) tratam desses impactos. Com maior 

ou menor intensidade, todos os sujeitos sentiram os efeitos do acontecimento.  Os 

entrevistados parecem confirmar a posição defendida pelos autores. No entanto, ressaltamos, 

embora esses autores não tratem disso, para todos os entrevistados, os impactos mais duros 

foram sentidos pelas pessoas envolvidas, ou seja, não se tratou de uma mera crise 

administrativa.  

Para os nossos sujeitos não estava em jogo apenas o modo como as várias 

organizações operavam no âmbito da captação e gestão dos recursos. Para eles/as, a crise 

implicava uma alteração na dinâmica formativa desses espaços, e, por isso, houve um 

rebatimento direto no cotidiano e na vida dos profissionais. Uma situação que eles/as 

chegaram a adjetivar como “desoladora”. 

 
[...] a gente tava percebendo isso e que você sabia dessa história há dez anos. 
Essa crise, essa mudança estrutural da cooperação junto ao Brasil, isso tava 
realmente... Isso já tinha sido avisado, você tinha realmente uma... Você 
fazia uma leitura da realidade de que realmente isso iria acontecer, já vinha 
acontecendo há muito tempo e iria se agravar. Então aí você tinha uma 
consciência disso. Mas é muito ruim você ver lugares que tinham uma 
atuação... Você ver espaços, pessoas, coletivos que tinham uma coisa tão 
importante na formação das pessoas, tão importante na mobilização, tão 
importante na tomada de consciência de uma outra forma de viver, de querer 
viver e acreditar que pode, né? Assim, era muito difícil, não foi uma coisa 
tranquila não. (Francisco) 

 
Em meados dos anos 90, por exemplo, foi uma grande crise nas Ongs. 
Algumas Ongs fecharam, né?  A gente teve que reestruturar completamente 
o projeto institucional, algumas pessoas saíram, houve uma tensão porque 
algumas pessoas foram demitidas e o critério de demissão se privilegiou 
certas coisas que tem um rebatimento na sua reflexão. (Diana).  
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O impacto financeiro não foi só no sentido da gestão da instituição, de um 
déficit que sempre diziam, a cada ano, e a gente ia só escutando, escutando, 
escutando, até que em 2011 a coordenação disse “olha, o déficit é muito 
grande e a gente vai ter que fazer redução de quadro”. Então, pra gente foi 
impactante a forma, né? O formato não só de anunciar a decisão, mas o 
modo mesmo de compreender e aceitar o que estava se passando. E aí isso 
me impactou não no meu papel de educadora, porque, assim, depois eu 
fiquei numa depressãozinha aí de uns quinze dias, mas depois eu disse “não, 
o meu lugar de educadora não se limita ao AFAM”. Então acho que é o 
contrário, acho que isso... Não é que veio no momento certo, porque hoje eu 
tô num lugar profissional que eu não sei se eu saio amanhã, mas me desafiou 
a pensar esse lugar meu de educadora pra além do AFAM. Então quando as 
pessoas diziam assim “quem perdeu foi o AFAM”, eu dizia “é mesmo, quem 
perdeu foi o AFAM”. Então eu acho que tem muito da dinâmica formativa 
também da instituição, né? Hoje eu tenho uma boa relação, embora não 
queira mais ter nenhuma aproximação institucional, porque eu acho que o 
formato de como foi conduzido não foi o melhor. Agora, a decisão de 
diminuir quadro sempre é dramático demais, né? (Joelma).  

 

O relato de Joelma é significativo na medida em que pese a experiência mesma de 

demissão. Ou seja, a força dramática do seu relato decorre justamente de sua decepção com a 

forma como a organização lidou, desde uma perspectiva formativa, com as pressões oriundas 

dos financiadores. Vale lembrar que nesse período as organizações passavam por um período 

complicado com relação a captação de recursos financeiros, devido justamente a essa crise, 

conforme vimos com a ajuda de Lyra (2005), Teixeira (2003), Souza (2009), entre outros. No 

entanto, é possível constatar que esses autores discutem a questão da crise sem aprofundar 

seus impactos na vida das pessoas, sobretudo dos educadores. Assim, sua “depressãozinha de 

quinze dias” não pode ser subestimada.  

 
E aí quando foi em 2011, com a crise das instituições, a crise financeira, o  
AFAM passou por essa crise e uma das medidas foi demissão, redução de 
quadro, redução de despesas. Era tudo junto né? Então eu fui demitida com 
mais três pessoas. Assim, foi um impacto pra mim, porque eu não tava 
preparada, assim. Diferente da EFOPP, onde eu criei um movimento pra sair. 
Aí fui demitida no sentido assim, porque eu passei na seleção então foi tudo 
negociado, eu saí tranquila. E no  AFAM eu não saí tranquila. Eu fui 
demitida em função de um contexto, né? E de um posicionamento também 
político da instituição. Como muita gente me conhecia em função do 
movimento de mulheres, muita gente ficou impactada. Porque era um lugar 
que eu me dedicava muito pra fazer as coisas, assim. Então com certeza 
também deve ter tido avaliação com relação a minha atuação, de algumas 
coisas que eu posso ter errado, mas não foi esse o tom da demissão. Não foi 
você está saindo porque deixou de ter compromisso, porque deixou de 
cumprir. Não foi esse, mas foi da situação econômica, que isso foi o que 
passou pra fora, que foram quatro demitidas de uma vez só e que pro  
AFAM foi um baque também né? Porque perder duas educadoras e duas 
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pessoas do administrativo de uma vez só... É, mas as instituições também 
continuam, as pessoas passam... o  AFAM tá aí. E eu avalio também que eu 
tenho uma coisa na vida assim, que é pra enfrentar. Se tem que enfrentar isso 
aqui hoje, então eu vou à luta e brigo por isso. Então a demissão no  AFAM 
embora tenha sido dessa forma, eu acho que foi um momento também bom 
pra mim, pra buscar outros espaços. Então teve essa diferença. A diferença 
foi essa. (Joelma).  

 

Os impactos subjetivos dessa dinâmica foram narrados com uma expressão curiosa: 

“do luto à luta”, onde a primeira coisa  

 

É a luta, é a luta pela sobrevivência também né? Tem dois fatores muito 
fortes. Um é a questão da minha própria idade né? Eu tenho mais de 50 anos. 
E uma das coisas que pesou muito na minha vida nesse momento eu pensei: 
“pô, eu com 50 anos, o mercado de trabalho é muito exigente né, é muito 
discriminatório com a idade das pessoas”, então de uma certa forma eu 
ficava com um certo receio, medo mesmo né desse enfrentamento, dessa 
crise. Mas por outro lado, assim, a minha prima que mora no Piauí, ela dizia 
mesmo assim: “olhe, você tem uma capacidade que quem tem que 
reconhecer primeiro é você. As outras pessoas que lhe conhecem, sabem da 
sua capacidade. Então quem tem que reconhecer é você”. Eu ficava 
pensando: é mesmo. Mas eu ficava, assim, era uma coisa que me dava força 
e ao mesmo tempo me dava um medo mesmo. E assim, esse medo do pouco 
espaço no mercado de trabalho... Sim, aí eu acho que isso é que dá força pra 
enfrentar essas crises, a gente tem que seguir. Aí no meu caso esse da idade 
era muito forte, foi o primeiro impacto mesmo. E depois, e tinha essa 
história também do poxa, porque que eu fui demitida do  AFAM, mesmo 
com esse reconhecimento todo, que todo mundo tem, que eu tenho, foi pra 
onde? Então esse tipo de coisa dava um certo medo de enfrentar. Depois, o 
que motivava era exatamente isso, a necessidade da luta, ter que arranjar 
outro emprego, ter que sobreviver, ter que pagar apartamento, manter casa, 
ajudar a família, que sempre fiz isso. Então esse outro lado dessa força, de 
tudo que se construiu antes, pra dar processo de continuidade. Porque senão 
você entra num nível de depressão de achar que não faz nada. Que não foi, 
que não tem essas qualidades que as pessoas reconhecem, que não valeu a 
pena. E eu sou muito otimista também na vida. Acho que é um lado bom 
também em mim. Eu sou de enfrentar. Se tiver que dar uma notícia triste tem 
que dizer logo, não arrodeie. E tem que dizer logo. Se tiver que enfrentar 
uma determinada situação, se tiver que buscar ajuda eu vou buscar ajuda. 
Então isso me ajudou muito. A frase até hoje faz esse eco, sempre que eu 
tenho que enfrentar alguma coisa e essa da minha prima também que dizia 
isso. Ela dizendo é você que tem que reconhecer. Então, foi o ano de 2012, 
né, até quase o final dele, que eu fui pra Brasília em setembro. Então o ano 
de 2012 foi o ano que eu fiz muitas coisas, de muitas coisas assim, com 
muita rapidez e muito diferente. E me mostrou uma capacidade de agilizar 
mais. E isso foi muito bom até profissionalmente pra mim. Eu fui pra 
assessoria sindical, fui pra assessoria de movimento de mulheres, eu fui fazer 
assessoria a um projeto institucional de movimento de mulheres do nordeste. 
Eu disse: “será que eu vou dar conta”? Eu fiquei com receio. Eu sabia que 
dentro do  AFAM esse tipo de tarefa a gente distribuía muito entre a gente. 
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Essa era uma coisa bacana que tinha muito lá. Aí eu ficava: “será que eu vou 
dar conta”? É uma avaliação da instituição. É uma avaliação que vai pra 
cooperação internacional. Mas aí eu dei conta e foi uma experiência super 
bacana, fazia reuniões com a diretoria do movimento e elaborava o projeto. 
Era elaborar um projeto pra três anos de atuação da instituição aí depois que 
eu saí, aí dá um certo convencimento. Que eu sou convencida. Aí disse: “pô, 
dei conta disso”! Então essa saída me abriu as possibilidades de fazer mais 
coisas que me desafiavam. Então isso foi muito bacana. Ao contrário de 
achar que me botou pra baixo, foi o contrário. Foi o período em que eu fiz 
mais coisas em pouco tempo. Ir até o lugar que eu tô hoje, da consultoria. Eu 
fiz cinco produtos de consultoria em um ano. Não tô dizendo isso pra me 
exibir, mas pra perceber essas possibilidades que a gente às vezes se acha 
menos... Mas então, o acúmulo dessa historia, dessa trajetória, das 
experiências que eu acho que é o mais forte, essa experiência concreta do 
diálogo com o movimento, da escrita com o movimento, isso não tem preço. 
Não tem nenhum cartão de crédito que passe. Então é isso, se tem que ir a 
luta, tem que ir mesmo. Não tem conversa. (Joelma).  

 

A crise financeira das organizações sociais brasileiras, nos anos 1990, guarda assim 

um aspecto praticamente ignorado pelos analistas e pesquisadores do campo da educação não 

formal: os impactos subjetivos nas vidas dos/as educadores/as envolvidos, muitos deles/as, há 

décadas com esses espaços. Foi um contexto de preocupação e principalmente desânimo e 

descrédito superado apenas com a ajuda dos amigos e, em alguns casos, apenas com a própria 

capacidade dos sujeitos de se reinventarem como pessoas e como profissionais.  

Joelma, por exemplo, se tornou capaz de realizar trabalhos que, segunda ela, nunca 

tinha pensado que fosse capaz.  Francisco também trouxe sua experiência de reconstrução de 

si mesmo a partir da dissolução do grupo em que participava. De fato, como lembra Josso 

(2008), o sujeito apresenta na narrativa as várias formas de representação de si mesmo que é 

capaz de assumir na própria vida.  

 
O primeiro impacto era saber que aquele grupo não estaria mais junto, a 
gente tinha um nível de maturidade, de relação, que a gente tinha maturidade 
para reconhecer todos os dias os conflitos, mau humor, qualquer coisa, 
aquele grupo sentir que, aquelas pessoas que a gente compartilhava uma 
experiência educativa que também era para nós, não era só para os outros, 
que era coletiva. Isso para mim, dava uma sensação de orfandade muito 
grande, isso para mim foi um coisa assim... que era... Não que fosse fácil, 
“era tudo maravilha, todo mundo rindo todo dia”. Não, tinha hora que era 
difícil, tinha hora que era muito engraçado, que era, em todo e qualquer 
aspecto, as decisões, assim, isso era uma das coisas que ainda me faz falta. 
Claro que eu estou em outros coletivos, mas aquilo era o coletivo do dia a 
dia, era todo dia, aquilo eu ia e voltava todo dia, de casa para lá, voltava para 
lá. Eu fiquei nesse período externamente... Eu passei praticamente doze anos 
da minha vida ligado ao CEPAC. Como formando, depois como educador. 
Como formando – não sei se pode dizer isso, essa expressão –, como alguém 
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que passou pelos processos formativos, depois como formador, como 
alguém que contribuía com a formação e depois como coordenação do 
CEPAC. Cinco anos assim, participando mesmo da vida institucional do 
CEPAC, decidindo coisas, ou antes como conselheiro, depois como alguém 
da direção, depois como coordenador mesmo do CEPAC, então isso era... 
Pronto, então esse grupo para mim tinha uma relação grande, uma relação 
muito forte porque alguns deles também eram pessoas que eu já conhecia de 
muito tempo né, de outras coisas, da pastoral, de movimento social, conhecia 
de outros lugares, a gente se reunia ali. Outras que eu nunca tinha visto, que 
entrei lá, conheci lá, que encontramos afinidade, isso é uma coisa. Uma outra 
coisa, foi uma perda grande foi, o CEPAC em si, o que nós fazíamos na 
perspectiva da formação é algo que eu profissionalmente optei por isso, me 
preparei, me formei para fazer isso. De repente você não tinha mais esse 
lugar de referência, passava a ser um sujeito individual. As pessoas não 
tinham mais...  Estão convidado o CEPAC para fazer isso, então quando 
convidava o CEPAC para fazer estava pensando num processo, não estava 
pensando só.  E esse fato de fazer as coisas sozinho para mim é uma perda 
muito grande. No CEPAC tinha uma prática de tudo era em dupla, nada se 
fazia sozinho, todo mundo fazia coisas em dupla, qualquer coisa que se 
fizesse eram dois que faziam, para justamente manter a relação do diálogo, 
da troca, do aprofundamento. Então para mim foi ruim essa coisa de ser um 
sujeito-indivíduo somente. Já me chamaram para fazer coisas que eu achava 
estranho aquilo de fazer sozinho, eu até, muitas coisas eu não fiz, fui 
convidado e não fiz, porque achava estranho não ter uma pessoa para fazer 
comigo. Uma outra coisa, foi dentro da conjuntura sem ter lugar no mundo, 
eu me coloquei dentro do seguinte: vamos dizer, eu vivia disso, era 
remunerado por isso. Aquele era o meu lugar no mundo. Então também tinha 
essa dimensão. (Francisco). 

 

No caso de Francisco houve uma decisão coletiva de encerramento das ações da 

organização em função das dificuldades geradas pela crise de financiamento. Foi a forma que 

o grupo encontrou, naquele momento, de “resistir às imposições dos financiadores”, pois, para 

ele, o fundamental era que “a necessidade de sobrevivência não definisse as atividades da 

instituição”. Assim, ele nos contou não sem certo lamento: “se para sobreviver era preciso que 

as pessoas abrissem mão de suas convicções sobre educação então era melhor não 

sobreviver”. Para Francisco, a forma de viver a organização definia também uma forma de 

relação. Logo, as demandas dos financiadores causavam um estranhamento generalizado, pois 

os/as educadores/as se viam, de repente, impedidos/as de operar suas relações. O fechamento 

da organização significou, assim, uma reflexão profunda sobre o seu papel e o seu lugar no 

mundo, porque era naquele lugar que ele se reconhecia como educador, como um sujeito de 

ação no mundo. A organização alimentava uma forma de atuar na qual ele acreditava.  

 

Impressionante, eu fico pensando, a gente, no tempo que eu era, vamos 
dizer, público do CEPAC, virei educador e passei a compor a coordenação e 
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o coletivo CEPAC de educadores, assim, desde a gente, a diminuição, a 
precarização do que você ganhava. Vamos dizer, você ganhava três, cinco 
salários mínimos e de repente você começou a ganhar um... Você vai 
diminuindo e você vai querendo fazer uns arranjos que diminui hora de 
trabalho. E aí você vai vendo as pessoas terem que pedir aos companheiros 
pra ir embora do trabalho. A gente teve que demitir gente que eram pessoas 
importantes no processo do coletivo e que você, ou com a tarefa maior ou 
com a tarefa menor, tinha que ir diminuindo o grupo. Isso era desgastante, 
muito desgastante. Eu trabalhei na coordenação financeira e administrativa 
do CEPAC no processo de fechamento, eu era do grupo que pensava a parte 
mais jurídica e administrativa. Era pesado. Eu tinha hora que eu... Eu tava 
com a menina da contabilidade e dizia “minha irmã, a gente tá acabando...”, 
assim, isso foi muito desgastante, e aí isso levou... acabou. Dia vinte de abril, 
daquele ano lá, dois mil e nem me lembro mais. Faz tempo, seis anos, cinco 
anos, seis anos! Naquele dia entregamos a casa. Doamos os móveis, 
pagamos as dívidas, perdemos nosso quintal, ninguém mais tem o quintal 
bonito feito aquele. A gente fazia as rodas de diálogo lá atrás, fazia as festas, 
todo mundo gostava daquele quintal. Era lindo, um negócio bem bonito que 
a gente construiu. (Francisco). 

 

Então antes mesmo das mudanças nos processos de gestão, das demissões e do próprio 

fechamento das organizações, os sujeitos relatam que já havia um sentimento de 

“precarização” das relações; para eles, “a diminuição dos salários” nem era o que mais 

impactava. O ponto de tensão era o esvaziamento do potencial trans/formador das relações 

vivenciadas. Tanto, dizem, algumas pessoas pediram demissão ao invés de serem demitidas.  

Tem uma coisa assim, a gente, mexer na vida dos outros é... Você ter poder 
para decidir a vida dos outros é muito... O lugar que eu ocupava de poder, 
como coordenador, passava por mim, de certa forma, legitimar ou não 
aquelas escolhas por quem saía ou quem não saía. Quando as pessoas saiam 
espontaneamente porque já tinha outros projetos em suas vidas, já estavam 
ou executando ou projetando outras coisas, como estudar, academia para 
fazer mestrado/doutorado ou porque já estavam convidados para trabalharem 
em outras organizações, diante disso que ia acontecer... Mas nós tivemos 
várias fases, nós tivemos gente que saiu e que colocou o CEPAC na justiça 
porque se achou injustiçado, cobrou hora extra... A gente é educador né, 
trabalha sexta, sábado, domingo e feriado. Levando coisa para casa, vivendo 
fazendo reunião. Alguém que cobrou na justiça hora extra, a gente era 
militante né? Não era só educador, então tinha esse negócio de entrar às 8 e 
sair às 10. Então teve esse problema de pessoas que... Eram pessoas muito 
queridas, mas que depois disso, assim... Vamos dizer, eu acho que é por 
causa do meu jeito que ainda as pessoas ainda falavam comigo, todo mundo 
ainda fala comigo, mas outros que não. Outras pessoas estavam em projetos 
muitos pontuais, mesmo que a gente fosse um coletivo, mas por conta de 
projeto pontuais em parcerias com outras organizações, elas acabaram se 
desligando porque também acabou as parcerias, então as pessoas sabiam que 
estavam ali momentaneamente por conta daquele projeto. Todo mundo era 
acolhido no coletivo, todo mundo tinha poder de decisão, mas sabia que o 
vínculo era outro. Eu acho que uma outra coisa que a gente também fez foi 
isso, assim, as pessoas cuidarem de suas vidas, então, agora terminam 
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criando distanciamentos, e assim, muda, está trabalhando em outro lugar, 
muda a relação. Muda porque, digo por mim, por exemplo, eu não vou mais 
na escola que ensinava, muito raro, não que tenha problemas lá, nunca saí de 
lá com algum problema, mas você foi fazer outra coisa. Por exemplo, a gente 
do CEPAC, a gente se encontra muito pouco, a gente tem uma coisa que faz 
anualmente, mas que nem todo mundo vai, mas assim, a gente faz 
anualmente por questões às vezes, por conta, até fizemos anteriormente mais 
vezes, porque a gente tinha questões administrativas para encaminhar – 
porque esse negócio de fechar instituição demora viu? É muito problema da 
receita federal, INSS, é muito papel que tem que responder, tem muita multa 
para pagar que a gente nem sabe que, tem que pedir perdão de multa, é pior 
ainda, dizer que a gente era assim informativo. Mas eu acho assim, acho que 
tem pessoas que não se falam, não se consideram mais, tem aquela chatice 
também da pessoa falar mal da outra. Acho que essas coisas são humanas, 
mas implica, tem essas coisas desgastantes para a relação. Gente que você 
não consegue mais chamar para trabalhar com você em outra coisa ou, se 
você vai trabalhar em um ambiente e a pessoa está lá, ela fica desconfortável 
ou você fica desconfortável. Então quer dizer, há realmente inúmeras coisas, 
desde essa coisa de você colocar na justiça que é uma coisa dolorosa. E tem 
gente que foi para outro caminho, trabalha com outra coisa, nunca mais quis 
saber dessa história de Ong, tem gente que virou teórico, só quer saber da 
academia, mas só fica na academia, a gente não vê em canto nenhum mais, 
só vê na universidade ou sendo convidado para seminário, não vê em canto 
nenhum. Aí pensa: “esse cara tão engajado”... Mas eu assim, eu acho que 
desgastou essa coisa toda e acho que levou as pessoas a desistirem desse tipo 
de trabalho, a pessoa vai cuidar de outra coisa. Aí coloca como desculpa 
cuidar mais da família, precisa ganhar mais dinheiro, tem pessoal que mudou 
de rumo. (Francisco).  
 
E uma coisa que eu disse quando eu fui contratada na AFAM, três meses 
depois da experiência, a gente foi chamada, a gente entrou por processo de 
seleção, eu acho isso fundamental porque você entra a partir das suas 
capacidades também, né? Eu acho que esse é um lugar da exigência 
institucional, então eu fui contratada pela experiência, pela trajetória, pelo 
poder de ajudar a instituição a crescer mais com a minha experiência e eu 
com a experiência da instituição, eu acho fundamental essa história do 
processo seletivo, porque seleciona a partir das capacidades e não das 
indicações, eu acho que isso é muito legal. E acho que isso me dava também 
um poder de fala e de briga, porque eu dizia “não tenho rabo preso aqui com 
ninguém, então na hora que eu sair, eu saí”. Na EFOPP eu pedi demissão e 
no AFAM eu fui demitida, porque foi um momento de recaída financeira na 
instituição e a gente foi demitida quatro pessoas de uma vez só. Foi um 
impacto muito grande, assim, porque o desemprego na vida da gente sempre 
é impactante. Mas foi assim, quando eu fui demitida do AFAM, eu fiquei, 
assim, arrasada, uns quinze dias sem querer sair de casa, sem querer me 
comunicar com o mundo, me questionando por que que eu saí da instituição 
que eu tanto me doava, não sei o que, e depois um amigo disse “olhe, ta na 
hora de sair do luto e ir pra luta, viu?”, aí eu peguei pelo pé a palavra, eu 
disse “é mesmo, vou sair do luto pra ir à luta”. E as outras pessoas diziam 
“Joelminha, quem perdeu foi  AFAM, não foi você”. Aí comecei... Eu disse: 
“peraí, agora...”. Aí passei um ano, de fevereiro até dezembro, fazendo 
assessorias e foi um leque tão grande que tinha hora que eu não tinha mais o 
mesmo pique. Mas era num lugar legal também, e mudou o ritmo do 
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trabalho. Então eu passei um ano, me estruturei, com um computador, 
internet, tudo em casa pra trabalhar em casa. Então não tinha mais a 
dinâmica de oito horas chegar, nove horas chegar, não ter hora de sair, nas 
Ongs tem isso, né? Você tem hora de chegar, de sair não. Aí eu tava 
gostando, eu disse “quer saber de uma coisa? É mais instável, né, o lugar 
profissional, mas é mais livre. (Joelma).  
 

A crise financeira das organizações provocou deslocamentos sensíveis nas vidas dos 

sujeitos. Alguns precisaram redimensionar sua vida profissional. Alguns assumiram, por 

exemplo, novos postos profissionais. Outros viram suas redes de relações se alterarem, com a 

mudança de trabalho, e com elas toda “uma compreensão de mundo” que fazia parte do modo 

como esses sujeitos enxergavam a compreensão que tinham de si mesmos: “naquela 

organização, naquele lugar você construiu sua vida individual e sua vida social, toda uma vida 

com as pessoas, né?” (Francisco). Para Joelma, o impacto da demissão também foi grande, 

pois ela não “estava preparada para sair”. Foi um período difícil de reestruturação enfrentado 

“com a ajuda dos amigos”. Aos poucos, ela diz, foi percebendo “que tinha outras formas de 

ser educadora, de ser profissional mesmo”. Desse modo, os relatos permitem observar que as 

mudanças afetaram a totalidade da existência desses sujeitos. A crise financeira das 

organizações fez com que cada um assumisse outros lugares não apenas para suas ações 

profissionais como educadores, mas exigiu certa alteração na forma de viver.  

A gente tinha muita consciência do que estava acontecendo e a gente 
ponderava isso, primeiro a gente tinha compreensão da relação com a 
cooperação, porque, por estar na ABONG e por ser uma organização de 
formação a gente tinha um dialogo muito grande com outras Ongs que eram 
financiadas, porque nos financiava ou porque eram financiadas por outros 
organismos e a maioria era da cooperação internacional. E se começou a ter 
outra discussão que era a cooperação governamental no Brasil, aquele 
discurso de que “o Brasil ficou rico, é outro Estado, é outro governo, a 
esquerda venceu, a gente não tinha mais o regime de exceção, de miséria, de 
fome, de não sei o que e tal”, mesmo que isso, até hoje a gente nesse cenário 
não é bem isso que eles pregaram não. E havia toda uma ré-arrumação da 
economia do mundo, naquele momento um tanto muito forte neoliberal, mas 
a reorganização da economia europeia, da comunidade europeia trazia, 
sinalizava que o negócio ia mudar mesmo. Então a gente tinha mesmo... no 
contexto a gente compreendia bem o que estava acontecendo, compreendia 
bem, por exemplo: a ausência do marco regulatório que não marginalizasse 
as Ongs... nós estávamos naquele momento em que houve aquelas CPIs que 
diziam que as Ongs era tudo fachada para negócio tal e que alguns 
companheiros e companheiras de esquerda que estava no poder e favoreceu 
seus amigos e suas amigas, que abriram Ongs para isso né, estava 
queimando todo mundo. Então a gente tinha clareza e entendimento de que a 
relação, a conjuntura solicitava das organizações desse campo um outro 
posicionamento. Então a gente precisava ter outro posicionamento, do outro 
lado tinha essa história da gente com a relação com a cooperação. Então por 
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exemplo, a cooperação era muito boa, muito legal, a gente tinha relação 
direta e não sei o que... e houve várias mudanças nos organismos de 
cooperação, nas Ongs de cooperação europeias que mandavam recursos, 
repassavam, nas relações das Ongs ligadas a igrejas capitavam recursos a 
partir da colaboração do operários católicos, cristãos e tal. Se começou a ter 
pessoas nessas Ongs de cooperação de financiamento que tinham posturas 
bastantes de dizer que a gente tinha que fazer tal coisa para alcançar tal 
coisa. Ai eu digo “a gente trabalha com formação, o que é alcançar tal coisa? 
O que é que é alcançar tal coisa?” não sei qual é não, se submeter a isso era 
muito triste. E ai eles queriam... a gente podia até captar recursos para fazer 
uma formação, como a gente fez uma discussão sobre políticas pública tal, 
ainda tinha lugar para isso, mas por exemplo, uma agencia de cooperação 
financiava, por exemplo, a ETAPAS, a ETAPAS queria fazer uma oficina de 
criatividade de dança circular no CEPAC, ai a cooperação dizia “para isso 
tem dinheiro não, isso serve para quê?” então quer dizer, a cooperação 
indiretamente influenciava as Ongs que recebia cooperação para não investir 
nesse tipo de formação, esse tipo de formação não interessava, interessava 
para outra coisa, como você disse, “para ter isso tem que fazer isso”. Então 
quer dizer, mesmo tempo que engessava as pessoas engessava a gente 
indiretamente... o campo já era pequeno, porque o campo das Ongs de 
formação política já é um campo pequeno e ai a gente não teria como a gente 
dar continuidade para uma coisa que a gente não teria, não se sentiria com 
liberdade de fazer aquilo que a gente acreditava, e que a gente acreditava não 
porque a gente queria fazer experimentação, é porque a gente sabia do vivido 
de que ajudava mesmo a fortalecer pessoas, entidades, grupos e coletivos. A 
gente queria ajudar nisso, se não podia ajudar nisso então fazer outra coisa. 
Ai a gente tomou essa decisão. (Francisco) 

 
Nesse momento dos relatos, entra em cena um “velho” conhecido das organizações 

sociais: o Estado. Inicialmente apreendido como seu principal antagonista, pois é contra o 

Estado que se exercem as pressões políticas e pedagógicas dessas organizações. Com a crise 

financeira gerada pela mudança de atuação das agências de cooperação, o Estado também 

muda de papel. Ele passa a se configurar como um “novo” investidor das ações educativas 

dessas organizações, o que também gerou vários impasses na vida desses/as educadores/as. Se 

do ponto de vista teórico20 (LYRA, 2005, SOUZA, 2009, CUNHA, 1999, GOHN, 2008) essa 

                                                           
20

 De acordo com Gohn, nesse contexto, o universo das Ongs rapidamente altera o discurso, passando a enfatizar 
as políticas de parceria e cooperação com o Estado, destacando que estão em uma nova era, onde não se trata 
mais de dar as costas para o Estado ou apenas criticá-lo, mas de alargar o espaço público no interior da sociedade 
civil, democratizar o acesso dos cidadãos em políticas públicas e contribuir para a construção de uma nova 
realidade social, criando canais de inclusão dos excluídos. As Ongs passaram a atuar nãoapenas na geração de 
empregos, e oportunidades de trabalho temporário, sem vínculo empregatício, sob a forma de cooperativas, onde 
a renda é gerada pela quantidade produzida. Passaram a atuar também no âmbito da requalificação dos 
trabalhadores, patrocinando cursos de curta duração para desenvolver novas habilidades ou alternativas para 
aqueles que estão sendo excluídos do mercado de trabalho por obsolescência de suas funções ou introdução de 
novas tecnologias ou simplesmente, sendo demitidos devido a programas de redução de custos. Os cursos 
desenvolvidos com os recursos do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador são um dos exemplos (2008, p. 81, 
82).  
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já é uma questão polêmica, na prática não se dá de outra forma, como podemos observar a 

seguir 

Há outra coisa que a gente avaliou bastante foi essa história de captar 
recursos junto ao Estado, sabe? Porque os financiamentos não eram livres, 
eu capto uma coisa para isso, outro capta para aquilo, o Estado Brasileiro, o 
governo brasileiro, tem um projeto e quer executar aquele projeto, terceiriza 
você para fazer isso. Então a gente tentou fazer uma coisa com o FAT, nós 
tentamos, mas nós entregamos porque não íamos para canto nenhum, 
inclusive a gente corria risco de responder na justiça. Fomos chamados para 
uma auditoria para explicar uma nota que você comprou, um negócio que 
você fez. Pois é, a gente queria fazer formação dos trabalhadores e 
trabalhadoras a partir dos recursos do FAT, que era um recurso que tinha 
para formação, a gente queria fazer formação, a gente tinha o recurso, a 
gente podia fazer isso, nós captamos os projetos e entramos, mas depois a 
gente ficava numa redomazinha, um negócio assim cheio de burocracia, 
cheio de falta de compromisso do Estado brasileiro, do governo, com o 
monitoramento daquela ação no dia da inauguração. A gente tentou, vamos 
dizer, foi o maior dinheiro que a gente um dia captou, mas aquilo deu um 
trabalho, criou animosidade entre nós, criou problemas com públicos que 
não éramos acostumados a trabalhar ou que não iam para lá para negócio de 
a gente fazer formação. A gente usava no fortalecimento das pessoas, a gente 
sempre usou a linguagem da biodança. O cara dizia “eu não vim fazer isso 
aqui não, eu vim é aprender a apertar botão, apertar parafuso”. Quer dizer, 
não valia a pena, naquele momento nem como hoje. Então a gente avaliou 
que não era mais, e que a gente teria que partir para uma outra condição, 
inclusive entre nós a gente também discutia isso, subjetivamente o que 
caberia cada um no mundo a partir dali. E aí cada um foi cuidar da sua vida, 
foram fazer doutorado, fizeram concurso público... Eu voltei para escola. 
Então, era um grupo grande, nós éramos, juntando tudo, umas quatorze 
pessoas no final, já foi maior. Cada um foi cuidar da vida, arranjar outro 
emprego, trabalhar, se formar de outra forma, até viver de outra forma; tem 
gente que é dono de restaurante. Então, quer dizer, tem gente que, cada um 
foi para um canto cuidar disso. Tem uma coisa boa: a gente de vez em 
quando a gente se encontra ainda. Claro que não é muitas vezes, já foi mais, 
duas vezes por ano pra gente trocar ideias. A mania da gente trocar ideias, 
continua, tomar um bom vinho juntos, ler uma boa poesia. Continua assim 
entre nós. Claro que têm uns que a gente nem conta mais. Têm uns no 
ministério, têm uns em Brasília, foram ocupando outros espaços públicos, 
que são espaços importantes também, né? São pessoas que a gente considera 
aliados. (Francisco). 

 

Por tudo isso, a nossa compreensão é que as organizações sociais não enfrentaram 

apenas uma crise financeira. Tratava-se, na verdade, de uma crise política: aceitar ou não se 

submeter às demandas de quem financia os projetos pedagógicos das organizações sociais; 

aceitar ou não o Estado e sua máquina de governo como um aliado dos trabalhos 

desenvolvidos; aceitar ou não mudar a natureza formativa própria de cada organização, 

alterando seus focos de intervenção, mudando seu “jeito de fazer”. De fato, essa questão já foi 
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aqui levantada no capítulo inicial e aparece de forma evidente nesse trecho acima da narrativa 

de Francisco. Sobre isso Souza (2009) nos ofereceu seu diagnóstico ao afirmar que uma 

parcela significa das Ongs coordenam interesses com o Estado que as financia.   

Mas, tratava-se também de uma crise ética: decidir fazer ou não fazer aquilo em que 

(não) se acredita. O fato é que as mudanças no financiamento acabaram por colocar os 

sujeitos em uma situação, ao mesmo tempo, política e ética na qual estavam em jogo suas 

visões de mundo, suas carreiras profissionais, suas maneiras de se relacionar com as pessoas, 

seus posicionamentos éticos e políticos.  

 

É interessante assim, porque eu penso que quem viveu essa experiência 
passa por esses conflitos. Porque é uma experiência, uma vivência que ela se 
dá em contextos muito diversos. E as crises, por exemplo, eu passei vinte 
anos na instituição, assim, antes dessa eu tive outras pequenas experiências 
também no movimento popular [...]. Mas, aí, enfim, acho que a experiência 
mais, vamos dizer, do ponto de vista da temporalidade, expressiva é essa dos 
vinte anos. E ao longo dos vinte anos a gente passou por muitas crises. 
Crises de diversas ordens, não só financeira. Financeira também, mas crise 
do projeto político, entende? Então foram mudanças que as conjunturas 
foram vivendo, foram trazendo né? Produzindo uma vivência na equipe de 
profissionais da instituição de diversas ordens. (Diana) 

 

Ao dizer “quem viveu essa experiência”, Diana parece captar e indicar o sentido 

radical da atuação nos espaços de educação não formal nas últimas décadas. A crise atual não 

é apenas uma crise organizacional, mas é uma crise da possibilidade mesma de fazer uma 

experiência formativa nas organizações sociais.  

 

Eu acho que um grande valor pra quem faz essa escolha pela atuação social é 
você ter uma equipe concernida. Concernida com o campo, do ponto de vista 
das ideias. Isso não significa que não existam diferenças que não existam 
debates. Existem e deve haver. São muitas cabeças, muitas formas de pensar. 
Mas eu entendo que essa equipe concernida, eu entendo que ela se fortalece 
frente os contextos, as adversidades. Tem coisas que é saudável você 
ampliar, socializar, aí você, tem os perfis e isso vai, e cada um vai buscando 
certos rumos e isso depois volta para o grupo e isso enriquece o conjunto, 
entende? Agora quando você tenta por dentro, tirar o outro, passar a perna no 
outro, esse tipo de prática fragiliza bastante nossa experiência, inclusive 
nossa experiência formativa, como formadores, entende? Aí um vento mais 
forte e isso tende a ir embora também com essa força.  (Diana)  

 

Esse “vento mais forte”, assim entendemos, não se confunde exatamente com a crise 

financeira. Por mais que essa crise tenha funcionado como um disparador, ela é apenas um 
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sintoma de uma crise mais profunda. E como indicam os relatos, muitas organizações não 

estavam preparadas para lidar com ela porque, de algum modo, não aprofundaram uma 

reflexão sobre as mutações culturais que estavam se processando; não houve, assim, uma 

problematização das modificações específicas nas relações de poder. 

 
Eu vi, conheci, inúmeras Ongs, centros de formação, Ongs, igrejas mais... 
pastorais, muitas pastorais, que eu vi definhar com essa história dessa 
mudança na cooperação internacional e também com esse novo jeito de 
governabilidade que terminou levando muita gente que tava nesse campo da 
disputa política, no campo político do direito, né, do direito a ter direito, que 
terminaram, pararam porque não tinham como fazer, onde buscar dinheiro... 
Então eu vi definhar muito essa coisa, né? (Francisco)  

 

Então haviam outros problemas que estavam sendo, de algum modo, invisibilizados 

pelo debate mais explícito sobre a cooperação financeira. Joelma, por exemplo, capta esses 

problemas se manifestando nas relações internas, na fragilidade das relações, o que, diz ela, 

mais cedo ou mais tarde, trariam à tona o sentido das “posturas éticas que estavam sendo 

apresentadas”. Nessa perspectiva, Joelma expõe sua decisão de sair da EFOPP e tentar a 

seleção no AFAM, baseada na percepção dessa problemática, presente para ela, muito antes 

que a chamada crise de cooperação financeira se manifestasse. 

 

[...] eu passei muito tempo, oito anos, fazendo um trabalho que eu sempre 
acreditei, sempre apostei. Mas tem um momento que também, as instituições 
elas tem também as suas dificuldades, tem o momento que engessa enquanto 
instituição, então por mais que tenha dos princípios da educação popular, 
elas também, as instituições elas erram. E as instituições são feitas por 
pessoas, então existem as relações entre as pessoas, tem pessoas que não 
conseguem trabalhar bem a dimensão do poder, do mando, da autoridade, da 
democracia. Bom, isso não é culpabilizando ninguém. Porque também, eu, 
como ser humano, estando numa instituição, eu posso pensar diferente da 
estrutura da instituição, e ajudar pra mudar e não conseguir. Então a EFOPP, 
na verdade, eu pedi demissão porque eu não tava mais conseguindo ter um 
estímulo. Um estímulo não do que eu gostasse de fazer, porque eu sempre 
gostei de fazer esse trabalho de educação popular, mas um estímulo da 
estrutura da instituição. Então na EFOPP quando começou a me sufocar 
nesse sentido de achar que eu saía de manhã já como uma obrigação, isso já 
começa a incomodar. Aí, eu não cheguei e não pedi demissão, eu me 
preparei pra fazer seleção no  AFAM. Então foi assim, é. Se eu não tivesse 
passado na seleção, então eu não ia pedir demissão naquela época. Até 
porque a situação de desemprego a cada época que passa parece que é a 
mesma. Então, assim, eu pedi demissão nesse sentido né? (Joelma).  
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Os relatos expressam uma insatisfação difusa com relação às dinâmicas internas das 

próprias organizações; essa insatisfação era motivo não só de vários questionamentos críticos, 

mas também de angústias experimentadas várias vezes na solidão.  

 

Falando agora eu fico pensando assim, lembrando também, inclusive. Tem 
uma amiga minha que eu digo assim a ela: “olhe, hoje eu acho que eu não 
sei, é, à as vezes as pessoas tem uma situação tão delicada pra elas, porque 
as vezes a depender de como você transita, você fica mal vista, ou queimada 
por determinadas reflexões que você provoca sabe”? Tinha uma colega, acho 
que ela saiu, acho que na penúltima situação de crise, ela saiu, porque ela era 
considerada a sindicalista, sabe? Porque ela sempre trazia algumas questões. 
Ela tinha uma referência de uma proximidade com a questão sindical, isso é 
verdade. Mas eu não a enquadraria como a sindicalista, mas ela fazia 
algumas reflexões. Por exemplo: você trabalha a semana inteira. Normal, seu 
trabalho. Aí no final de semana você viaja na sexta de noite para o sertão, 
nas histórias que a gente tem, volta domingo de madrugada. Porque por 
exemplo, nas viagens para Salgueiro a gente trabalhava na sexta, saia no 
meio da tarde, ou saía no horário de expediente mesmo, porque o pessoal ia 
viajar de onze da noite, então saía às seis, ia arrumar as coisas, tudo. Aí o 
motorista levava pra rodoviária, tal, aí a gente viaja de onze, a noite toda, aí 
chegava cedinho em Salgueiro, seis horas da manhã tava chegando. Aí ia pra 
comunidade. Passava o sábado, domingo inteiro na comunidade. No 
domingo de onze horas de novo voltava pro Recife. Chegava na segunda né, 
cedinho. Muitas vezes ia pra casa, tomar um banho. As vezes descansar, 
quando chegava muito cedinho dava, quando não chegava não dava. Aí se 
arrumava e ia trabalhar de novo. Certo? Isso muitas vezes quinzenalmente. 
Semanalmente não dá não, é impraticável. Mas muitas vezes 
quinzenalmente. A dinâmica era essa. Então ela perguntava, essa minha 
amiga (não existia hora extra, né? Perguntar por hora extra era um absurdo. 
Mas de fato, seria. Se você pensasse a rigor, seria.) da compensação das 
horas. Que é plausível, não é? Mas isso era considerado um absurdo. Mas 
aí... Em determinadas situações como essa, formações assim, intensas. Era 
sempre uma questão delicada de se tratar. Eu digo, é não é? Pois é... Aí nem 
se tinha a iniciativa de instituir o banco de horas. Não, porque instituindo o 
banco de horas, acabou com a conversa não é? Já se sabia que não tinha 
possibilidade de outras coisas. Mas uma coisa estranha era assim, os 
motoristas, eles recebiam hora extra, os vigias, pela sua função, recebiam 
hora extra. E como é que a gente não disciplina a área técnica? Era uma 
coisa que do ponto de vista da gestão, entra numa questão da gestão, que eu 
acho que tinha umas coisas meio atrapalhadas. Aí veja, aí você não 
normatiza. Mas tinha gente que fazia. Certo? Tinha gente que instituía 
pessoalmente o seu banco de horas. É engraçado assim, porque eu fiz o 
mestrado trabalhando, porque eu não consegui sair, então eu continuei na 
pesquisa, então eu ia trabalhar, no final da minha dissertação, eu ia trabalhar, 
eu ia no final de semana, eu ia no sábado, no domingo, eu ia trabalhar, 
porque era aqueles computadores grandes, tinha que ser lá. Imprimindo, o 
revisor corrigindo. Mas quase nada disso era objeto de uma análise, de uma 
reflexão pelo coletivo. Eram angustias que a gente sentia, mas não tinha 
muito, e acho que ainda não tem, com quem compartilhar. (Diana)  
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De fato, essa é uma questão delicada quando se pensa na forma de funcionamento das 

organizações da sociedade civil. Por sua própria origem, elas têm em seus quadros vários 

militantes com uma longa história de serviços mobilizados na e pela organização21. Mas, 

como sabemos, a militância é vista como algo não remunerado. Com o advento das Ongs e 

das Oscips, as pessoas que passaram a compor o quadro técnico não necessariamente possui 

esse histórico de/na militância. Muitos atuam estritamente como prestadores de serviços 

profissionais, e como tais possuem uma remuneração e direitos trabalhistas. Essa questão foi 

trazida por Gohn (2008) ao tratar da crise das chamadas Ongs militantes, que ocasionou a 

inclusão, em seu quadro de atuação de várias ações financiadas pelo Estado, culminando 

inclusive com a mudança de perfil de várias delas. 

Por outro lado, os próprios militantes têm outros afazeres para além do trabalho nas 

organizações, o que, muitas vezes, como relata Diana cria dificuldades imensas. Nesse 

sentido, a questão é como construir uma forma coletiva, quer dizer acordada pelo grupo que 

se responsabiliza pela gestão desses espaços. Vejamos o relato de Germana: 

 

Aqui a gente tem o banco de horas. Ele funciona mais ou menos bem. A 
gente consegue compensar. Mas as vezes tem uns estressezinhos, né? Assim, 
as vezes, quando entra a questão da militância. É assim, a gente pode 
compensar, mas tem momentos que tem muita coisa pra fazer, que não da 
pra compensar direito, aí a gente tem que ser militante. A gente é cobrada 
sutilmente, a ser militante. Mas em outros momentos a gente é cobrado a ser 
profissional. Tá entendendo? É fogo. Aí eu já vi gente aqui ter que largar 
curso que fazia, pra poder dar um curso, uma capacitação daqui da 
instituição que acontecia a noite nas comunidades. Aí a pessoa queria 
compensar no dia seguinte, mas nem sempre dava porque tinha uma reunião, 
uma atividade com os jovens que ela precisava participar, aí se ela não 
viesse, ficava aquele clima. Ou então, mesmo se não tivesse nada, mas se ela 
não avisasse, a coordenadora ficava estressada. (Germana) 

 

O problema é que a solução do “banco de horas”, comum e porque não dizer razoável 

quando se pensa em vários espaços de atuação profissional, no caso das organizações sociais, 

não parece ser suficiente para lidar com os dilemas de “administrar” um espaço dessa 

natureza e os conflitos entre ser militante e ser profissional. 

 

                                                           
21 Mais uma vez é Gohn (2008) que trata dessa questão ao falar sobre a mudança no perfil das chamadas Ongs 
Militantes. Com a mudança do perfil das organizações, consequentemente, opera-se com a mudança no perfil 
dos trabalhadores desses espaços. Os quadros que nas décadas de 70 e 80 eram compostos em sua maioria por 
militantes, passam a comportar profissionais vindos de uma formação acadêmica, ou mesmo passa a exigir dos 
militantes essa formação.  
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No fim das contas, acaba sendo uma cobrança sua mesmo, porque você 
acaba se sentindo devedora. É uma cobrança sua, por que? Por causa do seu 
compromisso. Você diz: eu não posso compensar agora, porque tem a 
agenda da juventude, tem a agenda das mulheres, tem a agenda não sei de 
que. E aí você vai se estourando né? Aí, como é que a gente vai se 
organizando, né? Porque não está todo mundo nas mesmas atividades, ao 
mesmo tempo. É a coisa dos planejamentos também. (Diana) 

 

A dificuldade de dimensionar um modelo apropriado de gestão para esses espaços 

parece ter um peso importante no que denominamos, nesse trabalho, de despolitização. 

Historicamente, as organizações sociais nascem junto com a luta pela conquista de direitos. 

Entre esses direitos estão os direitos dos trabalhadores. Como, então, essas organizações 

podem lutar por direitos se nem elas mesmas conseguem garantir os direitos dos trabalhadores 

que nelas atuam? O resultado é um mal-estar generalizado.  

 

Então veja, quando a gente tá trazendo isso, significa dizer que, do ponto de 
vista das decisões, do ponto de vista do olhar estratégico, institucional, você 
acaba tomando atitudes que passam muito mais pelo projeto pessoal do 
coordenador, ou do diretor, da pessoa que está desmotivada, e nesse caso a 
pessoa está sem pique, mas o pique da pessoa não pode ser confundido com 
a relevância do projeto. Então essas coisas, são coisas assim, na minha 
leitura eram questões dissonantes e aí gerou uma série de questões assim 
para a equipe. A equipe, saiu algumas pessoas ressentidas, né? Porque tinha 
vindo de uma avaliação externa que positivava a ação, então como é que fica 
esse contraditório né? E aí, quem é que fica, na hora de definir quem é que 
fica, quais são os critérios? Então assim, a participação, a discussão, digamos 
assim, os processos de transparência sobre esse olhar assim mais estratégico 
e essa reflexão mais estratégica, aí ela não acontece de forma muito 
satisfatória, né? Então assim, quando eu trago essa questão é em função 
disso, porque são reflexões que a gente vai buscando, que vai elaborando a 
partir da coerência, a partir da missão. Porque a missão institucional é a 
radicalização da democracia levando em consideração a questão dos direitos 
humanos. Então assim do ponto de vista da missão institucional você tem um 
anúncio extremamente de vanguarda, vamos falar assim, certo? 
Radicalização da democracia. Pra fechar essa missão foi um diálogo intenso, 
porque uma das coisas em que eu, particularmente, me fixo é assim, não 
assuma discursos que você não vai se comprometer com eles. (Diana).  

 

Enquanto parte da equipe demonstra ter um interesse grande pelas ações institucionais, 

acreditam naquele trabalho; outras que muitas vezes ocupam cargos de gestão acabam por 

priorizar questões de interesse pessoal na escolha dos projetos que terão ou não continuidade, 

na escolha das pessoas que serão ou não demitidas. Isso mostra que os projetos não são 

renovados unicamente em função da falta de financiamento, mas envolve também os 

posicionamentos da gestão institucional e das relações de poder que finalizam as ações. Essas 
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questões foram levantadas, várias vezes, durante as narrativas, o que nos levou a focalizar 

mais detidamente os problemas decorrentes, em princípio, da crise financeira, mas que, ao 

mesmo tempo, parecem apontar outros fatores no processo de despolitização das ações 

educativas desenvolvidas pelas organizações sociais nas últimas décadas.  

 

4.4 Os indícios do processo de despolitização 

 

Percebemos com os relatos que antes da crise financeira já havia um contexto de 

fragilidades internas às próprias organizações sociais. Mesmo com toda a ênfase que esses 

espaços apresentam do ponto de vista da formação humana, conforme afirmamos através de 

Flickinger (2008), ou seja, do cultivo de experiências formativas voltadas para a liberdade e a 

igualdade, as contradições também existem: as disputas de poder, as dificuldades em 

reconhecer a presença e o lugar do outro, a cisão entre os chamados militantes e os 

profissionais que atuam na execução de projetos pedagógicos específicos. Para nós, parece 

claro que a crise financeira não é a única responsável pelos problemas enfrentados pelas 

organizações na atualidade.  

  

Enfim, então assim, em diversos momentos relacionados a esses contextos a 
gente se pergunta né? E principalmente quando você tem alguns olhares um 
pouco diferenciados com relação a determinados modos de operar, como as 
coisas lidam... Muitas vezes quando você tem as reuniões institucionais e o 
que vai ser implementado não produz muitas decisões daqueles processos 
institucionais, então são questões que me remetem reflexões pessoais, 
reflexões com os outros e, é... Em diversos momentos assim eu pensei em 
sair. Por conta dessas coisas. Em algumas das crises eu cheguei a pedir, olhe 
me inclua nesse processo aí de demissão. Que tinha uma crise que várias 
pessoas iriam sair né? Então eu cheguei e disse olhe, me inclua aí, por favor. 
Porque eu queria. Assim, é meio delicado, assim, porque passa por relações 
de poder. Poder que muitas vezes eles não estão explicitamente declarados 
não é? Então as relações de poder elas são muito fluidas, elas não são 
explícitas, então tinha gente que tinha formas de exercer o poder nessas 
relações mesmo, definindo, influenciando... Definindo não, mas 
influenciando ações que não eram pessoas que estavam na estrutura, 
percebe? Mas eram pessoas que acessavam, por exemplo, a direção geral e 
assim, eu particularmente, eu vivi algumas situações assim chaves que eu 
digo, que me marcaram muito por conta dessas relações. (Diana) 

 

O ponto limite das tensões ocorre no entrecruzamento das crenças existenciais dos 

sujeitos que atuam nesses espaços. Esses sujeitos acreditam ou acreditavam que nas 
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organizações da sociedade as relações seriam mais horizontais, mais igualitárias, menos 

concorrentes. De fato, em alguns casos é isso que acontece, como Francisco expressa em seus 

relatos. Mas nem sempre essa regra é geral. 

 
Veja, no movimento de jovens do meio popular a gente aprendeu muito a 
compartilhar as vivências e as experiências, então, só pra citar um caso: eu 
trabalhei na equipe que trabalhou na comunidade de Conceição das Crioulas, 
né, e lá eu era a pessoa que acompanhava a educação. Então chegou uma 
pessoa nova pra trabalhar no GECA e ela chegou pra trabalhar na área do 
orçamento, numa equipe que se estruturou a partir do crescimento do 
projeto. E ela acompanhou a equipe. Quando ela acompanhou a equipe, que 
éramos quatro ou cinco pessoas, uma das coisas que eu fiz - quem tinha um 
acumulado na casa era eu - então uma das coisas que fiz foi uma reunião pra 
gente compartilhar qual era a situação dos quilombolas no Brasil. Aí veja, eu 
digo assim: eu era ingênua (eu pensando depois né), eu era ingênua, era a 
socialização do saber [...] que pra mim era um princípio. Aí eu digo assim: 
eu acho que eu prefiro ficar com a segunda do que achar que eu era ingênua. 
Porque não passava por aí de ingenuidade. Era muito mais de se apropriar 
porque eu sempre fui contra que alguém ficasse apropriado sozinho de uma 
ação que era institucional. Eu nunca digeri bem isso. Porque acontece uma 
fatalidade, a pessoa morre, ou sai da instituição, vai junto com ela a 
experiência institucional. Que foi o que o GAMOS fez? Quando o GAMOS 
sai do GECA, o GECA perde a sua área de segurança e justiça. Porque o 
GAMOS exercia essa função, então quando ele sai, sai em bloco e a 
instituição não se reestruturou pra isso. Aí eu digo, era realmente um projeto 
institucional a área de segurança e justiça, ou era aquela coisa de guarda-
chuva que quando sai fica faltando uma perna, fica manco? Aí eu fiz esse 
compartilhamento. Situei tudinho, as forças nacionais, os perfis das forças, a 
conjuntura local, quem era quem e tal. Simplesmente, pouco tempo depois 
essa pessoa ocupou - aí qual é o contexto, o contexto é que eu engravido 
logo depois disso. Logo depois. Isso foi no processo de renovação, eu 
engravidei. Andei a gravidez toda, chego a desenvolver uma ação no projeto 
super interessante, que foi um projeto interinstitucional, mas eu vou ficando 
no trabalho mais interno e saio de licença. Quando eu saio de licença e volto 
cinco meses depois, porque eu tirei a licença maternidade mais o mês das 
férias, aí quando eu volto, eu já estava fora minha filha, já não tem lugar pra 
mim. E o pior, não tem lugar e você é encapsulada perversamente. Eu digo 
assim, perversamente fora. E até que você compreenda o processo que foi 
feito, você fica sem entender. Eu fiquei sem entender. Eu fazia o movimento 
de ter reunião, aí não tinha reunião, as coisas não eram compartilhadas, os 
relatórios produzidos não eram compartilhados, e daí você vai 
compreendendo, compreendendo, compreendendo, enfim, fiquei fora! Mas 
essas coisas acontecem. E acontecem nessa relação de descuido que eu 
considero desnecessária, eu acho completamente desnecessária. Foi feito por 
conta da questão de disputa, era um campo emergente, porque se você 
pensar hoje a questão, a discussão quilombola, ela envolve a discussão 
jurídica, do ponto de vista territorial, envolve a discussão antropológica, 
envolve a discussão educacional por conta das diretrizes que estão sendo 
construídas. Então é um novo campo de atuação e a pessoa se colocou nesse 
novo campo né e hoje, aí fala assim, pra quê? Pra quê tudo isso? Qual o 
sentido de ter sido feito, aí eu volto pra aquela conversa: você vai se 
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comprometer com isso que você esta disputando? Aí você entra num 
contexto, entra numa disputa e na verdade você não vai assumir isso. Essa 
pessoa hoje não está mais no GECA, não está mais com projeto, voltou pra 
estrutura do estado, está no estado hoje. Então ficou descoberto esse 
trabalho, ficou descoberto o campo. Inclusive as escolhas de assessoria, 
quando eu penso o que é que você vai levar pra uma comunidade quilombola 
por exemplo, pra uma comunidade indígena? Eu acho que é um dado que a 
gente precisa refletir, aprofundar. Qual é a sensibilização da pessoa que vai 
ficar? [...] Aí, foi... Assim, os processos dos vinte anos foram processos 
assim bastante conflitantes. (Diana)  
 

Essas e outras situações de disputa que foram narradas ocorreram em um contexto 

independente da crise financeira. E carregam como consequência, inclusive, problemas sérios 

de saúde. A própria Diana revela ter aproveitado essas situações, mesmo extremamente 

dolorosas, para desencadear consigo mesma uma reflexão sobre sua ação no coletivo porque 

  

o resultado foi a somatização de uma crise de coluna em mim, que me tirou 
o eixo, né? Literalmente. Aí eu tive que fazer fisioterapia. Pra destravar né? 
Porque eu travei completamente. Então eu acho que é importante pensar 
sobre isso, porque já tinha uma situação interna no espaço em que você era 
desacreditado como profissional, mas também como pessoa. Havia, sim, um 
discurso sutil de descrédito. Assim, quando eu falo das relações, vamos dizer 
assimétricas, nas suas múltiplas influências, é que isso já existia, mas não 
havia um direcionamento ou um controle - tá me fugindo a palavra – pra que 
esse comportamento fosse coibido, entende? Então assim, do ponto de vista 
da relação isso foi algo que me machucou durante muito tempo dessa 
vivência interna, entendeu? Era como se em alguns momentos você tivesse 
que fazer melhor do que todo mundo porque você sabia que ali, naquele 
lugar... mas por mais que você fizesse você sabia que ainda ia ficar devedor, 
ta certo? (Diana).  

 

Germana também toca nessa questão das disputas internas em sua narrativa 
 

Às vezes você tem que dar a volta por cima diante da atitude de algumas 
pessoas, que às vezes com atitudes sutis tentam puxar o seu tapete. Tem 
gente que gosta de mandar, não sabe lidar muito bem com o poder. Isso eu 
mudaria, as relações com algumas pessoas. Tem coisa que acontece, que 
nem parece que você está numa Ong, parece mais uma empresa, a forma 
como as decisões chegam, às vezes. Às vezes tem uma falsa democracia por 
parte de algumas pessoas. Em algumas situações as coisas são decididas 
coletivamente, em outras, é uma falsa democracia, parece que é a gente 
quem decide, mas já está decidido. Então eu acho que por você estar em uma 
Ong, você espera que todos os processos de decisão sejam democráticos, 
mas nem sempre é assim. (Germana).  

 
É nesse sentido que observamos, com cuidado, esses trechos das narrativas. Pois como 

os sujeitos indicam, com precisão, não se trata apenas de julgar ou ajuizar a conduta de 
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algumas pessoas envolvidas nas situações; não se trata apenas de uma “questão de perfil”, 

mas muito mais de um resultado da forma como as organizações sociais foram se tornando 

permeáveis a valores e práticas estranhas aos sentidos formativos que elas próprias veiculam e 

defendem, o que se reflete diretamente na subjetividade dos atores envolvidos. 

  

São questões que mexem com as diversas dimensões que a gente tem, desde 
a subjetividade à profissionalização né? Porque você é, de certa forma, 
confrontado, eu penso. Porque quando eu falei desse conflito, assim, é a 
temporalidade vivida, porque foram duas décadas. Não foi uma semana nem 
duas, nem três. Então foi uma experiência longa. E quando eu falei disso 
logo no início, eu levo em conta a experiência e a temporalidade dessa 
experiência né? Então assim, a partir dos exemplos que eu dei, acho que fica 
visível que muitas vezes você pensa numa perspectiva para a atuação da 
instituição, a partir do seu lugar de técnico e tudo, mas ao mesmo tempo, 
você não tem, do ponto de vista da direção, uma correspondência, né? Por 
exemplo, muitas vezes a gente fazia os diagnósticos. Um diagnóstico de 
realidade, os contextos, os fluxos, refluxos de movimento social né? Então a 
gente fazia isso. Mas o movimento da instituição pra aprofundar essa leitura, 
então a gente faz a leitura, mas o movimento a contento para responder essa 
leitura, pra mim, ele ficava muito distante. Aí você tem várias possibilidades. 
Você tem atividade, a questão do ativismo, você tem a baixa estrutura 
organizacional pra envolver o quadro técnico nessa perspectiva da formação. 
Porque eu acho que isso rebatia também na formação, na qualificação 
interna né? [...] Agora o que eu acho assim curioso, acho importante também 
não deixar de fora, é que isso não se dá apenas nas relações pessoais. O 
curioso é que não existe, uma atuação, assim no meu caso, do ponto de vista 
da gestão pra evitar que essa coisa tomasse vulto. Porque se eu tenho 
determinado perfil, pra onde eu for eu vou exercer esse perfil, eu vou tentar 
disputar com as pessoas e tal. Agora se houvesse do ponto de vista da 
direção, da instituição um arranjo, porque isso não acontece do nada né? E 
no meu caso foi legitimado, foi legitimado. Então eu acho que na verdade 
houve uma confluência né? De interesses, então assim, que passa pelas 
questões de afinidades e de condução, de gestão, de prática de poder. Aí 
assim quando eu tava dentro, eu não tinha essa percepção, mas depois que 
você vai pra outros espaços, é aquela história né? Todos nós temos esse 
elemento positivo e o negativo. Não somos só maravilhas. Nós também 
temos nossos limites né? Mas esse perfil, pra determinados espaços, quando 
uma pessoa ela não agrega nada, ela só é elemento divergente, dispersivo. 
Acho que tem esses perfis também. Mas a gente não pode generalizar que 
todo mundo é assim. [...] Porque se você observar tem coisas que se a gente 
não tem a mente alerta pra estar atento a forma como a gente se relaciona 
com os outros, vai sufocando as coisas porque nos processos de formação 
mesmo, a gente tem uma cultura muito autoritária né? A gente tem essa 
cultura autoritária, competitiva. E quem teve essa cultura e lida com ela, se 
não for vigilante, a gente tende a reproduzir. (Diana) 

 

Nesse sentido, o que acontece é o reconhecimento de que não se trata estritamente de 

uma questão administrativa ou de gestão, mas de algo que está atrelado a uma cultura política 



100 

 

que, no mínimo, precisaria ser mais refletida. É interessante lembrar que Gohn (1992, 2008) 

aborda essa questão da cultura política, trazendo sobre ela um entendimento, e trata das suas 

consequências nas organizações. Como resultado, essas experiências aparecem, para os 

sujeitos, como impedindo sua capacidade de simbolização, de atribuição de sentido para o que 

estava sendo vivenciado. Era como se fosse um choque perceber essas questões. Um choque 

que gerava uma espécie de curto-circuito em relação aos valores e crenças adquiridos na sua 

formação inicial no meio popular e que acabam sendo desconectados de suas práticas atuais 

nas organizações sociais. Uma perda da força formativa daqueles valores.  

Quando eu exemplifico os casos de tensionamentos, eles se dão assim, afinal 
qual é o determinante? Qual é a perspectiva, qual é a orientação, qual é a 
configuração? Eu acho que ela se dá por disputas de poder mesmo. Acho que 
não é outra coisa não. Aí nessa disputa a gente vai desembocar nas 
referências dos saberes, aí pensar nas epistemologias. Permeada essa relação 
você vai ter as diferentes perspectivas né? A questão 
centralização/descentralização. Quando é conveniente centralizar, quando é 
conveniente descentralizar, determinadas coisas você decide, na direção, 
nem tudo se dá. O princípio democrático (eu não to falando de 
assembleísmo, eu não sou dessa linha que tem que fazer assembleia pra 
tudo), mas tem determinadas situações em que o coletivo é convocado pra 
fortalecer uma decisão que já está mais ou menos discutida, orientada e se 
quer a força do coletivo pra assumir isso. E tinha determinadas coisas que o 
coletivo teria interesse em discutir em participar e ele não é chamado e tem 
repercussão na sua prática, na sua vivência, na sua experiência profissional, 
entendeu? Eu acho, hoje eu penso assim, eu acho que o espaço de uma Ong, 
em alguns aspectos, ela não se distingue, no que se refere a poder, de outras 
estruturas institucionais. De empresa, de universidade, da iniciativa privada, 
entendeu? Foi interessante perceber isso, e as tensões assim, o próprio 
estado, como o estado funciona. Quando você tem uma relação de estado, 
você pensa que aquilo tem uma orientação comum, que aquilo funciona de 
forma articulada, dialogada. E quando você tem uma aproximação assim, 
você vê que dentro da própria estrutura um tenta minar o outro, derrubar o 
outro. Então assim, a questão, pra mim, é o seguinte, quando você, veja, é o 
que eu tô falando, né, essas reflexões, elas me são possíveis depois da 
experiência e depois de eu ter aproximação com outros lugares. Veja, eu tive 
uma experiência lá de 20 anos, então praticamente a minha experiência foi 
ali. Dali eu saio pra outros lugares e é nessa saída, nessa relação com outros 
lugares que eu vou processando, percebe? Então assim, aí quando você 
percebe, você traz outras questões pra você né? Dos diálogos possíveis, das 
articulações possíveis. Então, assim, alguns integrantes da organização eram 
ou tinham sido ativistas dentro de partido político de esquerda, certo? Nessa 
perspectiva elas tinham experiência de práticas partidárias, onde o poder é 
bastante claro, se aprende, tem escola de formação, ou deveria ter né? Pra ter 
uma atuação interna, então, eu, realmente, a experiência que eu tive, anterior 
a Ong, foi da igreja. No mjmp, um pouco na juventude operária católica. E 
nesses lugares eu trabalhava na comunidade. Eu não exerci representação 
setorial, essa coisa. Aí é diferente né, você tem um acumulado diferente. E 
eu avalio assim, a experiência que eu tive foi uma experiência que era 
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bastante diferente porque tinha o princípio das cebs, onde eu atuei, e a gente 
tinha uma atuação, até onde eu enxergo, coerente com o que a gente queria, 
então pra mim era uma diferença muito grande, assim, a experiência era 
diferente. Eu digo assim, muito grande, nessa questão das coerências. Porque 
assim, a gente era exigido, exigido no processo de formação da gente no 
movimento de jovens do meio popular pra gente exercer uma coerência, 
então você não fazia, você não se comprometia com aquilo que você não 
podia. Se você assumia um compromisso você ia dar conta, você assumia 
aquilo que você podia fazer. Então talvez, essas diferenças né, de formação 
talvez tenha contribuído até pra minha percepção sobre a organização né? 
(Diana).  

 

Assim, um aspecto que foi ressaltado nas narrativas, sobretudo, quando tratavam de 

uma possível despolitização das organizações sociais na atualidade foi o tema da formação. 

Parece haver uma clara dissonância entre as primeiras experiências formativas dos/as 

educadores/as entrevistados/as (nas pastorais das juventudes, na teologia da libertação, nos 

espaços populares, etc.) e as práticas vividas junto aos projetos educativos das organizações 

sociais. Mais ainda: é como se houvesse uma dificuldade para que aquelas experiências 

pudessem carregar o seu valor, a sua energia para o tempo presente.  

Em outros termos: uma crise de transmissão das experiências desencadeadoras de uma 

dinâmica formativa. Nesse sentido, o diagnóstico feito por Larrosa (2002) acerca da 

dificuldade atual de cultivarmos experiências formativas autênticas se confirma. Percebemos, 

então, como primeiros resultados do estudo, que mesmo nos espaços que possuem um 

potencial inovador no que diz respeito a construção de experiências formativas, é preciso 

cuidar com mais atenção das relações estabelecidas entre as pessoas. Esse parece ser um 

ponto cego identificado pelos/as narradores/as ao rememorar os momentos de conflitos 

atravessados em suas organizações. Para todos os sujeitos, um motivo de inquietação era a 

ausência de aprofundamento com relação aos referenciais teóricos e metodológicos 

desdobrados nas ações pedagógicas. A questão, portanto, era pensar “como é que gente 

amadurece e como a gente aprofunda as nossas intervenções educativas na realidade em que 

estamos inseridos” (Diana).  

Todos eles relatam essa “necessidade de estudar, de compartilhar, de dividir 

concepções”. Paradoxalmente, organizações dedicadas a formar “no dia-a-dia não refletiam 

sobre sua própria formação”. Como resultado, as questões cotidianas “acabavam por engolir 

as pessoas, deixando pouco tempo para um aprofundamento formativo” (Joelma), o que era, 

quase sempre, experienciado como uma contradição subjetiva.  
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No AFAM eu acho que o que foi mais forte na minha vida foi essa afirmação 
da identidade feminista, que é também uma identidade em construção, né? A 
gente se descobre feminista, e é uma identidade que quando se descobre... 
Ontem eu tava conversando com uma amiga e eu disse “olhe, não se 
preocupem, eu sempre ouvi dizer das feministas mais antigas e hoje eu tô 
afirmando isso”, eu acho que é uma identidade que ela pode custar a entrar 
na nossa vida, mas quando entra não sai mais. Então, eu vou morrer Joelma 
Silva, educadora e feminista, porque o lugar do feminismo é o lugar de 
pensar essa dimensão dos direitos humanos para as mulheres, para nós 
mulheres, e eu me incluindo nessa dimensão. Então, pra nós, mulheres, que 
estamos historicamente à margem da sociedade, que estamos historicamente 
exploradas, dominadas, violentadas. Eu não posso me calar em frente a essa 
situação de violência. Então foi nesse lugar, do AFAM, que eu afirmei esse 
trabalho mais com as mulheres, também na área rural e na área urbana, e o 
lugar da militância feminista, eu acho que isso deu um avanço no sentido da 
minha vida. Assim, na EFOPP eu era educadora e era também 
acompanhante, assessora de uma rede de jovens. No AFAM eu era 
educadora pra pensar formação com as mulheres, mas eu era militante do 
Movimento Feminista em Pernambuco. Então eu fui integrante do Fórum de 
Mulheres de Pernambuco, em duas gestões, pelo AFAM, então era um lugar 
constante que me desafiava a pensar, poxa, tudo o que eu fazia de formação, 
eu refletia: tenho que ajudar minhas companheiras a pensar como é que a 
gente faz na prática, pensar o combate à violência, por exemplo. Como é 
pensar na prática toda essa formação política que eu faço com as mulheres, 
fazer um enfrentamento a várias dimensões de exploração nas nossas vidas, 
né? E o Feminismo tem como muita referência o corpo das mulheres, o 
nosso corpo, o lugar do nosso território, do nosso pertencimento. Então, foi 
um encontro muito bonito, assim, dessa identidade feminista. E eu me 
lembro que no Fórum de Mulheres a gente tinha uma atuação que era quase 
que diária, então, que ia desde a formação política, com as oficinas de 
formação, pensar projetos pra ter recursos, pra garantir as mulheres nesses 
lugares da formação, mas também pensar recurso pra fazer uma grande 
mobilização no centro da cidade do Recife, fazer um projeto pra garantir a 
participação das mulheres nas conferências das mulheres no estado e a nível 
nacional. Então, no AFAM, foi assim, o pulo do gato... da gata, nesse 
sentido, foi muito nessa dimensão de pensar mesmo a formação com a 
intervenção política, que no feminismo a gente chama o ativismo político, 
né? Nas décadas de 80 e 90 a gente usava “militância”, ainda usa, mas no 
feminismo a gente usa o termo “ativismo”, né? É o que está ativo, é o que 
está constantemente em movimento. Então isso era inicialmente o lugar, a 
experiência que mais me motivou a pensar esse lugar, tanto da formação, 
quanto da intervenção política e que aos poucos fomos perdendo. (Joelma)  

 

Mas enquanto para Diana o problema era a ausência mesma de referenciais, para 

Joelma o problema era como materializar os referenciais feministas que davam suporte à ação 

nos momentos em que esses referenciais conflitavam com as demandas externas. 

 
Veja, tem vários momentos institucionais. Nesse tempo houve mudança de 
gestão e de direção. A direção passou a ter uma outra configuração de perfil. 
Então eu acredito que quando eu deixei, eu deixei num momento de 



103 

 

transição. E depois, ao longo desses 20 anos, o que a gente tinha eram 
processos dentro das equipes. Por iniciativa das coordenações de equipe. 
Certo? E isso talvez fosse alguma coisa que talvez precisasse de uma 
definição mais institucional, diretiva, de compartilhar essa relação teoria e 
prática que se dava por dentro das equipes. Isso eu posso dizer, ao longo dos 
20 anos faltou muito. Existiram momentos pontuais em determinados 
contextos. A gente vivia, no tempo da educação talvez foi o tempo mais rico 
pra essa prática de fundamentação. E eu, a sensação que eu tenho é que isso 
tem a ver com o perfil que assumiu a direção do GECA nesses últimos 20, 
20 e poucos anos. Aí você tinha as pessoas, com seus perfis, buscando essa 
dimensão. Tinha um camarada lá que trabalha com relações internacionais, 
cooperação, que ele era, estudava muito, lia muito, até pelo lugar que ele 
ocupava. Mas isso não era uma coisa que fosse de apropriação coletiva. 
Então eu acho que fica uma lacuna institucionalmente, porque você está 
falando de prática institucional. Então muitas vezes você tinha perfil que 
elaborava a partir de determinadas referências e você tinha perfis que iam de 
encontro ou discordavam mesmo, no mesmo campo. Quer um exemplo? A 
questão de raça. A gente trazia a discussão de que raça não era um conceito 
biológico, contextualizava a evolução da discussão, a influência dos 
conceitos na perspectiva do racismo no Brasil, dos anos 30, a influência toda 
que vem a teoria racial. E a gente dizia: raça já foi resignificada pelo 
movimento, a questão do sócio-político a articulação de onde é que vem, do 
biológico. Mas o grupo que trabalha educação indígena não aceitava de jeito 
nenhuma “raça” porque dizia que raça era do campo biológico, e vinha 
discutir naquela coisa rasteira dizendo que raça é humana e tal. A gente vai 
pra um seminário sobre o assunto. Aí a gente apresenta, a gente discute. Aí 
uma Fundação financiadora entra nessa discussão, e circula um questionário 
com seus parceiros pedindo pra situar essa discussão internamente. Aí 
quando chega o questionário remeteram o questionário pra que eu 
respondesse. Aí eu respondi, dialoguei com a instituição, remeti pra ela e 
mandei pra Fundação. Depois disso, o grupo continuou a trabalhar do 
mesmo jeito. Aí eu me pergunto: como é isso? Aí eu fui pra direção. Como é 
isso? A gente assumiu isso, a instituição manda isso aqui pra fundação, a 
gente assume isso, assume um posicionamento. Embora tenha sido 
preenchido por uma técnica x, que fui eu, quando ela manda ela está 
assumindo um posicionamento institucional, isso tem que voltar pra 
instituição. Minimamente os outros têm que se apropriar, ou que a gente faz 
um diálogo. Mas tem um posicionamento anunciado. Então, tem muitas 
incoerências. (Diana).  

 

O relato prossegue ilustrando não apenas a dificuldade na busca de referenciais, mas 

nos posicionamentos públicos da instituição e na publicização das questões políticas. 

[...] as Ongs também tem uma orientação, tem uma diretriz né? Que vão se 
estabelecer algumas de formas mais vertical, outras menos verticais, mas a 
relação com as Ongs vai ter uma repercussão. Um dos exemplos que a gente 
viveu né, na década de 90, foi o direcionamento pra atuação com gênero. 
Então, assim, gênero entra nas Ongs na década de 90 por uma pressão que 
vem de uma atuação feminista dentro das agências financiadoras. Certo? O 
movimento feminista organizado presente nas agências de cooperação - 
então veja as diversas estratégias como é que se vai - colocam a leitura 
mundial da relação de gênero, do contexto de gênero, e vem pras Ongs essa 
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questão. Então assim, essa discussão ela entra fortemente nas Ongs. Nas 
Ongs feministas, elas vão se fortalecer, né? Porque essa ação ela fortalece a 
ação das Ongs feministas. E as Ongs mistas, que no caso era o nosso perfil, 
elas vão ter uma configuração que vai ter também essa incorporação, que vai 
ser também objeto de tensionamento. As técnicas e os técnicos, - é também 
um quadro predominantemente feminino, mas isso não significa que tenha 
sensibilidade pra questão feminista mesmo. Então a gente vai ter um 
movimento interno de dialogar e discutir sobre o assunto. Mas não houve um 
aprofundamento. Então isso ficou um pouco tensionado. Mas ficou como 
critério, porque se não colocasse nos projetos não passava. Então entra 
naquele discurso da transversalidade de gênero. Aí mais uma vez a gente 
está fazendo do ponto de vista formal. Você vai incluir e se você olhar os 
projetos institucionais da década de 90, os projetos trienais de várias 
organizações, está lá a leitura de gênero como sendo transversal na 
instituição. A leitura de gênero a partir da contribuição de quem tinha leitura, 
de quem tinha acúmulo, de quem era referência, aí entra com a referência de 
Joan Scott, entra gênero como categoria de análise. Aí, a partir da oxfam a 
gente vai ter o envolvimento de um projeto piloto onde dialogaram o GECA, 
a Fase Nacional e o SOS corpo junto com Novib, que foi um dos últimos 
anos de financiamento de Novib. E aí a gente vai ter um trienal articulando 
essas três organizações com reflexo em intermon e isso vai ser pontuado, 
visibilizado. Mas ainda de forma muito incipiente, porque vai entrar pelo 
argumento da capacidade determinante de sugerir a acolhida, de “sugerir”. 
Mas as questões internas tem outro processo e enfim. Aí a gente chegava a 
fazer um diagnóstico interno, porque teve todo um procedimento 
metodológico, onde o SOS seria formador do processo. Aí do ponto de vista 
da metodologia a gente começou com um diagnóstico interno. Como é que 
se fazia um diagnóstico interno, os lugares de homens e mulheres na 
estrutura organizacional. Aí na direção tem mulher, mas tem mulher com 
perfil feminista? Aquela discussão: não basta ser mulher, mas qual o 
compromisso dessa mulher? Aí eu acho que ocorreram tensionamentos. [...] 
cada campo, cada Ong, de acordo com o campo vai acolher isso de forma 
diferenciada. Aí entra dessa forma, entendeu? Aí em alguns casos vai ficar 
só no documento, vai depender mais dos técnicos. E aí também vai ter 
limites porque vai ficar uma atuação isolada. E aí na hora dos relatórios, a 
partir dos planos, aí vai se fazer um esforço pra que isso que foi anunciado 
apareça. Entendeu? Não foi anunciado? Então o que foi feito? Aí você vai 
ver a fragilidade da ação, da análise. Em alguns casos né? Eu to falando 
assim, to fazendo uma leitura a partir do vivido né? (Diana). 

 

De toda forma, o relato guarda uma relação com a experiência de Joelma na medida 

em que suas falas apontavam a contradição entre os referenciais adotados e as ações 

efetivadas sob a pressão dos financiadores. Por isso, para ela, a crise financeira não poderia 

ser considerada a única causadora dos conflitos; ela apenas desvelava como a coerência 

interna das relações travadas estava sendo resolvida.  

 

Veja bem, algumas vezes a cooperação trazia argumentações legítimas, 
mesmo porque elas foram acolhidas devido à própria intervenção das 
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organizações feministas brasileiras e latinas. Eram, sim, argumentações 
legítimas, eram questões necessárias a partir da leitura da realidade. A questão 
era a fragilidade das nossas organizações ao incorporar essas questões nos 
projetos, no cotidiano mesmo das organizações a das pessoas que as 
compõem. (Joelma) 

 

Assim, a despolitização das experiências formativas no campo da educação não formal 

tem uma relação mais complexa com a chamada questão do financiamento. Por outro lado, os 

relatos também indicaram como os/as educadores/as buscavam resistir a esse processo, 

tentando “resgatar dentro desses espaços, valores que jamais deveriam ter sido deixados de 

lado” (Germana); tentando construir “formas de relação mais humanas, experiências 

formativas libertadoras” (Francisco); tentando “fazer desses espaços lugares onde ainda 

possamos pensar e colocar em prática formas outras de intervir no mundo” (Joelma).  

Eu tenho uma coisa que é meio formalista, mas o que é meu formalismo, 
digo assim olhe: “ninguém chegou para te oferecer um projeto” – tem um 
edital, certo? Tem um edital concorrente, você vai concorrer, beleza.  Você 
vai apresentar sua proposta, então você está dizendo que quer fazer aquilo, 
em tal e tal lugar, certo, você não se comprometeu, você não disse que ia, 
não é o termo?... Não é o termo, contratual, então assim, - eu tenho uma 
formação que eu tenho dificuldade de quebrar contrato, eu não consigo 
quebrar contrato. Tipo: eu vou apresentar uma proposta e vou dizer que vou 
fazer “três capacitações, e depois que eu tiver o projeto aprovado vou fazer 
só uma e vou argumentar que não vou fazer mais duas por isso e isso e isso”. 
Veja, se houver interveniente durante o curso do processo em que eu esteja 
impossibilitada, né, são indicadores externos que vão interferir na minha 
chegada naquele lugar, proposta, isso é possível de acontecer, né, porque 
você estimou uma coisa e a realidade mudou, a realidade é outra e de repente 
você não vai poder chegar naquele lugar que você se propôs a chegar, isso é 
uma coisa. Agora, a priori você definir três campos e só vai fazer um, porque 
o outro você não quer chegar e sendo contratado tendo que chegar, aí eu não 
compactuo com coisas assim, entendeu? Aí em alguns momentos a gente 
vivencia isso. [...] uma vez que era construir com participação, com 
apropriação, muito discutido, isso deveria estar na cabeça de todo mundo. E 
depois, a finalização deles também não era muito participativa. Se 
deflagrava processo, mas quem fechava, fechava num lugar de coordenação, 
de direção, enfim. Aí as vezes esse destoar fosse reflexo disso né? Mas 
enfim... É a minha inquietação com o dito e o feito. Talvez o discurso e a 
prática desse discurso, por conta do meu perfil. Tem muita gente que lida 
com isso de forma mais tranquila. E isso, ao invés de eu deixar pra lá, 
sempre foi algo que eu vivenciava e me inquietava. (Diana)  

 

Esse último relato trouxe à tona uma dimensão insistente e persistente nas narrativas: 

como assumir coerentemente um posicionamento ético que possibilite ao educador que atua 

nas organizações sociais se comprometer pessoal e profissionalmente com as ações que esses 

espaços se propõem realizar, fazendo desse compromisso uma atitude política?   
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O legado intelectual de Michel Foucault, mais uma vez pode nos ajudar nessa questão, 

uma vez que para ele, em sua fase tardia, também conhecida como fase ética, nos convida a 

agir com coragem (2011). Nessa perspectiva, para ele seria necessário ultrapassarmos as 

condições de existência da atualidade, agindo de forma ética conosco mesmos e com o outro. 

Assim, como um primeiro bloco de resultados, acreditamos, para que a educação não formal 

funcionasse como um dispositivo ético precisaria levar em conta e problematizar essas 

questões. Precisaríamos, problematizar nossas condições de existência, nossas formas de 

relações uns com os outros para produzirmos uma ação ética no mundo, através de 

experiências formativas permeadas por valores éticos. Apontamos, então, a necessidade de 

discutir no próprio processo a questão da coerência que se deve ter consigo mesmo, o cuidado 

que se deve ter consigo e com os outros. Dessa forma, os espaços de educação não formal se 

constituiriam como possíveis espaços de resistência. Esses seriam ainda primeiros indicativos 

de resultados para este estudo.  

 

4.5 As formas de resistência  

 

As formas de resistir dos/as educadores/as aos processos de despolitização de suas 

ações apareceram misturadas ao longo das narrativas, na maioria das vezes mergulhadas no 

relato das situações exemplificadas. Essas situações demonstravam como eles/as, em seus 

contextos particulares de vida, tentavam continuar fazendo aquilo em que acreditavam. Talvez 

a forma de resistir que mais tenha ficado clara tenha sido a opção do coletivo de educadores 

CEPAC ao decidirem pelo encerramento das atividades. Após a decisão, cada um precisou se 

dedicar a outros espaços, realizando inclusive atividades distintas das que moviam. Outros, 

contudo, continuaram no campo da educação não formal. Alguns, de vez em quando, se 

encontram com os que permaneceram como que procurando “alimentar aquele sonho”, como 

que cultivando “uma amizade e uma forma de ser coletivos” que deixou marcas profundas em 

suas vidas. Nesse contexto, Francisco seguiu acreditando nesses lugares de encontro. Ele 

continua acreditando na educação que se processa nos espaços de educação não formal. Ele 

resiste tentando desencadear, agora em outros espaços, experiência de educação que tragam a 

arte e a cultura para as vidas das pessoas. E nessa resistência, segue realizando encontros e 

fazendo amigos. 
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Joelma, com seu jeito de ser brigona, diz ainda acreditar no “potencial da educação 

popular”, levando-a consigo em suas práticas seja aonde for. Para ela, um aprendizado 

importante derivado das crises que enfrentou é a necessidade de não abdicar dos espaços 

públicos, de “mostrar para as pessoas que a luta não é solitária”. Ao contrário, para ela, existe 

ainda muita gente com quem podemos dialogar, para juntos, construirmos projetos de 

mudança. Germana, por sua vez, disse estar “ensaiando uma saída”, ela continua resistindo e 

lutando para “encontrar nas ações atuais da instituição uma forma de dialogar e melhorar a 

vida das pessoas” que estão relacionadas com a sua intervenção. Mesmo afirmando que o 

projeto ao qual está vinculada é “complicado”, ela continua tentando trazer melhorias na 

qualidade de vida do “público” (ela mesma diz não gostar desse termo) beneficiário. Com 

Diana, percebemos o esforço cotidiano para “agir eticamente através dos posicionamentos, da 

busca por referenciais”, bem como das relações que foi estabelecendo. Ela agora leva essa 

forma de ser para outros espaços, porque “há várias formas de resistir”. A gente pode ir, diz 

ela, “em busca de outros lugares onde formas outras de nos relacionarmos podem ser 

construídas”. Agora em outros espaços, ela leva os aprendizados das experiências formativas 

que vivenciou; leva, mas não guarda para si: transmite e compartilha saberes e práticas.  

  

4.5.1 A amizade como política da educação não formal 

 

Algo que nos chamou a atenção ao longo das narrativas foi o peso atribuído pelos 

quatro sujeitos entrevistados às relações de amizade. De modo provocativo, nas suas falas a 

amizade aparece como algo intrínseco às relações nos espaços educativos da sociedade civil. 

Embora isso fique mais evidente nas narrativas de Francisco e Germana, até mesmo Joelma 

expressa a importância dos amigos quando ela saiu do “luto e foi a luta”. Em uma perspectiva 

especular, Diana conta as dificuldades que enfrentou, inclusive os problemas de saúde, e 

acredita que isso ocorreu devido à fragilidade dos laços entre as pessoas na organização. Mas, 

para todos eles/as, o fato de existirem brigas, desentendimentos e conflitos os mais variados 

não elide a importância que as relações de amizade têm no modo como eles/as reconhecem o 

papel formativo da educação nos espaços organizativos da sociedade. 

A amizade parece ser mesmo “um capítulo a parte” na história que esses sujeitos 

contam quando buscam definir o sentido desses espaços para suas vidas seja no aspecto 

pessoal seja no aspecto profissional. Nesse aspecto, nossos sujeitos confirmam a perspectiva 
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trazida por Ortega (2009) ao tratar da amizade como um acontecimento político. Para autores 

como ele e Foucault, a amizade aparece como uma possibilidade de constituição de novas 

formas de relação que corroboram com os princípios de uma estética da existência. Vários 

relatos, direta ou indiretamente, exploram a amizade como um vetor simultaneamente 

formativo e político.  

 

As relações. Bem, eu construí boas relações. Fiz muitos amigos. Mesmo que 
eu saia daqui, sei que tem pessoas que são pessoas que eu sei que eu posso 
contar com elas. Acho que o fato da gente trabalhar muito de forma coletiva, 
até pra elaborar os planos de aula, a gente fazia juntos, os educadores juntos, 
então eu acho que isso facilita a criação de laços de amizade, de 
companheirismo. Um ajuda o outro e isso é muito bom, isso é bom. Aí eu fiz 
muitos amigos, tenho amigas mesmo daqui. Até com o público - que a gente 
não gosta muito desse termo público, mas acaba usando... Então, até com os 
jovens, as pessoas do movimento, a gente acaba ficando amigos, sai juntos, 
vai pros cantos juntos. Isso acaba criando uma relação, conversa sobre o 
movimento, a vida, a política, toma uma cerveja juntos.  Isso tudo é muito 
bom, eu acho.  Então as amizades mesmo. (Germana). 
 

Vale esclarecer que a amizade não foi considerada explicitamente pelos sujeitos como 

uma forma de resistência, ela aparece nos relatos justamente em momentos que tratam da 

importância das relações. Um tipo de relação que fortalece as pessoas. Para Ortega (1999) a 

amizade apresenta-se como uma forma de resistir a solidão ameaçadora da vida moderna. 

Germana fala disso com bastante clareza, inclusive quando se refere a “forma coletiva de 

fazer”, ou seja, aos aprendizados que teve na instituição. Francisco em vários trechos de sua 

narrativa é bem explícito ao falar das relações positivas que estabeleceu. Nesse sentido, para 

nós, as narrativas reforçam a importância das relações de amizade como processos que podem 

desencadear a construção de outras formas de relação, de formas de vida resistentes. 

Isso porque nos relatos a amizade parece guardar uma estrita conexão com o potencial 

político dos espaços educativos não formais. Uma ideia que encontramos em praticamente 

todas as narrativas. Mesmo com as críticas, percebe-se a importância da existência de relações 

específicas que fazem dos espaços de educação não formal um lugar em que a política no 

sentido mais amplo desse termo se materializa no modo como entramos em relação. Daí 

porque nos relatos a formação política é apreendida como a principal forma de resistência na 

medida em que ela é vivida não de forma abstrata, mas nas relações concretas que se 

estabelecem com os jovens, com as mulheres, com os quilombolas, enfim, com os próprios 
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educadores. Essa dimensão sempre aparece nas narrativas como algo de grande importância 

política. Para todos eles, a formação política é inseparável das relações que se estabelecem. 

Pois é através dessas relações (de amizade, de vinculação social e afetiva) que se 

acredita ser possível “formar pessoas capazes de sonhar, capazes de acreditar na possibilidade 

de estabelecermos relações mais éticas uns com os outros” (Diana). 

 

A formação política é muito importante. Muito importante. As pessoas 
passam a exercer atitudes de lideranças, pessoas que são capazes de conduzir 
processos, acho que isso é uma das coisas impressionantes, para a formação 
não é? Ter alguém que consegue liderar, coordenar processos, acho isso 
fundamental. Mas outra coisa, o despertar de interesses para os estudos, a 
pessoa querer estudar. Outra coisa é isso, o interesse pelos estudos, várias 
pessoas optaram por certas disciplinas, estudar a sociologia, estudar a 
filosofia, estudar arte, estudar direito. Porque esse ambiente de formação 
falava muito dessas coisas, dessas coisas, analisar... E quando eu digo 
ambiente de formação, eu tô falando das relações, relações de amizade, de 
afeto mesmo que a gente tinha uns com os outros. Tudo isso mexia com as 
pessoas que, a partir dessa formação passavam a se preocupar com 
incidências políticas. Eram pessoas que procuravam se fundamentar no que 
diziam e no que faziam. E tentavam com isso mudar as coisas ruins. Então 
para mim, as relações, o modo como a gente lida com o outro, são coisas 
muito interessantes. [...] É uma visão articulada, quer dizer, “eu não me sinto 
só no mundo, e sei com quem somar”. Isso para mim é impressionante 
porque, é aquele negócio que eu sempre digo: “vocês estão em todo lugar?” 
Estão, porque sabem que ali você encontra parceiros, pessoas. Que nem 
passaram pelo mesmo processo de formação que você passou, mas que 
passou por um processo que tem a ver com o seu. Acho que essa visão 
articulada, acho que é impressionante. [...] Uma outra coisa é a arte. Arte, 
por exemplo, a dimensão da criatividade. Essas pessoas todas tem 
preocupação, com a expressividade de dizer sua mensagem, mas usar para 
isso nossas expressões, a cultura. Muita gente, até porque o público é muito 
ligado a isso. Mas é mesmo, esses meninos fazem teatro, fazem 
comunicação, fazem música, né? Eles utilizam isso para, como forma de, de 
dialogar, de se expressar, de protestar. Eu acho isso muito assim 
impressionante. (Francisco) 

  

Para Francisco, de acordo com as relações que vivenciou e que viu outras pessoas 

vivenciarem, a formação política sempre pode ser algo transformador. Assim, a amizade 

juntamente com a cultura e a arte são consideradas fundamentais para a formação de pessoas 

capazes de agir de forma coletiva. Foucault (2010) faz uso da experiência da amizade como 

uma possibilidade de experimentarmos uma ampla variedade de formas de vida possíveis, 

inclusive formas de vida resistentes. O problema, como dizem alguns autores mobilizados 

neste trabalho, é que há muito tempo a amizade perdeu esse caráter de espaço de formação 

política dos sujeitos. Por isso acreditamos que os espaços educativos nãos formais, com todas 
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as suas dificuldades, ainda guardam um potencial político importante. A forma como os 

sujeitos apreendem o papel das relações na dinâmica formativa é algo precioso quando se 

trata de pensar as ações de formação política e cultural. Mais ainda: essa parece ser uma 

questão importante na percepção que eles/as próprios/as têm de seu papel como formadores/as 

Então em que pese essa atuação nos movimentos sociais, nos movimentos de 
igreja, e essa formação que tem um pouco de autoritária (eu acho que 
reconhecer é bom porque ajuda a gente a se refazer), eu acho que eu fui me 
refazendo, e eu acho que esse refazer foi na relação com o outro, com esse 
outro ser que muitas vezes eu estava como formadora. São muitas pessoas 
que percebo na minha vida que contribuíram com isso. Então assim, a gente 
reconhece que isso é um desafio para a educação brasileira hoje. Formar 
gente com base nessa experiência de troca, de diálogo, de respeito e de 
amizade. Então assim, eu acho que... Eu valorizo muito as relações que eu 
tive, que eu acho que foi uma oportunidade de lidar com gente, de aprender 
com as pessoas. A minha formação, as oportunidades de formação que eu 
tive desde jovem está aqui também... As pessoas, eu reconheço, me ajudam a 
melhorar e reconheço que o processo não é instantâneo: eu desejo e amanhã 
já vai ser tudo diferente. Não. Então eu reconheço em mim esse movimento 
de estar atenta às posturas, ao movimento, a ser e me relacionar com as 
pessoas. Então isso eu agradeço, do ponto de vista da relação de trabalho, a 
essa experiência que eu tive. [...] Apenas, eu acho assim, a formação política 
ela faz parte da nossa leitura de mundo. A gente tem que fazer a leitura de 
mundo, a leitura política das relações, os contextos, essa coisa todinha. 
Agora, no processo formativo, você precisa saber também, dentro do que 
você apresentou de proposição os conteúdos, as fundamentações desses 
conteúdos, os referenciais teóricos, as referências. Tudo isso faz parte, de ter 
isso de forma apropriada pra que nessa forma de relação as pessoas fiquem 
com os subsídios. Porque assim, uma coisa que eu não tenho apego é a 
concentrar informação, concentrar referencial teórico. Então pra mim isso é 
uma coisa que se você tem acesso, se ele tem interesse, ele vai, pega. Se não 
tem, guarda, depois ele vê. Agora, eu não consigo ter informação como algo 
que deve guardar para si, com você, como se fosse uma carta na manga. 
Acho que o resto é só besteira... (Diana) 

 

Nesse lugar, assim, enquanto Ong, tinha muito essa afirmação mesmo de um 
encontro, o encontro com e entre as pessoas. Acho que isso é a base da 
pedagogia e da educação popular. Nisso acho que elas não têm diferença, 
porque a pedagogia, assim, pensada nesse campo de Paulo Freire, tem 
sempre que estar em serviço do ensinamento do povo, e a educação popular 
como um berço mesmo de uma educação que não vem formalizada, que não 
vem numa educação bancária, de cima pra baixo, do professor que sabe tudo 
e que repassa. Então nessa dimensão a gente... Era um trabalho muito bonito, 
né? Eu tô dizendo era porque foi do tempo que eu passei, mas a EFOPP hoje 
continua os trabalhos dela, era um trabalho que a gente pensava a dimensão 
da formação política e da intervenção política, então eu acho que isso, no 
campo das Ongs, quem avança mais e quem se mantém hoje, ela deve estar 
sempre, eu acho, sempre nessa lógica do trabalho formativo pensando a 
formação política. Então, como educadora, a gente tinha as atribuições de 
pensar processos de formação, então não só um curso de formação, uma 
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oficina, mas pensar o que é que essa oficina, o que é que esse curso de 
formação tinha a ver com o momento que aquele sujeito... Seja com as 
mulheres, seja com trabalhadores rurais, seja com a juventude, o que é que 
essa formação sustentava, ou tinha link, ou tinha uma relação com a 
intervenção política que esses sujeitos estavam fazendo no mundo. E essa 
lógica eu trabalho até hoje. Era desse lugar do pensar processos de formação, 
não só atividade técnica de formação. Então com a juventude a gente 
ampliava muito, assim, tinha uma diversidade, formatos diferentes pra fazer 
a formação, que ia desde os cursos, né, curso processual, cursos com várias 
etapas, oficinas temáticas... E a gente levava muito como referência os 
contextos sociais, então, era sempre pensando o lugar da formação com uma 
leitura da realidade... E acho que a educação popular tem muito como 
relevância pensar o sujeito político como um todo. Então a pessoa que não 
vai só fazer o curso como na escola, na educação formal, o curso é sempre 
pra benefício de alguma coisa na nossa vida, né, então, eu vou fazer 
faculdade porque eu tenho que ter um diploma acadêmico, eu vou fazer uma 
pós-graduação porque me ajuda a melhorar, a qualificar também o meu 
currículo. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, acho que as pessoas, 
todo mundo, têm por direito e deve fazer também isso, mas a educação 
popular vai pra além disso, então faz uma formação política pensando a 
dimensão das pessoas, desde a sua relação afetiva, o que vai construindo nas 
suas identidades, no momento ou na forma que vai se definindo como gente, 
se encontrando, questionando o mundo. Que eu acho que a educação popular 
ela é muito forte exatamente por isso, porque, assim, é uma educação que 
não te limita, que ela tem que abrir horizontes, seja só pra questionar já é 
uma grande coisa. Tinha uma grande educadora lá na EFOPP que ela dizia 
sempre assim: “se a educação popular já provoca a gente a questionar o 
mundo, a questionar o lugar que a gente está, ela já cumpriu uma boa parte 
do seu papel”. Então a gente fazia muito essa relação na formação política, o 
contexto social da realidade, do lugar que o sujeito estava e está, mas 
também dessas outras dimensões da vida, da afetividade, das relações, né do 
lugar que me dava poder, o poder da fala, o poder do questionamento. Então, 
lógico que quando a gente fala isso, na prática pode ser muito prático, mas 
na vivência a gente enfrenta algumas dificuldades. Porque também era um 
lugar difícil de se constituir, não era fácil. Acho que essa coisa, do ponto de 
vista das dificuldades enfrentadas, e da mesma forma que é uma dificuldade, 
acho que é um desafio a ser constantemente enfrentado, porque as 
instituições, as Ongs, elas têm uma história muito bonita nesse país, né? Da 
década de oitenta, sobretudo, setenta e oitenta, né, uma resistência à ditadura 
da década de setenta, sessenta e setenta, então essas conjunturas foram, 
assim, desafiando o lugar das Ongs no país, do lugar que era de apoio, de 
subsídio, de sustentação das lutas sociais. As Ongs que são criadas hoje, 
algumas, de receber projeto e dinheiro, então tem uma diferença muito 
grande. Então, manter as Ongs hoje, que são fieis a esse projeto de 
transformação social, de movimento, de uma missão de formação política, e 
as Ongs que se formam com grupinhos só pra ganhar dinheiro e fazer 
projeto, então isso é muito difícil para as pessoas conceberem essa diferença, 
essa missão, esse desafio que é ainda manter sérias Ongs, que ainda existem 
hoje, eu acho que é importante mantê-las, porque... por essa história de 
resistência, de luta, eu acho que contribuiu muito pra grandes conquistas de 
direito no país, assim, a Fase, por exemplo, que tem cinqüenta anos de 
existência, o SOS Corpo, por exemplo com trinta anos de existência, o 
Centro Sabiá, que é um dos mais novos, que fez vinte anos agora, então eu tô 
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falando de décadas, né? Que sempre teve essa resistência e que resistem 
hoje, a Etapas, o Gajop, acho que são Ongs que estão em lugares comuns de 
missão institucional e com temáticas diferenciadas, isso é muito bom, porque 
amplia a dimensão dos direitos e das relações humanas, né? Se a gente 
contextualiza para hoje continua esse desafio para essas Ongs, seja da 
década de setenta, as de hoje, de 2013. (Joelma).  

 

Todos os relatos indicam, portanto, que a formação política que alimenta as 

pedagogias de resistência (ARROYO, 2012) que animam os sujeitos coletivos nasce das 

relações que estabelecemos com os outros. Tudo se passa como se essas relações estivessem 

na base dos devires minoritários explorados por autores como Deleuze e Foucault. Um 

aspecto pouco explorado no campo da educação não formal e dos movimentos sociais: como 

determinadas relações afetivas e sociais, nutridas pelos grupos minoritários que lutam pela 

conquista de seus direitos, podem contribuir para desconstruir as relações desiguais de poder? 

Nesse sentido, as formas de resistência dos sujeitos que atuam nesses espaços têm muito 

ainda a nos ensinar sobre a formação humana. 

 

Como é que eu, esse é meu jeito de viver, meu jeito de viver é estar em 
lugares com pessoas que fazem processos formativos, processos de 
intervenção. Então eu... Isso é uma opção minha, assim, eu posso estar em 
qualquer organização e não ter nenhum problema se estou ou não estou 
numa organização. Houve um tempo que eu achava que não podia, que eu 
achava que não era bom, que tinha que estar vinculado, mas hoje eu posso 
trabalhar em qualquer organização. Que é esse meu jeito de estar nesses 
lugares, fazendo isso que eu gosto de fazer. Então isso me anima muito 
porque eu acho que tem vários jeitos da gente se organizar nesses lugares 
para ser feliz e fazer os outros felizes. E buscar as condições de ser justo, de 
construir uma sociedade em que viver aqui possa ser uma coisa boa, para 
que não precise esperar outro mundo, “esse mundo já é possível”, como diz 
o fórum22. Então a primeira coisa é essa, eu fiz uma opção de vida, de estar 
nesse lugar. Uma outra coisa é que eu não me sustento disso, eu tenho, sou 
um cara que sou concursado, economicamente eu tenho uma grana que eu 
ganho, eu trabalho para ganhar, não ganho sem trabalhar, eu trabalho. Como 
eu não tenho muitas ambições, sou um andarilho. Sou uma pessoa assim, 
minha forma simples, minha forma como encaro a simplicidade da vida, me 
dá uma condição de existência, sem precisar de muita coisa, materialmente 
não tem muita coisa que precise, claro que se eu tivesse um bocado de filho 
teria outra visão. Outra coisa de não se sentir só: tem vários lugares que eu 
transito, então eu sou capaz de transitar em vários lugares, eu sou alguém 
que encaro coisas diferentes que não são desse mundo, mas que as pessoas 
estão se dizendo coletivos, estão se dizendo também intervindo. Então eu 
transito. Claro, tem lugar que a gente vai umas duas vezes é bom, mas na 
terceira é bom não ir mais não, essa conversa de ficar conversando com o 
inimigo, inimigo dos outros, não é meu inimigo, mas é inimigo das coisas 

                                                           
22  Refere-se ao Fórum Social Mundial.  
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que a gente acredita, então prefiro não estar mais. E agora acho que minha 
dedicação no que gosto de fazer, minha dedicação é os jovens. O que dedico 
muito tempo a pensar, a refletir e compreender o mundo e esses processos. 
Mas é importante, precisa ter esse lugar, esses lugares, o lugar da gente se 
encontrar. Porque é assim que as coisas acontecem (Francisco).  

 

Enquanto “lugares de encontros”, os espaços educativos da sociedade civil são 

percebidos como lugares que podem potencializar a capacidade humana de recriação; a 

criação de outras formas de relação, outras formas de vida. Esses lugares impulsionam a 

capacidade de sermos e agirmos coletivamente, de sairmos de nós mesmos.   

 

A educação não formal, quer dizer, a formação da militância política, esse 
lugar propõe isso.  Porque propõe intercambio, troca de ideias, então quer 
dizer, o fato de ir divulgar para o outro, conhecer o outro, trocar ideia, fazer 
coisa junto, se encontrar em outros lugares, lugares diferentes daqueles que é 
igual ao nosso, andar pelo mundo. Isso dá muita força para quem passa por 
esses processos de formação, inclusive alguns não querem sair disso, só 
querem viver disso. Então a  ausência de organizações e coletivos que 
propõe essa coisa da formação e faz com que as pessoas passem a dialogar 
sobre política, ela deixe de existir por mais tempo. Por exemplo, se um 
projeto que você passou por alguma dessas organizações que fazem 
formação política com jovens demorasse mais, fosse assim, a gente tem 
tempo para pensar, conversar, trocar ideias, ir e voltar, experimentar, 
dialogar, aprofundar, vai de novo, aprofundar. Aí de repente passou dois 
anos, acabou o dinheiro, você vai embora cuidar da sua vida e aí quebrou, 
não forma. Não formam pessoas ou quadros. Porque é pouco tempo para 
eles. Assim como na universidade, quatro anos não dão conta de uma 
formação, de alguém que vai enfrentar um mundo de gente. [...] eu fiquei 
impressionado um final de semana desses, eu tava em João Pessoa e 
encontrei uma menina que foi de uma atividade lá de Natal. E aí conversa 
vai e conversa vem, eu já tinha encontrado ela uma vez, encontrei pela 
segunda vez, ela trabalha no Governo do Estado agora lá, nesse negócio da 
experiência da mobilização, da democracia, da participação, meio parecido 
com esse negócio de orçamento público participativo lá, e na conversa, eu 
falei quem eu era, da onde é que eu vinha, aí ela disse: “e você foi do 
CEPAC? E eu: “fui, eu trabalhei no CEPAC, fui educado e fui formado, 
participei de muita formação do CEPAC e depois me tornei educador do 
CEPAC”. Aí ela disse: “pois eu, dos quinze aos vinte anos eu só vivia nas 
coisas do CEPAC”. Então, serviu pra alguma coisa, né? (Francisco) 

 

Para todos, são muitas as marcas deixadas pela experiência desses encontros: 

 

E aí voltando pra o  AFAM, né? Que é essa história da intervenção política, 
de ir pra praça pública, pra fala pública, que era um lugar que a gente 
trabalhava muito, né? No Feminismo e, assim, se eu me reconheço nesse 
lugar de dominação e exploração, eu sou sujeito da transformação desse 
lugar. Então, se eu sou sujeito de transformação eu tenho que me fortalecer, 
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me empoderar, um termo bem feminista, me empoderar dessa minha fala, do 
que eu penso. E a gente tinha muito essa preocupação em fazer formação 
com as mulheres no sentido de fortalecer a fala pública das mulheres. [...] 
Isso era muito desafiador e muito bom, eu me empolgava também, gostava 
desse lugar. Então foi um lugar muito... E essa identidade de educadora eu 
acho que tá sempre nessas dimensões, ela não tá, hora, assim, acomodada, e 
hora, de muito movimento, mas ela tá em constante movimento pra poder 
buscar coisas novas, né? A gente tem que ter a capacidade de inovar também 
nos processos formativos, nas metodologias, na forma de pensar a formação 
e a ação, né? Que é o grande dilema, o grande desafio da educação popular, 
não adianta ficar tendo uma porção de lugares de debates, de formação e não 
ter uma ação pra ter um lugar de questionar a prática, um lugar de não só 
questionar, mas acho que motivar mesmo pra vida. Então isso de questionar 
é importante, deixa marcas, faz diferença, né? Acho que não só pra mim 
também, né? Mas em quem participou também, se formou. Ontem eu vim de 
um lugar de celebração ecumênica, no Centro Sabiá, eu fiquei muito 
emocionada porque eu dizia assim “esses lugares, tem que ter sempre um na 
vida da gente, tem que ter sempre essa oportunidade da gente celebrar coisas 
boas que a gente faz pra gente saber que não está sozinho na luta”, porque se 
não a gente se decepciona, hora com a Ong, hora com o próprio movimento, 
né? Porque o movimento ele é muito dinâmico, ele não tem uma leitura 
própria, os movimentos sociais têm várias leituras em determinado momento 
social do país. Então hoje, por exemplo, na conjuntura das grandes 
mobilizações, manifestações, você não vê as referências das Ongs, porque 
elas estão... Elas não estão paradas, mas elas estão em algum momento em 
vários lugares também nessas manifestações. Agora, mudou o estilo da 
política de estar na rua, né? A gente ainda nem sabe o que é esse novo estilo, 
né? Quer dizer, é um negócio novo e ao mesmo tempo não é novidade. O 
bom é que as pessoas estão na rua indignadas, isso é bom. Indignadas com a 
política, indignada com a forma que a política está posta, a forma que a 
corrupção se impõe, a impunidade. Então isso é bom, é tudo isso que a gente 
dizia nos cursos de formação, a gente tem que ter o poder de indignação, eu 
tô indignada com a forma como as mulheres são maltratadas, na forma como 
as crianças são desrespeitadas, pra gente não perder força, né, não perder 
força. Eu sou muito otimista também, eu acho que isso é uma característica, 
assim, minha, sempre tem que buscar força, lá no fundo do poço, não sei 
aonde, mas tem que ir buscar. E esse lugar das Ongs, eu acho que... Eu sou 
muito da linha, assim, que mais contribui do que dificulta. Agora, tem 
muitas Ongs que têm estilos de trabalho que falam uma coisa, que têm um 
discurso, que têm práticas diferenciadas desse discurso. Aí, assim, não vou 
nominar ninguém, pra não correr o risco de ser injusta, inclusive, né, e 
antiética, porque eu passei por vários espaços de Ong, e tenho essas 
referências boas, da formação na minha vida e da minha vida como o espaço 
do movimento. Então é essa importância de manter essas relações das 
parcerias, de se afirmar pelas estratégias temáticas, de se afirmar pelo jeito 
de fazer a política, e estar sempre em diálogo, de visibilizar na rua o que faz, 
se não fizer isso... Isso eu aprendi muito no feminismo... Que é assim, se 
você não vai pra rua, para o espaço público, pra dizer que tem mais outras 
brigando pela sua ideia, pela sua fala, você vai ser mais uma; que vai se 
cansar, inclusive... Aí eu acho que o lugar das Ongs é muito importante 
nesse sentido. Então é isso... Bom, isso é acreditar nesse processo de 
formação a partir da educação não formal, a educação popular. E aí a gente 
fazia isso muito, por exemplo, com as comunidades quilombolas. Eu sempre 
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disse “bom, a gente tem que inovar sempre a metodologia com essa mesma 
referência que a educação popular sempre colocou: a leitura do contexto 
mais a relação com o sujeito que está a receber e está fazendo acontecer essa 
formação política”. Aí então eu sempre tive essa referência pra qualquer 
lugar. E o espaço permite isso também né? (Joelma).  

 

Assim, para esses/as educadores/as, as formas de resistência política nunca estão 

dissociadas do modo como eles/as vivem suas relações, vivem suas crenças, enfim, vivem 

suas próprias vidas. É nessa perspectiva que Foucault (2010) problematiza as formas de vida 

resistentes, através de um desprendimento ético-estético de si, trazendo a reflexão sobre a 

criação de formas outras de relações sociais.   

 

Eu acho que é uma aprendizagem que a gente vai refletindo, reelaborando. 
Eu, ao longo dessa experiência por dentro, em diálogos externos, eu fui 
aprendendo a ser uma pessoa melhor. Aí como é que que eu digo assim, a ser 
uma pessoa melhor, eu falo isso no sentido do autoritarismo, por exemplo. 
Eu reconheço que eu tive uma formação, uma formação escolar, assim, a 
minha vida escolar, ela foi dentro do regime autoritário. Então eu ingresso na 
escola nos anos 70. Nos anos 80 eu vou pra o ensino médio e no final, 
meados dos anos 80 a gente começa a respirar o processo de anistia. Então 
nesse momento eu já estou me envolvendo com os movimentos sociais. No 
final do meu ensino médio. O primeiro movimento por diretas a gente viveu 
e se decepcionou com o colégio eleitoral, né? Aí a gente se envolveu na 
eleição de Jarbas quando passa as eleições para prefeito. Eu não podia votar, 
porque o voto da juventude nem era facultativo, hoje 16, 17 anos vota se 
quiser. Mas eu fui pra rua, eu não votava, mas eu fui pra rua pedir voto. A 
gente tinha o movimento lá do Alto José do Pinho. Então isso tudo me levou 
a essa experiência. Agora, uma das coisas que junto com isso eu fui 
buscando como necessária também é compreender epistemologicamente 
esses processos, porque não basta a sensação, o sentir, o incomodar-se do 
ponto de vista da subjetividade, mas eu também persegui um movimento de 
compreender a partir do estudo, a partir de teorias, de reflexões, produzidas 
sobre essa realidade ou que desse possibilidade de compreender essa 
realidade. Então eu penso que é uma referência que foi me imprimindo. [...] 
Veja, são processos que tem altos e baixos. Eles tem um movimento que não 
é um movimento permanente. Então veja, ao lOngo desse tempo, em que 
pese as insatisfações, e elas aconteceram por diversos momentos, ao lOngo 
do tempo também ocorreram momentos de satisfações, momentos de alegria, 
assim, de realização, acho que o termo é esse mesmo, realização. Quando eu 
digo assim eu aprendi muito, e aprendi também como não fazer, eu gosto de 
pontuar isso, porque é a leitura, eu aprendi como não fazer, é porque é a 
leitura crítica do feito que me diz eu não devo fazer assim. Mas valeu né? 
Foi uma experiência que me ajudou bastante. (Diana) 
 
Eu acho que quem eu sou hoje tem a ver com essa experiência. 
Principalmente quem eu sou como profissional, como assistente social. 
Assim, uma forma mais cuidadosa de olhar pras pessoas, assim todo 
assistente social tem que ter esse olhar, mas eu acho que o lugar favorece 
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isso, sabe? Assim, o jeito de trabalhar coletivo, em qualquer lugar que eu 
trabalhe eu vou tentar fazer as coisas de uma forma coletiva como a gente 
sempre fez aqui. E eu acho que isso é bom. Mesmo com todos os problemas, 
eu acho que todo lugar tem seus problemas, ainda tem isso de fazer juntos. 
Claro, às vezes, com algumas pessoas isso fica somente no discurso, mas em 
geral, a gente ainda consegue ter essa forma, esse senso coletivo. Mas 
também foi aqui que eu aprendi a ser educadora. Antes eu não tinha essa 
experiência com educação, né? Aqui eu aprendi coletivamente, não foi uma 
pessoa, ou outra pessoa, foi um grupo. Entendeu? (Germana) 

 

4.6 A lucidez após a saída 

 

Três dos quatro entrevistados já deixaram de participar dessas experiências 

consideradas, por eles mesmos, como significativas; experiências em que atuaram como 

educadores/as e nas quais permaneceram durante anos. Logo, a saída foi sempre difícil: 

 

A saída é uma saída que foi difícil sair. Mas sabe uma coisa que você não 
sente falta? Você não sente falta. Mas até o momento de você não sentir 
falta, você leva um tempo. O tempo de maturação, sabe? Pra você dizer... E 
você se perguntar: eu realmente preciso passar por isso? Será que não 
existem outros espaços onde eu possa estar, onde eu possa me encontrar, 
possa contribuir sem ter que passar por isso? Agora, até a decisão minha 
filha, é conflito, é conflito. Porque você tem um apego né, você tem... 
porque o apego que você tem não é um apego ali, aquele espaço físico, 
aquela coisa dentro daquele lugar, a sede. O apego que você tem é com as 
relações que você tem para além dali. Entendeu? É a ação que aquilo 
provoca. Então na sua cabeça fica uma conversa assim, extremamente 
delicada. É delicado. É dolorido. Mas assim, a gente vai vivendo e o tempo 
de maturação vai chegar. Chega né? Pode demorar um pouquinho, mas 
chega. Eu digo assim, que a experiência foi extremamente significativa pra 
mim. E eu digo que eu aprendi muito como não fazer. Entende? Aprendi 
muito como não fazer. Por que? Porque certas coisas eu acho que a gente 
não precisa fazer do jeito que faz. Porque assim, a realidade ela já é muito 
sólida, digamos assim, de ser dura.  E pra você intervir nessa realidade, eu 
penso que, isso não é de hoje não, isso é desde que eu entrei lá. (Diana) 

 

Apenas algum tempo depois a saída desdobra outras reflexões. Para eles/as, de início é 

difícil encarar as mudanças mobilizadas. O movimento de saída também é capaz de trazer 

outros olhares. No caso dos relatos, esses outros olhares nunca são de desesperança, de 

desespero ou mesmo de cinismo. Não, todos relataram terem encontrado um olhar mais 

lúcido, um olhar que não era possível quando estavam envolvidos/as no cotidiano. 

 
Uma coisa que é, assim, depois de um tempo que a gente sai, eu acho que a 
gente sai com um olhar mais crítico e mais tranqüilo, porque quando a gente 
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ta dentro dos espaços da ONG, você também é limitada, né? Ou a instituição 
lhe limita, porque você não pode falar tudo, pela instituição, você não está 
designada à representação política da instituição em todos os lugares, todos 
os momentos. Então isso, de certa forma, me limita. Aí, depois que eu saio, 
aí também eu vejo assim, eu continuo afirmando o lugar da importância das 
Ongs, por essa história que eu falei antes. (Francisco) 

 

Eu acho que até dialogando mesmo nesse lugar de educadora, eu acho que a 
gente tem que ter a capacidade de ter outros olhares, pra além do lugar. 
Então, assim, hoje eu continuo achando que o SOS é uma instituição super 
poderosa, mas ela não é a única. Ela é uma instituição muito importante, mas 
ela também não é a única. Isso é legal pra gente, porque isso empodera a 
gente pra todo processo que passa. Seja com um maior tempo, que eu passei, 
seja com o seu tempo também, porque não tem essa diferença do tempo. 
Então, porque eu tenho mais idade do que você, porque eu passei por mais 
experiências... Mas o tempo que você passou foi o tempo suficiente pra você 
questionar, o tempo suficiente pra você perceber coisas, né? Às vezes tem 
gente que tem sessenta anos e não percebe o que é que lhe incomoda. E 
também tem uma diferença do tipo da militância, né? Eu acho que na década 
de oitenta e noventa a gente tinha mais tempo e mais disponibilidade para o 
movimento. Então a gente ia pras coisas da Ong, era só chamar e ia. Hoje as 
pessoas às vezes estão desempregadas, não tem nem a passagem pra ir, né? 
Então as Ongs cumprem esse lugar também de possibilitar que as pessoas 
participem mesmo que de outras formas. É isso. (Joelma). 
 

O distanciamento do olhar parece permitir, inclusive, uma melhor avaliação do campo 

das organizações sociais na atual conjuntura. Com o afastamento o diagnóstico torna-se mais 

lúcido, o que é visto como algo importante já que, às vezes, “as conjunturas desafiam as 

Ongs” (Germana) no sentido de bloquear a capacidade coletiva de reflexão e ação. A saída, 

mesmo que dolorida a princípio, acaba por resgatar “um pouco da história, dessa história 

mesma que a gente viveu, mas em um contexto diferente, entende?” (Francisco). 

Então, para eles/as, há uma espécie de ganho, de amadurecimento. Eles/as começam a 

perceber as implicações do movimento histórico em suas vidas e nas vidas das organizações: 

“a Etapas de hoje não é a mesma Etapas de quando começou; a Fase de hoje não é a mesma 

Fase de quando começou, embora tenha pessoas daquela época, né?” (Joelma). O mais 

importante, eles/as dizem, é que esse processo de afastamento também ensina; ensina que, às 

vezes, o principal “desafio também é mudar as pessoas por dentro das Ongs” (Germana). 

Isso exige não apenas relativizar e contextualizar os limites e as potencialidades da 

educação não formal, mas também em outra dimensão coloca a necessidade dos próprios 

sujeitos colocarem em questão a si mesmos e aos seus projetos de vida: “Veja, a gente de toda 

forma amadurece... a gente perceber que o problema não é só as Ongs, nós também temos 
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limites, nossas posturas também precisam ser trabalhadas” (Diana). Nesse caso, retomamos 

novamente o pensamento foucaultiano tardio, ao colocar a importância do cuidado de si, nesse 

processo de voltar a si, do exercício de si consigo mesmo, operando na desconstrução de 

nossas próprias identidades. Trata-se do esforço de sair de si, um processo permanente ao 

longo da vida.  

O fundamental, todos disseram, é nesse processo de afastamento não “perder a 

capacidade de se indignar com o que não estiver bem”. Assim, de dizer, “onde eu estiver eu 

vou continuar brigando do mesmo jeito” (Joelma). A diferença é que, hoje, eles/as 

reconhecem que podem continuar realizando sua ação educativa em inúmeros lugares mesmo 

que eles não se encaixem na definição de espaços educativos não formais.  

O mais importante é a necessidade do educador se reinventar no sentido de acreditar 

que aquilo que ele aprendeu pode ser vivenciado. Por isso a questão do cuidado consigo e do 

exercício ético sobre si (FOUCAULT, 2011). Cuidando de si mesmo e de seus processos de 

autoformação o educador poderá se reinventar, mesmo após uma ruptura, uma mudança 

brusca. Porque suas crenças e desejos vão continuar fazendo parte de suas ações seja em qual 

for o espaço.  

 

Então, hoje, na prática eu tô muito mais vivenciando uma burocracia da 
estrutura do governo, mas também to desafiada a esse lugar da escrita, da 
elaboração (eu tenho até uma cartilha aqui pra te dar...), aí tem que dar 
respostas imediatas, diferente das Ongs, que a gente tem que dar resposta a 
partir do projeto, a partir da gestão institucional, a partir do jeito que se 
mobiliza dentro da sociedade. E no governo tem que dar a resposta, tem que 
estar pensando coisas novas pra juventude, acompanhando o dinamismo 
nacional do que é a ação da juventude. E, certamente, a secretaria ela não 
responde a tudo, até porque a própria estrutura dela ela não é um ministério, 
ela é uma secretaria agregada à Secretaria Geral da presidência. Então... Mas 
é um lugar muito desafiador, assim, eu tô empolgada... Primeiro eu fui com 
muito receio, muito... Medo eu acho que não foi, porque quando a gente se 
joga pro mundo, se joga mesmo. Mas eu fui muito receosa, porque eu disse 
“essa trajetória toda foi de movimento, de Ong, eu vou ser cobrada também 
por estar na Secretaria Nacional de juventude”, mas depois eu disse “olhe, 
esse lugar não é o meu lugar, eu não sou gestora da Secretaria Nacional de 
Juventude”, aí eu baixei mais a bola, e disse: “vou fazer o que eu sei”. E lá 
dentro também eu sou desafiada como educadora, né? A gente fez recente, 
agora no mês de junho, um Seminário Nacional de Jovens Mulheres... Então, 
pela experiência que eu acumulei, nesse processo aí de trajetória de vida, eu 
fui pra coordenação desse seminário e eu fui coordenar a primeira parte do 
seminário, aí eu disse pras meninas lá, eu disse “olhe, eu sei que eu não vou 
trabalhar na mesma proporção que eu fazia lá nas Ongs, mas eu vou trazer o 
que eu aprendi aqui como educadora”. E foi muito bacana porque tinha 
muita gente, do Brasil todo, em vários lugares, pessoas do Nordeste, 
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sobretudo, que me conheciam, me conheciam na atuação como educadora, e 
as meninas diziam assim “ah não, esse momento aí certamente Joelma vai 
inovar, vai fazer coisa bacana que não deixe pesado o seminário”. E isso é 
uma característica minha de educadora [...] E agora na consultoria, lá na 
secretaria, não é um lugar estável, mas é um lugar... Não é também muito 
livre, porque é um lugar de governo, é um lugar mais exigente no sentido da 
burocracia, mas é um lugar que eu tô vivenciando também essa identidade de 
educadora. Agora, nesse lugar do governo, essa dimensão da identidade de 
educadora, ela tem que vir em momentos mais, vamos dizer, oportunos, que 
é diferente do lugar das Ongs. Constantemente eu vivenciava a identidade de 
educadora, mas no governo, necessariamente, não. Mas é lógico que essa 
identidade ela não tem capa, né, não tem. Assim “agora eu sou educadora, 
agora eu deixei de ser educadora”, ela ta sempre em mim essa identidade. 
Mas o que eu tô lhe dizendo é assim, das oportunidades de vivenciar essa 
identidade de educadora, então, por exemplo, no Seminário, na forma de 
conduzir reuniões, de sistematizar as coisas, tudo isso constitui essa 
identidade, não é só fazer a formação. (Joelma) 

  

Agora eu tô responsável por um projeto que é bem complicado, trabalhoso, 
que tem uma exigência grande nos relatórios. É complicado porque envolve 
muita gente na comunidade, as lideranças comunitárias, os perfis bem 
complicados. Então muitas coisas não dependem da gente, mas no final é a 
gente quem responde à agencia que financia. Antes eu trabalhei em projetos 
mais gratificantes, mais interessantes. Hoje é mais desgastante. Aí vem as 
dúvidas se vamos ficar o ano que vem, isso tudo você fica pensando se vale 
a pena continuar. Mas eu tô aqui, não sei até quando, mas tô. (Germana)   

 

Diana, por sua vez, está seguindo sua vida em outro lugar, sem vinculações diretas 

com os espaços de educação não formal. Concluindo o seu doutorado, ela hoje dá aulas em 

uma Universidade pública. Para ela, essa entrada na vida acadêmica teve grande influência da 

experiência que vivenciava no GECA – Grupo de Educação Cultural e Artística. 

 

[...] eu me candidato em 97 ao processo seletivo aqui do mestrado a partir 
dessa experiência. Então o que possibilitou a construção de uma questão de 
pesquisa e a elaboração de um projeto de pesquisa foi a experiência dessa 
vivência na organização e por dentro fazendo o recorte dentro da educação 
do que se produzia fazendo a partir do que se estudava dentro de um recorte 
racial. Porque não se tinha, não se fazia, né? Aí foi a partir de uma questão 
minha dentro do processo da pesquisa que a gente inclui a dimensão racial 
na pesquisa. (Diana) 

 

Já Francisco, ao ser perguntado sobre os lugares em que está hoje, ele refaz 

rapidamente a sua trajetória até chegar à escola, lugar onde está como professor de filosofia. 

 

A minha trajetória é assim: eu fui mudando de lugar, tentando conservar meu 
jeito de ser, e vivendo aquilo que gosto. Eu pelo menos tenho vivido o que 
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gosto. Eu vou reencontrando nesses lugares meu lugar. Mas tem hora que 
você tem que mudar de um lugar para outro. Saí da igreja, achava que a 
igreja era o lugar, o jeito de organizar é contraditório com a ideia de mundo, 
o mundo não cabe aí não. Eu achava que era um lugar a militância partidária, 
depois eu disse “vou nada! Eu não quero saber disso na minha vida não!”. 
Essa coisa da escola também, esse modelo... Eu fico com tanta pena dos 
meninos, dos jovens. Pessoas que vão para esses lugares, têm tanta 
criatividade, tanta vontade de fazer, mas vai entrar em um lugar em que as 
estruturas não vai lhe permitir ser. E é injusto quem diz que não faz porque 
não quer. Aquele discurso que diz que “se você quiser você faz”, aquele 
negócio do “beija flor que bota um pingo de água para apagar o fogo da 
floresta”, isso é um negócio absurdo, isso não é verdade, porque é um espaço 
para ser coletivo, um espaço construído com condições de diálogos para isso, 
condições inclusive materiais para isso. Isso não tem, você não é uma 
vontade pessoal, eu gostaria que os meninos fossem todos interessados pela 
sabedoria, pela criatividade, pela curiosidade, mas... Você pode até 
convencer eles disso, mas demora. E você não está só no mundo, está 
naquela sala. Ele tem a vida toda em torno dele e não é falando mal dessas 
outras coisas que eles vai criar uma consciência política. É vendo como ele 
lida com a vida. E nesse campo das Ongs eu acho muito doloroso. Essa coisa 
da gente não ter um lugar para fazer coisas interessantes. Gente boa com 
muita proposição interessante, gente que formula bem. Gente que faz isso 
com o outro, não fica a partir de seus academicismo, e de sua militâncias, de 
suas verdades últimas, mas que procura no outro encontrar compreensões de 
como fazer melhor as coisas, de gestar coisas, que não tem lugar, isso não... 
Precisa ter muita disposição para briga e que as vezes não da vontade não, de 
ir para um lugar para você discutir essa mesma coisa não. Eu mesmo as 
vezes me evito. Continuo frequentando vários cantos, eu gosto e acho bom, 
mas evito. Por exemplo, a juventude onde alimento minha compreensão de 
mundo: eu fico impressionado de como é a ideia de que a gente tem que se 
juntar para fazer as coisas juntos, como é complicado dizer que os diferentes 
pode se juntar, esse discurso que a gente inventou de que não existe uma 
juventude, mas juventudes - inventou não, isso tem comprovações! Esse 
lugar que a gente se apropria do desejo de mudar, precisa das dissidências e 
se juntar... Olhe tem que ter muita disposição. [...] Eu acho que... Eu, porque 
eu me eduquei a ser um cara assim, a querer ser leve - apesar de que eu acho 
que eu não sou tão leve - mas de querer ser leve, de deixar a vida me levar, 
mas também navegar a vida, né? Não ter medo de navegá-la. Aí isso tinha 
esse impacto pessoal, mas também tinha esse impacto em ver os outros. 
Difícil, né? Até rearrumar a vida pra onde é que ia. Então eu penso que 
foram momentos, assim, não foram fáceis não. Mas que são momentos que 
você dialoga com você mesmo, sua concepção de mundo e onde você vai 
buscar uma compreensão de vida, de mundo, que lhe dê condição de viver, 
né, condição de alegria, né? Pra ficar aí também, que a gente possa viver e 
acreditar e continuar acreditando. Eu acho que eu me salvei porque eu sou 
um cara que ando muito, né? Então eu gosto de estar em vários lugares, 
vendo várias coisas. Então de alguma forma vai alimentando, né? Você vai 
num canto, aí vê uma coisa, vai em outro, né? Então, eu até dia vinte de 
junho eu estava na Escola Pernambucana de Circo, agora não estou mais. Do 
corpo da Escola Pernambucana de Circo eu fui para a Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão para implantar o programa de Animação 
Cultural já que aqui em Recife a gente não tinha mais lugar para isso. Todo 
mundo foi demitido, exonerado e perseguido. Quando não nos amam mais a 
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gente vai bater na porta dos outros ou, quer dizer, outros batem na nossa 
porta, não é verdade? (Francisco) 
 

Assim, aos poucos, cada um dos entrevistados vai reconstruindo sua atuação pessoal e 

profissional como educadores/as em outros espaços. Germana é a única que continua atuando 

em um espaço de educação não formal, ao mesmo tempo em que está trabalhando em uma 

Unidade de Pronto Atendimento da cidade do Recife. No caso dela, isso se dá justamente 

devido à insegurança que sente com relação ao futuro da organização social em que atua.  

 

Aqui existe uma confusão por conta dessa questão da crise que ta 
acontecendo, a crise das Ongs, então tá tudo meio incerto, você não sabe se 
amanhã ainda tá trabalhando aqui, então foi mais por um convite. Não foi 
uma coisa que eu desejei, trabalhar na Upa, foi um convite que surgiu e que 
eu tô vendo como uma oportunidade. Acabei me identificando. Aqui não tem 
essa garantia se você vai poder continuar o trabalho. Aqui é uma equipe boa, 
tem dificuldades, mas você consegue. Mas não é algo que a gente decide, 
essa decisão vem de quem financia. Há muito questionamento por parte da 
cooperação se esse nosso trabalho de formação ainda é necessário. Então o 
fato de não ter garantias aqui que fez tentar essa outra questão, na saúde. 
Então... Você precisa se sustentar, né? Mas eu continuo aqui porque a gente 
ainda faz muita coisa boa. Ainda consegue. (Germana) 

 
 

No final de suas narrativas, Francisco e Diana, mesmo sem que fosse feita a pergunta, 

fizeram uma reflexão sobre o que fariam e o que não fariam novamente. Já Germana, 

questionada, colocou algumas questões. Francisco falou inicialmente sobre tudo o que 

repetiria e ficaria fazendo por toda sua vida se fosse possível. 

 

Eu faria a minha vida inteira animação cultural. Eu faria minha vida inteira 
animação cultural. Eu acho isso espetacular, você botar dentro da escola 
esses artistas, esses jovens, esses idealistas, militantes, fazer esses meninos 
dialogarem com esses outros meninos, porque as vezes eles vieram dessas 
escolas também. Eu acho incrível. Eu faria sempre animação cultural, faz 
anos que luto para que tenha animação cultural. Agora mesmo a gente está 
correndo o risco de não ter mais. Porque eles inventam outra coisa, o 
negócio agora de mais educação, escola aberta. Inventam coisas que não são 
processos, são para ocupar a vida dos meninos. Não quero fazer nada para 
ocupar, eu gosto desse negócio dos processos educativos que a gente vai 
conversando, trocando ideia, constitui coletivo, as pessoas entram, saem, os 
meninos crescem, se tornam educadores também. Faria isso tudo, faria isso 
dentro da escola. Não queria fazer isso na comunidade, num projeto de uma 
Ong, queria fazer isso dentro da escola pública pra os garotos e garotas, de 
qualquer das periferias da cidade. Com as crianças, adolescentes e jovens. 
Teve um tempo que eu só queria fazer só com jovens, mas agora cada vez 
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mais quero fazer com tudinho. Porque escola é isso tudo, criança, 
adolescentes e jovens, eu acho incrível. E pela fala dos animadores e 
animadoras culturais com quem eu trabalho, há sempre um reconhecimento 
de que isso formou centenas de pessoas, milhares de educadores e estão hoje 
atuando no mundo, viraram professor, gestor, que estão em Ongs, estão em 
empresas, mas que ajudou eles a terem outras compreensões de mundo. Se 
eu puder sempre ser animador cultural vou batalhar para isso, na batalha! 
(Francisco) 

 

Em seguida ele fala sobre o que não faria mais 

 
Se tem uma coisa que não faria, fazer uma militância apenas do ponto de 
vista sindical. Não faria mais não. Do ponto de vista sindical, da classe 
corporativa, como é que chama? “Muito ante nós mesmos”. Isso não faria 
mais essa coisa de me dedicar a militância sindical, quando fiz foi até bom, 
mas não faria mais. Lembro quando alguém me chama: “professor o senhor 
é muito atuante, vamos representar a escola no cOngresso, no seminário, não 
sei o que, ah o senhor devia ser um delegado de bairro”. Eu na escola sou 
professor, quero outra coisa para fazer não. Não quero ser gestor, não quero 
ser diretor, não quero ser coordenador, quero ser professor! Essa coisa não 
faria mais não, de ser [militante do ponto de vista sindical], eu até penso ser 
uma omissão minha. Que se tenho um projeto, e tenho ele bem arrumado na 
minha cabeça, e se fosse gestor da escola, botava ele em prática e fazia o 
mundo rodar. Mas é porque as vezes tem que brigar com os professores, têm 
muita gente para brigar, não aguento não, já brigo todo dia, vou brigar mais 
ainda. Depois é outro mundo, não é o mundo em que todo mundo está na 
mesma. Nós éramos vinte professores numa escola, parecia que, mais uma 
semana aqui eu enlouqueço. Vinte professores e seiscentos alunos. Eu dizia: 
“a gente vai enlouquecer, não tem como não enlouquecer não”. Mas essa 
parte sindical não faria mais não. Fiz muito pouco, o pouco que fiz foi até 
interessante, mas não faria mais. E nem tão pouco faria a disputa partidária, 
no sentido de dizer o projeto é esse em relação a um outro. Isso também não 
faria. Até porque isso se desmanchou, se diluiu, não tem mais não “isso aqui 
é esse, isso aqui é esse, isso aqui é outro” não tem mais. Então a gente 
precisa discutir qual é o projeto de sociedade que nós temos e como é que as 
forças se encontram e se digladiam, e se disputam. (Francisco).  

 

Enquanto que Diana afirma  

Mas assim, a experiência. Valeu a pena? Valeu sim, bastante a pena. As 
aprendizagens para além do espaço né? Se você fizer essa aventura é uma 
experiência interessantíssima. Agora pergunta assim a mim: e você repetiria? 
Aí eu diria: algumas coisas é possível que sim. Outras eu acredito que não. 
Outras eu acredito que não... (Diana) .  

 

Perguntada sobre o que não faria novamente Germana responde: 

 

Não sei se eu faria tudo de novo... Pelo menos no mesmo formato não. Eu tô 
indo por outros caminhos agora. Nesses últimos anos eu tenho visto muito 
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essa questão de ter uma estabilidade financeira. Aí é uma contradição que 
existe na vida da gente, que são as necessidades e os interesses, a forma 
como a gente gostaria de ganhar a vida... Então eu tenho focado muito nessa 
questão de concurso público. Então agora é isso que eu quero agora: passar 
num concurso, to querendo crescer na área de saúde. Tem coisa que eu faria 
e coisas que eu não faria. Agora são as escolhas que estão em jogo. Eu não 
tenho tido um ritmo de trabalho e de formação que vá atender as exigências 
que esse tipo de atividade, de trabalho, tem atualmente. Então agora eu tô em 
outra área também, e tô pensando em me especializar mais nessa área que ta 
se abrindo, tá sendo uma oportunidade muito boa. (Germana)  

 

Perguntada sobre o que faria novamente ela responde incisiva: “faria amigos”! Mas 

todas as falas mostraram a permanência do comprometimento com um projeto coletivo e 

radical de mudança. Todos afirmaram a importância de construir relações mais humanas, mais 

coletivas entre as pessoas. Para eles/as, os espaços de educação não formal, as organizações 

da sociedade civil são, sobretudo, lugares onde as relações são importantes, senão 

fundamentais, para gerar formas de vida resistentes aos controles políticos do nosso tempo. 

Por isso, mesmo com as fragilidades e dificuldades, eles/as ainda acreditam na educação não 

formal como um dispositivo potente de formação humana.   

Por tudo isso, podemos afirmar como um segundo bloco de resultados, que de fato os 

espaços de educação não formal se constituem como espaços potentes para o cultivo de 

relações baseadas em valores humanos, e para se pensar na criação de formas de resistência. 

Embora as fragilidades existam, como já ficou explicitado, concordamos com autores como 

Flickinger, Arroyo, Park, Fernandes e Gonh, ao afirmarem a potência desses espaços. 

Portanto, podemos afirmar, em resposta aos objetivos específicos delineados para o estudo, 

que não apenas para os autores aqui mobilizados, mas para os próprios sujeitos participantes 

da pesquisa empírica, a educação não formal faz-se como um dispositivo pedagógico 

potencializador de formas éticas e políticas de educação.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As histórias contadas pelos/as educadores/as que fizeram parte deste estudo falam de 

contextos, situações, pessoas. Mas falam, sobretudo, de vidas. Vidas de pessoas que viveram 

situações parecidas, situações específicas ou mesmo compartilharam dos mesmos 

acontecimentos, das mesmas experiências. Este estudo nasceu do desejo de refletir sobre uma  

experiência individual, mas ao mesmo tempo coletiva: analisar as trajetórias e as experiências 

de sujeitos envolvidos com as organizações da sociedade civil; apreender suas aprendizagens 

e posicionamentos políticos, suas alegrias e realizações, mas também suas decepções, suas 

sensações de fracasso e de crise. No percurso, fomos nos dando conta da existência de uma 

rede invisível, articulando uma trama complexa de relações de poder, de amizade; relações 

pedagógicas, relações de resistência e desistência.  

Ao longo do período de elaboração teórica e de realização das entrevistas, nas risadas 

trocadas, nas angústias compartilhadas, nas perguntas sem respostas, nas dúvidas e 

(in)certezas sobre o futuro, através de cada gesto, fui percebendo que as histórias não tinham 

mais um único autor/a, porque no fundo elas acabam sendo coletivas. Ainda mais quando a 

gente conta, dividindo-a com alguém. Refletir sobre a educação não formal na sua relação 

com a formação humana, buscando apreender formas de resistência aos processos de 

despolitização foi um exercício desafiador, sobretudo no atual contexto.  

Entendemos que embora tenhamos feito um grande esforço no sentido de responder 

aos objetivos propostos no estudo, ainda permanecem lacunas por serem respondidas.  

No decorrer do nosso caminho investigativo, surgiram questões que não puderam ser 

respondidas por conta do tempo que tínhamos para dar conta da pesquisa, porque se 

apresentavam para além dos objetivos construídos. Essas ficam, portanto, como questões não 

respondidas, como possibilidades de outros percursos de pesquisas futuras. Por enquanto, elas 

poderiam ser delineadas da seguinte forma: 

1. Refletir sobre a atualidade da relação entre educação não formal, movimentos 

sociais e educação popular. 

2. Mapear os atuais movimentos de luta coletiva e sua relação com a educação e os 

processos de formação humana realizados no campo da educação não formal. 

3. Refletir sobre o sentido formativo da atuação de educadores nos movimentos 

sociais, coletivos de luta e grupos historicamente subalternizados. E analisar em 
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que medida os processos formativos desencadeados pelas organizações da 

sociedade civil podem se constituir como formas de resistência. 

4. Entender de que forma as populações historicamente subalternizadas (mulheres, 

negros, mulheres negras, pobres, homossexuais) conseguem engendrar processos 

de luta e de resistência.  

5. Problematizar a entrada das questões de gênero nas agendas de financiamento da 

Cooperação Internacional e o rebatimento disso no cotidiano, nas práticas e 

posicionamentos políticos das organizações sociais. 

Mas mesmo com tantas questões brotando durante o percurso formativo propiciado 

pela pesquisa, foi possível construir alguns entendimentos, embora saibamos que não se trate 

de verdades últimas e irrefutáveis. São apenas as lições provisórias que o caminho percorrido, 

da forma como foi percorrido, nos permitiu fazer.  

Em primeiro lugar, o diálogo com os/as educadores/as sobre as experiências no campo 

da educação não formal nos fez reafirmar a importância desses espaços na sociedade ou na 

mudança dela.  Em um contexto onde as pessoas desejam cada vez menos se entregar a uma 

causa, em querer formar seres coletivos, capazes de se deslocarem do seu lugar individual e 

ver o outro como alguém importante participar desses espaços ou simplesmente acreditar 

neles é, no mínimo, um ato de coragem. Ainda mais quando esses sujeitos se negam a fazer 

aquilo em que não acreditam, a participar de uma formação voltada apenas para aumentar o 

exército de “trabalhadores sem emprego” ou “mal empregados”, enfim, uma formação 

desprovida de valores éticos e comprometimentos políticos. Lutar contra isso é também uma 

forma de resistir.  

Em segundo lugar, as narrativas nos fizeram pensar em que medida as organizações 

sociais ainda são espaços de resistência possíveis? Quero acreditar, juntamente com os 

sujeitos dessa pesquisa, que, sim, esses espaços são ainda lugares que guardam uma potência 

formativa, uma potência política importante nas lutas atuais. Mas aprendi também que é 

preciso cuidar melhor do tipo de formação que eles estão oferecendo. Enquanto lugares que 

nutrem e se nutrem de pedagogias de resistência, é preciso cuidar melhor dos encontros com e 

entre as pessoas que habitam esses espaços. Se esses lugares devem ser denominados Ongs, 

movimentos sociais, coletivos de luta ou se ainda estão para ser inventados, não importa 

tanto. Pois importa mesmo que espaços assim existam, seja qual for sua nomenclatura.  
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Em terceiro lugar, as narrativas indicaram a importância da formação política, da 

criação de vínculos, do estabelecimento de relações éticas, relações coerentes com as nossas 

crenças, ações e desejos mais profundos. Por isso acredito que o fato de continuar insistindo 

em fazer formação política em um tempo de despolitização, por si só, já é um ato de 

resistência fenomenal. Para isso, precisamos mesmo apostar na formação de outros sujeitos, 

de outras pedagogias seja na educação formal ou não formal (ARROYO, 2012). Precisamos 

formar pessoas capazes de se comprometerem com um projeto coletivo de vida, de sociedade; 

pessoas capazes de se desprenderem de suas próprias identidades e se exporem ao lugar do 

outro.  

Nesse sentido, estamos falando de formas de resistência que ainda estão por vir. É 

nessa perspectiva que Derrida nos inspira com a noção de uma “democracia por vir”.  

 
Então, quando falo de uma democracia por vir, não me refiro a uma 
democracia futura, a um novo regime, a uma nova organização de Estados-
nação (ainda que isto possa ser desejável), mas quero dizer, com este por vir, 
a promessa de uma autêntica democracia que nunca se concretiza no que 
chamamos democracia. Isso é um modo de se prosseguir criticando o que 
hoje se dá em todo lugar em nossas sociedades sob o nome de democracia. 
Isso não significa que a democracia por vir será simplesmente uma 
democracia futura corrigindo ou aperfeiçoando as atuais condições das assim 
chamadas democracias. Significa, antes de tudo, que esta democracia com a 
qual sonhamos está ligada conceitualmente a uma promessa. A ideia de uma 
promessa está inscrita na ideia de democracia: igualdade, liberdade, 
liberdade de expressão, liberdade de imprensa – todas estas coisas estão 
inscritas como promessas da democracia (DERRIDA apud DUQUE-
ESTRADA, 2004, p. 244).  

 

Resistir, portanto, seria também um ato de acreditar numa resistência possível ou que a 

resistência ainda é possível. E acreditando, tentar construir essas formas de resistência. 

Formas que passam pelo reconhecimento do outro enquanto outro.  

O que não deixa de ser um risco. Envolver-se é sempre um risco.  Mas as narrativas 

apontam a potência de vida desdobrada por quem resolve correr esse risco. Porque é o outro 

que nos constitui, que nos possibilita ser. Logo, este estudo foi, antes de tudo, uma forma de 

resistir e de buscar formas coletivas de resistir, pois é difícil resistir sozinho. Sozinhos, nós 

podemos apenas ser nós mesmos. Mas com o outro, podemos ser muitos outros. 

Em quarto lugar, as narrativas sobre a crise financeira gerada pela cooperação 

internacional mostram que não parece ter sido ela a única responsável pelas dificuldades 

enfrentadas pelos espaços de educação não formal no Brasil. O processo de despolitização 
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desse campo parece implicar vários acontecimentos e vários posicionamentos. O que 

percebemos é que com a crise financeira várias fragilidades ficaram à mostra: a crise de 

referenciais; a crise nas relações, a crise no projeto político, a crise nas formas de gestão.  

Assim, a crise financeira apenas colocou em xeque o modo como temos nos formado 

através dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios valores e crenças. Ela trouxe como 

questão a necessidade de fortalecer as nossas relações para que os “ventos mais fortes” 

(Diana), não nos desestabilizem e aos nossos projetos formativos. A crise do financiamento 

apontou o desafio de construirmos relações mais éticas entre as pessoas.  

Acreditamos que nosso trabalho contribuiu para uma reflexão nesse sentido. No 

sentido de pensarmos como construir relações mais éticas, mais humanas (não nos parece 

redundante falar em humanidade nas relações humanas na atualidade). Esperamos ter 

contribuído para fortalecer a nossa capacidade de acreditar nas mudanças que ainda estão por 

vir. Nas mudanças que podem ser operadas através da educação formal ou não formal, na 

resistência, na crença no sonho, na nossa capacidade de criar vínculos, estabelecer relações de 

amor, de amizade. 

Por fim, vale dizer, que aconteceram encontros interessantes no transcurso desta 

pesquisa. De fato, tratou-se, posso afirmar sem medo, de uma pesquisa-formação. Com os 

vários sentidos que a palavra formação possa assumir. Na tentativa de refletir sobre questões 

que me afligiam enquanto educadora, acabei aprendendo um jeito próprio de fazer pesquisa. 

Fui formando e reformando opiniões, crenças e convicções. Mas, foram os vínculos e as 

relações de amizade, no contato direto com os narradores, o ponto culminante da investigação 

que agora culmina com a feitura deste trabalho de dissertação. Não tenho dúvidas que nossas 

relações continuarão para além da finalização deste texto.  

Além disso, realizar uma pesquisa narrativa foi uma experiência inigualável. Desde o 

mergulho na literatura disponível sobre essa metodologia até a imersão no campo. Mesmo não 

tendo sido uma experiência fácil, ao menos foi muito gratificante. A entrada no campo foi 

uma experiência de repensar a minha vida inteira, ouvindo e escutando a vida dos narradores. 

Narradores que, agora, também sou eu. Fica então o desejo de encontrar outros educadores 

que acreditem na possibilidade de criar formas outras de nos relacionarmos como seres 

humanos, formas éticas e políticas, baseadas no cuidado, na liberdade.  

 



128 

 

EPÍLOGO 
 

Pelo que foi exposto compreendemos a atualidade de discutir a educação não formal 

em suas situações de conflito e crise. No Brasil, onde as desigualdades sociais tem se 

mostrado de forma escancarada, a educação e os movimentos sociais estiveram sempre muito 

conectados. Nesses tempos incertos em que vivemos, a relação entre movimentos sociais e 

educação não poderia ficar fora do debate sobre a construção de formas de resistência. Ainda 

mais com o agravamento da exclusão social e a deterioração da qualidade social da educação.   

 
A história recente dos movimentos sociais sempre esteve vinculada à 
sociedade civil e à esfera pública não oficial. Suas manifestações foram 
analisadas como reação ao político institucional, tanto nos regimes 
autoritários/totalitários como nos regimes democráticos. Nestas 
manifestações houve sempre um padrão de tensão entre sociedade civil e o 
Estado, onde a primeira tendeu fortemente a se apresentar como uma 
alternativa ao segundo. Mesmo sendo temerário englobar os últimos 50 anos 
em uma única classificação, comparando o que vem acontecendo em 2011 
com a história dos movimentos há fortes indícios que estamos frente a um 
fenômeno com qualidades diferenciadas quando se examina as 
manifestações da Primavera Árabe, dos Indignados na Espanha, dos 
estudantes no Chile, ou mesmo as manifestações que ocorreram em todo o 
Brasil no mês de junho de 2013 – embora ainda seja cedo afirmar muita 
coisa sobre essas últimas.  (BRINGEL; GOHN, 2012, p. 129).  

 

No Brasil têm ocorrido diversos protestos. Em junho de 2013, especialmente, eclodiu 

no país uma série de manifestações que ficaram conhecidas como “Manifestações dos 20 

centavos”, “Jornadas de junho”, entre outros títulos. Inicialmente surgiram para contestar os 

recentes aumentos nas tarifas de transporte público, principalmente nas capitais onde 

aconteceram os primeiros protestos. Foram as maiores mobilizações no país desde o ano de 

1992, quando as pessoas foram às ruas pelo impeachment do presidente. 

Inicialmente restritos a alguns milhares de participantes, os atos pela redução das 

passagens nos transportes públicos foram ganhando simpatia e grande apoio popular em 

meados de junho, em especial após violentas repressões da polícia contra os manifestantes, 

cujo momento mais forte se deu nos protestos do dia 13 de junho no estado de São Paulo. 

Dias depois, com grande ajuda das redes sociais, um número cada vez maior de pessoas 

tomou parte nas manifestações nas ruas em diversos protestos por várias cidades brasileiras.  

A partir daí, as reivindicações já não eram apenas pela volta dos preços anteriores das 

passagens de ônibus. Agora as “bandeiras de luta” eram as mais diversas possíveis, entre elas 
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os gastos públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a má qualidade dos serviços 

públicos e a indignação com a corrupção política em geral. Os protestos geraram grande 

repercussão nacional e internacional. Em resposta, o governo brasileiro anunciou várias 

medidas para tentar atender às reivindicações dos manifestantes.  

O Congresso Nacional votou uma série de concessões, tornou a corrupção um crime 

hediondo, arquivou a chamada PEC 3723 e proibiu o voto secreto em votações para cassar o 

mandato de legisladores acusados de irregularidades. Houve também a revogação dos 

aumentos das tarifas nos transportes em várias cidades do país, com a volta dos preços 

anteriores. Desse período até aqui, houve uma diminuição da quantidade de pessoas nas ruas 

protestando. Mas ao que parece, nesse trânsito, as pessoas resgataram a rua como um espaço 

de lutas e reivindicações. Por enquanto: algumas manifestações isoladas contra a Copa do 

Mundo que está prestes a acontecer no junho próximo.  

As manifestações no Brasil seguiram o mesmo processo de proliferação de protestos 

que aconteceram em outros países, como a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, 

nos Estados Unidos, e Los Indignados, na Espanha. Todos em grande medida potencializados 

pela capilaridade das redes sociais e a capacidade de articulação que elas podem oferecer. 

Essas revoltas podem, quem sabe, nos inspirar a resistir às injustiças que vemos acontecer 

todos os dias. Podem nos fazer sair de nossos lugares, assim como tem feito os chamados 

Black Blocs24. Os integrantes desse movimento realizam ataques diretos à propriedade 

privada, como forma de chamar a atenção para seus posicionamentos.  

Os Black Blocs geralmente são anarquistas e integrantes de movimentos variados 

como o movimento anticapitalismo e anti-globalização. Eles se juntam para determinada ação 

de protesto. O objetivo pode variar em cada caso, de acordo com as reivindicações do 

                                                           
23 Uma das bandeiras levantadas pelos manifestantes que tomaram as ruas de diversas capitais do país durante o 
mês de junho de 2013 pedia o arquivamento da Proposta de Emenda Constitucional 37/2011. Se tivesse sido 
aprovada, o poder de investigação criminal seria exclusivo das polícias federal e civis, retirando esta atribuição 
de alguns órgãos e, sobretudo, do Ministério Público.  
24 Black bloc (do inglês black, preto; bloc, agrupamento de pessoas para uma ação conjunta ou propósito comum, 
diferentemente de block: bloco sólido de matéria inerte) é o nome dado a uma tática de ação direta, de 
corte anarquista, empreendida que se reúnem, mascarados e vestidos de preto, para protestar em manifestações 
de rua, utilizando-se da propaganda pela ação para desafiar o establishment e as forças da ordem. Black bloc é 
basicamente uma estrutura efêmera, informal, não hierárquica e descentralizada. Unidos, seus integrantes 
pretendem adquirir força suficiente para confrontar as forças da ordem. A tática surgiu na Alemanha, nos anos 
1980, utilizada por autonomistas e anarquistas para defender os squats (ocupações) contra a ação da polícia e os 
ataques de grupos neonazistas. Posteriormente suas atividades ganharam atenção da mídia fora da Europa, 
durante as manifestações contra o encontro da OMC em Seattle, em 1999, quando grupos mascarados destruíram 
fachadas de lojas e escritórios do McDonald's, e outras instalações de grandes empresas.  
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momento. Mas em termos gerais, trata-se de expressar solidariedade diante da ação 

repressiva do Estado e de veicular uma crítica, segundo a perspectiva anarquista, acerca do 

objeto do protesto no momento. Vemos nos Black blocs um comprometimento com a 

transformação social, com causas que sejam coletivas, que sejam do outro. Em um mundo 

onde, entre os vários desafios temos o comprometimento das pessoas em projetos coletivos, 

eles nos mostram que isso ainda é possível. Eles renovam empiricamente o antigo ideal 

formativo dos movimentos sociais: o sonho de um projeto coletivo de sociedade.  

Alain Touraine (2007) nos diz que precisamos encontrar novas formas de ação 

coletiva e mesmo novos movimentos sociais definidos pela prioridade dada à reflexão sobre si 

mesmo. Talvez seja isso que os Black Blocs estejam nos dizendo com suas ações. Refletir 

sobre si, agir no mundo, mesmo que isso coloque você em risco. Talvez possamos aprender 

com eles a sair de nossas individualidades, nos colocarmos no lugar do risco.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o(a) senhor(a) (colocar o nome da pessoa) para participar da pesquisa “Do 

processo de despolitização das experiências formativas no campo da educação não formal às 

formas de resistência dos educadores sociais”, realizada pela mestranda Auta Jeane da Silva 

Azevedo no âmbito do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco, na linha de pesquisa Educação e Espiritualidade, sob a orientação do Professor 

Dr. Alexandre Freitas. O objetivo geral da pesquisa é compreender de que forma os/as 

educadores/as que atuam em espaços educativos não formais têm cuidado do seu próprio 

processo de formação. O estudo é baseado em uma abordagem qualitativa, utilizando-se do 

método narrativo biográfico.  

 

Sua participação é voluntária e consistirá em responder a uma entrevista narrativa. A 

entrevista terá seu áudio gravado para posterior transcrição. Os dados coletados em sua 

narrativa serão utilizados para o referido estudo, que terá os dados analisados e poderá ser 

publicado em forma de dissertação, artigos científicos e apresentações orais ou pôsteres. Em 

todos esses casos sua identidade será resguardada, não havendo, portanto, nenhum tipo de 

identificação durante a utilização das informações obtidas. Gostaríamos de esclarecer que por 

sua participação ser voluntaria, isso não acarretará quaisquer compensações ou custos 

financeiros. Se depois de consentir em sua participação o(a) senhor(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da finalização da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

 

A qualquer momento, a senhora poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável 

pelo estudo para esclarecer quaisquer dúvidas, ou mesmo retirar-se da pesquisa, através dos 

telefones 3434 2988 / 8822 2988 / 9783 7943, pelo endereço eletrônico 

autissima@gmail.com, ou no seguinte endereço: Rua Rivadávia Miranda de Souza, nº 

620/301, Janga – Paulista/PE. 

 



139 

 

Consentimento Pós–Informação  

 

Eu,___________________________________________________________, fui 

informado(a) sobre a entrevista narrativa da qual participarei e porque a pesquisadora precisa 

de minha colaboração e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada com isso, que a entrevista será gravada, terá a análise de 

seus dados publicada e que posso sair do estudo quando quiser. Este documento é emitido em 

duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando uma via com cada 

uma de nós.  

 

 
 
________________________________                                      Data: ___/ ____/ _____  
Assinatura do(a) participante  
 
 
 
________________________________  
Assinatura da Pesquisadora Responsável  
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Anexo 2 – “ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS NARRATIVAS” 

 

Do processo de despolitização das experiências formativas no campo da educação não formal 

às formas de resistência dos educadores sociais. 

 

ENTREVISTA NARRATIVA 

Sujeito entrevistado 
 

 

Pesquisadora 
 

 

Data de realização 
 

 

Local 
 

 

Horário de início  
Horário de término  
Observações   

 
 
 

 

1. Questão norteadora:  
 

Você já pensou, em seu percurso como educadora, em desistir alguma vez? 
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Anexo 3 – Imagens dos protestos realizados no Brasil em junho de 2013 

 

     

 

      

 

 


