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RESUMO:

Este trabalho investigou como educadores e educandos 
participantes de programa de atendimento a crianças 
e adolescentes em situação de risco se educam para o 
reconhecimento e respeito das diferenças e das suas 
potencialidades e limites, exercendo a capacidade reflexiva, 
crítica e propositiva. Foi desenvolvido nos anos de 2006 
e 2007, junto ao Programa Conquista Criança, ação 
municipal de atendimento a crianças e adolescentes em 
situação de risco, na cidade de Vitória da Conquista, 
Bahia, tendo como campo da pesquisa empírica duas 
oficinas desenvolvidas pelo Programa. Os objetivos da 
pesquisa foram: a) identificar e analisar as concepções de 
educadores e educandos sobre educação, educador, criança 
e adolescente e sobre os objetivos e a ação do Programa 
Conquista Criança; b) analisar a práxis do educador e 
do educando e seu processo formativo, identificando os 
diferentes espaços, experiências e momentos nos quais se dá 
esse processo. Neste trabalho, parte-se da compreensão de 
educação como processo dialógico, na perspectiva freireana, 
no qual os sujeitos envolvidos se educam na relação entre 
si e no/com o mundo, através da reflexão e da ação, 
conhecendo a realidade como processo em transformação 
contínua. Neste sentido, as pessoas educam e se educam 
nas diversas práticas sociais nas quais estão inseridas, 
entendendo-se que a educação, portanto, se dá também 
para além do espaço escolar. Para o desenvolvimento 
da pesquisa, utilizaram-se os seguintes procedimentos: 
conversas, observações não-sistemáticas e observações 
sistemáticas, todas registradas em diário de campo; 
entrevistas; discussão com os participantes acerca das 
entrevistas após a transcrição e acerca das análises de dados 
elaboradas pela pesquisadora. Foram realizadas dezenove 
sessões de observação sistemática e dez entrevistas. 
Participaram das entrevistas e das discussões mencionadas, 
dois educadores e dois educandos. Os elementos surgidos 
a partir dos procedimentos adotados permitiram delinear 
as seguintes categorias de análise, sistematizando as 
concepções e experiências dos participantes: Visões de si 
e do outro; Visões de educação e do trabalho educativo 
no Programa Conquista Criança; O fazer cotidiano. Tal 

análise encaminhou para a compreensão das seguintes 
dimensões que visam à formação para a cidadania: Fazer 
juntos; Questionar, ouvir, dizer: dialogar; Buscar a coerência 
do próprio comportamento, mantendo contato com sua 
história e verdade íntima; Exercitar a fé no ser humano; 
Ter/proporcionar espaço para ser e agir, exercitando 
autonomia e responsabilidade.

Este trabalho contribui para a reflexão e elaboração 
de propostas formativas para educadores que atuam na 
área da infância e juventude, oferecendo elementos para 
pensar o trabalho educativo, em especial o desenvolvido em 
instituições de atendimento a crianças e jovens em situação 
de risco. As dimensões apontadas podem ser de especial 
interesse para repensar as práticas desenvolvidas nos espaços 
escolares, inclusive no ensino superior e nos processos de 
construção de conhecimento sobre educação.
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RESUMO:

Esta investigação teve seu início em março de 2002, 
junto ao Programa de Pós- Graduação em Educação 
da UFSCar, na área de concentração de Metodologia de 
Ensino, e tem, como colaboradores da construção do 
conhecimento aqui exposto, jovens do Hip Hop de São 
Carlos. A questão central desta investigação refere-se 
aos processos educativos que permeiam o cotidiano de 
jovens do Hip Hop de São Carlos; como esses jovens 
se educam e como educam outras pessoas de suas 
comunidades. Tivemos, portanto, como objetivo deste 
estudo a compreensão e a sistematização dos processos 
educativos presentes na prática destes jovens, almejando 
contribuir para a valorização de práticas educativas em 
Movimentos de Juventude e na elaboração de políticas que 
as considerem. Para tanto, acompanhamos algumas de suas 
atividades, como reuniões semanais periódicas, eventos 
artísticos, atividades educativas e festas. A partir desse 
acompanhamento, adquirimos elementos para a elaboração 
de um roteiro de entrevistas que foram realizadas com 
quatro jovens, três rapazes e uma moça. Os dados obtidos 
foram organizados para análise nos seguintes focos: Hip 
Hop, Hip Hop de São Carlos, O fazer Hip Hop em São 
Carlos, Hip Hop e Comunidades, Hip Hop e Juventude e 
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Educação de jovens do Hip Hop de São Carlos.  A análise 
dos dados revelou alguns valores presentes na vida dessas 
pessoas, como o amor pelo que se faz, a necessidade do 
trabalho coletivo, a responsabilidade, o pertencimento a 
uma comunidade, o respeito, o esforço, a criatividade. Tais 
valores estão ilustrados na concepção das letras e músicas de 
Rap, na organização de eventos artísticos, nas apresentações 
artísticas, nas oficinas arte-educativas. Todos esses valores 
e ações buscam a criação, a invenção de um cotidiano com 
melhores condições de vida, procurando romper com a 
reprodução das realidades. Acreditamos que esta investigação 
traz contribuições para se pensar a educação que permeia 
práticas sociais em espaços não-escolares, como também 
para repensar a educação nos espaços escolares.
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RESUMO:

Esta pesquisa teve como objetivo identificar processos 
educativos que se desenvolvem nas relações estabelecidas 
entre prostitutas e clientes, tendo, como ponto de partida, 
a percepção dessas mulheres sobre tais processos. O 
conceito de dialogicidade, postulado por Paulo Freire, foi 
empregado como fio condutor na orientação do percurso 
metodológico traçado no sentido de coletar e interpretar 
os dados desta investigação. Os materiais analisados foram 
obtidos por meio da realização de três entrevistas, das 
quais participaram sete mulheres que prestam serviços 
sexuais em casas noturnas de São Carlos/SP. A análise 
dos dados revela que, assim como em outras práticas 
sociais, no exercício da prostituição, ao se relacionarem 
prostitutas e clientes aprendem e ensinam uns com os 
outros. Algumas habilidades como aprender a olhar, ouvir, 
conversar, aconselhar e ter humildade, dentre outras, são 
utilizadas por essas mulheres como recursos para ampliar a 
compreensão de sua realidade, não apenas no ambiente das 
casas noturnas, mas em outras esferas de suas vidas.
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RESUMO:

Este estudo buscou compreender os processos 
educativos presentes nas relações que se estabelecem entre 
comunidades que têm processos históricos diferentes 
de construção de saberes e práticas ao desenvolverem 
trabalhos conjuntos de sobrevivência, de estratégias de 
vida e de transformação social. Foi realizado junto ao 
ELOS- Núcleo de Estudos Locais em Saúde, da Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ), à Organização Não-Governamental 
CEPEL - Centro de Estudos e Pesquisas da Leopoldina 
e à Organização Não-Governamental Sementinha 
– Serviços comunitários, entre os meses de outubro 
de 2002 e fevereiro de 2003. Caracterizou-se por um 
estudo de caráter exploratório, em que a pesquisadora 
inseriu-se no campo de pesquisa, realizando observações 
e conversas que foram complementadas por entrevistas 
semi-estruturadas com membros do ELOS, da ONG 
CEPEL e da ONG-Sementinha. Ancorou-se no referencial 
da Educação Popular. A análise dos dados foi feita por 
meio de descrição compreensiva, utilizando-se de recursos 
da análise de discurso e outros que permitiram apreender 
a diversidade de culturas e de sentidos de vida presentes 
nesses processos educativos. Inicia-se este relatório 
situando-se a investigação no contexto do pós-doutorado 
e apresentando-se o referencial teórico e os caminhos 
metodológicos. Descreve-se, a seguir, o contexto onde foi 
realizada a coleta de dados: Comunidade/ favela/ bairro 
da Leopoldina, ELOS, CEPEL e Sementinha. Segue-se 
a apresentação de cada um dos entrevistados em seus 
contextos pessoal, profissional e dentro da instituição/
entidade, apontando-se processos educativos num âmbito 
mais particular a cada um deles. No capítulo seguinte, 
“Perspectivas de diálogo entre saberes e sujeitos”, a partir 
das experiências e reflexões dos entrevistados sobre seu 
trabalho com o outro, examinam-se processos educativos 
presentes no âmbito dos trabalhos entre comunidades. 
Neste capítulo, organizaram-se os dados tendo, como 
eixo, o diálogo entre saberes e sujeitos e descreve-se 
especificamente: a busca do diálogo, o que move as pessoas 
ao diálogo, o que põe as pessoas em diálogo e metodologias 
para que o diálogo aconteça. Ao final, aponta-se o que se 
pode apreender nesta investigação, de modo geral, em 
relação aos processos educativos que se estabelecem em 
trabalhos desenvolvidos entre comunidades.


