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Atualmente vivemos em sociedade informatizada, chamada de era da informação e do 

conhecimento. Segundo Gadotti (2000) esta era se consolidou com a associação entre 

informática e a telefonia e tem grande influência na escolarização e a educação passa por um 

momento de adaptação a esta nova realidade. Assim, pensar a educação do futuro é pensar as 

tecnologias da informação como recurso mediador deste processo e um exemplo disto são os 

cursos na modalidade de Educação a Distância – EaD - que não está apenas nos cursos de nível 

superior ou de capacitação e qualificação profissional, mas na formação básica na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

O SESI é a primeira escola a oferecer um curso de educação básica à distância. É uma 

instituição que visa a elevação da escolaridade dos/das trabalhadores da indústria e se estende, 

também, a comunidade e foi no entendimento da dinâmica de vida do estudante-trabalhador 

que o curso foi projetado, pois possibilita a organização dos estudos de acordo com as 

especificidades de cada estudante, com a flexibilização do tempo e desenvolvimento do 

processo de autonomia deles/as.  

Os sujeitos da EJA carregam o estima social do fracasso escolar e na tentativa de superar as 

barreiras e retornarem aos estudos, adentram em escolas que tem currículos iguais aos do 

Ensino Regular, que desconsideram as trajetórias de vidas e seus aprendizados em outros 

espaços de aquisição de conhecimento e os tratam como meros receptores de conteúdos, sem 

participação no processo de construção do próprio saber.  

Segundo Campos (2003), os alunos da EJA vêm de um processo de abandono da escola e 

contextos socioeconômicos complexos, pois ingressaram muito cedo no mercado de trabalho, 

a falta de tempo para estarem diariamente na unidade escolar, falta de material didático, 

professores e por não haver relação entre a escola e seus conteúdos com as realidades deles, são 

alguns dos principais motivos que explicam a evasão escolar.  

A parcela da população menos escolarizada é a que ocupa as funções de pouco prestígio no 

mercado de trabalho e a que ganha os menores salários. Se fizer um recorte de gênero, é possível 

perceber que este índice é ainda mais desigual, pois mulheres com elevado nível de escolaridade 

já recebem salários inferiores no mercado de trabalho em relação aos homens e a intersecção 

de gênero e baixa escolaridade agrava este quadro para as mulheres. (CAMPOS, 2003) 

A proposta deste trabalho é fazer um estudo de caso de uma oficina temática de Ciências 

Humanas desenvolvida no encontro presencial na EJA do SESI Bahia, refletindo como elas 

contribuem para a descolonização do saber à medida que, seu planejamento e execução, tem 

como ponto de partida das vivências dos/as alunos/as partindo do pressuposto de que todos/as 

os/as estudantes trazem consigo histórias e visões de mundo que constituem quem são, o que 

fazem, seus sonhos, suas perspectivas para o futuro e que estas construções precisam ser 

consideradas no processo de educação formal, que o conhecimento desenvolvido dentro do 
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âmbito escolar precisa estar em sintonia com aqueles que cada pessoa trouxe que foram 

acumulados ao longo da vida.  

Segundo Boaventura de Sousa e Santos (2010), o modelo de educação é colonial e representa 

forma de exclusão e hierarquização do pensamento e do conhecimento, assim faz-se necessário 

buscar novas formas de pensamento e de outras formas de viver para além do que foi 

naturalizado. Dentro da educação é preciso mudar os cânones teóricos e referenciais, as 

Ciências Humanas precisam buscar o “sujeito comum” e partir dele e para ele nas análises das 

sociedades e das visões de mundo. 

Pensando que os sujeitos das EJA já são pessoas que vivenciaram as mais diversas experiências 

sociais, históricas, culturais, econômicas, políticas etc o currículo de Humanas busca 

aperfeiçoar e consolidar as sistematizações de conhecimento, de leitura e ressignificação do 

mundo, que a pessoa adulta já vem desenvolvendo ao longo da vida, articulando isto com os 

objetos de conhecimento. 

A área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias comporta a História, Filosofia, Sociologia e 

Geografia, trabalhadas a partir das dimensões do fazer humano, da cultura e principalmente da 

trajetória humana no mundo e estas dimensões convergem para o exercício da cidadania e nas 

ações das pessoas entre si e com a natureza. 

As oficinas podem promover a descolonização dos saberes ao considerar que os/as estudantes 

da EJA são sujeitos históricos, socialmente construídos ao longo de suas vidas e experiência, 

portanto os saberes, as diferenças, as culturas, as perspectivas de mundo que eles/elas trazem 

consigo são ponto importantes na construção dos encontros descentralizando o saber da/o 

professora/or e do currículo tradicional eurocêntrico engessado, que estabelece conteúdos 

escolhidos dentro de uma política dominante e colonial desassociados das realidades e da 

operacionalização entre teoria e prática. 

A oficina se constitui como uma metodologia possível de se realizar pela sua flexibilidade de 

ser adaptada às diferentes realidades, estabelecendo como objeto de estudo, temáticas 

pertinentes ao interesse dos alunos (MOITA; ANDRADE, 2006 apud FERREIRA, 2009). A 

sua concepção precisa da interação dos/das alunos/as, na delimitação do tema, na elaboração e 

execução das atividades. É levar o/a aluno/a não só a produzir o conhecimento, mas mostrar-

lhes as formas de produzi-lo, e assim capacitá-lo para desenvolver suas próprias ideias de 

maneira autônoma (FREIRE, 1999). 

Na oficina, o papel do/a professor/a é intermediar o conhecimento dos/das estudantes e do 

currículo, mas partir dos sujeitos, das vivências orgânicas, mutáveis e diversas possibilitando 

novas apropriações e ressignificações do conhecimento formal à sua visão de mundo. 

(VYGOTYSKY, 1993 apud BOCK, 1999). 

A oficina escolhida para analisar este artigo teve como tema Trabalho, Direitos e Movimentos 

Sociais considerando que os estudantes da EJA são trabalhadores e a atual conjuntura do país 

exige que o Ensino das Ciências Humanas e Sociais levante o debate sobre a importância do 

trabalho em sociedades capitalistas, direitos do trabalhador e como os movimentos sociais 

foram fundamentais para assegura-los. 

Na oficina foi feita a contextualização do trabalhado na sociedade Ocidental pós Revolução 

Industrial, discutindo como ele ganhou centralidade na vida das pessoas e como eram as 

condições de trabalho. Neste ponto alguns alunos/as relataram situações vividas relacionando 

com a importância do trabalho e com as questões sociais, suscitando a problemática do 

desemprego e da necessidade de dinheiro para se adquirir objetos e serviços essenciais a nossa 

sobrevivência em sociedade.  

Com a discussão sobre as condições de trabalho nas fábricas no século XIX na Inglaterra na 

Revolução Industrial e aqui no Brasil no início do século XX, foram levantas questões ligadas 
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a conquista dos direitos trabalhistas, como os movimentos sociais se organizaram e as 

conquistas graduais a até a consolidação das leis trabalhistas no governo de Getúlio Vargas, 

passando pelo entendimento filosófico e legislativo de direitos, passeando pela Sociologia, 

História e Geografia para entender a conjuntura social de diferentes contextos históricos-

geográficos que possibilitaram a criação das leis trabalhistas e os impactos dela para os 

trabalhadores. 

Paulo Freire (1995) entende a educação como um elo entre o sujeito e a vida, tudo que é 

aprendido precisa ter significado e deve ser voltado para ampliar a visão de mundo das pessoas 

no desenvolvimento do senso crítico e da autonomia, assim a oficina relatada buscou que os/as 

estudantes trouxessem para a consciência crítica suas ações cotidianas, sendo capazes de agir 

intencionalmente para transformar a realidade. 

A escolha da metodologia partiu do pensamento que, no processo educacional, as/os 

professoras/es estão diretamente ligadas aos seus/suas alunos/as. Há um mergulho no mundo 

do outro, é preciso fazer o exercício de se deslocar e sair da zona de conforto para entender as 

subjetividades e especificidades.  O processo de mediação no ensino-aprendizagem implica em 

conhecer os sujeitos, interagir com suas vivências, expectativas, medos, anseios, é fomentar 

seus sonhos, é fazer parte da vida das pessoas que adentram a sala de aula como estudante. 

Assim os dados deste trabalho foram analisados pelo método qualitativo, e com o uso da 

etnografia interacionista simbólica, pois o processo de ensino-aprendizagem é subjetivo e 

pessoal, sendo impossível quantificar o conhecimento construído e a importância que ele tem 

para cada um. 

A coleta das informações foi feita durante a oficina, através das falar dos/as estudantes em que 

relataram suas experiências em relação ao tema proposto, identificaram situações em suas vidas 

e do contexto político atual que perpassam pelo entendimento de trabalho e a importância dos 

movimentos sociais na conquista de direitos trabalhistas.   

Pensando que esta troca de experiências, entre as diversas realidades e com as propostas teóricas 

levadas pela professora, promoveu mudanças na percepção de mundo dos/as estudantes, que 

segundo Angrosino (2009) a pesquisa interacionista simbólica precisa que o pesquisador 

mergulhe na vida dos sujeitos pesquisados para entender o sistema de símbolos que significado 

ao que as pessoas pensam e fazem. 

 

Palavras-chave: Descolonização do Saber; Metodologia; Oficina; Ciências Humanas. 
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