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Aos agricultores familiares e moradores das periferias das grandes cidades, 

que, na luta diária, resistem às formas de opressão e criam alternativas 

 para viverem de forma digna, lutando por melhoria na qualidade de vida  

dos excluídos dessa sociedade injusta e desigual.  
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O que é, o que é? 

 

                                                  Eu fico com a pureza da resposta das crianças 

É a vida, é bonita e é bonita 

 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser um eterno aprendiz 

Ah meu Deus! 

Eu sei, eu sei 

Que a vida devia ser bem melhor e será 

Mas isso não impede que eu repita 

É bonita, é bonita e é bonita. 

 

E a vida 

E a vida o que é? Diga lá, meu irmão 

Ela é a batida de um coração 

Ela é uma doce ilusão 

 

E a vida 

Ela é maravilha ou é sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? 

O que é? O que é? Meu irmão 

 

Há quem fale que a vida da gente 

É um nada no mundo 

É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo 

                                    Há quem fale que é um divino mistério profundo 

É o sopro do criador numa atitude repleta de amor 

 

Você diz que é luta e prazer 

Ele diz que a vida é viver 

Ela diz que melhor é morrer 

Pois amada não é, e o verbo é sofrer 

 

Eu só sei que confio na moça 

E na moça eu ponho a força da fé 

Somos nós que fazemos a vida 

Como der, ou puder, ou quiser 

Sempre desejada por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. 

 

E a pergunta roda, e a cabeça agita 

Eu fico com a pureza da resposta das crianças 

É a vida, é bonita e é bonita. 

       

(Gonzaguinha) 



 

 

         RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a função formativa das experiências de 

resistência vivenciadas por duas configurações: agricultores familiares agroecológicos do 

Território de Identidade de Irecê - TII e jovens participantes do Instituto Fatumbi - Alto das 

Pombas, Salvador-BA, que projetam suas vidas com base na construção de uma sociedade 

mais digna e justa para os povos do campo e da cidade. Trata-se de uma pesquisa que procura 

captar uma história que ocorre em configurações de resistência e mobilizações, inserindo-se, 

dessa forma, no âmbito da pesquisa qualitativa, tendo como abordagem a Pesquisa 

Participante, utilizando-se algumas técnicas de análise da Biografia Educativa, baseada em 

Josso (2010), nas quais são integradas as dimensões formativas, transformativas e de 

intervenção social. Por meio dos relatos dos jovens entrevistados, foi possível identificar que 

as experiências educativas vividas no âmbito da família, dos amigos, na comunidade, na 

escola e no trabalho contribuíram para a constituição de trajetórias educativas fundamentadas 

em uma racionalidade ética, comprometida com a formação de sujeitos abertos ao encontro 

com o novo, o desconhecido. Tais configurações resistiram em virtude da vivência de 

experiências de luta influenciadas por movimentos que se forjaram sob a inspiração do 

pensamento libertário da América Latina, da Teologia da Libertação e do Movimento 

Ecológico, permitindo-lhes a formação de sentidos de vida. A presente tese está 

fundamentada em outros estudos realizados no TII e nas periferias de Salvador e em teóricos 

que compuseram a base para se constituir o caminho a ser percorrido até aqui. Destacam-se os 

estudos de Adorno (2010), Bauman (1997, 2005, 2008, 2011), Brandão (1999, 2006, 2007), 

Carneiro (2014), Elias (1994, 1995), Freire (1997, 2000), Nascimento (2015), Shaff (1995),  

Sennet (2011), Santos (2000), Martins (1997) e Souza (2004). Por fim, para compreender as 

experiências de resistência e reivindicação, o texto foi fundamentado em Kowarick (1987) e 

Arroyo (2014) os quais, ao analisarem os processos históricos de dominação/subalternização 

vivenciados por grupos excluídos da sociedade capitalista, ressaltam que na tensão dos 

processos de formação/humanização é que se forjam pedagogias de resistências. Trata-se, 

portanto, de um estudo esperançoso, pois apresenta alternativas para se concretizarem práticas 

de vida digna para os povos do campo e das periferias urbanas, acreditando que essas práticas 

podem contribuir para a formação de sujeitos comprometidos com a constituição de uma 

sociedade justa e mais solidária. 

 

Palavras-chave: Educação. Trajetória Educativa. Juventude. Agricultura Familiar 

Agroecológica. Periferia Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the formative function of the resistance experiences 

experienced by two groups: agroecological family farmers from the Irecê - TII Identity 

Territory and young participants of the Fatumbi - Alto das Pombas Institute, Salvador - Bahia, 

who project their lives with Base in the construction of a society more dignified and just for 

the people of the field and of the city. It is a research that seeks to capture a history that occurs 

in configurations of resistance and mobilizations, thus inserting itself in the scope of the 

qualitative research having as an approach the Participant Research, using some techniques of 

analysis of the Educational Biography, based In Josso (2010), where the formative, 

transformative and social intervention dimensions are integrated. Through the reports of the 

young people interviewed, it was possible to identify that the educational experiences lived 

within the family, friends, community, school and work contributed to the formation of 

educational trajectories based on an ethical rationality, committed to the formation of subjects 

Open to the encounter with the new, the unknown. These configurations were resisted by the 

experience of struggles influenced by movements that were forged under the inspiration of 

Latin American libertarian thought, Liberation Theology and the Ecological Movement, 

allowing them to form the meanings of life. This thesis is based on other studies carried out in 

the TII and in the peripheries of Salvador and in theorists who formed the basis to constitute 

the way to be traveled until here. The studies of Adorno (2010), Bauman (1997, 2005, 2008, 

2011), Brandão (1999, 2006, 2007), Carneiro (2014), Elias (1994,1995), Freire (1997,2000), 

Birth (2015), Shaff (1995), Sennet (2011), Santos (2000), Martins (1997) and Souza (2004). 

Finally, to understand the experiences of resistance and claim, the text was based on 

Kowarick (1987) and Arroyo (2014) who, when analyzing the historical processes of 

domination / subalternization experienced by groups excluded from capitalist society, stress 

that in the tension of processes Of training / humanization is that pedagogies of resistance are 

forged. Therefore, it is a hopeful study, because it presents alternatives for the realization of 

decent living practices for the people of the countryside and urban peripheries, believing that 

these practices can contribute to the formation of subjects committed to the constitution of a 

society More just and more solidary. 

 

Keywords: Education; Educational Trajectory; Youth. Family Agroecological Agriculture; 

Urban Periphery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la función formativa de las experiencias de 

resistencia vivenciadas por dos grupos: agricultores familiares agroecológicos del Territorio 

de Identidad de Irecê - TII y jóvenes participantes del Instituto Fatumbi - Alto de las Palomas, 

Salvador-BA, que proyectan sus vidas con Base en la construcción de una sociedad más digna 

y justa para los pueblos del campo y de la ciudad. Se trata de una investigación que busca 

captar una historia que ocurre en configuraciones de resistencia y movilizaciones, 

insertándose, de esta forma, en el ámbito de la investigación cualitativa teniendo como 

abordaje, la Investigación Participante, utilizando algunas técnicas de análisis de la Biografía 

Educativa, basada En Josso (2010), donde se integran las dimensiones formativas, 

transformativas y de intervención social. A través de los relatos de los jóvenes entrevistados, 

fue posible identificar que las experiencias educativas vividas en el ámbito de la familia, de 

los amigos, en la comunidad, en la escuela y en el trabajo contribuyeron a la constitución de 

trayectorias educativas fundamentadas en una racionalidad ética, comprometida con la 

formación de sujetos Abiertos al encuentro con lo nuevo, lo desconocido. Esas 

configuraciones resistieron en virtud de la vivencia de experiencias de lucha influenciadas por 

movimientos que se forjaron bajo la inspiración del pensamiento libertario de América Latina, 

de la Teología de la Liberación y del Movimiento Ecológico, permitiéndoles la formación de 

sentidos de vida. Esta tesis está fundamentada en otros estudios realizados en el TII y en las 

periferias de Salvador y en teóricos que compusieron la base para constituir el camino a 

recorrer hasta aquí. Se destacan los estudios de Adorno (2010), Bauman (1997, 2005, 2008, 

2011), Brandão (1999, 2006, 2007), Carneiro (2014), Elias (1994,1995), Freire (1997,2000), 

Nascimento (2015), Shaff (1995), Sennet (2011), Santos (2000), Martins (1997) y, Souza 

(2004). Por último, para comprender las experiencias de resistencia y reivindicación, el texto 

fue fundamentado en Kowarick (1987) y Arroyo (2014) que al analizar los procesos históricos 

de dominación / subalternización vivenciados por grupos excluidos de la sociedad capitalista, 

resaltan que en la tensión de los procesos De formación / humanización es que se forjan 

pedagogías de resistencias. Se trata, pues, de un estudio esperanzado, pues, presenta 

alternativas para concretar prácticas de vida digna para los pueblos del campo y de las 

periferias urbanas, creyendo que esas prácticas pueden contribuir a la formación de sujetos 

comprometidos con la constitución de una sociedad Más justa y más solidaria. 

 

Palabras clave: Educación; Trayectoria Educativa; Juventud; Agricultura Familiar 

Agroecológica; Periferia Urbana. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a função formativa das experiências de 

resistência vivenciadas por dois grupos de jovens de classe popular que projetam suas vidas 

com base na construção de uma sociedade mais digna e justa para os povos do campo e da 

cidade. 

O desejo de conhecer as trajetórias de vida desses jovens nasce da minha observação 

diante das formas de organização da vida de dois grupos especificamente. Trata-se de um 

grupo que vive na periferia de Salvador, neste caso específico, no Alto das Pombas, com o 

qual convivo numa relação de parceria com o Instituto Fatumbi, e de outro grupo, que está no 

campo, neste caso, os jovens agricultores familiares agroecológicos do Território de 

Identidade de Irecê, com os quais trabalhei na minha dissertação de Mestrado. 

 O meu envolvimento com a discussão sobre juventude já me acompanha desde 1996, 

quando ingressei na Rede de Ensino Municipal de Salvador, como professora da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Trabalhei em algumas escolas da Rede e em 2002 comecei a lecionar 

na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no Alto das Pombas, Federação, onde 

permaneci até o ano de 2015. Atualmente trabalho como vice-diretora do Centro Municipal de 

Educação Infantil Dália de Menezes, no bairro Nordeste de Amaralina.  

A minha relação com o bairro vem desde a minha infância, quando acompanhava 

minha mãe nas visitas aos meus avós. Ali brincava com meus primos, vivendo os becos e as 

descidas do Alto das Pombas. Ainda hoje residem no bairro alguns familiares. Mas quando 

passei a trabalhar em uma Escola no bairro, a minha relação se tornou, também, profissional. 

Reconheço, portanto, que esta pesquisa, para além da função acadêmica, assume um papel de 

resgate da minha história de vida, da minha trajetória formativa/educativa. 

  Ao longo desses doze anos na Escola Nossa Senhora de Fátima tive a experiência 

como professora, diretora e vice-diretora, no turno noturno, o que facilitou o meu diálogo com 

os jovens da comunidade e, principalmente, com os jovens do Instituto Fatumbi, cuja relação 

foi se estreitando, a ponto de hoje eu desenvolver, junto com dois outros jovens, o Projeto 

Travessias. 

O referido Projeto foi aprovado pela Secretaria Municipal da Promoção Social e 

Combate à Pobreza (SEMPS), em parceria com o Instituto Fatumbi, visando ao 

acompanhamento da história de 60 (sessenta) jovens beneficiados pelo Programa Agente 

Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, Projovem Adolescente e Serviço de 
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Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o objetivo de dar maior visibilidade aos 

impactos das Políticas Públicas para as Juventudes na comunidade do Alto das Pombas e seu 

entorno. A participação nesse Projeto possibilitou a aproximação com os sujeitos desta 

pesquisa, com a realidade vivida por eles, bem como as suas expectativas e os seus projetos 

de vida. 

 No caso dos jovens agricultores familiares do Território de Identidade de Irecê, minha 

aproximação se deu por meio da minha experiência como Professora da Universidade do 

Estado da Bahia (Uneb), no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT) - 

Campus XVI, onde eu tive a possibilidade de conhecer uma estudante do curso de Pedagogia, 

agricultora familiar, que me apresentou a sua experiência e a de outras famílias. Ela foi 

escolhida como um dos sujeitos da minha pesquisa de Mestrado, intitulada ―Educação, 

Juventude e Agricultura Familiar Agroecológica: o caso do Território de Identidade de Irecê‖. 

A referida dissertação tinha como objetivo analisar o papel da educação na construção 

dos projetos de vida de jovens agricultores familiares agroecológicos do Território de 

Identidade de Irecê-TII. Esses jovens se diferenciavam porque projetavam suas vidas visando 

à continuidade no campo, como agricultores familiares agroecológicos, vivendo de forma 

digna, tendo casa para morar, terra para plantar, ainda que minifúndios, e transitando entre o 

urbano e rural para acessar espaços nos quais pudessem estudar, se divertir, vender os seus 

produtos, diversificando seus espaços de convivência.  

Nessa investigação eu verifiquei que, sendo a agricultura de base agroecológica uma 

orientação cujas contribuições incorporam dimensões mais amplas e complexas, que incluem 

tanto dimensões econômicas, sociais e ambientais quanto dimensões culturais, políticas e 

éticas, os jovens que aprendem a produzir agroecologicamente se posicionam de forma 

diferenciada diante do mundo. 

Percebi que eles se sentem donos do que produzem e isso lhes confere um sentimento 

orgulho do que fazem. Sabem a forma como plantam, a qualidade do seu produto, alimentam 

as suas famílias e vendem o excedente, confiantes de que estão vendendo produtos de 

qualidade, com o diferencial e sem custos adicionais, pois no TII quem compra esses produtos 

agroecológicos paga valores similares aos produtos convencionais, de modo que estes tornam-

se mais caros à medida que vêm para os grandes centros urbanos.  

Portanto, a experiência educativa vivida por esses jovens me possibilitou ver que 

existem alternativas para os jovens que estão no campo, ainda que vivendo em condição de 

subalternidade ao modelo hegemônico do agronegócio. Essa não é a única alternativa, mas 

uma possibilidade que vem se alargando como princípio para a agricultura familiar, sendo 
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incluída como base de luta dos movimentos sociais do campo, especificamente o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST), e até por órgãos governamentais, como a extinta 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário (EBDA), que contava com um grupo de 

agrônomos os quais desenvolviam projetos de assistência técnica para agricultores familiares 

com base em princípios agroecológicos. 

Por meio dos relatos desses jovens entrevistados, fui percebendo que as experiências 

educativas vividas por cada um deles perpassaram tanto por espaços escolares quanto por 

espaços não escolares.  

Os espaços escolares, quando pensados com base em projetos voltados para a 

realidade camponesa – a exemplo da Escola de Agricultura da Região de Irecê (ESAGRI) e da 

Escola Técnica Agrícola Agroecológica de Canarana – possibilitam a efetividade do ato 

educativo. 

Os espaços não escolares com os quais os sujeitos desta pesquisa se relacionaram 

foram diversos, e para cada um deles teve um significado específico, tendo em vista que cada 

um de nós, por meio das nossas relações individuais com o coletivo, constrói os seus 

percursos educativos, que são diferentes por essência. Entretanto, é inegável a importância 

desses espaços para a formação dos jovens pesquisados, visto que a organização da sociedade 

civil vai suprir necessidades e complementar as vivências formativas diversas que permitem 

ao jovem uma tomada de posição em relação ao mundo.  

Destacam-se, aqui, como espaços de possibilidade de elaboração de projetos de vida: o 

sindicato de Barro Alto, a comunidade em que cada um vive, a família, o trabalho, a igreja, a 

roça e as relações estabelecidas com a assessoria técnica que, no caso desta pesquisa, é 

realizada pelo Grupo de Apoio e Resistência Rural (GARRA) e pelo engenheiro agrônomo da 

EBDA.  

A Agroecologia, nesse contexto, apresenta-se como a concretização de um 

conhecimento que precisa fazer parte da vida das pessoas, que deve estar nos espaços 

escolares e não escolares, nos projetos do campo e da cidade para, dessa forma, garantir o 

cuidado, a defesa da vida, a produção de alimentos e a consciência política e organizacional. 

Depois da pesquisa do Mestrado, colocou-se diante de mim uma quantidade de 

informações, de experiências vividas que ampliaram o meu olhar, de modo que estudar a 

influência da educação na construção dos projetos de vida de jovens do campo era um 

primeiro passo. De fato, o que sempre me inquietou foi como esses jovens, diante de tantas 

adversidades, constituíram-se adultos projetando suas vidas, pensando o seu futuro e também 
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do seu entorno. Consideraria um futuro comprometido com a vida, com a sua própria, com a 

da sua família, com a do planeta.   

Tal inquietação reapareceu como um desafio a ser enfrentado em estudos no 

Doutorado, em virtude da problemática vivida por esses jovens que, na trajetória de seu 

processo educativo, são desafiados a desconstruir e reconstruir crenças, valores, sentimentos, 

ao mesmo tempo em que constroem seus projetos de vida no campo e na cidade, contrariando 

pesquisas que apresentam os jovens do campo, frequentemente, associada à ideia de 

migração, e o jovem da cidade, especificamente das periferias dos grandes centros urbanos, 

vinculados à marginalidade.  

Esses jovens sujeitos desta pesquisa vivenciaram, ao longo de sua trajetória educativa, 

constantemente, o ir e vir da cidade para o campo e vice e versa, por pouca oferta de escolas 

em suas comunidades, o que de certa forma os conduziu à construção de uma relação com a 

cidade, como o espaço que lhes possibilita acesso ao estudo, à diversão, à assistência médica e 

a outros serviços. 

O que foi possível constatar nas entrevistas realizadas é que os jovens que conheceram 

os grandes centros urbanos tiveram experiências com o trabalho sem que isso tivesse lhes 

garantido uma melhoria efetiva de vida. Um deles trabalhou em um escritório de 

Contabilidade ganhando o suficiente apenas para pagar o aluguel, mal sobrando dinheiro para 

alimentação. Diante dessas condições, decidiu retornar para o povoado em que vivia e hoje 

projeta sua vida em torno da agroecologia, não mais tendo como horizonte ―a capital‖. 

 Por outro lado, acompanhando os jovens que fazem parte do Instituto Fatumbi, que 

desenvolvem projetos sociais e culturais com as crianças do Alto das Pombas, Federação, 

percebo que esses sujeitos vivenciaram e vivenciam experiências similares, que perpassam 

pela insegurança da falta de emprego formal, dificuldade de acesso a atendimento médico, 

processo de escolarização precário, pois na comunidade as escolas atendem apenas até o 

quinto ano de escolarização. Para continuidade dos estudos até o nono ano, encontram 

somente uma escola, relativamente distante de onde residem e tendo que fazer travessias 

perigosas, na Avenida Cardeal da Silva. Para a conclusão do Ensino Médio só tem a escola no 

Bairro do Garcia. Muitos deles não utilizam o transporte público, em virtude de não terem 

recurso para o pagamento da passagem de ônibus. 

Mesmo diante dessas adversidades, projetam suas vidas considerando um futuro 

digno, distante das drogas e da marginalidade; organizam-se e buscam alternativas para 

pensar a reprodução de suas vidas de forma ampliada, na contramão do processo de 

individualização acirrado pelo modo de produção capitalista. 
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Outra questão é que os dois grupos se constituem de jovens de classes populares que 

trazem na sua trajetória educativa a experiência de resistência e reivindicação vivida por suas 

famílias, pelas comunidades em que vivem. Especificamente, no TII, tem-se a experiência 

comunitária com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), no final da Ditadura Militar, que 

iniciou o trabalho de produção coletiva em que os agricultores plantavam juntos em um 

pedaço de terra comunitária e depois dividiam em partes iguais o que haviam produzido, uma 

forma de garantir a alimentação dessas famílias.  

No caso do Alto das Pombas, também no mesmo período, acompanhados pela 

Comunidade Eclesial de Base, também ligada à Igreja Católica, as mulheres se organizam e 

lutam por escola, posto de saúde e local de trabalho na comunidade, para criarem seus filhos 

próximos delas. Então se criou um espaço em que funciona a Lavanderia, o Posto de Saúde e 

a Escola – esta nasce sendo chamada de Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima, 

sendo posteriormente municipalizada e assumindo o nome de Escola Municipal Nossa 

Senhora de Fátima. Ressalta-se que a escola nunca deixou de ser conhecida como um 

conjunto assistencial, mesmo, hoje, estando os espaços divididos.   

As duas experiências vivenciadas pelos dois grupos de jovens desta pesquisa, 

apresentam-se, a meu ver, como experiências educativas que se baseiam em uma ecologia de 

saberes na qual, segundo Santos (2010), o conhecimento é interconhecimento. Trata-se de um 

pensamento epistemológico pós-abissal que busca atribuir credibilidade para os 

conhecimentos não científicos, o que não implica no descrédito ao conhecimento científico. 

Implica na sua utilização contra-hegemônica, de forma a explorar a pluralidade interna da 

ciência, isto é, explorar as práticas científicas alternativas que se têm tornado visíveis e, por 

outro lado, promover a interação e a interdependência entre os saberes científicos e outros 

saberes, não científicos. 

 Na convivência com esses dois grupos, tenho observado que esses jovens, frutos de 

uma sociedade em processo de individualização – no qual os desejos individuais se 

sobrepõem aos projetos coletivos – projetam suas vidas desenvolvendo atividades econômicas 

diferenciadas, porém tendo como princípio a projeção de futuro pensando ações coletivas. 

Eles se diferenciam dos jovens de sua geração. O que os diferencia? Por que eles optaram por 

desenvolver atividades que pensam a vida de forma ampliada? Quais experiências educativas 

contribuíram para que esses jovens se constituíssem comprometidos com projetos de futuro da 

comunidade onde vivem? Como se constituem as trajetórias educativas de jovens de classes 

populares que vivenciam experiências de resistência e reivindicação? Qual a força pedagógica 

dessas experiências para os dois grupos pesquisados? 
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Tais questões me inquietam e suscitam outras, que orientam este trabalho. Uma delas 

é: qual a importância da luta da sua comunidade por melhorias de condições de vida, bem 

como das experiências comunitárias vivenciadas para a construção das histórias de vida 

desses jovens?  

Acredito que esses sujeitos estão na contramão das pesquisas sobre as juventudes, pois 

na trajetória educativa de cada um, encontramos relatos de experiência ―de resistência e 

reivindicação‖ (KOWARICK, 1988) que foram fundamentais para a mudança de olhar para 

si, para o outro e para o mundo.   

 Vê-se, então, a iminência de um estudo que se preocupa com a constituição dessas 

trajetórias educativas, posicionando-se de forma oposta à ideia de compartimentar, encaixotar, 

homogeneizar, considerando todo o contexto em que esses jovens estão inseridos, assim como 

as especificidades das transições enfrentadas nesse período da vida.  

Discutir essa temática é reconhecer que esses sujeitos precisam ser olhados 

diferenciadamente, respeitando esse momento de transição para a vida adulta, possibilitando-

lhes pensar e agir de forma autônoma e consciente diante do mundo que se apresenta para 

eles.  

Desse modo, a vinculação desses jovens com a sua vida cotidiana não se restringe à 

conquista do emprego formal, mas a um novo jeito de ser e de estar no mundo, que 

compreende a autonomia, a solidariedade, a cooperação, elementos os quais aparecem como 

princípios que norteiam o trabalho desenvolvido no campo ou na periferia de grandes centros 

urbanos, opondo-se, portanto, às formas mais individualistas de organização social. 

Diante desse contexto pergunto: Qual a força pedagógica das experiências de 

resistência e reivindicação na constituição das trajetórias educativas de jovens de classes 

populares, de forma que os possibilite organizarem suas vidas com base na construção de 

projetos de futuro? 

Assim, esta pesquisa tem como objeto de estudo analisar a função formativa das 

experiências de resistência vivenciadas pelos jovens agricultores familiares agroecológicos do 

Território de Identidade de Irecê e pelos jovens do Instituto Fatumbi, periferia de Salvador, 

buscando compreender a construção de suas trajetórias educativas, considerando os campos 

de possibilidades existentes em cada configuração. 

O presente estudo se propõe a adotar um foco teórico e metodológico que incorpore, 

transcenda e procure captar uma história que ocorre em espaços sociais de resistências e 

mobilizações, inserindo-se, dessa forma, no âmbito da pesquisa qualitativa.  
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Enquanto abordagem de pesquisa, trata-se de uma Pesquisa Participante, em virtude da 

minha inserção dentro dos dois grupos pesquisados, compartilhando os papéis e os hábitos, 

observando fatos, situações e comportamentos, sem estranhamentos, favorecendo a 

aproximação com as narrativas de cada sujeito e a construção de uma escuta sensível sobre as 

experiências vividas em cada configuração.   

Para melhor compreender essas experiências vividas, recorri a algumas técnicas de 

análise da Biografia Educativa, com fundamento em Josso (2010), que trabalha com as 

histórias de vida como projetos de conhecimento, de forma que o sujeito toma consciência de 

si e de seu processo de aprendizagem vivendo e investigando a sua própria história, 

integrando as dimensões formativas, transformativas e de intervenção social. 

O estudo considerou a necessidade de apreender e compreender a configuração 

singular de fatos, situações, relacionamentos, significações e interpretações que cada um dá à 

sua própria existência e que funda o sentimento que tem de si próprio como ser singular. Por 

isso fez-se necessário conhecer a história de vida de cada um desses jovens, analisando as 

similaridades e diferenças existentes em cada grupo (campo e periferia urbana), refletindo 

acerca dos campos de possibilidades existentes em cada configuração e identificando e 

analisando, individual e coletivamente sobre as experiências da trajetória de vida dos jovens e 

que foram significativas para a vida deles. 

As configurações em que esses jovens estão inseridos foram apresentadas com base, 

no caso do TII, nos dados coletados na minha pesquisa do Mestrado intitulada ―Educação, 

Juventude e Agricultura Familiar Agroecológica: o caso do Território de Identidade de Irecê‖, 

concluída em 2012, e em outras pesquisas desenvolvidas no TII que atualizam as condições 

da agricultura familiar agroecológica no TII.  

No caso do Bairro do Alto das Pombas, junto com o grupo de jovens do Fatumbi 

realizei entrevistas com moradores e alunos que fizeram parte das várias turmas 

desenvolvidas pelo Instituto. Analisei vinte e cinco entrevistas buscando verificar em que 

condições de vida esse grupo de jovens está hoje, para, dessa forma, construir um panorama 

do impacto dos projetos na vida dos jovens da referida localidade. 

Para compreender a construção da experiência utilizei as três modalidades de 

elaboração, fundamentada no estudo da biografia educativa de Josso (2010), a saber: ―ter 

experiências‖ que se trata de viver situações e acontecimentos, durante a vida, que se 

tornaram significativos, mas sem tê-los provocado; ―fazer experiências‖, que são vivências de 

situações e acontecimentos que nós próprios provocamos, isto é, somos nós mesmos que 

criamos, de propósito, as situações para fazer experiências; ―pensar sobre a experiência‖, 
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tanto aquelas que tivemos sem procurá-las, quanto as que nós mesmos criamos (JOSSO, 

2010, p. 51).  

Para tanto, utilizei os relatos orais dos jovens que vivenciaram experiências de 

resistência como fonte na reconstituição de saberes, experiências vividas e aprendizagens 

constituídas, possibilitando, dessa forma, que façam uma reflexão, a partir de sua memória e 

história, sobre as suas trajetórias de vida. Esses relatos seguiram um roteiro que abordou a 

vida na família, a vida com os amigos, a vida na comunidade, a vida escolar, a vida no 

trabalho, as crenças, as concepções de vida e a expectativa para os próximos dez anos. 

Foram realizadas seis entrevistas divididas da seguinte forma: no TII foram 

entrevistados dois jovens agricultores familiares agroecológicos e o engenheiro agrônomo que 

acompanha essas famílias, que chamo de sujeito referência do TII; e no Alto das Pombas 

entrevistei dois jovens moradores do bairro, participantes de uma das turmas desenvolvidas 

pelo Instituto Fatumbi, e o orientador do trabalho desenvolvido no Instituto, que chamo de 

sujeito referência dessa experiência.  

 Diante do exposto, optei por organizar esta tese em seis capítulos. No primeiro 

capítulo apresento algumas aproximações teórico-metodológicas que deram origem e 

contribuíram para situar e compreender o objeto desta pesquisa de doutorado, fazendo o 

cruzamento de estudos relacionados à educação popular, juventudes e trajetórias de vida. 

No segundo capítulo atualizo os dados da experiência agroecológica do Território de 

Identidade de Irecê e apresento algumas considerações acerca das experiências educativas dos 

jovens do território, fruto da pesquisa de mestrado desenvolvida por mim, em 2012. Também 

apresento o perfil de dois agricultores familiares agroecológicos e do engenheiro agrônomo 

que acompanha a produção da família, considerando os seguintes dados: situação familiar, 

social e econômica, escolaridade, faixa etária e pertencimento religioso e étnico. 

No terceiro capítulo socializo um pouco da história do Alto das Pombas e as lutas de 

seus moradores para a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e mulheres 

negras do bairro, bem como a experiência do Instituto Fatumbi, que serve como referência 

para se pensar outra forma de inserir os jovens da periferia de Salvador em atividades 

criativas e produtivas. Nesse capítulo, apresento os perfis de dois jovens que desenvolveram 

atividade no Instituto Fatumbi e do orientador do grupo, considerando os mesmos pontos 

destacados com os jovens agricultores familiares. 

No quarto capítulo analiso as experiências de resistência dos dois grupos de jovens 

sujeitos desta pesquisa, no âmbito da família, dos amigos e da comunidade, buscando 
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compreender a função formativa dessas experiências na construção das trajetórias educativas 

dos sujeitos pesquisados. 

No quinto capítulo apresento as vivências no âmbito do processo de escolarização e no 

trabalho, analisando os princípios que nortearam as escolhas feitas por cada um dos sujeitos, 

buscando compreender a sua função formativa na construção de trajetórias educativas de 

resistência.  

No sexto capítulo abordo as questões relacionadas às crenças, às concepções de vida e 

à projeção de futuro de cada sujeito pesquisado, contribuindo para melhor entender a 

efetividade das experiências de resistência vividas e, dessa forma, o papel formativo dessas 

experiências para a constituição de cada um dos pesquisados. 

 Por fim, nas considerações retomo os objetivos e o percurso da pesquisa, explicitando 

com base nos referenciais estudados as conexões que permitiram compreender o papel 

formativo das experiências de resistência vivenciadas por jovens da periferia de Salvador e 

agricultores familiares do TII. 

 Reforço a importância desta pesquisa no âmbito da educação popular, educação do 

campo e da discussão sobre as juventudes, tendo em vista que o presente estudo poderá 

contribuir para pensarmos uma outra pedagogia, fundamentada em uma epistemologia, de 

fato, comprometida com a vida dos povos do campo e das periferias dos centros urbanos.  
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2 POR ONDE ANDEI ENQUANTO VOCÊ ME PROCURAVA? 

 

Neste capítulo apresento a problemática na qual está inserido o objeto desta pesquisa e 

apresento a trilha metodológica que guiou este trabalho e o caminho percorrido até aqui. 

Analisar as experiências vividas e as aprendizagens constituídas de jovens do campo e 

da periferia urbana, ambos os grupos vítimas do mesmo sistema, na condição de sobrantes, ou 

de ―vidas desperdiçadas‖, como diria Bauman (2005), que vivenciaram experiências de 

resistência e reivindicação evoca pensar sobre as formas pelas quais as normas éticas são 

construídas e tornadas efetivas no cotidiano da vida de jovens de classe popular. Busca-se, 

pois, o entendimento das formas pelas quais as escolhas são feitas pelos e para os seres 

humanos, as possibilidades alternativas promovidas, reprimidas e, sob outros aspectos, 

manipuladas. 

Algumas categorias são fundantes deste trabalho: a começar pelas trajetórias 

educativas, em seguida a discussão acerca da categoria juventude, especificamente da 

juventude de classe popular, e por último a discussão sobre as experiências de resistência e 

reivindicação. 

Esta pesquisa parte do princípio de que a produção do conhecimento acontece na 

relação mútua de troca entre o pesquisador e o pesquisado, pois ambos possuem saberes que 

se complementam. Dessa forma, o objeto de pesquisa não está dado a priori, mas é construído 

nessa relação.  

Nesse sentido, fazer investigação, formar ou intervir socialmente, para Lechner,  

 

 
[...] consiste em percorrer caminhos e novas possibilidades, de criação, que 

levam ao desvelar de sentidos através da aprendizagem da percepção, da 
reflexão, do diálogo e da compreensão de si, dos outros e do mundo. A 

maneira como cada um percebe o mundo determina e depende da 

experiência que tem dele. Por isso mesmo, é preciso aprender e formar-se a 

ver com V maiúsculo. Ou seja, é preciso não se contentar em avaliar ou 
examinar. É preciso aprender com a experiência e não só com o pensamento. 

É preciso ser visionário da nossa actividade, suspender a acção sem atenção, 

tornarmo-nos responsáveis pelo enriquecimento das nossas percepções, 
denunciar a facilidade de nos contentarmos com representações grosseiras de 

nós mesmos, dos outros, dos mundos, deplorar a evidência das nossas 

incapacidades para melhorar a abordagem da experiência vivida, aprender a 

encarnar aquilo que sabemos ou queremos explicar. Melhor dizendo, 
explicar aquilo que conhecemos por experiência através da prática de 

epoche, enquanto prática e atitude, no centro dos processos de pesquisa, de 

aprendizagem e compreensão. (LECHNER, 2012, p.74). 
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Isso também exige que o pesquisador trilhe o caminho, de modo a formar um 

conhecimento prévio do contexto no qual o entrevistado se move e das condições do 

entrevistado nesse contexto a partir da análise da ―estrutura da distribuição dos diferentes 

tipos de capital que estão em jogo no campo considerado‖ (BOURDIEU, 2004). Dessa forma, 

Bourdieu toma uma perspectiva de trajetória como o ―conjunto das relações objetivas que 

vincularam o agente considerado [...] ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo 

campo e que se defrontam no mesmo espaço de possíveis‖ (BOURDIEU, 2004, p. 81-82). 

Trata, portanto, a trajetória de um indivíduo sempre como relativa às condições objetivas de 

existência de um grupo social do qual o indivíduo faz parte. Uma trajetória individual sempre 

estará relacionada com a trajetória social da coletividade à qual o indivíduo está ligado.   

A pesquisa sobre trajetórias de vida assim compreendida, quando em contextos de 

mudança social, permite examinar a interação entre contextos objetivos e significados 

subjetivos, entre as escolhas e projetos individuais e o campo de possibilidades em que se 

situam os agentes (BORN, 2001). 

Essa forma de pensar as trajetórias tem a ver com o que Norbert Elias definiu como a 

interdependência entre o indivíduo e o coletivo, nos seguintes termos:  

 

A imagem do homem como ―personalidade fechada‖ é substituída aqui pela 
de ―personalidade aberta‖, que possui um maior ou menor grau (mas nunca 

absoluto ou total) de autonomia face a de outras pessoas e que, na realidade, 

durante toda a vida é orientada para outras pessoas e dependente delas. A 
rede de interdependências entre os seres humanos é o que os liga. Elas 

formam o nexo do que aqui é chamado configuração, ou seja, uma estrutura 

de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. Uma vez que as pessoas 
são mais ou menos dependentes entre si, inicialmente por ação da natureza e 

mais tarde através da aprendizagem social, da educação, socialização e 

necessidades recíprocas socialmente geradas, elas existem, poderíamos nos 

arriscar a dizer, apenas como pluralidades, apenas como configurações. [...] 
Vista deste ponto de vista básico, desaparece a cisão na visão tradicional do 

homem (ELIAS, 1994, p. 249).  

 

A abordagem de Elias (1994) aponta para a interdependência entre indivíduo e 

sociedade, de tal forma que tanto a sociedade quanto o indivíduo podem ser tomados como 

―configuração‖. O conceito de configuração é basilar na obra de Elias e serve para designar as 

diferentes formas que assumem as redes de interdependências entre os homens – famílias, 

associações, cidades, estados nacionais, sistema capitalista etc. 

O conceito diz respeito às relações entre as pessoas e aos efeitos da multiplicidade de 

relações entrelaçadas sobre as orientações individuais e coletivas, em um processo que nem 



28 
 

pode ser planejado nem orientado totalmente por nenhuma das partes isoladas, justamente por 

não haver um controle sobre os efeitos gerados por múltiplas relações entrelaçadas. 

O conceito de configuração de Elias indica uma importante superação do modelo que 

prevaleceu no pensamento moderno de medir, tocar, precisar matematicamente. 

Epistemologicamente, Elias nos ajuda a não reconstruir outro mundo, mas a dar lugar ao outro 

existente no nosso próprio mundo, contribuindo assim para ―fazer esse mundo falar a nós, por 

assim dizer, tornar audíveis os seus silêncios: explicar o que aquele mundo não percebia‖. 

(BAUMAN,1999, p. 13). 

Na teoria de Elias, há uma articulação entre a sociogênese dos processos sociais e a 

psicogênese dos processos individuais: o mesmo aparato dinâmico que produz resultados 

estruturais na sociedade produz resultados comportamentais no humano, de tal forma que 

ambas as curvas tendem a se encontrar, gerando a adaptação de cada um à dinâmica social: 

―Comportamento significa ajustamento a situações mutáveis‖, define Elias (2005, p. 119). A 

este processo de adequação entre comportamento dos indivíduos e as estruturas sociais Elias 

chama processo civilizador, conceito fundamental no conjunto de sua obra, que lhe permite 

explorar:  

 

a ligação entre os desenvolvimentos ―macro-sociológicos‖ na estrutura da 

sociedade versus os desenvolvimentos ―micro-sociológicos‖ das 
experiências pessoais, num nível mais fenomenológico, o nível das emoções, 

e o que chamamos agora de nível do ―habitus‖. (MENNEL, em entrevista a 

GEBARA, 2005, 40).  

 

Elias atribui, em sua teoria, um lugar privilegiado desse entrelaçamento micro-macro. 

Ainda que seja mais conhecido por seus estudos macrossociais e dos processos sociais mais 

gerais, Elias também enveredou por estudos sobre pequenas comunidades e sobre profissões e 

trajetórias individuais. Na busca por entender mudanças em nível macro numa sociedade a 

partir do estudo de uma trajetória individual, ele procurou indivíduos que refletissem os 

dilemas de uma determinada época em que o novo e o velho, na sociedade na qual eles 

viviam, coexistiam em tensão, ou seja, em momentos determinados do processo de mudanças 

sociais mais profundas em que a tradição resistia à inovação. 

Segundo Elias, não é na ação individual que se deve buscar essa resposta, mas na 

relação entre a pessoa e a sociedade, tomada pela ótica das oportunidades de realização – e 

frustração – que são criadas, pela estrutura específica de sua sociedade e pela natureza das 

funções que as pessoas exercem dentro dela. E, seja qual for a oportunidade que ela aproveite, 

seu ato se entremeará com os de outras pessoas; desencadeará outras sequências de ações, 
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cuja direção e resultado provisório não dependerão desse indivíduo, mas da distribuição do 

poder e da estrutura das tensões em toda ―essa rede humana móvel‖ (ELIAS, 1994).  

Desse modo, Elias coloca a liberdade de cada pessoa dentro de uma rede móvel de 

interdependências: o que é possível a uma pessoa decidir ou fazer está circunscrito nas redes 

de dependências recíprocas e no repertório de pensamentos e atitudes daquela sociedade 

específica, que estão sempre em movimento. 

Ainda conforme Elias (1995), todas as relações comportam tensões e o equilíbrio das 

tensões é conseguido no jogo social, no qual as forças das partes são desiguais e as decisões 

racionais são desafiadas até mesmo pelo imprevisível, que pode desestabilizar as situações e 

posições de cada uma delas. 

  Existe na teoria de Elias uma noção de ―campo de possibilidades‖ que circunscreve as 

formas de ser e de agir dos indivíduos. O indivíduo não é somente o resultado do 

desenvolvimento psíquico singular, do processo de maturidade que o faz deixar a infância; a 

psicogênese do indivíduo, que por este é definido como o processo de formação dos controles 

individuais, se desenvolve na interdependência com a sociogênese da sociedade à qual ele 

pertence, na relação com modelos de ideias e de comportamentos. Diz o autor que ―a 

constituição que cada um traz consigo ao mundo, e particularmente a constituição de suas 

funções psíquicas, é maleável‖ e que dependem ―sempre da natureza das relações entre ela e 

as outras pessoas‖ (ELIAS, 1994, p. 27).  

Assim, no pensamento de Elias, o indivíduo não é um ser dividido entre um lado 

interior, a psique, e o seu exterior, a forma como ele se manifesta no social, mas é um ser 

relacional, que se forma enquanto toma parte nessa rede de inter-relações sociais. 

Cada pessoa singular, por mais diferente que seja de todas as demais, tem uma 

composição específica que compartilha com outros membros de sua sociedade. Esse habitus, 

a composição social dos indivíduos como que constitui o solo do qual brotam as 

características pessoais mediante as quais um indivíduo difere dos outros membros de sua 

sociedade [...] algo que poderia ser chamado de grafia individual inconfundível que emerge da 

escrita social. (ELIAS, 1994, p. 150). 

Em Elias, o habitus, ainda quando o sujeito esteja ciente de certas implicações da 

origem social e familiar em sua vida, apresenta-se como um conjunto de ―grafias‖ sobrescritas 

umas às outras, em diversos momentos da vida, como resultado de assimilações, rejeições e 

adaptações dos sujeitos, ao que ele denomina processos civilizadores individuais. As marcas 

da infância e da juventude estão lá grafadas, são bases sobre as quais se escreveram outras 

grafias que, escritas sobre as primeiras, alteram-nas pela mistura, pela condensação. Em 
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verdade, ele admite que alguma das camadas desse habitus social poderá ganhar 

proeminência, sugerindo a questão da identidade nacional (ELIAS, 1994).  

É importante ressaltar que os processos de assimilação, rejeição e adaptação que os 

sujeitos vivenciam na construção de seus processos civilizadores individuais não ocorrem 

naturalmente, mas à medida que o sujeito toma consciência de si, de suas relações com os 

outros e com o contexto em que está inserido, contendo nesse sujeito as marcas de sua 

experiência social, como nos apresenta Macedo: 

 

As narrativas de vida dos atores permitem atingir camadas sociais e 

estruturas de comportamento que, por suas características de marginalidade e 

de exclusão social, fogem, irremediavelmente, dos dados adquiridos e 
elaborados pela ciência formal. Dessa perspectiva, entende-se que, se a 

essência do homem é, na sua realidade, a ―totalidade‖ das relações sociais, 

toda prática individual humana é uma atividade sintética, uma totalização em 

curso e ativa todo o contexto social. Assim, a vida, como vida vivida em 
sociedade, é uma prática que se apropria das relações sociais, as interioriza e 

as transforma em estruturas psicossociológicas. Assim, a ordem 

sociocultural está presente em nossas ações mais banais. Por exemplo, em 
nossos sonhos, em nossas fantasias, artes, obras, posturas e condutas 

(MACEDO, 2010, p. 113).  

 

Esta pesquisa objetiva investigar o papel formativo das experiências de resistência e 

reivindicação vivenciadas pelos jovens agricultores familiares agroecológicos do Território de 

Identidade de Irecê e pelos jovens do Instituto Fatumbi, periferia de Salvador, localizada no 

Bairro do Alto das Pombas, buscando compreender a construção de suas trajetórias 

educativas, considerando os campos de possibilidades existentes em cada configuração social, 

campo e periferia urbana. 

Como pensar, portanto, uma pesquisa que esteja inserida plenamente na realidade dos 

sujeitos pesquisados e envolva diversos tipos de pessoas participantes de um trabalho de 

libertação? Um caminho foi o de pensar uma investigação que possibilitasse analisar a 

realidade social olhando-a por meio das experiências vividas por cada sujeito pesquisado. 

Trata-se de uma pesquisa que está comprometida com um projeto esperançoso, que 

acredita e apresenta experiências alternativas para a vida dos povos do campo e da cidade, 

tendo como foco de pesquisa a dinâmica da vida dos agricultores familiares agroecológicos e 

os jovens participantes do Instituto Fatumbi. 

 

Não se trata, portanto, de pesquisar condições de vida, ou a situação das 

comunidades rurais, ou de periferia, quanto a isto ou àquilo. Há um trabalho 

nosso – agente+base; há situações de diferentes tipos de conflitos entre 
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categorias de sujeitos sociais em várias áreas da região; há diferentes formas 

de resposta popular. Este conjunto de fatos da dinâmica da vida política que 

a todos compromete é o foco da pesquisa (BRANDÃO, 1999, p. 239). 
 

 

A abordagem metodológica que mais possibilitou aproximação com o objeto aqui 

proposto foi a Pesquisa Participante, sendo possível a minha inserção dentro dos dois grupos 

pesquisados, compartilhando os papéis e os hábitos, observando fatos, situações e 

comportamentos, sem estranhamentos. 

A minha incursão nos dois grupos pesquisados favoreceu a aproximação com as 

narrativas de cada sujeito e a construção de uma escuta sensível sobre as experiências vividas 

por cada um que compõe o corpus desta pesquisa.   

Para melhor compreender essas experiências vividas, recorri a algumas técnicas de 

análise da Biografia Educativa, baseada em Josso (2010), que trabalha com as histórias de 

vida como projetos de conhecimento e pensa a formação do ponto de vista do aprendente, de 

forma que o sujeito toma consciência de si e de seu processo de aprendizagem vivendo e 

investigando a sua própria história.   

 

Assim, a atividade biográfica não fica mais restrita apenas ao discurso, às 

formas orais ou escritas de um verbo realizado. Ela se reporta, em primeiro 
lugar, a uma atitude mental e comportamental, a uma forma de compreensão 

e de estruturação da experiência e da ação, exercendo-se de forma constante 

na relação do homem com sua vivência e com o mundo que o rodeia 

(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525). 
 

Nesta pesquisa, portanto, faço uso do termo de trajetória educativa, relacionando-a às 

histórias de vida de cada jovem, pois entendo que essa trajetória é revelada por meio de 

escolhas, decisões, indecisões e caminhos percorridos, em parte, determinados por 

constrangimentos familiares, pelo contexto mais amplo, por influências de ordem cultural e 

simbólica, de jovens que são movidos também por ideias e ideais sobre o mundo em que 

vivem, até pelo desejo de se diferenciarem dos ―outros‖ e dos ―mais velhos‖. Trajetória que 

conta dos caminhos percorridos, do não planejado, dos imponderáveis, de jovens em relação 

com um campo de possibilidades, portanto, da relação desse jovem com esse mundo do jovem 

rural, do jovem da periferia em uma sociedade capitalista. 

Ao apresentarmos trajetórias educativas de jovens que vivem no meio rural do TII e 

jovens que vivem na periferia de Salvador, estamos apresentando dois campos de 

possibilidade, que desde já assumimos não se tratar de espaços antagônicos e sim 

complementares. Optamos, portanto, não discorrer exaustivamente acerca das categorias 
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Campo e Cidade, entretanto caracterizamos, efetivamente, a realidade vivida pelos sujeitos 

desta pesquisa.  

Tal posicionamento está fundamentado nas discussões travadas por Carneiro (2014), 

que define duas categorias de análise acerca do rural e urbano: categoria administrativa e 

categoria analítica. O uso do termo rural e urbano vem sendo utilizado como categoria 

administrativa, na operacionalização das políticas públicas, definidos com base em critérios 

estanques, sem conexão com a vida das pessoas que habitam esses espaços. A categoria 

analítica nos propõe uma chave de entrada para a compreensão dos processos sociais em 

curso, do rural e urbano como categoria, diria, ―nativa‖, ou seja, aquela que é elaborada com 

base nos processos históricos gravados nos indivíduos pelo processo de socialização, servindo 

assim de base para sua orientação e classificação nos (e dos) espaços e nas (e das) relações 

sociais (CARNEIRO, 2014). 

Precisamos estar atentos para essa perspectiva relacional, pois é útil para 

identificarmos os princípios que organizam os diferentes modos de vida colocados em 

convivência – seja pela mobilidade física dos indivíduos, promovida pela facilidade de acesso 

aos mais variados meios de transporte, seja pela mobilidade virtual possibilitada pela mídia e, 

em algumas regiões, pela rede de comunicação via internet. Essa situação de estreitamento 

das distâncias – do estar ao mesmo tempo no ―lugar‖, na localidade, ou na sede do distrito, e 

estar sofrendo os efeitos das dinâmicas ―de fora‖, de escala nacional ou global – certamente 

afeta não apenas a percepção sobre o mundo, mas também a maneira como as populações 

rurais, de pequenos agricultores, pensam e organizam suas próprias vidas, a exemplo os 

jovens desta pesquisa. 

Vale ressaltar também que permanecer ou voltar para o campo não significa 

necessariamente uma derrota ou um fracasso para os jovens com os quais dialogo, mas pode 

ser resultado de uma escolha motivada pelo desejo de manter um padrão de vida possibilitado 

pelo fato de morar com a família, junto de amigos e parentes, compartilhando os mesmos 

códigos e valores, mas também ter acesso a determinados bens materiais e simbólicos que, até 

recentemente, eram disponíveis somente nas cidades.  

É certo que essa combinação do ―melhor dos dois mundos‖ não depende 

exclusivamente da vontade do jovem; ao contrário, depende primordialmente das condições 

materiais (acesso a bens e serviços) do lugar onde mora, como também da possibilidade de 

realizar uma renda própria, ter um emprego que, de preferência, possibilite também a 

realização de um projeto profissional. 
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Vários estudos comprovam que, no contexto brasileiro atual, a observação sobre a 

mobilidade dos jovens nos leva também a outra constatação. A valorização do povoado não 

implica a negação aos bens imateriais e materiais urbanos. A frequência escolar e a dedicação 

ao estudo, por exemplo, não podem ser vistos apenas como um recurso para a migração por 

meio da busca de qualificação para concorrer a um emprego na cidade. Mesmo não 

relacionando seu futuro à agricultura, muitos jovens preferem continuar morando na 

localidade rural, mas sem abrir mão do acesso à educação e a novos campos de conhecimento 

como a informática, por exemplo, que permite abrir as janelas do mundo rural para um 

universo desconhecido e ilimitado (CARNEIRO, 2014, p. 5). 

Diminuir a distância em relação aos jovens da cidade no que diz respeito à educação, à 

informação e ao lazer é uma reivindicação comumente encontrada no meio rural. A cidade 

não é mais o único caminho para acessar esses bens, o que, a meu ver, constitui uma das 

mudanças mais relevantes que identificamos no mundo rural. A cidade não mais exerce o 

mesmo fascínio de algum tempo atrás sobre os jovens do campo. 

Há de se convir que a ―cidade‖ a qual se apresenta para os migrantes do campo tem-se 

estruturado em condições de mais precariedade do que os povoados em que eles vivem. Trago 

cidade entre aspas porque os povos do campo, ao migrarem para os grandes centros urbanos, 

em sua maioria, não moram nos bairros onde existem todos os serviços de qualidade; ao 

contrário, ocupam espaços da cidade, em que os serviços básicos, como lazer, saúde e 

educação, não são oferecidos, ou quando ofertados o são em condições precárias. 

O processo de compreensão do desenvolvimento das trajetórias educativas perpassa 

por todas as questões apresentadas acerca dos campos de possibilidades em que esses jovens 

estão inseridos, cuja fundamentação está pautada na abordagem das aprendizagens 

experienciais que possibilita compreender os processos de formação, de conhecimento e de 

aprendizagem vivido por cada um desses sujeitos (JOSSO, 2010). 

A análise das experiências formadoras de cada jovem tem um papel fundamental para 

o entendimento da constituição das trajetórias educativas, conforme aponta Josso: 

 

A experiência formadora é uma aprendizagem que articula, hierarquicamente 
o saber-fazer e os conhecimentos, funcionalidade e significação, técnicas e 

valores num espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma 

presença para si e para a situação, por meio da mobilização de uma 
pluralidade de registros (JOSSO, 2010, p. 36).  
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No ato de narrar fatos cada sujeito recorre às suas recordações do vivido, denominado 

por Josso como sendo recordações-referências que são ou podem vir a ser experiência 

formadora, já vez que a recordação-referência significa, ao mesmo tempo, 

 

[...] uma dimensão concreta ou visível, que apela para nossas percepções ou 

para as imagens sociais e uma dimensão invisível, que apela para emoções, 
sentimentos, sentido ou valores. A recordação-referência pode ser 

qualificada de experiência formadora, porque o que foi aprendido (o saber-

fazer e os conhecimentos) serve, daí para frente, quer como numerosíssimas 
situações do gênero, quer como acontecimento existencial único e decisivo 

na simbólica orientadora de uma vida (JOSSO, 2010, p. 37). 

 

 É importante destacar que o ser humano, desde a infância, no seu processo de 

aprendizagem, cria histórias que simbolizam a sua compreensão das coisas da vida. ―As 

experiências, de que falam as recordações-referências constitutivas das narrativas de 

formação, contam não o que a vida lhes ensinou, mas o que se aprendeu experiencialmente 

nas circunstâncias da vida‖ (JOSSO, 2010, p. 40). 

O conceito de ―experiência formadora‖ implica, portanto, uma articulação 

conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, efetivação e ideação. Cabe ressaltar 

que nem todas as experiências vividas são experiências formadoras. Existem experiências que 

modificam as coerências de uma vida, e até mesmo os critérios dessas coerências, que são 

chamadas de ―experiências existenciais‖, e existem outras que transformam complexos 

comportamentais, afetivos ou psíquicos, sem pôr em questão valorizações que orientam os 

compromissos da vida, que são chamadas por Josso (2010) de ―aprendizagem pela 

experiência‖. A meu ver, as junções de aprendizagens pela experiência com as experiências 

existenciais contribuem para a constituição de experiências formadoras.  

Nos processos experienciais individuais podemos distinguir experiências 

coletivamente partilhadas e experiências individuais; experiências únicas e experiências em 

série, entendendo o sujeito na sua globalidade. Sendo assim, pesquisar utilizando como 

abordagem as histórias de vida, segundo Macedo (2010), deve sempre começar pelo vivido, 

realidade opaca, resistência que constitui a verdade de cada experiência do sujeito social e 

cultural nas práticas educacionais. 

Macedo também acrescenta que: 

 
[...] se cada sujeito representa a reapropriação singular do universo social e 

histórico que o envolve, podemos ter a pretensão de conhecer o social a 

partir da especificidade de uma práxis individuais. De fato, cada sujeito 
totaliza a sociedade pela mediação de seu contexto mais próximo, isto é, dos 

grupos específicos do qual faz parte no seu dia-a-dia (MACEDO, 2010, p. 

113).  
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Para apresentar as duas configurações em que esses jovens estão inseridos, 

fundamentei, no caso do TII, com base nos dados coletados na minha pesquisa do Mestrado 

intitulada de Educação, Juventude e Agricultura Familiar Agroecológica: o caso do 

Território de Identidade de Irecê, concluída em 2012, e com outros estudos que analisam as 

transformações ocorridas no referido território.  

Atualizei os dados acerca da agricultura familiar agroecológica no TII, por meio de 

outros estudos realizados no âmbito do PPGEDUC, no TII, que foram duas produções: a 

dissertação de mestrado de Marilene Simões da Rocha – Educação Ambiental e Agroecologia 

na agricultura familiar: uma contribuição para o desenvolvimento sustentável do Território 

de Irecê- BA – e a tese de doutorado de Maria Dorath Bento Sodré – O Território de 

identidade de Irecê e o contexto das escolas do meio rural: lacunas, tensões na 

territorialização da educação do campo. Esta pesquisa se fundamenta também nos dados 

sobre o TII, apresentados na tese de Doutorado de José Aparecido Lima Dourado, intitulada 

Das terras do sem fim aos Territórios do Agrohidronegócio: conflitos por terra e água no 

Vale do São Francisco, estudo realizado no âmbito da Pós-Graduação na Universidade 

Estadual Paulista. 

No caso do Bairro do Alto das Pombas, especificamente a experiência do Fatumbi, 

contei com a disponibilidade de alguns jovens que realizaram entrevistas com moradores e 

alunos que fizeram parte das várias turmas desenvolvidas pelo Instituto. Analisei 25 

entrevistas realizadas com os jovens da primeira turma desenvolvida no bairro, há 12 anos, 

para verificar em que condições de vida está hoje esse grupo de jovens, objetivando construir 

um panorama do impacto das ações desenvolvidas pelo instituto na vida dos jovens dessa 

localidade. 

Para analisar as experiências vividas por cada jovem, e que se apresentam como 

referencial para avaliar uma situação, uma atividade, um acontecimento novo, agrupei-as 

considerando três modalidades de elaboração, fundamentada no estudo da biografia educativa 

proposta por Josso (2010), que são: 

 

a) ―Ter experiências‖ é viver situações e acontecimentos, durante a vida, 
que se tornaram significativos, mas sem tê-los provocado; 

b) ―Fazer experiências‖ são as vivências de situações e acontecimentos que 

nós próprios provocamos, isto é, somos nós mesmos que criamos, de 
propósito, as situações para fazer experiências; 
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c) ―Pensar sobre a experiência‖, tanto aquelas que tivemos sem procurá-las 

(modalidade a), quanto as que nós mesmos criamos (modalidade b) 

(JOSSO, 2010, p. 51).  
 

 

Com a finalidade de colher e ouvir, em sua singularidade, a fala desses sujeitos no 

atual momento de sua existência e de sua experiência, utilizei como modalidade de coleta a 

entrevista de pesquisa biográfica, por entender que por intermédio desse instrumento torna-se 

possível apreender e compreender as biografias individuais, isto é, os espaços-tempos 

singulares que cada um configura a partir da conjugação de sua experiência (e da 

historicidade de sua experiência) e dos mundos-de-vida, dos mundos de pensar e agir comuns 

de que participa (DELORY-MOMBERGER, 2012). 

Para desenvolver essa investigação realizei seis entrevistas divididas da seguinte 

forma: dois jovens moradores do bairro do Alto das Pombas os quais participaram de uma das 

turmas desenvolvidas pelo Instituto Fatumbi, e o orientador do trabalho desenvolvido no 

Instituto, que chamo de sujeito referência dessa experiência. No TII, entrevistei dois jovens 

agricultores familiares agroecológicos e o engenheiro agrônomo que acompanha essas 

famílias, que chamo de sujeito referência do TII. Chamo de sujeitos referência o orientador do 

trabalho do Fatumbi e o engenheiro agrônomo de Irecê, em virtude da grande inserção que 

ambos têm em cada um dos espaços, bem como por servirem de referência para as 

comunidades com as quais trabalham, como também para os demais sujeitos entrevistados 

nesta pesquisa.  

As entrevistas foram estruturadas com temáticas abertas, gravadas e depois transcritas 

e analisadas, buscando dar ao entrevistado a liberdade se expressar oralmente e narrar 

trajetórias, ações, valores, lembrando-se de atores e enredos que acabaram por (re)construir 

cenários de experiências vividas que se formaram e se transformaram. O relato biográfico se 

constitui, assim, como lugar da gênese socioindividual, uma vez que os sujeitos deste estudo 

trabalham para ligar as experiências que fazem de si mesmos às realidades socioestruturais em 

que agem.  

Dessa forma, construo a princípio um caminho metodológico para se trabalhar com as 

trajetórias educativas de resistência vivenciadas por jovens do campo do TII e da periferia 

urbana de Salvador. Esses jovens vivenciam uma fase da vida com características e 

especificidades que o conjunto das instituições públicas de educação, até então, pouco tem se 

preocupado, incluindo-os, de forma genérica, na discussão de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), invisibilizando questões fundamentais que podem contribuir para o maior engajamento 

do jovem com a escola, com as questões sociais, com a sua própria vida. 
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Neste contexto, cabem algumas reflexões acerca do entendimento das formas pelas 

quais as escolhas são feitas pelos e para os seres humanos, as possibilidades alternativas 

promovidas, reprimidas, e, sob outros aspectos, manipuladas. 

 

2.1 REFLEXÕES SOBRE MORAL, ÉTICA E VALORES HUMANOS E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA AS DISCUSSÕES SOBRE JUVENTUDES 

 

Para início de conversa, concordo com Bauman (2011) quando este afirma que é 

impossível imaginar a ―pessoa humana‖ fora da sociedade ou a ―sociedade‖ estando 

independente dos indivíduos que a compõem. De fato, os seres humanos são seres sociais. 

Precisamos, portanto, compreender sobre qual sociedade está se falando. Refiro-me a 

uma sociedade que vivencia os efeitos gerados, segundo Schaff (1995), pela segunda 

Revolução Tecno-industrial, caracterizada pela maciça utilização dos computadores na 

indústria, nas pesquisas científicas, nas comunicações, nos transportes, na informação e no 

campo dos serviços, conquistas da ciência e da técnica, o desenvolvimento da moderna 

técnica de guerra, combinação entre revolução da microeletrônica e a energia termonuclear, 

revolução microbiológica, que oferece ao homem a possibilidade de dominar não apenas a 

natureza orgânica, mas também o seu próprio ―eu‖. 

 As capacidades intelectuais do homem são ampliadas e substituídas por autômatos que 

eliminam com êxito crescente o trabalho humano na produção e nos serviços, sinalizando, 

consequentemente, para a crescente diminuição do trabalho formal, remunerado.                                           

  
Quando falamos de sociedade informática referimo-nos a uma sociedade em 

que todas as esferas da vida pública estarão cobertas por processos 
informatizados e por algum tipo de inteligência artificial, que terá relação 

com computadores de geração subseqüente. O problema não está no modo 

como ocorre este processo da vida pública; o verdadeiro problema é quem 
deve gerir os resultados deste processo informático generalizado e como 

utiliza os dados que tem a sua disposição. Quanto maior é a expansão do 

processo, maior é o perigo de uma divisão entre os que possuem e os que 

não possuem as informações adequadas (SCHAFF, 1995, p. 49). 

 

  A sociedade informática caracteriza-se pela existência de um exército de pessoas 

estruturalmente desempregadas o que significa que um número crescente de pessoas perderá 

para sempre a possibilidade do trabalho remunerado, não como resultado das perturbações 

temporárias do mercado de trabalho, mas pelo fato de que o trabalho humano será subst ituído 

em muitos setores por autômatos e robôs, tornando-se simplesmente supérfluo. 
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O homem que perde o seu trabalho perde ao mesmo tempo o sentido 

fundamental da vida, que é comum a todos. Isto deve ser lembrado 

especialmente no caso dos jovens desempregados que não podem satisfazer 
suas necessidades mesmo com as somas que lhes são doadas pelos fundos 

sociais. Para eles o trabalho significa hoje o símbolo de sua autonomia, de 

sua integração social e o caminho para sua ascensão social. Quando este 

atrativo falha, desaparece também o estímulo para aprender e a vida se vê 
envolvida por um ―vazio existencial‖ caracterizado pelo tédio, que se 

expressa também na falta de interesse pelo que acontece na vida pública. 

(SCHAFF, 1995, p. 117). 

 

 Acrescenta-se a este contexto uma mudança na moderna estrutura institucional 

caracterizada pelo trabalho a curto prazo, por contrato ou episódico. As organizações hoje são 

pensadas como redes, ou seja, ―podem ser mais facilmente decompostas ou redefinidas que as 

vantagens fixas das hierarquias‖ (SENNETT, 2011, p. 23). 

 Sennett afirma que a inexistência de relações de trabalho, a longo prazo, interferem 

nas relações pessoais de forma que corrói a confiança, a lealdade e o compromisso mútuo. As 

pessoas passam a ser descartáveis, perde-se a disposição de estabelecer compromissos com o 

outro. ―O capitalismo de curto prazo corrói o caráter, sobretudo aquelas qualidades de caráter 

que ligam os seres humanos uns aos outros, e dão a cada um deles o sentido de identidade 

sustentável‖ (SENNETT, 2011, p. 27).  

O capitalismo na verdade desenraiza e brutaliza a todos, exclui a todos. Na sociedade 

capitalista essa é uma regra estruturante: todos nós em vários momentos de nossas vidas, e de 

diferentes modos, dolorosos ou não, fomos desenraizados e excluídos. É próprio dessa lógica 

de exclusão, a inclusão precária. A sociedade capitalista desenraiza, exclui, para incluir, 

incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, segundo sua própria lógica. O problema 

está justamente nessa inclusão. 

Segundo José de Souza Martins (1997), antes do advento da informatização dos 

processos das esferas públicas, logo que se dava a exclusão, em curtíssimo prazo, se dava 

também a inclusão: os camponeses eram expulsos do campo e eram absorvidos pela indústria, 

logo em seguida. A exclusão não tinha visibilidade como exclusão porque eles eram excluídos 

e reincluídos, em outro plano, num outro modo de viver, de pensar a vida, de trabalhar, e 

assim por diante. O problema da exclusão começou a se tornar visível nos últimos anos 

porque começa a demorar muito a inclusão: o tempo que o trabalhador passa a procurar 

trabalho começou a se tornar excessivamente longo e frequentemente o modo que se encontra 

para ser incluído é um modo que implica certa degradação.  

A sociedade moderna está criando uma grande massa de população sobrante, que é 

também chamada por Santos (2000) de descontratualizados, e por Bauman (2005) de refugo, 
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que tem pouca chance de ser efetivamente reincluída nos padrões atuais do desenvolvimento 

econômico. Em outras palavras, o período de passagem do momento da exclusão para o 

momento da inclusão está se transformando num modo de vida, está se tornando mais do que 

um período transitório. 

Diante dessa sociedade capitalista, que tem como princípio regulatório a produção 

social de excluídos, aqueles que conseguem se erguer contra os padrões dominantes dessa 

sociedade, sem contar com qualquer apoio das normas socialmente impostas e dos preceitos 

éticos oficiais, segundo Arendt, apresentam um pré-requisito da ação moral. 

Vale ressaltar que somos seres morais ―por natureza‖ (BAUMAN, 2011), e que ser 

moral talvez seja um atributo constitutivo da humanidade, um traço que torna singular a 

condição humana e distingue qualquer outro modo de ser e de estar no mundo. ―Ser moral‖ 

não quer dizer ―ser bom‖, mas ter comido da árvore do bem e do mal e saber que coisas e atos 

podem ser bons ou maus. Moral tem a ver com escolha. Sem escolha não existe moral. 

A questão é: por que damos preferência a algumas alternativas em relação a outras? 

Ao nos esforçarmos para darmos preferência a alguma alternativa estamos agindo com base 

em alguma premissa e a esse esforço Bauman atribui o nome de Ética. A ética é modificada à 

medida que certas ocorrências têm um maior grau de probabilidade de acontecer do que 

outras teriam e ainda se a sua alternativa fosse minimizada ou eliminada.  

Quando se manipulam as probabilidades, tornando inevitável o improvável ou incerto, 

esforçando-se para reduzir a aleatoriedade da conduta humana, para forçar a seguir um 

padrão, Bauman, chama de Cultura. Em resumo, a cultura significa colocar alguns tipos de 

escolha acima de todos os outros. ―A sociedade grava os padrões de ética sobre a maleável 

matéria-prima da moral. A ética é um produto social, a moral não, ela é condição básica dos 

seres humanos.‖ (BAUMAN, 2011, p. 55). 

Ser moral, portanto, ainda baseado em Bauman (2011), significa saber que as coisas 

podem ser boas ou más. Mas não significa saber, muito menos saber com certeza, quais são as 

coisas boas e quais as más. Ser moral significa tender a fazer certas escolhas sob condições de 

aguda e dolorosa incerteza. A vida moral, a vida da escolha entre o bem e o mal, é repleta de 

ansiedade, autorreprovação e autorrecriminação.  

A ética surge, então, como um tranquilizante, um remédio que faz descansar os 

escrúpulos, uma droga para mitigar as dores da consciência. Como todo remédio, está longe 

de ser infalível e, segundo Bauman (2011), pode destruir o sistema imunológico do organismo 

e priva o self da pouca habilidade que pode ter tido para enfrentar os dilemas morais e buscar 

o bem por si mesmo. Portanto, a ética é um código da moral que, para se estabelecer como tal, 
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tanto liberta quanto aprisiona. Nesse sentido, Bauman (2011, p. 57) afirma que ―o itinerário 

humano parece mais um pêndulo do que uma régua. Para seres lançados numa situação moral, 

a consistência sustentada pela régua não é necessariamente uma virtude‖. 

Com base no pensamento de Ernest Bloch, Bauman assevera que a moral e a utopia 

são partes inseparáveis da condição humana. A utopia é necessária para viver, sobretudo, 

porque o mundo é ―um amplo encontro cheio de futuro‖. A essência humana estende-se 

eternamente no futuro, o pool de possibilidades humanas permanece eternamente não 

exaurido, e o próprio futuro é desconhecido e incognoscível, impossível de vislumbrar. 

A utopia é um dos elementos constituintes da humanidade, uma ―constante‖ na forma 

humana de ser e de estar no mundo. Isso não significa dizer que todas as utopias sejam 

realmente boas. Há de se destacar também das utopias ―desregulamentadas‖ e privatizadas de 

nosso mundo individualizado. 

Nesse contexto, cabe pensar sobre a liberdade, sobre a qual podemos afirmar que é a 

―condição natural‖ da humanidade. Liberdade é o segredo da surpreendente criatividade que 

os seres humanos seguem demonstrando, quando se trata de buscar, encontrar e inventar os 

modos de ser e de estar no mundo. A liberdade sendo um valor também é um valor 

extremamente ambíguo, visto que ao mesmo tempo atrai e repele. Enquanto seres humanos, a 

ambiguidade nos constitui e nos acompanha ao longo da nossa trajetória de vida. Nascimento 

afirma que: 

 

Assumindo-se como verdadeira a premissa de que são as ações morais que 
tornam possível a vida em comum e diante da quase evidente convicção de 

que a moralidade perdeu o sentido dentro do arranjo social societário, torna-

se urgente a construção de horizontes que nos ajudem, sobretudo como 

educadores e agentes sociais de mudança, a sonhar com novos caminhos em 
direção a um futuro mais harmonioso (NASCIMENTO, 2015, p. 1). 

 

Entre essas desafiantes questões que nos são colocadas pela crise da modernidade, a 

ética assume caráter de centralidade uma vez que ela seria a linha mestra para o 

enfrentamento de outras tantas que nos aparecem de maneira fragmentada, a exemplo de 

temas como a sustentabilidade do planeta, identidade, alteridade, diferença, participação, 

direitos humanos e outras.  

Assim, diante dessa artificialização da moralidade e da vida de um modo geral, 

promovida pela modernidade, não é de se estranhar que homens e mulheres contemporâneos 

julguem a moralidade como algo desnecessário, absolutamente obsoleto e fora de propósito, o 

que leva o autor de Ética Pós Moderna a assim se expressar: 
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Em nossos tempos, deslegitimou-se a ideia de auto sacrifício; as pessoas não 

são estimuladas ou desejosas de se lançar na busca de ideais morais e 
cultivar valores morais; os políticos depuseram as utopias; e os idealistas de 

ontem tornaram-se pragmáticos. O mais universal de nossos slogans é 

―Nenhum excesso!‖ A nossa era é era de individualismo não-adulterado e de 

busca de boa vida limitada só pela exigência de tolerância (quando casada 
com individualismo auto-celebrativo e livre de escrúpulos, a tolerância só se 

pode expressar como indiferença). A era que vem ―depois do dever‖ só pode 

admitir uma moralidade muito ―minimalista‖ e em declínio: uma situação 
totalmente nova segundo Lipovetsky – e ele nos aconselha aplaudirmos seu 

advento e alegrar-nos com a liberdade que trouxe na sua esteira (BAUMAN, 

1997, p. 7). 

 

A moralidade, contraditoriamente, em uma sociedade que se caracteriza pela corrosão 

do caráter, reencontra a sua condição natural, sendo assumida pelas pessoas 

independentemente de serem os princípios morais estabelecidos ou não em leis. A expectativa 

mais profunda é a de que cada pessoa assuma a moralidade como condição imprescindível da 

vida. A moralidade, desse modo, somente será efetiva quando ela for assumida por cada 

indivíduo. 

Diante da ambivalência da consciência moral que necessariamente acomete os 

indivíduos em face das diferentes e múltiplas escolhas que se oferecem aos sujeitos nos seus 

cotidianos, ante cada ação a ser desenvolvida e problematizando cada opção a ser feita, a 

modernidade acabou por assumir papel normatizador da moral, estabelecendo regras 

universais para uma convivência entre iguais. A diversidade, nesse contexto, é calada em 

nome da ordem. Baseada em Nascimento (2015) destaco abaixo as marcas da moralidade 

moderna, a fim de subsidiar a reflexão acerca das experiências formativas vividas pelos 

sujeitos desta pesquisa. 

 

2.2 MARCAS DA MORALIDADE MODERNA 

 

A primeira marca da moralidade moderna é a ―ambivalência‖. Conforme Nascimento 

(2015), ―os humanos são moralmente ambivalentes: a ambivalência reside no coração da 

primeira cena do humano face a face‖. Ser humano perfeito e sociedade perfeita são 

perspectivas inviáveis como destino humano. Sendo a ambivalência uma condição natural, 

resta-nos aprender a conviver com ela, constituindo artificialismo para a condição humana 

qualquer tentativa de eliminá-la.  

 Outra marca é o desvio da responsabilidade para com o outro, do âmbito da ação do 

indivíduo, para os guardiões e legisladores. É ―mudar os problemas morais do campo da 
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autonomia moral, para o campo da heteronomia amparada pelo poder‖ (NASCIMENTO 

2015). A ―responsabilidade para com o outro‖ precisa estar amparada pela consciência moral, 

contexto natural em que se faz a decisão moral.  

A incerteza é marca determinante da moral moderna. Sendo o ―eu moral‖ movido, em 

contexto de ambivalência, portanto, é permanentemente acometido pela incerteza. Não se 

pode perder de vista que poucas escolhas são boas e sem ambiguidade, e que ―a maior parte 

das escolhas morais são feitas entre impulsos contraditórios‖. Em sendo assim, pode-se, com 

certeza, reconhecer o ―eu moral‖ diante de uma atitude, por sua incerteza se tudo que devia 

ser feito foi realmente feito, uma vez que as ações morais resultam de decisões tomadas diante 

de inúmeras possibilidades. 

A moralidade, implantada com o objetivo de extirpar todas as diferenças locais, 

comumente vistas como ―distorções‖ e, sobretudo, para eliminar todas as fontes ―selvagens‖ – 

autônomas, desregradas e incontroladas – de juízo moral aos olhos dos poderosos e dos 

―sábios‖. Trata-se de ―pretexto do qual se serviram os colonizadores e do qual se servem até 

hoje as classes dominantes para impor a sua moral aos colonizados de outrora, os 

subordinados e os refugados de hoje‖ (NASCIMENTO, 2008).  

Quando não ―controlada‖, a moralidade, diante da racionalidade moderna, torna-se 

indesejável, uma vez que é ela que garante a mulheres e homens o impulso natural da vida. Na 

lógica moderna, a moralidade seria fruto do adestramento, baseado num ―paroquialismo 

moral‖ sob o pretexto de promoverem uma ética universal. Nesse caso, a moralidade 

resultaria como uma ação da sociedade sobre o indivíduo e não o contrário.  

Nesse sentido, o que se propõe são processos de autoconhecimento, de 

conscientização e de (re)humanização, como diria Paulo Freire (1975), determinantes para a 

constituição de uma educação para a autonomia, que garanta enfim a construção de sujeitos 

morais que aprendam a conviver com as ambivalências em cada tempo e lugar.  

Aqui encontramos o sentido de Educação assumida por este estudo, por entendê-la 

como uma educação libertadora, que acredita na possibilidade de mulheres e homens sempre 

ser MAIS: mais conscientes, mais educados e, sobretudo, mais humanos. É por meio do 

processo de tomada de consciência de si, do outro e do mundo, que nos tornamos sujeitos 

educáveis, em constante processo de aprendizagem, logo, somos inconclusos. É na 

inconclusão que se funda a esperança e daí emana a afirmação de Freire (1992, p. 10): ―Não 

sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico‖.  

Um educador, portanto, que se compromete com uma educação libertadora precisa se 

fundamentar na esperança para não desanimar diante de tantas adversidades. Mas acredito em 
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mais uma característica que identifico nos sujeitos desta pesquisa e em muitos colegas 

educadores com os quais convivo: é a resistência. 

Refiro-me à resistência não como o ato de intransigência, resistir às mudanças, por 

exemplo. Discorro sobre o ato de resistir ao que oprime e subjuga, de lutar por uma causa, de 

não abrir mão de projetos libertários, tornando-se, dessa forma, fonte revitalizadora para a 

construção do novo. É assumir uma briga permanente e quase sempre desigual em favor da 

justiça e da ética. Como afirma Freire, ―a boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, 

nessa possibilidade e nesse dever de brigar‖ (2000, p. 67). 

Quando trago neste texto o termo resistência acompanhada de reivindicação é fruto 

das leituras feitas sobre as obras de Kowarick e Arroyo, mas também com o objetivo de 

reforçar que assumo a categoria resistência freiriana a qual se fundamenta na proposta de que 

existe uma relação de conflito entre as ideias dominantes, cuja hegemonia não tem como ser 

total, e as ideias contra-hegemônicas, que surgem como oposição, são criadas no cerne da luta 

política e cultural. Trata-se, pois, segundo Arroyo (2014), de resistências políticas e lutas que 

trazem outras epistemologias, outras pedagogias de libertação, de superação de padrões 

abissais. 

Ao pensar nos sujeitos desta pesquisa vou me aproximando da crença de que eles vêm 

construindo uma contracultura regida por uma ética de compromisso com a vida.  

Considerando os sujeitos da agricultura familiar é imprescindível analisar os deslocamentos 

que esses jovens vivenciam, constantemente, entre dois espaços distintos – campo e cidade –, 

em virtude da pouca oferta de escolas em suas comunidades. Assim, para prosseguirem seus 

estudos, precisam se deslocar para os centros urbanos em busca de escolas de Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Médio onde acontece em maior escala, ou, de outro modo, somente 

acontece ali. 

 Utilizo o termo deslocamento, pois me refiro não apenas ao aspecto espacial, do 

locomover-se, mas também aos processos de desencaixe que esses sujeitos vivenciam em suas 

relações nesses dois espaços complementares. Isso porque, ao se instaurar, pela modernidade, 

um modo de vida que nos desvencilhou de todos os tipos tradicionais de ordem social, que 

retira a atividade social dos contextos localizados e reorganiza as relações sociais por meio de 

grandes distâncias de tempo e espaço, gera-nos consequências, chamadas por Giddens (1991) 

de ―desencaixes‖. 

  Vale ressaltar que o ser humano é um ser situado num espaço-tempo e portador de um 

espaço-tempo. Esse espaço-tempo tem as suas fronteiras demarcadas pelas trajetórias dos 

indivíduos e dos grupos sociais que os constituem.  Seja internamente, seja entre eles, os 
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territórios são espaços-tempos de tensão que frequentemente se transformam em conflitos e 

que provocam deslocamentos. Esses deslocamentos têm papel importante na constituição de 

experiências individuais e coletivas. 

 É nesse contexto de tensão, negociação, conflito que se vivencia experiências de 

resistência e reivindicação (KOWARICK, 1988). Tais experiências constituem terreno fértil 

para a construção de identidades que apontam possibilidades de questionamento dessa ordem 

social imposta às classes populares. Tal conjuntura faz surgir como fundamento desta 

pesquisa a necessidade de 

 

[...] retomar também as práticas cotidianas pouco perceptíveis que ocorrem 
em múltiplos e variados espaços: são neles que se sedimentam, no caminhar 

das lutas, experiências de resistência e reivindicação, ingredientes 

importantes para melhor entender a eclosão de confrontos coletivos. 
(KOWARICK, 1988, p. 324). 

 

Os jovens desta pesquisa, ao longo de suas vidas, no campo ou na periferia das 

cidades, constroem suas trajetórias constantemente permeadas por ―desencaixes‖, pela 

apreensão com a convivência com o ―novo‖ e por conflitos gerados pelos antagonismos de 

classe, de espaço e de modos de vida. 

 A idealização de uma vida adulta estável joga para trás uma série de situações da vida 

como ela é vivida pelos ―adultos reais‖ das sociedades contemporâneas, os quais, cada vez 

mais, veem-se fragilizados do ponto de vista da autonomia econômica, residencial e familiar, 

muito mais ainda neste momento de crise do sistema capitalista global. Nesse modelo que 

nasce da noção de transição, muitas pessoas, inclusive adultos, seriam caracterizados por 

viver uma ―transição sem fim‖, visto que as ―condições contemporâneas da vida se inscrevem 

na insegurança, na turbulência e na transitoriedade‖ (SPOSITO, 2000).  

Neste contexto, para apreender as trajetórias educativas dos sujeitos desta pesquisa, 

serão necessárias muitas idas e vindas, análises individuais e coletivas acerca das entrevistas e 

discussões realizadas, para que estas análises considerem as determinações estruturais, mas, 

ao que tudo indica, também será necessário 

 

[...] recheá-las com o assim chamado mundo da cultura, símbolos, valores, 

normas, discursos, utopias, e práticas que fazem com que grupos, camadas 

ou classes vivenciem de modo diverso suas condições objetivas de existência 
e a, a partir daí produzam aglutinações cujas trajetórias se entrecruzem numa 

história plena de desvios. (KOWARICK, 1987, p. 325). 
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Os dois grupos com os quais desenvolvi esta pesquisa apresentam nas suas histórias 

coletivas e individuais intercruzamentos e desvios que contribuem para a constituição de 

espaços férteis para a construção de trajetórias educativas emancipadoras, a saber: 

a) Referência histórica dos movimentos sociais do campo e da periferia; 

b) A influência da Igreja Católica, especificamente, das Comunidades Eclesiais de 

Base, na periferia e no campo, também da Comissão Pastoral da Terra; 

c) As experiências com trabalhos coletivos, comunitários nos locais onde vivem; 

d) Atualmente os sujeitos desta pesquisa desenvolvem atividades produtivas ―contra 

hegemônicas‖. 

Diante desse contexto, mais uma vez pergunto: Como se constituem as trajetórias 

educativas de jovens de classes populares que vivenciaram e vivenciam experiências de 

resistência e reivindicação, de forma que os possibilite projetarem suas vidas com base na 

construção de projetos de futuro? 

Acrescenta-se a esta discussão o olhar sociológico sobre as juventudes, como Pais 

afirma:  

a juventude começa por ser uma categoria socialmente manipulada e 

manipulável e, como refere Bourdieu, o facto de se falar dos jovens como 
uma unidade social, um grupo dotado de interesses comuns e de se referirem 

esses interesses a uma faixa de idades constitui, já de si, uma evidente 

manipulação. Na verdade, nas representações correntes da juventude, os 

jovens são tomados como fazendo parte de uma cultura juvenil «unitária». 
No entanto, a questão central que se coloca à sociologia da juventude é a de 

explorar não apenas as possíveis ou relativas similaridades entre jovens ou 

grupos sociais de jovens (em termos de situações, expectativas, aspirações, 
consumos culturais, por exemplo), mas também —e principalmente— as 

diferenças sociais que entre eles existem. (PAIS, 1990, p.141). 

 

Para esclarecer o tema, um primeiro passo é o reconhecimento da crescente 

abrangência do âmbito juvenil: à medida que as sociedades transitam do rural ao urbano, do 

agrário ao industrial e do industrial à atual sociedade do conhecimento, esse âmbito vai se 

alargando e assume dimensões que são inéditas na história da humanidade; outra questão é a 

perda da nítida definição de características que identificam o que é ser um adulto, inclusive 

em termos de hábitos, uma vez que socialmente há uma tendência à ―juvenilização‖ dos 

adultos, em particular quanto à aparência e costumes (UNESCO, 2004). 

É preciso também considerar que os jovens de hoje experimentam um processo 

acelerado de ―adultização‖, estando expostos a grandes vulnerabilidades sociais e múltiplos 
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desafios. São os jovens – talvez mais do que qualquer outro grupo populacional – que 

enfrentam as maiores incertezas e os riscos advindos do processo de globalização. 

Ainda que em algumas partes do mundo os níveis de escolarização tenham aumentado, 

questiona-se a qualidade do ensino e as dificuldades de permanência nas escolas, e os jovens 

experimentam grandes dificuldades de incorporação no mercado de trabalho (BRASIL, 2004). 

Apreciam-se na atualidade pelo menos quatro processos mais demarcados: são os 

jovens menos centrais na produção econômica; assumem, ao mesmo tempo, papéis adultos e 

juvenis; o significado de juventude perde delimitações únicas com as mudanças na 

constituição das famílias e na participação no trabalho; ambiguidade na representação social 

dos jovens. 

Do ponto de vista demográfico, os jovens são, principalmente, um grupo populacional 

que corresponde a uma determinada faixa etária que varia segundo contextos particulares, mas 

que geralmente está localizada entre os 15 e os 24 anos de idade. No caso de áreas rurais ou 

de pobreza extrema, o limite se desloca para baixo e inclui o grupo de 10 a 14 anos; em 

estratos sociais médios e altos urbanizados se amplia para cima para incluir o grupo de 25 a 

29 anos, (BRASIL, 2004).  

Segundo diversas circunstâncias particulares identificam-se, como jovens, um 

conjunto de pessoas de idades variáveis que não pode ser tratado com começo e fim rígidos. 

Considerando os enfoques biológicos e psicológicos, a juventude estaria definida como o 

período que vai desde o momento em que se atinge a maturidade fisiológica até a maturidade 

social. Mas nem todas as pessoas de uma mesma idade percorrem esse período vital da 

mesma forma, nem atingem tal meta ao mesmo tempo, daí que a partir da sociologia e da 

ciência política se insiste na necessidade de se incorporarem outras dimensões de análise. A 

juventude tem significados distintos para pessoas de diferentes estratos socioeconômicos, e é 

vivida de maneira heterogênea, segundo contextos e circunstâncias (BRASIL, 2004). 

A fase da juventude caracteriza-se pela busca de autonomia, marcada tanto pela 

construção de elementos da identidade pessoal e coletiva, como uma atitude de 

experimentação, conforme aponta Sposito (2003). É o momento em que o jovem sai do 

espaço familiar e passa a vivenciar experiências fora da égide da família. 

Este jovem, segundo Abad (2003), vivencia na atualidade uma crise das instituições 

tradicionalmente consagradas – escola e família –, cujo prestígio tem se debilitado pelo não 

cumprimento de suas promessas e pela perda de sua eficácia simbólica como ordenadora da 

sociedade. Assim, o espaço deixado por essas instituições tradicionalmente consolidadas tem 

sido ocupado por um maior desdobramento da ―subjetividade juvenil‖, que tem sido agravada, 
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quando se considera a onda de violência que sempre aponta os jovens como possíveis 

responsáveis pelo seu crescimento e, de forma menos visível, o reconhecimento de sua 

extrema vulnerabilidade como vítimas da escala do crime e do tráfico.  

Vale lembrar que, para os neoliberais, a crise educacional não se reduz apenas à 

existência de certo modelo de Estado. Os indivíduos também são culpados pela crise, na 

medida em que aceitam como natural e inevitável o estabelecido por aquele sistema 

improdutivo de intervenção estatal. Os pobres são culpados pela pobreza, os desempregados, 

pelo desemprego, os jovens, pela violência e os professores, pela péssima qualidade dos 

serviços educacionais (SILVA, 2009). 

Por outro lado, ainda é importante destacar que quando os neoliberais enfatizam que a 

educação deve estar subordinada às necessidades do mercado de trabalho estão se referindo a 

uma questão muito específica: a urgência de que o sistema educacional se ajuste às demandas 

do mundo dos empregos. Para qual emprego? 

Isso não significa que a função social da educação seja garantir esses empregos e, 

menos ainda, criar fontes de trabalho, nem que o sistema educacional deve promover o que os 

neoliberais chamam de empregabilidade, ou seja, a capacidade mutante/flexível de adaptação 

às diversas demandas do mercado (SILVA, 2009). O sistema educacional precisa se organizar 

de forma a pensar o jovem reconhecendo que ele próprio sente os efeitos das transformações 

ocorridas e ainda sofre os efeitos da falta de um debate consistente sobre a juventude. Tem 

sido recorrente, nos debates atuais, a importância de se tomar a ideia de juventude em seu 

plural – juventudes –, em virtude da diversidade de situações existenciais que afetam os 

sujeitos.  

            O jovem é vítima também dos efeitos das transformações ocorridas na sociedade, os 

quais foram produzidos, segundo Schaff (1995), pela segunda Revolução Tecno-industrial, 

caracterizada pela maciça utilização dos computadores na indústria, nas pesquisas científicas, 

nas comunicações, nos transportes, na informação e no campo dos serviços, conquistas da 

ciência e da técnica, o desenvolvimento da moderna técnica de guerra, combinação entre 

revolução da microeletrônica e a energia termonuclear, revolução microbiológica. Tudo isso 

oferece ao homem a possibilidade de dominar não somente a natureza orgânica, mas também 

o seu próprio ―eu‖. 

 Percebe-se, então, que as capacidades intelectuais do homem são ampliadas e 

substituídas por autômatos que eliminam com êxito crescente o trabalho humano na produção 

e nos serviços, sinalizando, consequentemente, para o fim do trabalho.                                         
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  A sociedade informática, caracteriza-se pela existência de um exército de pessoas 

estruturalmente desempregadas, o que significa que um número crescente de pessoas, perderá 

para sempre a possibilidade do trabalho remunerado, não como resultado das perturbações 

temporárias do mercado de trabalho, mas pelo fato de que o trabalho humano será substituído 

em muitos setores por autômatos e robôs, tornando-se simplesmente supérfluo. 

 
O homem que perde o seu trabalho perde ao mesmo tempo o sentido 

fundamental da vida, que é comum a todos. Isto deve ser lembrado 

especialmente no caso dos jovens desempregados que não podem satisfazer 
suas necessidades mesmo com as somas que lhes são doadas pelos fundos 

sociais. Para eles o trabalho significa hoje o símbolo de sua autonomia, de 

sua integração social e o caminho para sua ascensão social. Quando este 

atrativo falha, desaparece também o estímulo para aprender e a vida se vê 
envolvida por um ―vazio existencial‖ caracterizado pelo tédio, que se 

expressa também na falta de interesse pelo que acontece na vida pública. 

(SCHAFF, 1995, p. 117). 
 

 

 Privar os jovens do trabalho significa privá-los dolorosamente do sentido da vida ainda 

hoje operante, e ―na medida em que este sentido não é substituído por outro, surge a perigosa 

possibilidade de a juventude ficar à mercê da patologia que já se manifesta hoje em diferentes 

países sob a forma de toxicomania, do alcoolismo, da delinquência juvenil‖ (SHAFF, 1995, p. 

118). 

 No caso do jovem brasileiro, especificamente, as pesquisas destinadas a entender o 

perfil da juventude, ao se aproximarem da realidade concreta dos jovens, amplia a percepção 

da existência de vivências do tempo da juventude. Tais investigações revelam situações de 

vida e processos sociais que reafirmam os traços da diversidade da cultura brasileira, ao 

mesmo tempo, que denunciam que esta se processa sobre bases socioeconômicas desiguais 

que incidem sobre as possibilidades de acesso, experimentação, consumo, criação dos mundos 

da cultura, do lazer e do tempo livre (ABRAMO, 2008). 

 A juventude do campo, por sua vez, permanece na ―invisibilidade‖ que, segundo 

Abramo (2008),  

 

[...] decorre de um estereótipo baseado em uma visão urbana da noção de 
juventude sustentada na percepção da existência de um espaço cultural 

propriamente juvenil e do adiantamento das responsabilidades dos papéis do 

adulto. Como consequência desta visão estereotipada, a juventude rural não 
aparece como foco de atenção da maioria dos programas de combate à 

pobreza, ainda que muitos dos projetos de desenvolvimento rural e dos 

movimentos sociais na América Latina contem com a participação efetiva e 

entusiasta de jovens. (ABRAMO, 2008, p. 244). 
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 A heterogeneidade das condições de vida e trabalho dos jovens que vivem no meio 

rural brasileiro resulta em diferentes inserções produtivas, de acesso a serviços públicos e 

diferentes padrões de sociabilidade. Esses jovens compartilham os desafios que a agricultura 

familiar e os assentados e assentadas da reforma agrária enfrentam para garantir sua 

autonomia econômica e a melhoria das suas condições de vida. Diante da falta de novas 

oportunidades de trabalho e renda que marcam historicamente esse setor, alguns desses jovens 

migram para as cidades, resultando no envelhecimento da população rural e na quebra dos 

mecanismos de hereditariedade.  

Contudo, segundo Weisheimer (2005), ultimamente esse quadro vem mudando, uma 

vez que as demandas da juventude, seja urbana seja rural, passaram a ser reconhecidas como 

importantes e legítimas e a ser incorporadas pelo Estado e, mesmo, pelos movimentos sociais, 

no bojo de um processo em que novas dimensões passaram a ser consideradas como 

estruturantes da dinâmica social. 

  Percebe-se que, no Brasil, no final dos anos da década de 1990 e no início da década 

atual, iniciativas públicas são observadas, algumas envolvendo parcerias com instituições da 

sociedade civil e com as várias instâncias do Poder Executivo – federal, estadual e municipal. 

 

Até então, sobretudo no nível federal, as políticas setoriais de educação, 

saúde e trabalho, nenhuma delas contemplava ações especialmente voltadas 
para os jovens: no Brasil os jovens são abrangidos por políticas sociais 

destinadas a todas as demais faixas etárias, e tais políticas não estariam 

sendo orientadas pela idéia de que os jovens representariam o futuro em uma 
perspectiva de formação de valores e atitudes das novas gerações. 

(SPOSITO, 2003, p. 32).  

 

  Estes movimentos de discussão sobre a juventude têm trilhado caminhos que 

sinalizam para a superação da expressão ―os jovens como problema social‖, possibilitando, 

dessa forma, a percepção de que atores juvenis podem estar contemplados nas políticas 

enquanto expressão de um campo ampliado de direitos reconhecidos pela democracia. 

 Por outro lado, os estudos sobre os impactos destas políticas para a juventude não têm 

mostrado resultados de que, efetivamente, são geradas possibilidades, segundo pontua 

Bauman (2008), de esses jovens desenvolverem a capacidade de fazer projeções futuras, 

como condição sine qua non de todo o pensamento ―transformador‖ e de todo esforço para 

reexaminar e reformar o presente estado das coisas, principalmente, quando se trata das 

políticas públicas para os jovens do campo e da cidade. 
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No caso deste estudo, utilizei estratégias metodológicas que possibilitaram os sujeitos 

refletirem, a partir de suas histórias de vida, sobre as suas trajetórias educativas, considerando 

a necessidade de conhecer a história de vida e as trajetórias educativas de cada um desses 

jovens, analisando as similaridades e diferenças existentes em cada grupo (campo e cidade), 

refletindo acerca da gama de possibilidades existentes em cada configuração social; 

identificando e analisando, individual e coletivamente, quais experiências da trajetória 

educativa dos jovens foram significativas para a vida deles. 

Trata-se de uma experiência de evidenciar histórias individuais que compõem um 

coletivo que não está nos livros, tampouco na mídia, mas que precisam ser conhecidas, 

estudadas e respeitadas.  

 

A história não mais compreendida como realizada apenas pelos grandes 

espetáculos criados e historicizados pelas elites. Nestes termos, vivia-se o 
processo histórico e, no ato educativo, a história de um tempo que, em 

muitos momentos, fez e faz a mediação, de opção, decisões e práticas na 

interseção com a história da sociedade onde se insere. (MACEDO, 2010, p. 

114).  

 

É uma pesquisa que se propõe a explorar os processos de gênese e de devir dos 

indivíduos no seio do espaço social e a mostrar como eles dão forma às suas experiências, 

como fazem significar as situações e os acontecimentos de sua existência, onde são integradas 

as dimensões formativas, transformativas e de intervenção social. 

Nos próximos capítulos, apresentam-se as duas experiências estudadas, ou seja, os 

sujeitos de minha pesquisa, em duas seções distintas. A ordem em que elas são apresentadas 

não se deve a nenhum requisito teórico, portanto, ambas têm igual valor heurístico.  

A próxima seção contém a experiência do grupo de jovens agricultores agroecológicos 

do Território de Identidade de Irecê, compondo a configuração na qual foram vivenciadas as 

experiências formadoras de um grupo de jovens desta pesquisa.  
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3 A EXPERIÊNCIA AGROECOLÓGICA NO TERRITÓRIO DE 

IDENTIDADE DE IRECÊ 

 

A presente seção tem como objetivo apresentar a experiência agroecológica no 

Território de Identidade de Irecê - TII, atualizando dados acerca da agricultura familiar 

agroecológica, bem como das experiências educativas dos jovens agricultores familiares desse 

território. 

A agricultura familiar agroecológica no TII se apresenta como uma experiência de 

resistência, no sentido freiriano, em que os sujeitos nela envolvidos não fogem da luta, 

assumem o ato de resistir àquilo que os oprime e subjuga, lutam por uma causa, não ―abrem 

mão‖ de projetos libertários. Com esse propósito lutaram contra os efeitos devastadores da 

―Revolução Verde‖ no território, em plena região semiárida do estado da Bahia, e estão 

construindo uma alternativa emancipatória como agricultores familiares. Trata-se do exercício 

prático de uma agricultura que combina os saberes da técnica, os tradicionais, ecológicos, e, 

sobretudo, respeita os valores culturais. 

 

4.1 O TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE IRECÊ  

 

A organização dos municípios em Territórios de Identidade está inserida na política de 

desenvolvimento territorial que, em um primeiro momento, esteve vinculada ao Programa 

Territórios da Cidadania, com 60 Territórios do Programa Territórios Rurais que possuíam 

menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e baixo dinamismo econômico, 

instituído a partir de fevereiro de 2008.  

O objetivo era promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas 

básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, 

visando garantir poio integral do Estado, com financiamento e apoio às atividades que 

implicaram em geração de renda, para acelerar a superação da pobreza e das desigualdades 

sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e etnia, por meio de estratégia de 

desenvolvimento territorial sustentável, garantindo que esses territórios recebessem, de forma 

integrada, os principais programas do Governo Federal.  

Ao todo, eram 135 ações de 15 ministérios para o desenvolvimento regional e garantia 

de direitos sociais que beneficiaram mais de dois milhões de famílias de agricultores 

familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, pescadores e comunidades 
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tradicionais.  No conjunto de ações estavam aquelas relacionadas a direitos e desenvolvimento 

social, organização sustentável da produção, saúde, saneamento e acesso à água, educação e 

cultura, infraestrutura, apoio à gestão territorial e ações fundiárias. 

Os ministérios participantes do programa eram: Casa Civil; Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento; Cidades; Cultura; Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; Educação; Integração Nacional; Justiça; Meio Ambiente; Minas e 

Energia; Planejamento; Orçamento e Gestão; Saúde; Trabalho e Emprego; Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Secretaria Geral da 

Presidência da República e Secretaria de Relações Institucionais. 

Na dissertação de mestrado intitulada Universidade do Estado da Bahia e 

Desenvolvimento Territorial Sustentável: estudo da relação do Campus XVI com o 

Território de Identidade de Irecê, Dayse Lago de Miranda apresenta dados fundamentais 

para entender o processo de estruturação do TII. 

 
No ano de 2003, iniciou-se a implantação do Território de Identidade de 

Irecê a partir da articulação entre representantes de movimentos sociais – 

pólos sindicais, ONGs e instituições públicas – EBDA-CODEVASF – para 

execução da política de Desenvolvimento Rural Sustentável, proposta pelo 
MDA no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Territorial. O novo 

enfoque de gestão inaugura a concepção de planejamento com a inserção de 

novos atores sociais. A sociedade civil é chamada para, em parceria com o 
Estado, definir as prioridades orçamentárias de sua região. A articulação e o 

consenso entre os participantes possibilitaram a destinação dos recursos do 

Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) na construção de um 

centro de abastecimento na cidade de Irecê. Entretanto, a partir de 2004, 
tornam-se necessárias a realização de Oficinas Territoriais com o objetivo de 

elucidar e sensibilizar a comunidade para a importância de participação na 

nova abordagem de política de desenvolvimento, bem como para eleição do 
Comitê Gestor do Município. (MIRANDA, 2010, p. 49). 

 

O TII está localizado no semiárido da Bahia e é formado por 20 municípios: América 

Dourada, Barro Alto, Barra do Mendes, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, 

Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguaçú da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu 

do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí e Xique-Xique. 

Os municípios do Território perfazem uma área de 26.730 Km², correspondendo a 

4,6% da superfície do estado da Bahia, ou seja, uma área superior ao estado de Sergipe e 

equivalente ao estado de Alagoas. Com base em critérios técnicos foram definidos no TII oito 

unidades geoambientais, sendo elas: a Chapada de Irecê, as Baixadas dos Rios Verde e Jacaré, 



53 
 

a Depressão de Morpará, a Serra do Açuruá, os Planaltos da Diamantina e de Morro do 

Chapéu, as serras da Estiva e da Bolacha, os campos de Dunas e as planícies do São 

Francisco. 

 

   Figura 1: Mapa do Território de Identidade de Irecê 

 

   Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia-SEI/ BA. 

Para melhor situarmos o TII e entendermos os movimentos vividos até a sua 

constituição enquanto território, cabe-nos apresentar a explanação de Miranda (2012), a partir 

dos estudos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI, 2000): 

A expansão demográfica dessa área mantém relação com o crescimento da 

economia regional. Destacam-se três períodos que marcaram e configuraram 
o quadro econômico da região: até a década de 1940, a região possuía 

pequena população e a agricultura era voltada essencialmente para a 

subsistência (milho, feijão e mandioca) ou pecuária bovina; a partir da 
década de 1940 até a década de 1960, deram-se saltos migratórios devido à 

expansão da agricultura comercial e à introdução de técnicas nas atividades 

produtivas, porém, ainda dependente de chuvas e políticas agrícolas do 
Governo; de 1980 até 1990, apresentaram taxas de crescimento tanto na 

economia como demográfica superiores às do Estado, incentivadas pelas 

políticas agrícolas de financiamento. (MIRANDA, 2012, p. 52). 
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 Essas taxas de crescimento apresentadas pelo TII superiores ao crescimento do estado 

foram incentivadas pelas políticas agrícolas de financiamento, a partir da década de 1950, 

pautadas em um programa internacional, pós-guerra, de valorização do aumento da 

produtividade agrícola, por meio de uma tecnologia de controle da natureza de base 

científico-industrial, a fim de solucionar o problema da fome no mundo (CALDART et al., 

2012).  

Essa alta produtividade foi denominada Revolução Verde. Segundo Caldart (2012, p. 

685), ―a Revolução Verde foi concebida como um pacote tecnológico – insumos químicos, 

sementes de laboratório, irrigação, mecanização, grandes extensões de terra – conjugado à 

difusão tecnológica, bem como a base ideológica de valorização do progresso‖.  

 Segundo os dados da SEI, dentro desse processo de modernização capitalista da 

agricultura no país, a partir da década de 1960, foi desenvolvida mais fortemente na região de 

Irecê uma atividade agrícola mercantil, transformando a região em um dos pólos de produção 

da região Nordeste, onde o grande destaque era o plantio do feijão. 

 Praticar uma agricultura comercial de sequeiro em pleno semiárido parece, a priori, 

um contrassenso, devido à variabilidade pluvial e o alto risco de estiagem que se apresenta na 

região, e apesar dos grandes incentivos da política econômica nacional não foram garantidas 

condições de vida digna a essas famílias camponesas.   

No conjunto das regiões do Estado, a Região de Irecê foi a única que 
apresentou crescimento negativo, revelando perda absoluta de população no 

período de1991/1996. A região passou de 361.131 habitantes em 1991 para 

348.271 habitantes em 1996, indicando uma taxa de crescimento negativo de 

-0,72% a.a. Esses dados evidenciam um movimento de perda de população, 
como resultado da emigração de habitantes em função da grave crise que se 

abateu sobre a área, não apenas pela estiagem severa e duradoura, mas, 

principalmente, devido à suspensão do crédito e ao endividamento do 
produtor, em função de uma política agrícola inconsequente e que não visa 

os interesses reais do agricultor. (SEI, 2000, p. 87). 

 
 

 Após esse período de intenso investimento financeiro e assistência técnica, a região 

sofre com a retirada dos incentivos e financiamentos concedidos aos produtores pelo 

Governo, e também com a irregularidade das chuvas, dificultando significativamente a 

permanência das famílias nas áreas rurais, causando uma transferência forçada das famílias 

para as cidades à procura de melhores condições de sobrevivência.  

Vale ressaltar que as alterações no desenho espacial e territorial no campo brasileiro 

no pós 1970 têm exigido novas interpretações do espaço agrário no semiárido nordestino, com 

vistas a entender as tramas do capital e do trabalho nesses territórios em disputa. 
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José Aparecido Lima Dourado, em sua tese intitulada Das “Terras do Sem-Fim” aos 

Territórios do Agrohidronegócio: conflitos por terra e água no Vale do São Francisco (BA), 

” aprofunda essa discussão acerca das transformações geográficas, políticas e sociais 

vivenciadas nas regiões semiáridas baianas, trazendo a água também como espaço de disputa 

do capital.  

 
A justificativa política e ideológica utilizada pelo Estado perante a 

população era o discurso forjado a partir da necessidade de superar o atraso e 

o isolamento do Nordeste em relação ao restante do país bem como de 
potencializar o desenvolvimento brasileiro. Nos anos de 1970, as 

necessidades de expandir a oferta de energia para atender a demanda do 

recente parque industrial instalado no Centro-Sul e de integrar regionalmente 

o país colocavam-se como prioridades para o governo daquela época. Nesse 
contexto, o Estado planejou e executou ações na região Nordeste com vistas 

a promover o desenvolvimento e o progresso nacional, a partir de duas 

vertentes: a construção de Sobradinho, que passaria a gerar energia a ser 
consumida, inclusive, em outras regiões do país, exercendo papel econômico 

estratégico e a construção de diversos perímetros irrigados, aos quais 

atribuiria a responsabilidade de alavancar a economia regional e reduzir os 
efeitos das secas. (DOURADO, 2015, p. 20). 

 

 Assim, em toda extensão semiárida nordestina, especificamente no caso desta 

pesquisa, no Baixio de Irecê, que se tornou pólo produtor de feijão, novas paisagens foram 

criadas, em virtude do fomento à irrigação por parte das políticas públicas, surgindo ―ilhas de 

desenvolvimento‖ em meio a um sertão repleto de mazelas sociais, muitas delas decorrentes 

da histórica concentração da terra, tão marcante nessa região (DOURADO, 2015).  

A implantação dos perímetros irrigados e a modernização da agricultura foram, ao 

longo dos anos, provocando a expulsão das ―velhas‖ formas de uso e exploração da terra, 

frente à imposição de novos modelos de organização espacial obedecendo à lógica da 

produção de mercadorias. Ainda como efeito dessa modernização cabe destacar seus efeitos 

nefastos sobre os camponeses caatingueiros (em seus diferentes matizes), levando muitos a 

incorporar o discurso da empregabilidade e do assalariamento como solução para a pobreza 

rural.  

 

Os perímetros irrigados, muitos deles transformados em polos frutícolas 

integrados ao mercado global, como é o caso de Juazeiro/Petrolina, passaram 
a polarizar investimentos públicos e privados, sob forte influência do grande 

capital, de organismos e de normas internacionais, como é o caso da Política 

Agrícola Comum (PAC) e do Banco Mundial (DOURADO, 2015, p. 21). 

 
 

Ao longo das últimas quatro décadas, a opção por parte do Estado em priorizar a 

construção de obras de infraestrutura hídrica no Semiárido nordestino permitiu as condições 
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adequadas para a territorialização do capital, aproveitando-se dos grandes incentivos fiscais, 

da disponibilidade de mão de obra, de terras férteis, água e condições climáticas favoráveis. O 

expansionismo do capital nessa fração do território nordestino deu-se, inclusive, mediante a 

incorporação de terras ―improdutivas‖ ocupadas pelos camponeses, transformadas em ―terra 

de negócio‖ (MARTINS, 2004) no circuito da produção de mercadorias. A modernização 

capitalista promoveu a chegada do ―estranho‖, atraído pelo discurso midiático da 

empregabilidade e das facilidades oferecidas à reprodução do capital.  

Como resultado dessa modernização da agricultura, muitas famílias camponesas foram 

expulsas de suas terras (em virtude da grilagem, da indenização por interesse social, ou da 

especulação fundiária), tendo como destino as periferias urbanas, as áreas de terras devolutas 

afastadas dos cursos d‘água ou, ainda, as fazendas onde passaram a vender sua força de 

trabalho. Outra parte foi incorporada pelas atividades agrícolas dos perímetros irrigados como 

assalariados rurais ou diaristas, assimilando o discurso da empregabilidade e da geração de 

renda, tão bem defendido e propalado pelo Estado e pelo capital.  

Na contramão dessa história, outros tantos sujeitos desterritorializados /desterrados 

passaram a vivenciar a experiência da luta pela terra por meio dos movimentos sociais do 

campo, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT), da ação de várias organizações 

não governamentais que passaram a prestar assistência técnica a essas famílias, bem como a 

ação de alguns sindicatos, protagonizando importantes ações de enfrentamento e resistência 

ao modelo hegemônico colocado em execução para o campo brasileiro. 

 Os processos históricos de constituição do TII envolvem, portanto, vasta pluralidade 

de atores, de tempos e de espaços, dispostos uns com relação aos outros de forma tensa e, ao 

mesmo tempo, demarcada pelas posições sociais e disposições simbólicas que conferem a 

cada um deles poderes desiguais na produção de territórios de luta.  

Com base nas discussões de Dourado (2015), pode-se considerar a década de 1970 um 

marco no tocante à questão agrária no Médio São Francisco, em razão de determinados 

acontecimentos envolvendo a Igreja Católica e as elites locais. Esse momento histórico, de 

profundas inquietações políticas, econômicas e sociais, não se restringia apenas ao sertão da 

Bahia: refletia igualmente a realidade vivenciada pela América Latina com os governos 

ditatoriais.  

 
Em decorrência das turbulências internas no centro de poder da Igreja 

Católica durante os anos de 1970, a Diocese de Barra, sob influência da 

Teologia da Libertação, resolveu desfazer de alguns de seus bens para 
viabilizar a criação de uma entidade que atuasse no combate à pobreza e 

promovesse o desenvolvimento social. Como a Diocese de Barra estava 
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localizada numa das regiões mais pobres, isoladas e ―atrasadas‖ da Bahia, a 

quantidade de imóveis, especialmente as duas fazendas, causava certo 

desconforto ao bispo daquela época, Dom Thiago Gerard Cloin. 
(DOURADO, 2015, p. 256). 

 

Sob influência dos ideários da Teologia da Libertação, o Bispo Dom Thiago Gerard 

Cloin e o Padre Jesuíta Fred da Costa e Silva criaram, em 6 de agosto de 1971, a Fundação de 

Desenvolvimento Integrado do São Francisco (FUNDIFRAN). Para viabilizar a criação dessa 

entidade, a Diocese de Barra fez várias doações de imóveis, inclusive do Palácio Episcopal, 

fato que trouxe grande descontentamento por parte da elite local barrense, que passou a 

questionar o propósito e o produto dessas ações praticadas pela Igreja. (DOURADO, 2015).  

Os anos de 1970 coincidiram com a sindicalização dos trabalhadores rurais (pequenos 

produtores, assentados, assalariados e pequenos proprietários), ocorrida no cerne da criação 

da FUNDIFRAN e com a inserção da Igreja nas causas relacionadas à questão agrária. 

Surgiram, durante o período do regime militar, os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais 

da região, ante a necessidade de repensar a realidade contraditória decorrente da expansão da 

monocultura do feijão: em consequência dos incentivos dados pelo Estado aos grandes 

produtores, Irecê se tornara a ―capital do feijão‖.  

Os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais da região são: Irecê, Canarana, Uibaí, 

Xique-Xique e Presidente Dutra (1971), Barra do Mendes (1974), Jussara (1976), Ibipeba 

(1977) e Gentio do Ouro (1979). Esses sindicatos tiveram a importante função de fazer o 

enfrentamento aos processos de grilagem de terra ocorridos na região de Xique-Xique, 

Itaguaçu da Bahia e Jussara, principalmente, e aos grandes latifundiários (coronéis) que 

mantinham sob seu controle os camponeses sem ou com pouca terra. 

 

A atuação da FUNDIFRAN junto aos camponeses despertou desconfiança 
entre a elite local (proprietários de terras e políticos), que passou a combatê-

la, utilizando para isso diversas estratégias, como a disseminação entre os 

camponeses da ideia de que a entidade tinha o propósito de instalar o 
socialismo. Em virtude dessa perseguição, houve a transferência da sede da 

entidade, em meados dos anos 1980, para o município de Xique-Xique 

(1986-2000) e, posteriormente, para Ibotirama – onde se encontra até a 
atualidade –, como forma de afastar-se da poderosa elite barrense, já que até 

mesmo o exército teria começado a cobrar explicações da diretoria da 

FUNDIFRAN sobre o papel dessa Fundação. (DOURADO, 2015, p. 255). 

 

Nos anos de 1990 surgiram outras organizações, como o GARRA, que atuaram na luta 

pela terra nos municípios que integram atualmente o Médio São Francisco. As Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB) também tiveram um papel de destaque no processo de formação de 
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militantes que atuariam em organizações e movimentos sociais de luta pela terra, presentes na 

região.  

À medida que se acentuavam os conflitos fundiários (grilagem, expulsão e 

concentração de terra) e as desigualdades sociais no campo (pobreza e migração), novas 

entidades foram criadas, com o propósito de organizar e formar politicamente os camponeses, 

para que pudessem reivindicar seus direitos diante do Estado e fazer o enfrentamento aos 

latifundiários. Algumas das lideranças locais que colaboram com a CPT/Irecê, na mobilização 

e organização das famílias impactadas pelo Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, atuaram em 

outras entidades, como o GARRA e a FUNDIFRAN. (DOURADO, 2015).  

A criação da CPT teve uma importância fundamental, no momento em que qualquer 

luta social, qualquer reivindicação, mesmo às vezes a luta sindical permitida legalmente, 

ainda que submetida à ―central sindical‖ da época, que era o Ministério do Trabalho, era 

considerada subversiva e perigo para o regime.  

 

A fundação da CPT, em primeiro lugar, nesse momento, ao promover o 
aparecimento de uma nova modalidade de luta social, que é a dos 

movimentos camponeses, de tipo moderno, impregnados de preocupação 

social, e até preocupação política, proclama que os excluídos e os 
penalizados pela brutalização política e econômica não perdem a sua 

condição humana com o desenvolvimento capitalista. E por isso, não perdem 

o direito àquilo que os faz dignos e humanos, que são as condições de sua 

sobrevivência. No caso das populações indígenas, os seus territórios. No 
caso das populações camponesas, o direito à terra. (MARTINS, 1997, p. 

139). 

 

A fundação da CPT institui, também, uma nova mediação na expressão da vontade 

política desse novo agente de transformação social no Brasil, desse novo sujeito de nossa 

história.  

Ela estimula a manifestação dos pequenos grupos, dos grupos locais. 

Estimula o aparecimento dos movimentos sociais no campo. Estimula e 

promove a sindicalização dos trabalhadores rurais. Estimula que os 
trabalhadores não abram mão das outras dimensões da sua luta, que não se 

reduzem ao sindical e ao econômico, à questão da sobrevivência imediata. 

Ela proclama que , sem dignidade, não há vida verdadeira. A CPT proclama 
também, nesse momento, a pluralidade e o caráter ecumênico da afirmação 

da humanidade do camponês e do índio, por extensão, e a afirmação dos seus 

direitos. (MARTINS, 1997, p. 139-140). 

 

Nos relatos dos jovens e do pai de uma das famílias, com quem dialoguei no período 

de minha pesquisa de Mestrado, encontra-se a experiência da produção coletiva e sem uso de 

agrotóxico, fruto do trabalho feito pela CPT no Território de Identidade de Irecê. 
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Eles relatam que, no período em que muitas famílias estavam abandonando suas terras 

por não encontrarem condições de sobrevivência, a CPT organizou uma horta comunitária em 

um pequeno lote de terra que pertencia à avó dessa família e cuja produção era dividida 

igualmente entre o grupo de famílias próximas daquelas terras. Reconheço nessas 

experiências uma base para que essas famílias resistissem e continuassem buscando 

alternativas contra o modelo hegemônico, até se inserirem na discussão da agroecologia. 

 

3.2 A AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLOGIA NO TERRITÓRIO DE 

IDENTIDADE DE IRECÊ 

 

As imagens abaixo integram o Acervo de Maria Dorath Bento Sodré, pesquisadora e 

professora da Universidade do Estado da Bahia - Campus XVI- Irecê. Apresentam um cenário 

típico de região semiárida em período de ausência de chuva, cuja resistência é apresentada 

pela presença de árvores que sobrevivem à baixa umidade, servindo de aconchego para 

mulheres e homens, como também para animais, produzindo sombra em um ambiente de sol 

intenso.  

 

 
   Figura 2: Áreas de plantio, destocada e  sem       

plantação 

  

 
   Fonte: Fotógrafo Lucas Faustino (2013) 

              Acervo Maria Dorath Bento Sodré 

 

   Figura 3: Áreas de plantio, destocada e  sem       

 plantação 

    

 
       Fonte: Fotógrafo Lucas Faustino (2013) 

   Acervo Maria Dorath Bento Sodré 

 

 

 

 

Em sua tese intitulada O Território de Identidade de Irecê e o contexto das escolas do 

meio rural: lacunas e tensões na territorialização da educação do campo, Sodré descreve a 

paisagem do semiárido, apresentando a resistência do lugar. Segundo a pesquisadora, as 

figuras 2 e 3 representam ―um cactus e uma barriguda que abriu a barriga e continua em pé e 
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proporcionando beleza, força e abrigo para galinhas e instrumento de trabalho‖ (SODRÉ, 

2013, p. 91). 

 

 

           Figura 4: Vegetação da caatinga.  

 

 

          Fonte: Fotógrafo: Lucas Faustino (2013) 

                     Acervo Maria Dorath Bento Sodré 

 

 

                        Figura 5: Vegetação da caatinga 

             
                                       

          Fonte: Fotógrafo: Lucas Faustino (2013) 

                     Acervo Maria Dorath Bento Sodré 

 

 

 As figuras 4 e 5 representam a vegetação nativa da caatinga, cuja estrutura é própria 

para suportar longos períodos sem chuva, pois armazenam no seu caule quantidade de água 
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necessária à sua sobrevivência. A defesa pelo não desmatamento da vegetação nativa do 

semiárido é também luta dos agricultores familiares agroecológicos do TII, sobretudo porque 

é compromisso da agroecologia desenvolver os princípios ecológicos básicos para estudar, 

desenhar e manejar agroecossistemas produtivos e conservadores dos recursos naturais, 

apropriados culturalmente, socialmente justos e economicamente viáveis (ALTIERI, 1989). 

Também fazem parte da paisagem do TII placas divulgando viagens, conforme a 

figura 6, sugerindo ser um serviço de turismo para São Paulo e Minas Gerais, mas que, 

verdadeiramente, trata-se de empresas que transportam jovens para trabalhar nas lavouras de 

cana-de-açúcar em São Paulo e na colheita do café em Minas Gerais. 

Isso denota um sério problema de geopolítica brasileira, já que, em consequência do 

desequilíbrio do desenvolvimento brasileiro, a região sudeste do Brasil exerce uma influência 

metropolitana sobre todo o País, inclusive no semiárido. Salvador, de modo diferente, não 

consegue exercer sua influência metropolitana sobre o estado da Bahia. Esse fenômeno é 

muito comum no interior do estado, onde, em alguns municípios existem linhas de ônibus 

direto para São Paulo e não há para a capital baiana. 

 Vale ressaltar que essa migração que vem ocorrendo, por parte dos jovens, não se 

trata de um fenômeno específico do TII, mas é fato que isso vem afetando toda a juventude do 

campo. Em virtude da falta de emprego e de perspectiva de ocupação na região, esses jovens 

migram para os grandes centros urbanos em busca de trabalho, como uma alternativa de 

garantia de sobrevivência não oferecida no campo. Entretanto, como se veem desamparados 

na cidade, vendem sua força de trabalho para grandes empresas agrárias. 

            

           Figura 6: Divulgação das viagens pra trabalho temporário 

 
 

                        Fonte: Fotógrafo: Lucas Faustino (2013) 

       Acervo Maria Dorath Bento Sodré 
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Semanalmente, tem saído de Irecê quatro ônibus, em média, com jovens agricultores 

que passam cerca de quatro meses trabalhando nas lavouras da região sudeste. Alguns 

retornam para os seus povoados de origem e investem o que ganharam nas terras de sua 

família; outros compram carro ou moto, como forma de mostrar que estão ―bem‖; e outros 

ficam em São Paulo ou Minas Gerais, à procura de outro emprego. Essa migração dos jovens 

gera um esvaziamento de alguns povoados do território, contribuindo para que o meio rural 

seja ocupado pela população idosa.       

Sobre o êxodo de jovens do TII em busca de trabalho, o engenheiro agrônomo da 

EBDA, entrevistado nesta pesquisa, usa uma frase emblemática: ―O cara sai e não tem 

dinheiro para voltar, e aí?  Primeiro, o ―cara‖ a quem ele se refere é o jovem que, sem 

condições de projetar a sua vida na terra de origem, abandona a sua família no campo, às 

vezes, até com o plano de voltar. Entretanto, sem possibilidades de retorno, fatalmente irá 

engrossar o número de moradores das periferias dos grandes centros urbanos.  

 Quando esse jovem consegue uma vaga de trabalho, embora não seja nas melhores 

ocupações sonhadas por ele, ao menos executa alguma atividade que ocupe a sua mente e que 

garanta a sua existência; mas, do contrário, caso esse jovem não encontre uma ocupação, as 

escolhas podem conduzi-lo a situações que o impossibilitem, definitivamente, de retornar à 

sua terra natal. 

 Esses jovens passam a fazer parte do ―exército de reserva de mão de obra‖, sem a 

garantia de retorno ao mercado de trabalho. Passam, portanto, a se constituírem parte do 

―refugo humano‖ apresentado por Bauman no livro Vidas Desperdiçadas. 

 

Esses homens e essas mulheres não apenas perdem seus empregos, seus 
projetos, seus pontos de orientação, a confiança de terem o controle de suas 

vidas; também se veem despidos da sua dignidade como trabalhadores, da 

autoestima, do sentimento de serem úteis e terem lugar social próprio. 
(BAUMAN, 2005, p. 22). 

 

Diante do cenário apresentado, para compreender o papel da agricultura familiar 

agroecológica no TII, faz-se necessário entender que uma parcela desses agricultores 

familiares vivenciou os seus movimentos no espaço-tempo. Nessa dinâmica, eles 

―desencaixaram-se‖ e organizam e reorganizam suas vidas com base na experiência do Grupo 

de Apoio de Resistência Rural (GARRA) e na orientação de um engenheiro agrônomo da 
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EBDA, que presta assistência técnica a essas famílias, que assumiram a agricultura familiar 

agroecológica como uma alternativa contrária à disseminada pela revolução verde e que não 

contaria com apoio das políticas oficiais. Ressalte-se que, existem outros ―formadores‖, 

advindos de instituições não governamentais, que desenvolvem processos de capacitação com 

enfoque na agroecologia – Centro de Assessoria do Assuruá (CAA), Cooperativa 

Agropecuária Mista de Barro Alto (AGROCOOP), Instituto de Permacultura em Terras Secas 

(IPÊTERRAS) entre outras –, atuando no Território de Irecê. 

Na dissertação de Mestrado desenvolvida por mim, em 2012, intitulada Educação, 

Juventude e Agricultura Familiar Agroecológica: O Caso do Território de Identidade de 

Irecê, o quantitativo de agricultores familiares agroecológicos do TII, segundo os dados do 

Grupo de Apoio e Resistência Rural e Ambiental (GARRA), já era composto por duzentos e 

vinte e oito agricultores familiares de base agroecológica, que, até o presente, alimentam suas 

famílias e ainda vendem o excedente em feiras das regiões. (Figura 11).  

 

                 Figura 7: Distribuição por quantidade de famílias agroecológicas do TII 

 

 

                Fonte: GARRA, 2012/ Acervo da pesquisadora. 

 

Em 2014, Marilene Simões da Rocha, na sua dissertação intitulada Educação 

Ambiental e Agroecologia na Agricultura Familiar: Uma Contribuição para o 

Desenvolvimento Sustentável no Território de Irecê-Ba, atualiza esses números. Com base 

nos dados do Censo Agropecuário-IBGE (2006), a agricultura orgânica, no Território de Irecê 

é praticada em 1.179 estabelecimentos. Desse total, 1.163 agricultores são familiares, com 
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produção não certificada; 16 são ―agricultores não familiares‖ (médios e grandes agricultores) 

Conforme demonstra a Figura 8, quatro municípios se destacam pelo número de 

estabelecimentos rurais de agricultores familiares que praticam a agricultura orgânica: São 

Gabriel, com 484 agricultores, Presidente Dutra, com 205 agricultores, Barro Alto, com 140 e 

Canarana, com 115 agricultores familiares, representando 82% dos agricultores familiares de 

produção orgânica do Território. Esses municípios apresentam maior representatividade em 

número de agricultores que praticam agricultura orgânica, mesmo sem certificação, 

considerada como agricultura de base agroecológica. 

 

Figura 8:  Mapa dos municípios do Território de Irecê com maior ocorrência de agricultura familiar 
orgânica, 2013. 

 

 

               Fonte: ROCHA, Marilene. Com base nos dados da SEI, 2008 e IBGE, 2006. 
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A Agroecologia, nesse contexto, apresenta-se como a concretização de um 

conhecimento que deveria fazer parte da vida das pessoas, que deveria estar nos espaços 

escolares e não escolares, nos projetos do campo e da cidade, para dessa forma garantir o 

cuidado, a defesa da vida, a produção de alimentos e a consciência política e organizacional. 

 Vale ressaltar que no TII, como alternativa ao pacote agrícola da Revolução Verde, 

inicia-se a discussão acerca das práticas agroecológicas a partir do movimento da ―agricultura 

alternativa‖, que emergiu em vários centros de estudos do País, em 1970. Foi nesse período 

que se passou a buscar uma resposta à agricultura convencionalmente praticada, ―mas 

permaneceu inicialmente restrita a um pequeno grupo de intelectuais, em sua maioria, 

profissionais das ciências agrárias‖ (CALDART et al., 2012, p. 59). 

Em Irecê, a discussão sobre agricultura alternativa é trazida para os estudantes da 

Escola Agrícola de Irecê (ESAGRI), em meados da década de 1980 até a década de 1990, 

conforme relatado pelo responsável do Grupo de Apoio e Resistência Rural (GARRA), 

quando perguntado sobre o início da discussão sobre Agroecologia no TII.   

 

O trabalho que não se chamava nem agroecologia que é a questão de, na 

época se falava de agricultura alternativa[...] parte do nordeste criava essa 

articulação, daí oitenta a oitenta e nove, noventa[...] Então, vem dessa 

história aí do surgimento da questão da revolução, então desse surgimento 
do GARRA se pensava numa alternativa a esse modelo, „então vamos pensar 

na agricultura que não devaste tanto, em meios de produção pra isso‟, aí o 

GARRA surgiu com esse viés. Depois começou o GARRA a trabalhar a 
questão de educação ambiental, que era a preservação ao mesmo tempo 

trazendo uma alternativa de produção que seria a agricultura orgânica [...] 

botar o freio no desenvolvimento, e aí vem o ciclo de desenvolvimento 

mostrando a cada dia a questão sobre o uso do agrotóxico, a polêmica que 
tá causando, os casos de câncer e aí, vem, vem, vem chegando, e aí vem 

saindo da agricultura alternativa, aí vem agricultura orgânica e já vem todo 

o outro viés de produção como a agricultura biodinâmica, agricultura 
tradicional, agricultura ecológica, agricultura alternativa, tem a 

permacultura [...] (Informação verbal, Representante do GARRA, 2012). 

 

 Nessa mesma época surgem outras ONGs, como o Centro de Assessoria do Assuruá 

(CAA), Instituto de Permacultura em Terras Secas (IPETERRAS), entre outras organizações 

voltadas para o trabalho alternativo à agroquímica. O movimento vivido no TII está 

intimamente ligado ao início das discussões sobre agroecologia em nível nacional. 

 A agroecologia, nesse momento, configura-se como ―uma disciplina que fornece os 

princípios ecológicos básicos para estudar, desenhar e manejar agroecossistemas produtivos e 
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conservadores dos recursos naturais, apropriados culturalmente, socialmente justos e 

economicamente viáveis‖ (ALTIERI, 1989, p. 9). 

Na pesquisa de Mestrado, com o objetivo de compreender a influência da educação na 

construção de projetos de vida pelos jovens agricultores familiares agroecológicos do TII, 

entrevistei jovens agricultores familiares agroecológicos do Território de Identidade de Irecê 

que estão divididos em dois grupos: os que nasceram em famílias agroecológicas e aqueles 

que aderiram à agroecologia, após intervenções técnicas realizadas pelo Grupo de Apoio e 

Resistência Rural e Ambiental (GARRA) e por um engenheiro agrônomo da Empresa Baiana 

de Desenvolvimento Agrário (EBDA), que presta assistência técnica aos agricultores 

familiares da região. 

O sentido da agroecologia para os jovens participantes da minha pesquisa de Mestrado 

está ligado à continuidade da vida. Para os jovens que já nasceram em uma família 

agroecológica, parece ser natural pensar todo um agroecossistema sem agrotóxico, garantindo 

a vida de sua família e das gerações futuras. Para os jovens que vivenciaram uma agricultura 

familiar com uso de agrotóxicos, o sentido da agroecologia ganha um respeito maior, uma vez 

que eles percebem a melhoria da sua qualidade de vida e de todos à sua volta. 

Desse universo de agricultores familiares, continuo a dialogar com dois jovens e o 

engenheiro agrônomo que presta assistência técnica à família, com os quais trabalhei no 

Mestrado, agora aprofundando a discussão acerca das suas histórias de vida, focando em suas 

trajetórias educativas.  

Reconheço que existem vários outros jovens que também fazem essa resistência no 

campo com base na agricultura agroecológica, no Território de Identidade de Irecê, como 

também em outros estados brasileiros, entretanto, por questões metodológicas, escolho esses 

dois jovens para aprofundamento de categorias fundantes deste trabalho.   

 Os relatos desses jovens entrevistados demonstraram que as experiências educativas 

vividas por cada um deles perpassaram tanto por espaços escolares quanto por espaços não 

escolares. Os espaços escolares, quando pensados com base em projetos voltados para a 

realidade camponesa, a exemplo da ESAGRI e da Escola Técnica Agrícola Agroecológica de 

Canarana, possibilitam a efetividade do ato educativo, que é o de transformar o sujeito do 

conhecimento e de este conhecimento poder transformar as pessoas e o mundo à sua volta, 

tornando-o possível de se viver.  

Os espaços não escolares com os quais os sujeitos desta pesquisa se relacionaram 

foram diversos e, para cada um deles, havia um significado específico, assim como acontece 

com cada um de nós, por meio das nossas relações individuais com o coletivo: cada sujeito 
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constrói os seus percursos educativos que, entre si, são diferentes por essência. Entretanto, 

ressalta-se a importância desses espaços para a formação dos jovens pesquisados, haja vista 

que essas vivências formativas serviram de base para que adquirissem uma postura de tomada 

de posição em relação ao mundo.  

Como espaços de possibilidade de elaboração de projetos de vida, destacam-se aqui: o 

sindicato, a comunidade em que cada um vive, a família, o trabalho, a igreja, a roça e as 

relações estabelecidas com a Assessoria Técnica, que, no caso desta pesquisa, é realizada pelo 

GARRA e por um engenheiro agrônomo da EBDA, assim também com instituições públicas e 

mesmo privadas.  

 

3.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

No período da minha pesquisa do Mestrado, em 2012, com o objetivo de compreender 

os processos educativos vivenciados por famílias que desenvolvem a agricultura 

agroecológica, entendendo que poderia haver uma diferenciação de projetos entre jovens que 

sempre conviveram com práticas agroecológicas e outros que conviveram com práticas 

convencionais, escolhi, estrategicamente, uma família que representasse cada grupo. 

Entrevistei e realizei rodas de conversa com a família de dois jovens e o pai os quais nunca 

utilizaram agrotóxicos em sua plantação – denominam-se de família catingueira –, e mais dois 

outros jovens e o respectivo pai de outra família, de Ibititá, que já havia utilizado agrotóxico.  

As experiências educativas vivenciadas pelos jovens no TII sinalizam o efetivo papel 

da educação na sensibilização dos jovens para o envolvimento com o projeto da agricultura 

familiar agroecológica. A começar pelo GARRA, que foi fundado em 1989, por jovens 

estudantes da Escola de Agricultura de Irecê (ESAGRI), que foram motivados a trabalhar com 

a agricultura familiar agroecológica, após a disciplina Agroecologia. No Anexo 1, com a Ata 

de Fundação do GARRA, define-se o seu compromisso com um outro projeto de agricultura, 

apresentando algumas ações no programa de trabalho:  

 

Encaminhar o registro jurídico da entidade, cadastrar todas as propriedades 
com experiências na linha do GARRA e os produtores interessados, resgatar 

e documentar as práticas existentes e as variedades de espécies adaptadas, 

selecionar algumas propriedades que possam servir futuramente como 
núcleo de geração de tecnologia, programar eventos de divulgação como: 

participar na Semana de Arte, em fevereiro, na semana do meio ambiente, 

em junho, publicações em jornais de Irecê e no jornal do grupo de 
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Gameleira, estudar, em primeira etapa, possibilidades de apoio à 

comercialização dos produtos isentos de agrotóxicos (GARRA, 1989, p. 1).
1
 

 

Para o Doutorado, continuo com dois jovens que fazem parte da família caatingueira, 

família composta, em 2011, por avó, pai, mãe, quatro filhos, três netos e mais uma criança a 

caminho (uma das filhas estava grávida, por ocasião da pesquisa), ou seja, quatro gerações de 

uma mesma família, conforme demonstra a figura seguinte. Os dois filhos mais velhos moram 

em Lagoa Funda, vizinhos dos pais; um é vereador do município e a outra é professora. Os 

dois têm nível superior, estão fazendo especialização em um curso a distância oferecido na 

região. O filho, na época com 20 anos, concluiu o Ensino Médio, mora com os pais e trabalha 

na roça da família, junto com o cunhado e a mãe, contribuindo com a alimentação e o sustento 

da família. 

 

                        Figura 9: Família Caatingueira 

 

 
                    

                       Fonte: Arquivo da pesquisadora 

  

Quatro anos se passaram após a conclusão da dissertação, e muitas mudanças 

ocorreram nas vidas de cada um dos sujeitos entrevistados no Mestrado. Agora, durante esta 

pesquisa, reencontrei, na Feira Orgânica de Irecê, o pai e a mãe da família que entrevistei, no 

Mestrado, a que já havia plantado utilizando agrotóxico. Informaram-me que o filho mais 

novo, que estudou Agroecologia no Ensino Médio, agora está cursando Agronomia em Mato 

                                                
1
 Ata de fundação do GARRA, 04/11/1989 – Anexo 1. 
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Grosso; e o filho mais velho montou uma academia de ginástica no povoado perto das terras 

da família, reservando os finais de semana para ajudar os pais na plantação. 

Em virtude da dificuldade em encontrar os jovens dessa família, não os incluí na 

pesquisa atual. Os jovens da família caatingueira continuam desenvolvendo atividades ligadas 

à agricultura familiar agroecológica, o que, para este estudo, foi de fundamental importância 

para aprofundar a discussão acerca do papel formativo das experiências vividas por eles. 

Assim, analisei as trajetórias educativas de 2 desses jovens entrevistados no Mestrado, 

a saber: a jovem catingueira 1, o jovem catingueiro 2 e o engenheiro agrônomo que presta 

assistência técnica às famílias, a quem chamarei de sujeito referência do TII. 

 A jovem catingueira 1, hoje com 32 anos, é mãe de dois meninos, sendo um de 17 

anos e outro de 1 ano de idade. Tem uma relação amigável com o pai de seu segundo filho, 

que mora em uma cidade próxima à dela. Sustenta a sua família com a produção de hortaliças, 

galinha e ovos caipira. Também prepara refeições orgânicas em eventos realizados na região e 

desenvolve consultorias nas ONGs da região. É graduada em Pedagogia e especialista em 

Gestão, pela UNEB - Campus de Irecê, define-se pertencente à religião católica e reconhece a 

herança indígena, africana e europeia na sua constituição étnica. 

O jovem catingueiro 2, hoje com 24 anos, solteiro, trabalha com sua irmã, vendendo 

os produtos nas feiras que ocorrem em Irecê e em outras cidades do Território. Tem o Ensino 

Médio completo, trabalha também com o banco de sementes crioulas do TII, projeto aprovado 

pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, mora com seus pais; sobre o seu pertencimento 

religioso e étnico, define-se, basicamente igual à sua irmã, isto é, católico e com suas raízes 

na cultura indígena e africana. 

O sujeito referência do TII é engenheiro agrônomo, pesquisador e extensionista, 

atualmente Coordenador de Agroecologia da recém-criada BAHIATER. Natural de Recife-

PE, formou-se pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em janeiro de 1987; pós-

graduado em Metodologia do Ensino Superior, pela UNEB, e em Agricultura Orgânica, pela 

Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. 

Com base nos relatos do próprio informante, iniciou sua vida profissional como 

pesquisador, na Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia (EPABA), no ano de 1987, no 

município de Macaúbas, região da Serra Geral, onde realizou trabalhos com a cultura do 

algodão, feijão, milho e iniciou um trabalho com inventário tecnológico com o 

armazenamento do feijão, cultura da palma forrageira e o capim buffel. Nessa região, ele 

começou os primeiros contatos com a agroecologia, sua grande paixão profissional. 
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Após quase três anos e meio em Macaúbas, foi convidado para trabalhar em Irecê, 

onde deu continuidade ao trabalho de inventário tecnológico sobre o cultivo da mamona na 

microrregião desse município, além de trabalhar com experimentos de pesquisa com feijão e 

milho. 

Com a fusão da EPABA e a EMATERBA, em 1991, passou a chefiar o escritório local 

da EBDA, em Xique-Xique, onde coordenou os trabalhos técnicos e administrativos do 

escritório. Dentre outras atividades, ele implantou um Banco de Germoplasma com a cultura 

da manga, unidades de demonstração com frutíferas e, assim como em todos os demais 

trabalhos, seguiu a linha da agroecologia. 

Depois de três anos em Xique-Xique, ele retorna a Irecê, como pesquisador, e em 

seguida é nomeado subgerente de Pesquisa, da Gerência Regional da EBDA de Irecê, onde 

desenvolveu trabalhos com sorgo, feijão, algodão, mamona e milho. Dessa subgerência, 

migrou para atuar como subgerente de Extensão, setor no qual trabalhou com Reforma 

Agrária, Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e na coordenação do Núcleo de 

Comunicação da região de Irecê, com o programa de rádio da EBDA em Irecê, além de outras 

atividades, sempre divulgando a importância da agricultura agroecológica por meio de cursos 

e palestras. 

Chefiou durante seis anos a unidade da EBDA de Ibititá, onde ministrou vários cursos 

de agroecologia por meio do Centro de Formação dos agricultores Familiares do Território de 

Irecê (CENTREFERTIL), além de trabalhar as políticas públicas para os agricultores 

familiares. 

Mas a sua realização maior está na prestação de assistência técnica aos agricultores 

familiares, na área de agroecologia, mostrando que é possível a prática de uma agricultura 

com preservação ambiental, sem o uso de agrotóxico. Segundo ele, ―nunca deixará a visão 

técnica e ecológica, pois não pode se distanciar desse trabalho‖. Em 07 de março de 2013 foi 

nomeado Gerente Regional da EBDA de Irecê e, em seguida, recebeu o prêmio de 

extensionista do ano, pela EBDA. Os projetos Quintais Agroflorestais e de Segurança 

Alimentar do Rebanho, com a palma forrageira, e ações de agroecologia foram algumas das 

prioridades de sua gestão como gerente regional. 

Atualmente na BAHIATER, sua bandeira continua sendo totalmente agroecológica, 

por acreditar que esse seja o único caminho para produção de alimentos saudáveis, com 

preservação ambiental, respeito à mãe natureza e fortalecimento da agricultura familiar.  

Vê-se, portanto, que os sujeitos pesquisados do TII apresentam nas suas histórias 

coletivas e individuais intercruzamentos e desvios que contribuem para a constituição de 
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espaços férteis à construção de trajetórias educativas emancipadoras, destacando aqui a 

referência histórica dos movimentos sociais do campo, a influência da Igreja Católica, 

especificamente, das Comunidades Eclesiais de Base, também da Comissão Pastoral da Terra, 

esta que teve papel importante na luta a favor dos camponeses dessa região, as experiências 

com trabalhos coletivos, comunitários nos locais onde vivem e, principalmente, por 

desenvolverem atividades produtivas ―contra hegemônicas‖. 

Essas experiências implantam o sentido revolucionário do trabalho coletivo 

comunitário no TII e no Bairro do Alto das Pombas, periferia urbana de Salvador, dando 

significado às situações e aos acontecimentos da existência de cada um desses sujeitos, 

integrando assim as dimensões formativas, transformativas e de intervenção social.  
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4  O BAIRRO DO ALTO DAS POMBAS, O FATUMBI E SUAS LUTAS 

SOCIAIS 

  

Esta seção apresenta aspectos relevantes da história do Alto das Pombas, do Instituto 

Fatumbi e as lutas de seus moradores para a melhoria da qualidade de vida de crianças, 

jovens, adultos, na sua maioria negra, do bairro.  

 

4.1 O ALTO DAS POMBAS 

 

O nome do bairro, segundo relatam alguns moradores, deve-se ao fato de que naquela 

região havia uma grande quantidade de pombos e de outras aves, em virtude das muitas 

árvores que ali existiam e que atraíam muitos caçadores à procura do local, que fica num alto, 

para caçar pombos. Com o aumento das ocupações e construções de casas, o verde foi 

substituído pelo concreto, a derrubada de árvores virou uma prática e hoje os pombos não 

habitam mais o Alto das Pombas. 

O bairro faz fronteira com o Calabar, que é também um dos bairros populares 

localizados numa região nobre da cidade, ambos comprimidos pela expansão do mercado 

imobiliário. Desse modo, ambos os bairros vivem uma tensão permanente determinada pela 

disparidade de condições entre a modéstia de sua urbanização precária e a pujança dos 

paredões de arranha-céus que os cercam, como mostram as figuras 10 e 11, abaixo. 

 

Figura 10: Imagens do Bairro do Alto das Pombas 

 

Fonte: Acervo Público 

Figura 11: Imagens do Bairro do Alto das Pombas 

 

Fonte: Acervo Público 

 

Assim como os demais bairros edificados fora dos cânones urbanísticos, a localidade é 

considerada uma área de vulnerabilidade social. Está situado no Bairro da Federação, onde 

está presente a Universidade Federal da Bahia e que faz a ligação da parte antiga da Cidade de 
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Salvador com bairros mais recentes que ladeiam grande parte da orla marítima. O bairro 

possui uma única entrada para carros, sendo que as demais ruas possuem saídas, em direção 

ao Calabar e à Avenida Sabino Silva, apenas para pedestres.  

O largo situado no Alto das Pombas (Figuras 12 e 13) é famoso por ser um espaço de 

lazer, samba, culinária, mobilização política das entidades comunitárias e também espaço 

recreativo utilizado pelas escolas, em decorrência de falta de áreas de lazer nos prédios 

escolares. O bairro é conhecido, também, por ser vizinho do Cemitério do Campo Santo e 

possui muitos terrenos pertencentes à Santa Casa de Misericórdia que administra o cemitério.  

 

Figura 12: Largo do Alto das Pombas 

 

Fonte: Acervo Público 

Figura 13: Largo do Alto das Pombas 

Fonte: 

Acervo Público 

 

Em virtude da má distribuição de renda, fruto do modo de produção capitalista e 

reforçado pelo modelo de gestão das cidades – especificamente, neste caso, a cidade de 

Salvador, via de regra –, as regiões periféricas cercadas pela expansão urbana legitimada são 

espremidas por bairros de classe média, a exemplo de São Lázaro, Graça, Ondina e 

Centenário, formando um contraste, conforme apresentam os mapas seguintes (Figuras 14 e 

15). 

 O que se tem, portanto, é de um lado uma população que sobrevive por meio do 

mercado informal de trabalho, sem acesso a serviços de saúde e educação pública suficientes 

para o atendimento de suas necessidades; do outro lado, a concentração das melhores escolas, 

universidades, clínicas, hospitais e opções de lazer, justificando dessa forma a necessidade de 

ações voltadas para a melhoria das condições de vida dessa população. 

 

 

 

 

      Figura 14: Localização do Alto das Pombas 
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      Fonte: Google Maps, em 25/08/2014. 

 

 

       Figura 15: Localização do Calabar 

 

      Fonte: Google Maps, em 07/11/2016 

 

 

 

 

 

           Figura 16: Localização do Alto das Pombas  
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           Fonte: Google Maps, em 07/11/2016 

 

A luta pela melhoria da qualidade de vida no bairro e a organização política de 

diversos grupos são historicamente marcadas por um posicionamento reivindicatório que, 

segundo Kowarick (1987), colocava à luz do dia a ilegitimidade de um sistema que ignorava 

as necessidades mínimas de crescente contingente e se avolumava aos bairros pobres da 

cidade. 

Sobre os movimentos urbanos, Lúcio Kowarick acrescenta que estes passam a ser 

objeto de estudo, a partir de meados da década de 1970. 

 

Os estudiosos começam a perceber que, apesar da repressão instaurada no 
país pelo regime militar, algo se movia nas periferias das cidades: nos 

bairros desprovidos, fundamentalmente sob influência da Igreja Católica, 

surgiram aglutinações que reivindicavam por melhorias nos transportes, 

pavimentação e iluminação de ruas, creches e posto de saúde, extensão da 
rede de água e de esgoto. (KOWARICK, 1988, p. 315). 

 

 

 No Alto das Pombas, o que se verifica no início da década de 1980 é uma forte 

influência da Comunidade Eclesial de Base e a organização de grupos que surgem lutando por 

escola, posto de saúde e melhorias do saneamento básico no bairro. Segundo Kowarick: 

 

Foram estes microacontecimentos que fizeram com que as consciências 

soterradas pela repressão, num primeiro período, se mantivessem vivas e, 
num momento posterior, se reavivassem de maneira coletiva num 
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movimento de reconquista de uma identidade contra o mundo dominante. 

(KOWARICK, 1987, p. 316). 

 

Como exemplo podemos citar o Grupo de Mulheres do Alto das Pombas (GRUMAP), 

que tem um papel fundamental na formação de mulheres e jovens para assumirem o comando 

de ações políticas no Bairro. Trata-se de uma organização política, social, sem fins lucrativos, 

fundado em 08 de março de 1982, no fim da ditadura militar. É constituído, majoritariamente, 

por mulheres negras, moradoras do bairro. 

 Inicialmente, na década de 1970, um grupo de mães se reuniu na Igreja Católica do 

bairro com a finalidade de buscar soluções para problemas imediatos, sendo assim fundado o 

Clube de Mães. Com o passar do tempo houve uma ampliação desse clube e da quantidade de 

mulheres participantes. Já que muitas delas não eram mães, o grupo passou a ser chamado de 

Grupo de Mulheres do Alto das Pombas. 

 As atividades do grupo visam garantia de benefícios vitais, como educação, saúde, 

lazer e moradia para a população de baixa renda, sobretudo as mulheres, e assumem o 

compromisso político de lutar pela justiça social, pelo fim da desigualdade, da discriminação 

racial e da violência contra a mulher. Essas mulheres organizadas lutaram pelo fim da 

ditadura militar, pela Constituinte, pelas Diretas Já, contra a Carestia, direito à creche e 

tiveram participação em diversos eventos de luta por direitos humanos. 

 Segundo relatos das componentes do GRUMAP, essas mulheres enfrentaram a polícia 

e os caminhões do exército contra a carestia, juntamente com movimentos sindicais, lutaram 

por algumas conquistas de melhorias para a comunidade, como educação e saúde, o título de 

posse da terra, contra a violência doméstica e com a juventude, sempre atentando para as 

questões raciais e sociais.  

Outro agente também importante e de referência na história do bairro é a Paróquia do 

Divino Espírito Santo. Conforme relato de antigos moradores do bairro, no local onde seria 

construída a paróquia do Divino Espírito Santo, primeiro existia um cruzeiro. O mês de Maria 

e a Festa de Nossa Senhora das Graças despertou nos moradores a vontade de construir uma 

paróquia no bairro. A proprietária do terreno, Margarida Mercês, devido à sua grande 

devoção, doou o lote para criar a paróquia. Construiu-se, inicialmente, um barracão com os 

esforços da comunidade e o apoio do Padre Juarez. A construção definitiva foi realizada com 

muito sacrifício, sendo fundamental o apoio dos moradores, que arrecadaram fundos fazendo 

listas, livro de ouro e festas, de modo que em 07 de agosto de 1972 a obra foi concluída. 

Atualmente a paróquia realiza missas aos domingos, trabalhos com a comunidade e tardes de 
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convivência, além da experiência de grupos de jovens, Pastoral da Criança e Legião de Maria. 

A paróquia segue o calendário de festas arquidiocesanas. Abaixo, na figura 17, está a foto da 

Igreja da Paróquia do Divino Espírito Santo. 

 

                                 

                                Figura 17: Paróquia do Divino Espírito Santo 

 

 

    Fonte: Acervo Público 

 

Na Rua Teixeira Mendes e na Avenida Cardeal da Silva estão localizadas duas 

lavanderias comunitárias criadas nos anos 50 do século XX, com o intuito de promover a 

melhoria da qualidade e organização da profissão de lavadeira, por meio de um modelo de 

autogestão e produtividade. Coordenadas por grupos de trabalhos criados pelas próprias 

lavadeiras e sob a supervisão da Coordenação de Desenvolvimento Comunitário da 

Superintendência de Assistência Social do Governo do Estado da Bahia, as lavanderias são 

um espaço onde as mulheres estabelecem relações interpessoais, recebem informação sobre 

administração de núcleos de trabalho, têm acesso a palestras sobre noções de saúde, higiene e 

modernização das técnicas de lavagem e conservação das peças de roupas.  

Como podemos ver nas fotos seguintes (Figuras 18 e 19), a lavanderia, o posto de 

saúde e a Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima foram 

construídos lado a lado, inclusive, utilizando as mesmas paredes, porque na época da 

construção, na década de 1970, o objetivo era deixar as crianças na creche enquanto as mães 

trabalhavam lavando roupas para ganho.  
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Figura 18: Lavanderia do Alto das Pombas 

 

Fonte: Acervo Público 

Figura 19: Lavanderia do Alto das Pombas 

 

Fonte: Acervo Público 

 

 

O bairro possui duas escolas municipais, construídas por reivindicação das mulheres e 

mães do Alto das Pombas, com oferta de ensino para crianças de quatro anos até o quinto ano 

do Ensino Fundamental. A Escola Municipal Tertuliano de Góes atende crianças de quatro até 

os seis anos e a Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima recebe 

crianças a partir dos sete anos de idade. A escola também funciona à noite, ofertando o curso 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

                                 Figura 20: Escola Municipal Tertuliano de Góes 

 

                  Fonte: Acervo Público 

 

O Grupo de Mulheres do Alto das Pombas (GRUMAP) e o Fatumbi desenvolvem 

diversas ações em conjunto com as escolas do bairro e são também responsáveis pelas muitas 
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atividades culturais, artísticas e de assistência social na localidade, a exemplo do Grupo 

Panteras Negras, Capoeira de Saia, O dia das Mulheres, O Natal na Praça, feiras de saúde, 

distribuição de cestas básicas, entre outras ações. 

 

4.2 O INSTITUTO FATUMBI 

 

O nome Fatumbi surge da denominação dada ao fotógrafo e antropólogo francês Pierre 

Verger, radicado na Bahia, que se tornou famoso por suas fotografias as quais documentavam 

a rica cultura negra do estado. Fatumbi foi, portanto, seu nome de batismo no candomblé afro-

baiano e significa ―renascido pelo Ifá‖. De acordo com o próprio Verger, Ifá lhe ―entregou ao 

mundo‖. Eis o objetivo do Instituto Fatumbi – aquele que me faz renascer: entregar um 

mundo mais justo e menos desigual.    

O Fatumbi – ―Aquele que me faz renascer‖ é uma organização da sociedade civil, sem 

fins lucrativos, cujo objetivo é o desenvolvimento de diagnósticos sóciocomunitários e 

projetos de intervenção social. Logo, seu interesse está direcionado à promoção, ao 

gerenciamento e à execução de projetos, ações e programas nas áreas de desenvolvimento e 

assistência social, educação, saúde, esporte, lazer. 

Apesar de fundado em 2010, os ideais que nortearam a criação do instituto são bem 

mais antigos. Remontam ao ano de 2001, com o advento do programa federal ―Capacitação 

Solidária‖, do qual se obteve apoio necessário para a realização de um projeto de inclusão 

digital voltado ao público jovem carente dos bairros do Alto das Pombas e do Calabar. Esse 

projeto se chamava Fatumbi. 

Após a realização desse projeto, diversas demandas apareceram, desde aquelas 

interligadas aos adolescentes atendidos pelo projeto a outras que demandavam uma ampliação 

de atendimento de ações para suas respectivas famílias, escolas e outros espaços de 

convivências desse público. 

Ao longo de dez anos de existência foram atendidas mais de 4 mil pessoas entre 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, envolvidos em programas de atendimento à saúde, 

assistência social, encaminhamento para rede de garantias de direitos, recreação infantil, 

preparação para o mercado de trabalho, mobilização social e produção de eventos 

comunitários. 

O instituto, no seu regimento, apresenta como Missão desenvolver com excelência 

atividades de promoção da assistência social para os que mais necessitam. Como Visão 
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tornar-se referência na promoção de ações assistenciais, tendo o usuário como protagonista e 

com base nestes valores: perseverança, compromisso, solidariedade e dedicação.  

A história do Fatumbi se inicia no ano de 2001, quando a Sociedade Cultural e 

Recreativa Beneficente e Esportiva São Salvador, mais conhecida como Associação de 

Moradores do Alto das Pombas ou Sociedade São Salvador, busca recursos financeiros na 

Fundação José Silveira, no Fórum de Combate à Violência e na Universidade Federal da 

Bahia- Fundação Kellogg para o desenvolvimento de atividades que visem à diminuição dos 

índices de violência dentro da comunidade. 

A Associação Beneficente Recreativa e Esportiva São Salvador nasceu em 24 de junho 

de 1953 com a finalidade de defender os direitos básicos dos moradores do Alto das Pombas, 

bairro que durante toda a sua história contracena com a luta permanente pelo respeito à 

cidadania, por meio do acesso aos diversos serviços públicos de nossa cidade, bem como à 

posse da terra. 

A luta vivida pelas mulheres do bairro do Alto das Pombas deu suporte para que os 

jovens se mobilizassem e, junto com a Associação de Moradores, em 2001, por meio do Liceu 

de Artes e Ofícios da Bahia, tivessem acesso ao Edital de Apoio ao Programa Capacitação 

Solidária (AAPCS), lançado em 2001/2002. Tratava-se de um Edital de Concurso de Projetos 

para Capacitação Profissional de Jovens, com o propósito de estabelecer parcerias e mobilizar 

recursos para avaliar, financiar e monitorar projetos sociais e, assim, contribuir para a 

melhoria das condições de empregabilidade dos jovens e o fortalecimento das organizações da 

sociedade civil. Esse foi o primeiro concurso do qual a associação e seus parceiros 

participaram e obtiveram aprovação com o curso de Introdução à Informática. 

A responsabilidade desse projeto esteve a cargo de Rogério Alves da Silva, como 

Coordenador do Projeto e instrutor de Informática, que contou com o apoio de Rodrigo Alves 

da Silva, pertencente ao Grupo de Jovens da Paróquia do Divino Espírito Santo e do Grupo de 

Trabalho em Educação do Alto das Pombas, que assumiu a disciplina de Matemática. Juntos 

se articularam com a Paróquia de Nossa Senhora das Graças, que disponibilizou espaço para 

as aulas, a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que contribuiu com o espaço e 

equipamentos, e a Aliança Francesa, com o palco para aulas de Teatro.  

A primeira turma contou com a participação de 30 jovens de até 20 anos de idade, 28 

solteiros, 02 casados, 17 meninas e 13 meninos, com renda familiar de um a dois salários 

mínimos. No processo de avaliação do curso que está documentado no Relatório Final da 

turma esses jovens relataram que foi uma grande oportunidade de ampliação de seu universo 
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cultural e expectativa de melhoria em suas vidas, além das possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho. 

 Apresentaram mudanças significativas quanto à postura, forma de se comunicar, 

respeito à opinião do outro, modo de expor suas ideias e avaliações, bem como elevação da 

autoestima. Tiveram a oportunidade de expor seus sentimentos em avaliações que foram 

sempre feitas de forma aberta e transparente, possibilitando uma relação saudável, 

favorecendo o crescimento de todos. 

Essa primeira experiência foi um marco inicial para a continuidade de trabalhos 

voltados para o beneficiamento dos jovens da comunidade, mas a experiência do Fatumbi não 

se encerra nessa etapa. Foram entrevistados alguns desses jovens, que participaram das turmas 

de 2001, 2006, 2007, 2008 e 2012 sendo possível identificar o papel formativo das 

experiências vividas e a relevância desse momento para a constituição do que eles são hoje. 

Essas entrevistas fazem parte do Projeto Travessias, aprovado, em 2014, pela 

Secretaria Municipal da Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), pelo Instituto 

Fatumbi, visando ao acompanhamento da história de 25 jovens beneficiados pelo Programa 

Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, Projovem Adolescente e Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o objetivo de dar maior visibilidade aos 

impactos das políticas públicas para as juventudes na comunidade do Alto das Pombas e seu 

entorno. 

Minha inserção nessa equipe se deu a convite do Instituto Fatumbi, em decorrência do 

meu estudo sobre juventude e do meu interesse em conhecer a realidade dos jovens do Alto 

das Pombas, além de ser conhecida no bairro, pois atuei como professora, diretora e depois 

vice-diretora do turno noturno, no período de 2002 a 2015. Minha participação foi importante 

porque contribuiu para o aprofundamento da minha pesquisa de Doutorado, oferecendo-me 

subsídios para fundamentar a discussão acerca das políticas e seus impactos na vida cotidiana 

de jovens de classe popular. 

O caminho percorrido até o presente momento no Projeto Travessias envolve um 

trabalho desenvolvido ao longo dos cinco meses, respeitando às seguintes etapas que 

contribuíram para o sucesso das ações realizadas: 

1ª etapa - Composição da Equipe de Trabalho 

Composta por Pablo Adrian Lopes Rocha, estudante de Letras da UFBA, Jurandy dos 

Santos Almeida, estudante de Gestão de Recursos Humanos da UNIJORGE, Flávia Lorena de 
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Souza Araújo, professora da UNEB e Rodrigo Alves da Silva, Diretor Executivo do Instituto 

Fatumbi. 

2ª etapa - Planejamento e Definição da Metodologia de Trabalho 

Planejamos e definimos a metodologia, o universo dos entrevistados e os prazos para a 

realização das entrevistas. Definimos trabalhar com entrevistas semiestruturadas. 

3ª etapa - Realização das Entrevistas 

Inicialmente, fez-se necessário ajustar o horário disponível do entrevistado com o da 

equipe, para que a partir daí pudéssemos aplicar o questionário previamente discutido e 

elaborado pela equipe de trabalho.  

Foram estruturados três modelos de questionários: um para os jovens egressos dos 

Projetos Sociais (Apêndice A), outro para os parceiros que contribuíram na execução dos 

Projetos (Apêndice B) e outro para os familiares desses jovens entrevistados (Apêndice C). 

Para a execução das entrevistas foi necessário elaborar um Termo de Uso de Imagem, 

que foi devidamente preenchido, assinado pelo entrevistado e arquivado pelo Instituto 

Fatumbi.  

As sessenta entrevistas foram realizadas em dupla, gravadas e acompanhadas de 

fotografia e depois encaminhadas para transcrição, para que pudéssemos atingir um maior 

público de participantes dos projetos desenvolvidos pelo Instituto Fatumbi.  

As entrevistas tinham como objetivo provocar os jovens a explorarem a importância 

dos Programas Sociais em suas vidas, considerando o seu processo de formação de sujeitos de 

direitos.  

Das sessenta entrevistas foram selecionadas vinte e cinco, sendo realizadas com jovens 

de 20 a 30 anos, para análise neste trabalho, com o objetivo de traçar um panorama da 

realidade dos jovens do Alto das Pombas os quais passaram pelos projetos sociais 

desenvolvidos na comunidade, uma vez que, nesse momento, o Instituto tem se dedicado a 

desenvolver atividades voltadas para as crianças do bairro. As demais entrevistas compõem o 

acervo do Projeto Travessias, do Instituto Fatumbi. 

Esse grupo de vinte cinco jovens é composto por nove mulheres e dezesseis homens; 

duas mulheres são mães e dois homens são pais, todos concluíram o Ensino Médio. 

Atualmente, possuem ocupações diversas. Apenas uma jovem está desocupada, pois havia 

chegado há pouco tempo de São Paulo e ainda não havia conseguido uma ocupação. Os 

demais estão ocupados da seguinte forma: quatro universitários, três militares, onze trabalham 

na área de serviços/comércio, um músico, um aposentado por invalidez (paralisia cerebral), 
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três trabalham na área de tecnologia e um trabalha como pedreiro, conforme demonstra a 

figura 22. 

 

              Figura 21: Ocupações dos entrevistados - Projeto Travessias 

 

 

              Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Em tempos de alto índice de desemprego e falta de ocupação na faixa etária em que 

esse grupo se encontra, os dados apresentados são animadores, considerando-se que todos têm 

o Ensino Médio concluído, quase cem por cento dos jovens estão ocupados, um terço 

adentrou a universidade, outra parte tem perspectiva de continuar estudando.  

Essa mostra de jovens comprova a importância de programas e políticas voltados para 

as Juventudes, iniciados em meados dos anos 1990, porém efetivados a partir dos anos de 

2001/2002. De fato, essas experiências mudam as perspectivas de vida dos jovens, 

principalmente aqueles que habitam as periferias.  

Quando perguntados sobre as mudanças ocorridas na comunidade com a realização 

dos projetos citados, 100% disseram que o projeto trouxe mudanças para a comunidade, 

afastando os jovens e as crianças da rua, por meio de atividades profissionalizantes. Foram 

desenvolvidas ações que proporcionaram melhorias na saúde, na cultura e no lazer da 

comunidade do Alto das Pombas, destacando-se as seguintes: gincanas com arrecadação e 

distribuição de alimentos, feiras de saúde, campanhas para a limpeza do bairro, ações sociais 

para retiradas de documento, festas juninas, Natal para as crianças. 

 Quando questionados sobre como tiveram conhecimento do projeto, quatro disseram 

ter sido por intermédio de pessoas que já haviam participado em outra turma; sete 
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mencionaram a indicação dos familiares, na maioria pela mãe, que, em alguns casos, foi quem 

fez a matrícula do filho; dez dos entrevistados falaram que foram se inscrever por indicação 

de amigos próximos e quatro participaram do trabalho a convite do orientador do projeto.  

Podemos perceber, na leitura do gráfico seguinte (Figura 23), como é importante a 

ação da família e de amigos para incentivar a movimentação de jovens para participação de 

projetos e ações que dão sentido a vida deles. 

 

            Figura 22: Como conheceu o Projeto 

 

 

             Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Sobre as expectativas no início do projeto, nove sinalizaram que só queriam preencher 

o tempo; dois disseram que o interesse era pela bolsa oferecida; onze responderam que 

desejavam aprender coisas novas; um falou que buscava se profissionalizar e dois afirmaram 

que, no início das turmas, não tinham nenhuma expectativa. Verifica-se, portanto, ao analisar 

os dados existentes no gráfico seguinte (Figura 23), que se tratava de um grupo dividido, com 

expectativas diferentes.  
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                   Figura 23: Expectativas no início do Projeto 

 

 

                  Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

Mesmo com um grupo com interesses diversos, tendo pessoas interessadas por 

aprendizagens novas e outras não – o que é comum acontecer quando trabalhamos em 

educação social – as atividades com as turmas foram iniciadas, as mediações realizadas e o 

processo de formação humana se concretizando. 

Um ponto importante que destacamos em nossa análise é que, ao longo do processo, 

tanto os que tinham expectativas de aprendizagem de novos conteúdos quanto os que não 

tinham expectativa alguma sinalizaram a riqueza de aprendizagens que eles obtiveram, em 

diversos momentos da formação. Todos eles se colocavam, de forma emocionada e saudosa, 

quando lembravam experiências marcantes vivenciadas durante o curso, exceto um dos 

entrevistados que afirmou não se lembrar de nenhum momento marcante.  

O papel da educação é este: despertar as consciências, para que, desse modo, os 

indivíduos transformem a si mesmo, o seu entorno e, sobretudo, as condições de vida que lhes 

são impostas.   

Como podemos verificar no gráfico seguinte (Figura 24), as viagens/atividades de 

lazer (dez pessoas) e os trabalhos comunitários (onze pessoas) tornaram-se inesquecíveis para 

os jovens que participaram do trabalho desenvolvido pelo Fatumbi. Ainda, dentre os membros 

do grupo, três deles destacaram alguma aula que foi muito especial e apenas um jovem não 

lembrou de um momento especial. 
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Figura 24: Experiências marcantes  

 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

 Esses dados nos levam a refletir acerca do processo de construção do conhecimento 

sob o olhar do aluno. Muitas vezes, nós professores, acreditamos que o excesso de conteúdo 

teórico é essencial e suficiente para a formação de sujeitos críticos e reflexivos. Entretanto, ao 

considerarmos a perspectiva do aluno, passamos a compreender que, para se efetivar o 

processo de aprendizagem, faz-se necessário o exercício prático do conteúdo aprendido, para 

que assim a aprendizagem seja importante na vida do sujeito aprendente, isto é, que tenha um 

real significado.  

 Durante a abordagem sobre os conhecimentos adquiridos pelos jovens nos cursos dos 

quais participaram, verifiquei que as respostas eram diversas, contudo caberiam numa análise 

com base nos quatro pilares da educação para o século XXI, da UNESCO, propostos por 

Jaques Delors (2011), que traz como quatro saberes essenciais ―o saber, o saber fazer, o saber 

ser e o saber conviver‖. Nessa perspectiva, para agrupar as respostas usei os quatro saberes 

essenciais, organizando dois grandes grupos, um deles relativo às respostas ligadas ao 

saber/saber fazer, e o outro referente às respostas relacionadas ao saber ser/conviver. 

No universo dos vinte e cinco jovens entrevistados, dezesseis deles responderam uma 

diversidade de aprendizagens: ouvir melhor as pessoas, vencer a timidez, aprender a falar em 

público, ser mais responsável, estabelecer metas, saber escolher, conviver em grupo, ter mais 

paciência, vestir-se adequadamente, todas elas ligadas ao saber ser e ao conviver. Por sua vez, 

os outros nove jovens responderam que nos cursos dos quais participaram desenvolveram 

aprendizagens sobre doenças sexualmente transmissíveis, coleta seletiva do lixo, informática, 
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português, saúde corporal e bucal, museus, relacionados ao saber e saber fazer 

(conhecimento). O gráfico seguinte (Figura 26) ilustra esses dados, evidenciando que os 

conhecimentos relacionados ao saber ser e conviver se destacam em relação ao saber e saber 

fazer. 

          

            Figura 25: Conhecimentos adquiridos 

 

 

            Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

Por fim, ao indagarmos sobre os fatores para o sucesso do projeto, nove jovens 

destacaram que o sucesso se deu em decorrência do trabalho desenvolvido pelo 

coordenador/mediador; oito atribuíram à metodologia dos trabalhos desenvolvidos; cinco 

afirmaram ter sido em virtude da dedicação de toda a equipe e três dos jovens disseram que 

foi a perseverança e determinação de todos, ou seja, estudantes e mediador.  

                

               Figura 26: Fatores para o sucesso do projeto 

 

 
                

 Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Desse modo, verifica-se que todos os entrevistados reconheceram o sucesso dos cursos 

em termos de aprendizagem e que foi um conjunto de fatores que contribuiu para o sucesso do 

trabalho desenvolvido, tais como a metodologia, o papel do coordenador/ mediador e, 

sobretudo, o compromisso e o vínculo afetivo construído entre estudantes e mediador.  

 

4.3 POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA AS JUVENTUDES E O PROTAGONISMO DO 

FATUMBI 

 

Em 2006, o Instituto Fatumbi desenvolveu uma turma do Programa Agente Jovem, 

com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria 

dos Direitos da Juventude, com os seguintes eixos temáticos: Identidade, Saúde/Higiene, 

Ética, Cidadania, Drogas, Desenvolvimento Pessoal e Social, Trabalho e Renda, 

Comunicação, Cultura, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Violência e Segurança Pública, 

Etnia e Consciência Negra e Projeto de Vida. 

Essas temáticas foram discutidas ao longo do ano, no turno oposto ao das aulas dos 

estudantes, e tinham como espaço de experimentação desses jovens a própria comunidade do 

Alto das Pombas. Esses jovens organizavam atividades recreativas com as crianças das 

escolas públicas do bairro, contribuíam com a limpeza, infraestrutura das escolas, 

participavam de campanhas do Posto Médico e da Igreja, contribuindo assim para uma 

consciência efetivamente cidadã, tanto dos próprios jovens quanto dos demais membros da 

comunidade os quais se envolveram nessas práticas. 

O Programa Agente Jovem foi executado em duas turmas, nos anos de 2006 e 2007, 

sendo incluído posteriormente o ProJovem
2
, que passa a se constituir como uma política para 

os jovens brasileiros. 

Em uma breve cronologia das políticas de juventude no Brasil e no mundo, vale 

destacar políticas que modificaram a forma de ver os jovens como um ―problema social‖, 

passando a vê-los como sujeitos de direitos e com suas especificidades, desse modo 

enfrentando a estigmatização a que foram condenados os jovens oriundos de classes 

populares. 

                                                
2 O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) na modalidade urbana visa à formação integral do 

jovem entre 18 e 29 anos que não concluiu o Ensino Fundamental, para inseri-lo no mercado de trabalho e 

possibilitar a ele o exercício da cidadania. ProJovem Urbano - Secretaria de Estado da Educação. Disponível em: 

www.educacao.pr.gov.br/modules/conteúdo. 

 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=134
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Cronologicamente, no Brasil, em 1990 foi aprovado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), oriundo das pressões da sociedade, e que, mesmo não abordando 

especificamente os direitos da juventude, é responsável por garantir o respeito à criança e ao 

adolescente, considerando a faixa etária até 18 anos, o que sinaliza uma preocupação do poder 

público em assegurar direitos fundamentais para esse segmento da sociedade. 

No âmbito mundial, em 1995 foi elaborado o Programa de Ação Mundial para Jovens 

(PAMJ), sob a coordenação da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1998 realizou-se 

a I Conferência Mundial de Ministros de Juventude e o Fórum Mundial de Juventude do 

Sistema das Nações Unidas. No ano de 2001 foi elaborada, em evento no Senegal, a 

―Estratégia de Dakar de empoderamento da juventude‖. 

Todas essas discussões sobre a juventude, em nível mundial, repercutiram também no 

Brasil, que passa a desenvolver, por meio de diferentes ministérios, um programa direcionado 

à juventude. Baseado em Abel (2007), destacam-se alguns programas prioritariamente 

acessados pelos jovens: Pró-Jovem (Ministérios da Educação, do Trabalho e de 

Desenvolvimento Social), Programa Universidade Para Todos (Ministério da Educação), 

ProEja (Ministério da Educação), Agente Jovem (Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome), Primeiro Emprego e Consórcio Social da Juventude (Ministério do 

Trabalho e do Emprego), Pronaf Jovem ( Ministério do Desenvolvimento Agrário), Escola de 

Fábrica, (Ministério da Educação), entre outros.  

  Em 2003, por iniciativa do Ministério da Educação, cria-se a ―Comissão Especial de 

Políticas Públicas para a juventude‖ que realiza a ―I Semana Nacional de Juventude‖ e o ―1º 

Encontro da Juventude pelo Meio Ambiente‖ (REJUMA), como eventos sinalizadores para a 

unificação dos Programas já desenvolvidos para a juventude. 

Um fato observado é que cada ministério já estava desenvolvendo um programa 

próprio direcionado à juventude, de forma estanque e sem nenhuma articulação com os outros 

ministérios, o que gerava ações com poucos resultados e muitos programas sendo 

desenvolvidos, sem que o jovem, o mais interessado, tivesse acesso a eles. Diante dessa 

fragilidade, em 2004, por iniciativa do Governo Federal, cria-se o Grupo de Trabalho 

Interministerial, incluindo-se aí o Ministério da Educação, Trabalho e Renda, 

Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente, Desenvolvimento e Combate à Fome, entre 

outros. 

Nesse mesmo ano, por solicitação da sociedade civil, realiza-se a Conferência 

Nacional de Juventude, ao mesmo tempo em que foi também lançado o Índice de 

Desenvolvimento da Juventude, pela UNESCO. Simultaneamente realizou-se o Diálogo 
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Nacional de Movimentos e Organizações Juvenis, implementado pela UNE, além da criação 

do Fórum Nacional de Movimentos e Organizações Juvenis e a Rede Nacional de Juventude 

que suscita a participação dos movimentos sociais e da sociedade civil na estruturação de 

políticas públicas para as juventudes.  

Tais ações impulsionaram a apresentação e aprovação dos Projetos de Lei do Plano 

Nacional de Juventude e da Proposta de Emenda Constitucional, que traz na sua pauta a 

inclusão do termo ―juventude‖ na Constituição Brasileira.  

Como resultado da mobilização social, em 2005 ocorre o lançamento da Política 

Nacional de Juventude e a criação da Secretaria, do Conselho e o Programa de Inclusão de 

Jovens - PROJOVEM (Lei nº 11.129/2005) que visa ampliar o atendimento do jovem entre 15 

e 29 anos fora da escola e sem formação profissional. Criado a partir da integração de seis 

programas já existentes, quais sejam: Agente Jovem, Saberes da terra, Projovem, Consórcio 

Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola de Fábrica (BRASIL, 2006). 

No bojo desses acontecimentos, o Instituto Fatumbi, inserido na discussão acerca das 

políticas públicas para a juventude no Brasil, participa de Conferências Municipais, Estaduais 

e Nacionais e continua o seu trabalho com os jovens do Alto das Pombas. Em 2008, o 

Instituto desenvolveu duas turmas de um curso com apoio do Projovem, atendendo a cerca de 

60 jovens que, de acordo com acompanhamento feito pelo próprio Instituto, estão fazendo 

curso universitário, inseridos profissionalmente e também contribuindo com o Alto das 

Pombas, trabalhando como membros do Fatumbi, desenvolvendo atividades com as crianças 

do bairro. 

Atualmente, as ações do Instituto estão voltadas para as crianças e adolescentes do 

Alto das Pombas, e também estenderam suas ações também para os jovens e crianças ligados 

a outras instituições educacionais do bairro. Esse grupo de jovens tem desenvolvido um 

trabalho em parceria com as escolas e atende a 46 crianças, entre 07 e 14 anos de idade, 

desenvolvendo atividades como aulas de percussão, dança e teatro.     

Outra ação do Instituto Fatumbi é o projeto Alabá que visa possibilitar a crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, pertencentes às escolas municipais locais, 

a aprendizagem de temas relacionados aos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Saúde, Cidadania, entre outros, tendo a música como principal instrumento 

motivador, no entendimento de que as crianças têm muito a contribuir na sociedade do hoje e 

não somente na sociedade do futuro, como muitas vezes essa ideia é imposta e propagada. 

Esse Projeto foi criado no ano de 2010, com o objetivo de desenvolver habilidades 

artísticas em crianças e adolescentes e atender a demandas socioassistenciais de suas famílias. 
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Seu território de abrangência é a região que circunda o bairro do Alto das Pombas (Calabar, 

Roça da Sabina, Rua Souza Uzel, Rua Miguel Lemos, Gantois, IBIT), local onde está 

estabelecida a sede do Instituto e onde acontece parte das atividades oferecidas dentro do 

programa. 

  As ações do Projeto se ampliaram de modo a se tornar um Programa que atende às 

crianças e suas famílias, desenvolvendo as seguintes ações: oferecer equipe especializada no 

atendimento médico, jurídico, nutricional e de serviço social para acompanhamento e 

encaminhamento à rede de proteção de direitos, conforme demandas apresentadas pelas 

famílias; desenvolver para crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 17 anos, a prática 

esportiva do futebol, voleibol, handebol, sempre realizado em dois horários semanais no 

Centro de Esportes da Universidade Federal da Bahia, no bairro de Ondina; e auxiliar as 

crianças e os adolescentes no fortalecimento dos conhecimentos obtidos dentro da escola, 

aprimorando a leitura, a escrita e o raciocínio lógico. 

  Também são desenvolvidas oficinas de arte nos campos da música (canto coral, flauta 

doce, percussão e violão), teatro, dança, artes plásticas e visuais, focados na formação cidadã 

e na importância desse mecanismo para a transformação social. Os estudantes visitam 

museus, teatros, espaços culturais ainda não conhecidos pelos beneficiários do projeto, a fim 

de promover o intercâmbio com diferentes culturas e manifestações artísticas. 

 Nesse programa são realizadas, periodicamente, visitas às casas dos beneficiários e às 

escolas onde os participantes estão matriculados a fim de fortalecer os vínculos institucionais 

e de auxiliar no encaminhamento de demandas apresentadas pelas famílias, bem como realizar 

todo o acompanhamento nutricional e distribuir, de forma sistemática, alimentos que 

agreguem valor nutritivo à mesa das famílias, contando com o apoio da Fundação José 

Silveira
3
 e de outros parceiros. 

  Para o atendimento de todas as demandas, o Instituto possui uma equipe formada por 

Assistentes Sociais, Pedagoga, Agentes Sociais, Educadores, Estagiários, Assistentes 

Administrativos e Auxiliares de Manutenção mediante suporte financeiro e/ou técnico 

próprio, de parcerias com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB) e projetos aprovados via editais publicados pela Secretaria da Promoção da 

Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI), Secretaria Municipal de Educação 

(SMED) e outras instituições de fomento a projetos sociais. 

                                                
3 Instituição privada e de utilidade pública, sem fins lucrativos, a Fundação José Silveira concentra seu trabalho 

na área de saúde e em atividades voltadas à promoção da qualidade de vida dos cidadãos em situação de maior 

vulnerabilidade. A FJS realiza, ainda, ações nas áreas de pesquisa, saúde ocupacional, projetos e consultorias 

voltados à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. 
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Vejo essa experiência como etapa inicial do meu trabalho de campo que traz uma 

dimensão intensa de subjetividade, conforme apresenta Brandão:  

 

A experiência de trabalho de campo tem uma dimensão muito intensa de 
subjetividade. Ou seja, ainda que o antropólogo possa se armar de toda uma 

intenção de objetividade, de obtenção, de produção de dados e informações, 

os mais objetivos, os mais reais (não sei se com aspas ou sem aspas) 
possíveis, de qualquer maneira, muito mais do que em outros casos, todo 

trabalho de produção de conhecimento aí se passa através de uma relação 

subjetiva. A pessoa que fala, fala para uma outra pessoa. Uma relação entre 
pessoas que tem uma dimensão social, e uma dimensão afetiva se estabelece. 

Dados de troca, de sinais e símbolos entre as pessoas se estabelecem 

inevitavelmente e isso marca não só a realização do trabalho, mas o material 

produzido por esse trabalho realizado. (BRANDÃO, 2007, p.12). 
 

 Com esse propósito, estou me inserindo na vida desses jovens, buscando apreender e 

compreender a configuração singular de fatos, de situações, de relacionamentos, de 

significações, de interpretações que cada um imprime em sua própria existência e que funda o 

sentimento que tem de si próprio como ser único. Para tanto, faz-se necessário um 

aprofundamento na história de vida de dois jovens, uma mulher e um homem, os quais serão 

aqui denominados Jovem do Alto das Pombas 1 e Jovem do Alto das Pombas 2, 

respectivamente, e o coordenador/mediador a quem denominarei de Sujeito Referência do 

Alto das Pombas. 

 A Jovem do Alto das Pombas 1 tem 24 anos de idade, participou da turma do Agente 

Jovem, mora com os pais e o irmão mais novo, a mãe é dona de casa e o pai é mecânico. 

Fazia análise e desenvolvimento de sistemas na Faculdade Rui Barbosa, mas trancou a 

matrícula porque não tinha condições de continuar pagando; continua estudando e se 

preparando para ingressar na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Trabalha dando suporte 

informacional para empresas. Fisicamente, define-se uma pessoa magra, pequena, cabelo 

cacheado, crespo, míope, com algumas tatuagens e declara que seu pertencimento religioso é 

a Umbanda. 

 O Jovem do Alto das Pombas 2 tem 24 anos de idade, faz parte da gestão financeira e 

administrativa do Instituto Fatumbi, é estudante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

no curso de Letras Vernáculas, e faz parte, também, de duas casas espirituais: uma que é de 

estudo e outra que é de desenvolvimento mediúnico. Fisicamente, ele se define como uma 

pessoa madura para a idade que tem, alto, negro, forte, olho castanho escuro, uma pessoa 

bonita por dentro, linda por fora, autoestima sempre positiva, acredita nele e o seu maior 

desafio é sempre se permitir ao novo, avançar, compreender, prosseguir.  
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 O Sujeito Referência do Alto das Pombas tem 37 anos de idade, é diretor do Fatumbi e 

presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Fisicamente, define-se como 

―nem gordo nem magro‖, é uma pessoa que gosta de trabalhar, e sabe trabalhar. Teve muitos 

sonhos frustrados, uma pessoa de coração muito bom, mas muitas vezes besta. É estudioso, 

adora estudar, escrever, emitir opiniões. É uma pessoa cuja presença causa polêmica e isso foi 

sua marca na vida toda. Hoje já não causa mais tanta polêmica, porque se tornou mais 

ponderado. É um pai dedicado, criou o próprio filho sozinho, adotou uma pessoa com a 

necessidade de ter realmente uma família formal para cuidar. Ainda na sua declaração, sob 

seu ponto de vista, é generoso e impaciente. Em alguns momentos, intolerante. É uma pessoa 

de fé, filho de orixás intempestivos, tem uma alquimia enorme com Exu, que o conduz para o 

amor e para o ódio.  

Sobre suas estratégias de comunicação, o Sujeito Referência do Alto das Pombas 

afirma: 

 
Amo comunicar, tudo o que eu faço com propositadas comunicações. Então, 

cada grito é uma comunicação que eu preparei pra ver a resistência da 

pessoa pra, a partir do atingido emocional, implantar na pessoa a 
supremacia psicológica. Então sou muito estrategista pra isso. Eu consegui 

coordenar legiões de pessoas assim, utilizando... Uma coisa que a igreja 

ensina, é usar a vulnerabilidade do outro pra poder tirar do outro aquilo 
que você acha de mais importante pro seu projeto. Eu penso assim mesmo, 

mas com um acrescento, respeitando quem é o outro. A gente não pode ter 

uma supremacia que diminui e destrói o outro, hoje eu não penso mais 

assim. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

A sua definição baseada nos signos do horóscopo é de capricorniano; para ele, todos 

os capricornianos são avante do seu tempo, todo signo está sempre atrás do capricórnio, 

porque capricórnio representa tudo que vai antes. Então, tudo que vai acontecer com ele, é 

avisado primeiro. É atencioso, cauteloso e invocado. Ao definir com uma palavra a sua 

personalidade ele afirmou ser uma pessoa instável: 

 

Posso estar te amando agora, mas daqui... se descobre uma merda sua, vai 
te odiar e não vai deixar de dizer um desaforo. Depois eu vou, abraço, peço 

desculpa, mas eu vou dizer o desaforo porque eu sou fiel aos meus 

princípios. Sou fiel a meu nome, fiel ao nome que minha mãe me deu. É o 

maior patrimônio que eu tenho nesse mundo é minha mãe, então eu quero 
que, até a passagem dela, ela tenha orgulho de mim. (Sujeito Referência do 

Alto das Pombas). 

 

 Até aqui apresentei o corpus pelo qual circulam os sujeitos do Alto das Pombas e os 

apresentei com base nas suas próprias definições sobre si e sobre suas experiências. O 
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processo de registro escrito desta pesquisa está apenas começando, visto que este material 

representa uma parte do meu percurso nos estudos voltados a compreender a constituição das 

trajetórias educativas de jovens de classe popular, sendo ela no campo do Território de 

Identidade de Irecê ou na periferia de Salvador. 

A seguir aprofundam-se as análises acerca do papel formativo das experiências de 

resistência vividas por cada um dos sujeitos desta pesquisa, compreendendo como suas 

experiências se transformam em aprendizagens e como se concretizam no cotidiano de suas 

vidas. 
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5  REFLETINDO SOBRE “TER EXPERIÊNCIAS” 

 

 
“E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, 

diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das 

lições diárias de outras tantas pessoas”              
                                                                    (Gonzaguinha) 

 

Neste capítulo analiso as experiências de resistência dos dois grupos de jovens sujeitos 

desta pesquisa, no âmbito da família, dos amigos e da comunidade, buscando compreender a 

função formativa dessas experiências na construção das trajetórias educativas dos sujeitos 

pesquisados. 

Considero a necessidade de apreender e compreender a configuração singular de fatos, 

situações, relacionamentos, significações e interpretações que cada um dá à sua própria 

existência e que funda o sentimento que tem de si próprio como ser singular. Para tanto, esta 

pesquisa utilizou os relatos orais dos jovens que vivenciaram experiências de resistência como 

fonte principal na reconstituição de saberes, experiências vividas e aprendizagens 

constituídas, possibilitando, dessa forma, que reflitam, a partir de sua memória e história, 

sobre as suas trajetórias de vida.  

Esses sujeitos, ao pensar e relatar sobre suas experiências, expressam as relações 

vividas, forjando então uma ética que é basilar para os enfrentamentos nas multiplicidades de 

momentos, sejam eles decisivos ou, aparentemente, coloquiais, mas sobretudo sendo 

necessários para a continuidade de sua existência. 

Esta ética a que me refiro, trata-se do fundamento da própria possibilidade de pensar o 

humano, conforme pontua Souza: 

 

Não existe pensamento fora de alguém que pensa, e esse alguém não é uma 
mônada fechada em si mesma, mas, de algum modo, o fruto das relações- 

seja no âmbito de sua gênese biológica (ninguém nasce senão de seus pais), 

seja em termos de sua geração social e histórica (ninguém existe fora de uma 
cultura e de uma língua que o acolhem, ou fora de estruturas materiais que o 

sustentam). Ser humano é provir e viver na multiplicidade do humano. 

(SOUZA, 2004, p. 19). 

 

 Objetivando evidenciar as relações no âmbito da sua gênese biológica e de sua 

geração social e histórica, os relatos orais foram estruturados com temáticas abertas, gravadas 

e depois transcritas e analisadas, buscando dar a liberdade do entrevistado de se expressar 
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oralmente e narrar trajetórias, ações, valores, lembrando-se de atores e enredos que acabaram 

por (re)construir cenários de experiências que se formaram e transformaram. 

Para compreender a construção da experiência utilizei as três modalidades de 

elaboração, fundamentada no estudo da biografia educativa de Josso (2010), que são: em 

primeiro lugar, ―ter experiências‖ que tratam de vivências de situações e acontecimentos 

durante a vida, que se tornaram significativos, mas sem tê-los provocado. Nessa categoria 

incluo as experiências vividas no âmbito da família, dos amigos e da comunidade. 

 A segunda modalidade apontada por Josso trata do ―fazer experiências‖, que são 

vivências de situações e acontecimentos que nós próprios provocamos e criamos. Aqui estão 

inclusas as vivências no âmbito do processo de escolarização e no trabalho. Finalmente, na 

terceira modalidade, Josso refere-se ao ―pensar sobre a experiência‖, tanto aquelas que 

tivemos sem procurá-las, quanto as que nós mesmos criamos (JOSSO, 2010, p. 51), relativas 

às crenças, às concepções de vida e à forma como são projetadas. 

Vale ressaltar que não se trata de modalidades estanques, vez que no cotidiano elas 

estão inter-relacionadas compondo um corpus que serve como referência para a tomada de 

decisão acerca de fatos e situações ao longo da vida. 

Acrescenta-se a essas análises o entendimento, baseado em Adorno (2010, p. 24), de 

que ―a experiência é um processo autorreflexivo, em que a relação com o objeto forma a 

mediação pela qual se forma o sujeito em sua objetividade‖. Portanto, a experiência torna-se 

formativa, pois possibilita ao indivíduo, nas suas relações, a tomada de consciência sobre si e 

sobre o mundo que o rodeia. 

 

A experiência formativa seria, nestes termos, um movimento pelo qual a 

figura realizada seria confrontada com sua própria limitação. Por isto, 

justamente, este método de formação crítica é ―negativo‖: o que é torna-se 
efetivamente o que é pela relação com o que não é. O dinamismo do 

processo é de recusa do existente, pela via da contradição e da resistência. 

(ADORNO, 2010, p. 25). 

 

Dessa forma, o ato de resistir às manipulações impostas por uma sociedade 

fundamentada em um modo de produção que se organiza para que as pessoas se tornem 

coisas, números, e se identifiquem com os coletivos, de forma descomprometida, fortalece a 

luta pelo esclarecimento e pela construção de uma consciência coletiva comprometida com a 

emancipação dos indivíduos. 
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Por essa razão as entrevistas seguiram um roteiro que abordou os seguintes eixos: a 

vida na família, a vida com os amigos, a vida na comunidade, a vida escolar, a vida no 

trabalho, as crenças, o sentido e as perspectivas de vida. 

Neste capítulo, analiso os eixos relativos à família, amigos e comunidade. No próximo 

capítulo são abordadas as questões relacionadas à vida escolar e no trabalho e em outro 

capítulo estão aquelas relacionadas às crenças, às concepções de vida, de mundo e a projeção 

da vida desses sujeitos.  

Essa estrutura de análise contribuiu para melhor entendermos a efetividade das 

experiências vividas, transformadas em aprendizagens, compreendendo, dessa forma, a 

função formativa das experiências de resistência vividas por cada um dos pesquisados. 

Os sujeitos entrevistados estão identificados da seguinte forma: a Jovem 

Caatingueira 1, o Jovem Caatingueiro 2 e o engenheiro agrônomo que presta assistência 

técnica à família Caatingueira, que chamarei de Sujeito Referência do TII, a Jovem do Alto 

das Pombas 1 e o Jovem do Alto das Pombas 2, e o coordenador/mediador que o chamarei 

de Sujeito Referência do Alto das Pombas. 

A Jovem Caatingueira 1, hoje com 33 anos, casou-se aos dezesseis anos e se separou 

aos dezoito, é mãe de dois meninos: um de 17 anos, do primeiro casamento, e outro de 1 ano 

de idade. Tem uma relação amigável com o pai de seu segundo filho, que mora em uma 

cidade próxima à sua. Sustenta a sua família com a produção de hortaliças, galinha e ovos 

caipira. Também prepara refeições orgânicas em eventos realizados na região e desenvolve 

consultorias nas ONGs da região. É formada em Pedagogia e Especialista em Gestão pela 

UNEB - Campus de Irecê. 

O Jovem Caatingueiro 2, hoje com 24 anos, é solteiro, trabalha com sua irmã, 

vendendo os produtos nas feiras agroecológicas que ocorrem em Irecê e em outras cidades do 

Território; tem o Ensino Médio completo, trabalha também com o banco de sementes crioulas 

do TII, projeto aprovado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário. 

O Sujeito Referência do TII é engenheiro agrônomo, pesquisador e extensionista por 

natureza, atualmente é Coordenador de Agroecologia da recém-criada BAHIATER, 

acompanha o grupo de famílias de agricultores familiares agroecológicos do TII, incluindo a 

família Caatingueira. Natural de Recife-PE, formou-se pela Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, em janeiro de 1987; pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior, pela 

UNEB, e em Agricultura Orgânica, pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. 

A Jovem do Alto das Pombas 1 tem 24 anos de idade, participou da turma do agente 

jovem, mora com os pais e o irmão mais novo, a mãe é dona de casa e o pai é mecânico. Fazia 
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o curso de análise e desenvolvimento de sistemas na Rui Barbosa, trancou porque não tinha 

condições de continuar pagando, está estudando porque quer passar na Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Ela trabalha dando suporte informacional para empresas. Fisicamente, ela 

se define uma pessoa magra, pequena, cabelo cacheado, crespo, míope, com algumas 

tatuagens e seu pertencimento religioso é a Umbanda. 

 O Jovem do Alto das Pombas 2 tem 24 anos de idade, faz parte da gestão financeira 

e administrativa do Instituto Fatumbi, é estudante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

no curso de Letras Vernáculas, e faz parte, também, de duas casas espirituais: uma que é de 

estudo e outra que é de desenvolvimento mediúnico. Fisicamente, ele se define como uma 

pessoa madura para a sua idade, alto, negro, forte, olho castanho escuro, uma pessoa bonita 

por dentro, linda por fora, autoestima sempre positiva, acredita nele e o seu maior desafio é 

sempre se permitir ao novo, avançar, compreender, prosseguir.  

 O Sujeito Referência do Alto das Pombas, 37 anos de idade, Ensino Médio 

completo, é diretor do Fatumbi e presidente do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente. Ele se define como sendo ―nem gordo nem magro‖, é uma pessoa que gosta de 

trabalhar, e sabe trabalhar. Teve muitos sonhos frustrados, uma pessoa de coração muito bom, 

mas muitas vezes besta. É estudioso, adora estudar, escrever, emitir opiniões. Define-se como 

uma pessoa cuja presença causa polêmica e isso foi sua marca na vida toda. Hoje já não causa 

mais tanta polêmica, porque se tornou mais ponderado. É um pai dedicado, criou o próprio 

filho sozinho, adotou uma pessoa com a necessidade de ter realmente uma família formal pra 

cuidar. 

 A seguir são analisadas as falas dos sujeitos desta pesquisa acerca de cada temática 

abordada nas entrevistas, buscando evidenciar o papel formativo de cada experiência vivida e 

relatada. 

 

5.1 A VIDA NA FAMÍLIA 

 

 Analisar as lembranças vividas na família à luz dos relatos dos entrevistados nos 

remete à memória de experiências constituídas a partir de situações e acontecimentos que se 

tornaram significativos, entretanto não foram provocados pelos sujeitos que as vivenciaram. 

Segundo Josso (2010), ao elaborar o vivido, de ―ter experiência‖, isso serve de base para que 

tais sujeitos, ao prosseguirem suas vidas, provoquem vivências de situações e acontecimentos 

que corroborem a criação das suas próprias experiências e, ao refletirem sobre si, sobre o 

vivido, pensem sobre as experiências. 
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 Nos relatos encontramos diferentes constituições familiares: três famílias constituídas 

por pai, mãe, irmãos e avós, que são os casos da família dos jovens caatingueiros 1 e 2, e a 

Jovem do Alto das Pombas 1; e três famílias constituídas por mãe e filhos, pais ausentes, por 

motivo de morte, sujeito de referência do TII, ou por ausência paterna, ficando sob a 

responsabilidade da mãe a educação das crianças, são os casos do Jovem do Alto das Pombas 

2 e do Sujeito Referência do Alto das Pombas. Embora, ao estruturar o texto, as famílias 

estejam organizadas em dois grupos, as experiências individuais são distintas.  

Na descrição da Jovem Caatingueira 1 fica expressa a influência do trabalho com a 

terra desenvolvido por sua família e com a raiz de onde nasce a sua identificação e a de seu 

irmão com a agricultura familiar. 

 

Assim, na verdade, hoje eu penso que eu nasci nesse formato de agricultura 

familiar, compreendendo que meu pai e minha mãe são agricultores 
familiares. Então, como a gente costuma dizer, eu nasci e me criei na roça, 

trabalhando na roça. (Jovem Caatingueira 1). 

 

Sobre as lembranças marcantes da infância, cada um trouxe lembranças afetivas 

relacionadas à família: 

 

Olha, eu me lembro, eu não me lembro do primeiro momento, mas eu me 

lembro de uma feira que era muito marcante pra mim, por exemplo, que eu 
só arrancava feijão, eu tinha papai, mãe tava grávida de meu irmão que 

hoje tem vinte anos e eu dizia a papai, “eu só ajudo o senhor arrancar feijão 

se o senhor cantar”. E nós íamos, eu, minha irmã e meu pai arrancando 
feijão no rio com mainha grávida já nos dias de ganhar neném e painho 

cantando pra[eu] poder ajudar ele a arrancar o feijão. Me lembro desse 

momento específico, eu me lembro. (Jovem Caatingueira 1). 

  

 

Para o seu irmão, Jovem Caatingueiro 2, a roça também ocupa o lugar de boas 

lembranças com a família. O jovem relatou que sempre gostou de trabalhar com a terra e, para 

ele, os momentos marcantes da sua vida eram aqueles em que a família estava toda reunida 

trabalhando na roça. 

Sobre esses elos construídos entre os sujeitos de uma mesma família ou de uma 

mesma comunidade, Elias(1994) acrescenta que a ligação entre as pessoas se processa por 

―laços invisíveis, sejam estes laços de trabalho ou de propriedade, sejam instintos e afetos. Os 

tipos mais díspares de função, tornaram-na dependente de outrem e tornaram outros 

dependentes dela‖.  
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Esse processo de dependência construído nas relações móveis estabelecidas pelo viés 

das experiências familiares, primeiro núcleo de convivência do indivíduo, exerce influência 

na constituição do caráter pessoal. As pessoas não são o que são, aleatoriamente. Tornam-se 

sujeitos críticos e emancipados, em decorrência dos princípios que permearam as suas 

relações ao longo de sua trajetória educativa, iniciada na relação familiar e seguida por outras 

diversas relações. 

Os sujeitos desta pesquisa se tornaram mulheres e homens comprometidos com um 

projeto de vida emancipador, porque tiveram a possibilidade de vivenciar experiências 

educativas que fortaleceram a resistência, fundamental para enfrentar o processo de pressão 

da sociedade capitalista sobre a vida dos indivíduos, conforme explana Adorno: 

 

A educação por meio da família, na medida em que é consciente, por meio 

da escola, da universidade teria neste momento de conformismo onipresente 
muito mais a tarefa de fortalecer a resistência do que de fortalecer a 

adaptação (ADORNO, 2010, p. 144). 

 

 

O fortalecimento da resistência acontece no cotidiano das relações vividas, como 

podemos verificar nos diversos relatos presentes nesta tese. Destaco, nesta parte do texto, a 

fala da Jovem Caatingueira 1 sobre a divisão de trabalho entre homens e mulheres da sua 

família: 

 

Na roça não, em casa, sim. Quem ajudava nos afazeres de casa são as 

mulheres e os meninos mais na roça, mas na roça todo mundo trabalhava 

igual. A gente sempre trabalhou igual, nunca teve muito essa coisa assim: a 

mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo - a não ser pra labutar 
com animal né, pra labutar com animal, mulheres não labutava. Mas, por 

exemplo, pra guiar carroça, sair da Lagoa Funda, ir pra Ouricuri que era 

nossa roça a gente ia. As mulheres mesmo guiavam, não tinha esse 
problema. Agora no trato deles, por exemplo, você tá quebrando mamona, 

tá guiando ali o cavalo essas coisas, eram os meninos que faziam ou então 

pegar água, essas coisas assim. (Jovem Caatingueira 1). 

 

             O Jovem Caatingueiro 2 acrescenta também o seu olhar sobre a presença feminina 

nesse ambiente, reforçando o espaço que a mulher ocupa na roça. Na maioria das famílias o 

espaço é restrito à casa onde moram, e em alguns casos as mulheres não desenvolvem 

atividades na roça, por se tratar de um trabalho pesado que precisa de mais força física. As 

mulheres ficam limitadas ao trabalho doméstico em suas casas e/ou em outras casas; elas 

casam cedo, como foi o caso de sua irmã, que, aos dezesseis anos, se casou porque estava 

grávida, e aos dezoito já estava separada. 
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Algumas... é muito pouco, trabalha em Irecê, fora, mas é aqui. Casa de 

famílias tanto aqui em Lagoa Funda, como nas próprias casas, tem outras 

que nem sai, mas trabalha em casa mesmo, só ajudando a mãe no básico. 
Outras, algumas, foram mais pra fora, pra São Paulo estudar, trabalhar, 

mas a maioria ficou aqui. (Jovem Caatingueiro 2). 

 

 

      A agricultura de base agroecológica possibilita que todos os componentes da família, 

mulheres e homens, possam contribuir com o trabalho desenvolvido, em consideração aos 

princípios que norteiam essa prática. No TII, por exemplo, evita-se o uso do trator, porque, 

em se tratando de um terreno com pouca chuva, o peso da máquina deixa a terra compacta, 

não contribuindo, dessa forma, para a plantação. Existe também um processo de aproveitar 

tudo o que é produzido para gerar o adubo orgânico e produtos como geleias, bolos, extrato de 

tomate e biscoitos, possibilitando que o trabalho seja menos pesado e que promova o 

envolvimento de todos na produção da família. 

       Embora ainda exista a diferenciação do lugar ocupado pela mulher e pelo homem, a 

experiência da família Caatingueira sinaliza um maior envolvimento das mulheres com a 

produção agroecológica. No seguinte relato do Jovem Caatingueiro 1, ele lembra que quem 

cuidava da roça era a mãe e sua irmã, porque o pai se dedicava mais ao trabalho do sindicato 

de agricultores de Barro Alto:  

 

Muito mais que o homem, só que na minha casa é o que eu digo, minha mãe 

foi quem doou mais parte do seu tempo, pai porque trabalhava mais fora 

doava uma parte do tempo, não toda. Minha mãe era... doava o máximo, 

porque ficava mais em casa, era mais em casa e a roça, já painho saia 
muito, doava metade, metade. Já aí veio Paula que doou praticamente cem 

por cento e aí depois veio eu, cem por cento. (Jovem Caatingueiro 2). 

 

 

Nesse caso e em outros casos de famílias que produzem de forma agroecológica, as 

mulheres já estão ocupando espaços que vão além do espaço da cozinha e da casa, como nos 

mostra, a seguir, o relato da Jovem Caatingueira 1, contribuindo na construção de um novo 

papel para as mulheres do campo, de forma mais emancipada. 

           No Mestrado, quando dialoguei com outra família que já tinha plantado usando 

agrotóxico e que depois aderiu ao modelo da agricultura familiar agroecológica, o pai da 

família nos relatou que sua mulher o ajudava a colocar os agrotóxicos, mas quando ela estava 

grávida ele não deixou que ela trabalhasse na roça, e quando as crianças nasceram ele não 

permitia que os filhos chegassem perto, nem muito menos se alimentassem daquele produto. 
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       Esse agricultor sabia que o modo como ele estava plantando era danoso para a sua 

saúde, da sua família e de todos que compravam os seus produtos, mas ele estava refém de um 

modelo agrícola que o endividou, porque contraiu empréstimo em banco para comprar 

agrotóxicos e o que produzia não garantia o sustento de sua família.  O entrevistado 

acrescentou a esse quadro a informação de que sua esposa tinha acabado de se curar de um 

câncer e que os médicos desconfiam ter sido gerado pela grande exposição aos agrotóxicos, 

ocasionando assim uma fragilidade do sistema imunológico. 

Diante dessa situação, na qual esse agricultor se encontrava, ele buscou ajuda do 

Sujeito Referência do TII e iniciou a sua experiência com a agricultura familiar 

agroecológica, passando a contar com o auxílio de sua esposa e de seus filhos, que agora 

podiam contribuir com o trabalho desenvolvido em família, sem riscos à saúde. 

As memórias aqui relatadas trazem uma riqueza de significados que nos possibilitam 

abrir diálogos com outras temáticas relacionadas às formas de produção e organização 

familiar, enriquecendo esse registro. 

 

Cinco anos que eu passei coordenando a feira, foi os cinco anos que eu 

passei dentro de casa com mãe. Então todo o sustento de lá de casa passava 
pela minha mão e pela mão dela, por que era aquilo que a gente vendia na 

feira. A gente tirava dali cerca de seiscentos reais, esse é o dinheiro do 

sustento de lá de casa, dividido pra cada coisa, a gente fazia as conta de 

pagar cada coisa, ninguém comprava nada, nem eu nem ela comprava nada 
pra gente poder dizer, “ó vamos fazer isso, vamos fazer aquilo”. Quando a 

gente queria comprar uma coisa a mais, o que é que a gente fazia, a gente 

preparava vamos dizer assim, “vou comprar galinha da vizinha né, pra 
vender, porque a gente vai ter uma margem de lucro tal e esse dinheiro dá 

pra gente comprar isso”. Por que assim, na época da safra, porque a gente 

sempre trabalhou com safra, safra de umbu, vamos fazer geleia, vamos fazer 
doce, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então assim, a gente sempre 

inventou muita coisa, então nesse período foi um período que eu passei com 

ela, nesses cinco anos nesse formato dessa gestão aí. Eu prefiro dizer que foi 

o momento que eu ainda aprendi de verdade, a saber o que era mãe e ela 
também, ela me vê com outro olhar né, e acho que talvez eu não sei nem 

mais, talvez seja por isso minha maior relação nessa questão com produção 

mesmo, sabe. Dizer que assim, nas voltas, a gente consegue descobrir isso, 
porque querendo ou não, todo mundo passa a ajudar. (Jovem Caatingueira 

1). 

 

O relato acima destaca o aprendizado de gestão da produção sem desperdício 

adquirido pela jovem entrevistada por meio da sua relação familiar, especificamente com sua 

mãe, no cotidiano da produção das terras de sua família, contribuindo, desse modo, para a sua 

formação enquanto gestora da sua própria produção, comprometida com um projeto 

sustentável de agricultura familiar. 
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As experiências familiares dos jovens do Alto das Pombas são também constituídas de 

diversas aprendizagens. No relato da Jovem do Alto das Pombas 1, que também tem a 

experiência de uma família grande morando no mesmo espaço, já aparecem algumas questões 

relativas ao excesso de proximidade que gera pouca individualidade, conflitante para ela:  

 

Na verdade, eu morava em uma família toda misturada. Era minha avó, 

alguns filhos, meus tios, e aí tinha a casa de meu pai, minha mãe, e eu ia 

com meu irmão. Só que, tipo, era uma casa colada e meio que a gente 

convivia bastante. Minha mãe sempre foi dona de casa e meu pai era 
mecânico. É mecânico ainda, a diesel, ele trabalha com máquinas pesadas, 

guindaste, essas coisas. Eu acho uma boa relação, só que a gente está em 

conflito sempre, porque a gente mora em uma casa muito pequena. Hoje, a 
função da gente está sendo tentar encontrar uma casa e cada um contribuir 

de alguma forma. Eu estou tentando contribuir, meu pai está tentando 

contribuir, e a gente está meio que... Mas hoje está sendo bastante 
estressante viver em uma casa muito pequena para todo mundo, quatro 

pessoas vivendo em um espaço muito reduzido conflita, né. (Jovem do Alto 

das Pombas 1). 

 

O destaque feito pela jovem para o conflito gerado pelo pouco espaço da casa em que 

vive chama atenção para os efeitos da coletividade em confronto com a individualidade. As 

relações familiares têm uma tendência a se tornarem tão próximas, a ponto de interferir na 

vida do indivíduo e provocar incômodos, principalmente na juventude, fase que se diferencia 

pela necessidade de romper com padrões rígidos de conduta, muitas vezes impostos pela 

família.  

No caso do Sujeito de Referência do TII, a proximidade dos familiares parece 

minimizar os efeitos da ausência paterna, em virtude do falecimento do pai, assim destacado 

por ele, quando se refere à experiência familiar.   

 

É, nasci em Recife, morei a minha vida toda no bairro do DERB. Com 

relação à vida de família, a minha vida sempre foi muito boa. Nossa família 

sempre foi muito unida, a família toda, tanto eu, meu irmão minha mãe, com 
meu pai falecido, ele faleceu eu novo ainda, os familiares por parte de pai, 

por parte mãe são, assim... para gente... além de ser tios, primos, são todos 

amigos. A família nossa é toda unida. (Sujeito Referência do TII). 
 

 

Quando perguntado sobre o falecimento do seu pai respondeu: 

 

Eu praticamente sei que senti, mas eu não tenho muita lembrança. Agora, 

minha mãe, ela sentiu bastante porque ela era nova, casou nova e ela sentiu 

muito a morte do meu pai. Mas, como é que se diz, superou tudo e criou a 
gente tranquilamente. Meu irmão, graças a Deus, também seguiu os estudos 
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dele, se formou em engenheiro eletrônico, eu fui para o lado da agronomia. 

Mas, graças a Deus, estamos bem. (Sujeito Referência do TII). 

 

No caso do Jovem do Alto das Pombas 2, apesar de seu pai estar vivo, a relação é de 

pouca proximidade, reforçada pelo fato de sua mãe entregá-lo para ser educado pela 

madrinha, referência de mulher para a vida desse jovem. 

 

Infância, uma das coisas que mais me chamou atenção é essa questão de 

separação dos meus pais. Eles se separaram quando eu tinha quatro anos, 

mesmo dentro do processo da concepção deles de família, eu nunca fui 
chegado a estar sempre com meu pai e minha mãe. Minha mãe sempre 

terceirizou essa coisa de responsabilidade, me botou pra poder ser criado 

por minha madrinha. Então acabava que eu ficava muito mais tempo com 
minha madrinha de batismo do que com minha própria mãe ou outra parte 

da família. Meu pai dizia que discordava, mas não sei por que então não 

tomou uma atitude de me pegar pelo braço e me dizer “não, é meu filho, vai 

comigo”. Então, até hoje eu não consigo compreender até quando também 
vai aquela coisa da permissividade dele. Mas, que é aquela verdadeira 

história. Talvez eu olhe por esse lado, um olhar hoje de que foi muito 

imaturo, ele com 24 anos, ela com 17 ou 18 anos pra poder ter, constituir 
uma família, morar junto. Então, teve todo esse processo aí, pra poder 

também criar uma criança, né. Então, acho que foi um desafio muito 

grande. E aí, uma das coisas que me marcava muito foi essa questão mesmo, 

eles se separaram quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai então, quando 
se separou da minha mãe, concebeu que tinha que separar também dos 

filhos, então não era aquele pai presente, que fazia visita na escola, de estar 

acompanhando, a todo momento ali com a gente. (Jovem do Alto das 

Pombas 2). 

 

Esse jovem, no seu discurso, reforça a ausência paterna e materna, mas também já 

elabora a sua análise acerca dessa impossibilidade de seus pais educá-lo, considerando a 

imaturidade deles para criar uma criança, assumindo papéis, socialmente definidos, de 

mulher, mãe, casada e o de homem, pai, casado, construindo assim o seu próprio 

entendimento sobre o vivido. 

A experiência do Sujeito de Referência do Alto das Pombas se configura a partir de 

uma relação familiar em que cedo ele já respondia por si mesmo e pela família, por conta de 

uma carência financeira muito grande que o fez logo criar estratégias de sobrevivência para 

garantir o sustento de todos da família. 

 

Acho que, assim, eu me lembro muito da minha relação na minha infância e 
um pouco na minha adolescência. Eu, praticamente, virei uma pessoa do 

mundo quando eu cresci, pouco amparado pela família. Eu tinha uma 

família de sete irmãos, eu era o irmão, do casal, mais novo, foi... lá... ida... 

de muitas perdas. Eu me lembro muito que a gente morava no Engenho 
Velho, eu nasci no Engenho Velho, da Federação, e me lembro, quando eu 
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era pequeno a gente morava em um vilarejozinho e a gente tinha pouca 

coisa pra brincar, lembro que a gente dormia em um cômodo só, 

praticamente, eu acho que não tinha muitas coisas. Acho que, no máximo, o 
espaço de cozinha, um quarto pra todos... pra uma parte dos irmãos, porque 

também não dormíamos todos juntos. Uma irmã minha morava com a 

madrinha, um irmão meu eu fui conhecer de fato e conviver[ele já era] 

grande, porque ele morava com o pai. Então eu morava com três irmãs e 
meu irmão mais velho, e foi uma vida assim. (Sujeito Referência do Alto 

das Pombas). 

  

Relação familiar também pautada em ausências, carências e transferência de 

responsabilidade, comum nas famílias carentes que, em virtude da impossibilidade de garantia 

do sustento de seus filhos, entregam-nos para serem cuidados por outros familiares. Trata-se 

de famílias compostas, em sua maioria, por mulheres que são as responsáveis sozinhas pelo 

sustento da casa, até que algum dos filhos cresça e possa dividir as despesas com ela.  

Tradicionalmente, a família compõe a primeira configuração na qual o indivíduo se 

relaciona pelos laços afetivo, e é base para que se torne um sujeito adulto, nas suas 

complexidades, segundo afirma Elias: 

 

Ao nascer, cada indivíduo pode ser muito diferente, conforme sua 

constituição natural. Mas é apenas na sociedade que a criança pequena, com 
suas funções mentais maleáveis e relativamente indiferenciadas, se 

transforma num ser mais complexo. Somente na relação com os outros seres 

humanos é que a criatura impulsiva e desamparada que vem ao mundo se 
transforma na pessoa psicologicamente desenvolvida que tem o caráter de 

um indivíduo e merece o nome de ser humano adulto (ELIAS, 1994, p. 27). 

 

No caminho para a vida adulta cada indivíduo vivencia diversas experiências que 

ficam registradas em sua memória e que vêm à tona, em situações de desafio, como 

lembranças de prazer ou de dor, mas que especialmente servem como referência para a 

solução de dilemas do cotidiano.   

A memória tem papel importante para a formação dos indivíduos. Por isso destaco as 

lembranças de momentos marcantes vivenciados na infância e agora relatados pelos sujeitos 

desta pesquisa. O Sujeito Referência do TII, ao lembrar um fato marcante da sua infância, traz 

a experiência com a terra, no sítio de sua avó: 

 

Minha infância... Uma fase importante foi que, quando pequeno, gostava 

muito de jogar bola e também de... Todas as minhas férias era na roça de 

minha avó, lá em Piauí, Picos, no Piauí. Então minha relação com a 
agricultura partiu, desde pequeno, lá na roça da minha avó. Então essa 

coisa foi o que mais me marcou com relação à infância, em termos de 

esporte. Sempre gostei de praticar esporte, sempre tive muitos amigos, bons 
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amigos, e durante as férias ir para Picos, no Piauí, onde eu ficava dentro de 

uma roça lá. Ia eu, minha mãe, meu irmão, minha avó, minha outra avó 

também ia, e a gente ficava lá durante... às vezes um mês, aí pronto, ia fazer 
tudo em termos de coisas diferentes. Por exemplo, todo dia de manhã cedo 

ia tomar um leitinho lá no curral. Na hora que tirava o leite, cedinho, já 

acordava, pulava a janela, ia para o curral cedo, bem cedo. E durante o dia 

era andando, tomando banho de rio, gostava de uma coisa que hoje eu 
contesto, que era caçar. Eu caçava passarinho até um certo dia que eu matei 

um... Tinha um casal de rolinha, eu matei uma, um deles, e quando eu 

observei o parceiro olhando para o outro parceiro morto, aquilo ali, para 
mim, foi um marco na minha vida, que eu deixei completamente esse 

negócio de matar passarinho. Eu pegava muito passarinho com visgo, 

gostava muito de caçar. Eu andando na roça, quando eu encontrava o visgo 

dos meninos para pegar passarinho, eu tirava. As gaiolas, eu desarmava os 
alçapões tudo. Aí comecei a proteger os passarinhos, comecei a gostar mais 

dessa coisa da roça, até que durante esse processo todo de infância, 

adolescência, aí chegou o momento do vestibular. E a opção foi justamente 
agronomia, por ter essa ligação com a roça. Aí eu sempre gostei da 

atividade de agricultura. (Sujeito Referência do TII). 

 

Destaco desse relato a aprendizagem adquirida acerca do cuidado com o outro 

―diferente‖, o passarinho, vivenciada sem a intenção de ocorrer, mas que o permitiu construir 

um princípio básico para a convivência com o outro, o respeito à vida, iniciando, dessa forma, 

a construção da Ética que fundamenta a sua prática no trabalho e nas suas relações na 

condição de adulto.   

 Saindo de Irecê e adentrando o território do Alto das Pombas, a presença feminina se 

faz significativa na memória da Jovem do Alto das Pombas 1, que, ao rememorar o fato mais 

marcante de sua vida, lembrou-se da morte da avó dela, conforme o seguinte relato: 

 

Acho que um dos fatos foi a morte de minha avó. Como minha avó era uma 

pessoa muito importante pra mim, acho que foi um fato que me abalou 

muito. E foi na saída da infância, início da adolescência, acho que isso 
abalou muito minha adolescência, porque ela era um apoio pra mim, 

entendeu? Então ela era um apoio pra mim, eu acho que foi algo que 

marcou muito o final da minha infância. Eu acho que, tipo, até alguns 
problemas relacionados à minha adolescência muito... repercutiram.  Eu 

tive alguns problemas de... acho que autoconfiança, na adolescência. Acho 

que isso é muito... acho que todo mundo quando está na adolescência passa 

por isso. Mas eu acho que, justamente por não ter minha avó eu não tinha 
um apoio, que era o dela. Até na escola, até meu rendimento escolar piorou 

muito depois que ela morreu, porque ela era quem me incentivava bastante. 

Em vários sentidos. E eu sentia muito, muito, muito a falta dela. (Jovem do 

Alto das Pombas 1). 

 

A experiência relatada de perda de uma pessoa que é a referência de segurança, em um 

período como a adolescência, pautado por mudanças estruturantes na vida do indivíduo, foi 
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marcante porque interferiu na base para que essa jovem continuasse projetando a sua vida. 

Entretanto, esse fato não a impossibilitou de prosseguir, pois o legado de amor deixado por 

sua avó já se constitua como alicerce de sua personalidade, como bem demonstram relatos 

apresentados nos outros eixos discutidos. 

Seguindo com as narrativas acerca das lembranças de momentos marcantes na 

infância, o Jovem do Alto das Pombas 2 relembrou um momento com sua mãe, que foi 

significativo, sobretudo porque hoje, ao pensar sobre o vivido, conseguiu elaborar a 

experiência, transformando-a em aprendizagem.  

 

Era um papelzinho pequenininho. Eu não sei porquê, eu digo “oh, eu vou 
fazer uma coisa aqui”, aprontando. Peguei uma tesourinha, isso eu me 

lembro porque eu estava com 5 ou 6 anos de idade, nessa fase, peguei uma 

tesourinha, minha mãe recebeu a cartela de vale do mês todo, picotei a 
cartela de vale dela do mês todo. Pense que ela não ficou sabendo da 

situação. Da forma que eu fiz, deu a impressão de que era errado. E eu não 

sei nem porque eu fiz isso. Aí peguei, picotei lá. Ela, demorou um tempinho 
pra poder pegar, porque ela tirava um por dia, quando ela foi que ela 

descobriu, a primeira reação dela foi querer me bater. “Ah, seu diabo, seu 

demônio, como é que você faz isso?”. Como minha madrinha morava o 

lado, peguei e fui pra casa de minha madrinha. A minha madrinha não 
deixou ela me bater, eu dizia “não fui eu não, minha mãe, foi meu irmão”. 

Mas eu acho que, hoje, quando paro para pensar nisso, talvez era uma 

forma de chamar atenção dela, enquanto mãe, de estar comigo. E aí, ela 
nunca tinha muita paciência comigo. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 

Esse jovem encerra a sua fala evidenciando a elaboração do vivido, destacando a falta 

de convívio com sua mãe, compreendendo a estratégia que utilizou para chamar sua atenção, 

mas sem formar um julgamento acerca da ação realizada. Lembrou-se também das suas 

peraltices, dramatizando as cenas que assistia no Candomblé do qual participava quando sua 

avó o levava:  

 
Aí também a parte religiosa, minha avó sempre gostou de coisa de 

Candomblé. Minha avó ia pro Candomblé, levava a gente que era criança. 

O que é que criança faz quando ela chega em casa? Começa a contar o que 
viu e a mostrar para algum adulto como é o que ele estava vivenciando. Eu 

ia, remedava tudo aquilo que se passava lá, porque eu achava bonito, não 

entendia, e minha avó, como sempre gostou, então a gente, né, imitava tudo, 
imitava, pegava o pregador e dizia que estava fumando charuto, como era 

uma entidade do Candomblé chamada Caboclo. Botava, deitava no chão, 

dizia tudo como o santo fazia, e minha avó achava aquilo ali engraçado 

porque brincava. (Jovem do Alto das Pombas 2). 
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Outra lembrança marcante para esse jovem foi vivida aos quatorze anos de idade. O 

policial entrou em sua casa sem nenhum mandado da justiça, revistou tudo, não encontrou 

nada que os incriminassem e falou para avó dele que o neto dela, seu irmão, fora preso porque 

estava envolvido com o tráfico de drogas, fazendo balança de precisão e também vendendo 

droga. Ele conta que saiu desnorteado, chorando absurdamente: 

 

A única forma de botar isso para fora era o choro, naquela época não tinha 

problema de pressão, problema de nada, de saúde, essa coisa assim. A não 
ser asma, mas estava controlado. E aí, a única forma que tinha era chorar. 

Chorava, chorava, passei essa rua aqui toda de cabeça baixa, “meu deus”, 

desesperado, “e agora?”. Aí minha vizinha me pega pelo braço “pegue o 
documento dele que a gente vai para a delegacia agora”. (Jovem do Alto 

das Pombas 2). 

 

 Nessa época ele tinha 14 anos e o irmão que foi preso tinha 16 anos. Sua mãe não 

estava em casa, estava trabalhando, quem olhava os dois era o avó, que não teve condições de 

acompanhá-lo. Ele contou com o apoio de uma vizinha que se solidarizou com o seu 

desespero. Sobre o sentimento que o envolveu nesse momento, a fala dele é esclarecedora: 

 

Pense num constrangimento as duas informações? Que ele foi preso, já é um 

choque, e imagine você ver ele hostilizado com um policial com uma arma 

deste tamanho que você pensa “vai morrer”. Vai matar, se ele não entregar, 
vai matar. O policial está naquele momento, naquela situação de... superior 

a ele... e vai matar porque se ele dedurar, teoricamente, ele vai ser morto, e 

vai prejudicar também a gente da família. E aí eu cheguei à delegacia, com 
toda tranquilidade do mundo, fui. Minha vizinha foi comigo, vamos lá, 

voltamos. Quando a gente voltou, eu agradeci muito ela, ela foi comigo, aí 

liguei para minha mãe. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 

 Essas experiências relatadas foram formativas, mesmo não sendo escolhidas pelo 

Jovem do Alto das Pombas 2, mas foram resultados das escolhas feitas por seu irmão, que 

interferiram na vida desse jovem e serviram de referência para as suas escolhas, depois. 

O jovem relatou que seu irmão voltou a se envolver com o tráfico de drogas no Alto 

das Pombas, levando a sua mãe a se mudar de bairro para afastá-lo das companhias, mas não 

resolveu. O envolvimento do seu irmão com a marginalidade o conduziu à morte aos 17 anos, 

conforme relato a seguir: 

 

Voltou a se envolver, se afastou... Aí foi o tempo que minha mãe morou em 
Cajazeiras, fui morar com minha mãe, mesmo assim ficou nessa coisa dessa 

descaração. Ele foi para Parada Gay, dessa Parada Gay foi que ele sumiu, 

foi que mataram ele. E aí, com 17 anos de idade, o outro em confusão, que 
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essa coisa desde a adolescência, a morte de meu irmão. Não previa que isso 

tinha acontecido, sumiu e nada de contato... E aí minha mãe foi procurar ele 

no Nina. Quando procurou, quando descobriu que outra pessoa que estava 
com ele estava morta, foi ver no Nina, ele estava lá. Minha mãe chegou 

trêmula, já desesperada que tinha acontecido isso com ele. Estava na 

Parada Gay, conheceu outro cara, que é até sobrinho de minha madrinha, e 

eles foram, estava com esse cara... Só que os caras daqui queriam pegar ele. 
Só que tinha muito tempo que não encontravam. Então acho que foram lá, 

marcaram com ele em algum lugar e pegaram os dois. Levaram eles para a 

Barros Reis ele morreu com facadas. Brutalmente assassinado, amarraram 
todos dois, tanto ele quanto esse rapaz. Ele morreu tomando... acho que 

tomou 17 facadas. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 

 Quando perguntado sobre o seu sentimento em relação a essa experiência vivida, o 

jovem responde: 

Foi um horror, terrível. A gente só ficou sabendo disso se sentindo 
impotente, porque quando a gente descobriu já era aquela coisa assim, já 

da... Descobriu no sábado, se não tirasse no sábado, na segunda-feira só 

enterrava ele como indigente. E aí eu fiquei tentando ser forte, aquele 

momento de fortaleza. “Minha mãe, calma. Minha mãe, calma”, liguei para 
minha avó, minha madrasta foi lá encontrar meu pai no trabalho dele, 

“olha, aconteceu isso e isso com seu filho. Suba aí que Pablo está 

precisando de você lá em cima agora”. Meu pai largou o trabalho dele, 
subiu. E aí, no que a gente chegou lá, eu fui, tentando ser forte, o máximo 

que eu pude. Quando chegou a cena, que eu vi meu irmão no caixão, que eu 

desabei. Vi, que abriu o caixão dele, foi até na igreja do Campo Santo, aqui, 
que eu fui lá, minha madrinha “vá pegar a rosa”. Eu fui já trêmulo, 

desesperado, já tremendo, me sentindo impotente, bateu aquela sensação de 

impotência, que eu poderia ter feito mais coisas por ele, que eu não fui um 

bom irmão, então bate coisa na gente, de fracasso, eu chamo isso de 
fracasso. Esses dois momentos da minha adolescência que me marcaram 

muito. Não é um marcar negativo, mas é um marcar que me fez, acho que... 

eu ter maturidade na minha vida para encarar a vida de fato como ela era. 
(Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 

Sobre a sua opinião acerca das diferenças entre ele e o irmão – um que escolheu o 

caminho da droga, do tráfico, e ele escolheu outro caminho, o de estudar, de se envolver com 

projetos mais voltados para a construção de uma vida mais digna –, respondeu: 

 

A gente descobriu com 8 anos. A gente cresceu, não tinha noção de que um 
era diferente do outro, porque criança nunca vai perceber isso. Claro que 

ele tinha uns traços diferentes, eu achava que parecia mais com meu pai, e 

eu sempre dizia que ele parecia mais com minha mãe, puxou a mesma cor, 

então um parece minha mãe, outro parece meu pai. Ela falou assim: “vocês 
sabiam que vocês não são filhos do mesmo pai?”. Eu: “como assim?”, sem 

entender nada. Para mim, isso era uma frase muito forte porque eu não 

entendi. Ela disse: “ele é filho de outro pai. O pai dele morreu, foi 
traficante, e aí tomou muito tiro, e foi encontrado no Dique”. Ela falou 

assim. E aquilo ali marcou tanto para mim quanto pra ele. E Walace sempre 

foi muito revoltado, sempre queria tênis caro. Eu nunca tive essa besteira 
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comigo. Sempre quis coisa muito boa, mas ele nunca quis estudar pra poder 

entender que se eu quero coisa boa, eu tenho que primeiro estudar para 

poder merecer aquilo que eu quero. Minha mãe fazia sacrifício. Fazia 
sacrifício para poder dar. Minha mãe chegou um ponto que disse “não, não 

é assim. Walace não trabalha, por que eu vou estar sempre fazendo isso? 

Não faço isso com Pablo”. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 Esse jovem, ao justificar as diferenças existentes entre seu irmão e ele, e que foram 

determinantes para escolhas de caminhos diversos, recorreu aos princípios educativos que ele 

aprendeu, em sua própria observação e vivência, contribuindo dessa forma para a construção 

de uma ética para a sua própria vida. Sobre essa questão das escolhas individuais, 

considerando que se trata de sujeitos imersos em uma mesma configuração familiar, Adorno 

analisa: 

 

É preciso lembrar que as pessoas não podem ser explicadas automaticamente 
a partir de condições como estas. Em condições iguais alguns se tornam 

assim, e outros de um jeito bem diferente. Pois um dos momentos do estado 

de consciência e de inconsciência daninhos está em que seu ser-assim, que se 
é de um determinado modo e não de outro, é apreendido equivocadamente, 

como natureza, como um dado imutável e não como resultado de uma 

formação (ADORNO, 2010, p. 132). 

 

Diante do exposto pelo Jovem do Alto das Pombas 2, quando fala sobre a relação que 

seu irmão tinha com a necessidade de usar tênis caro, podemos inferir que esse jovem entrou 

em um estado de ―consciência coisificada‖. Segundo Adorno, ―pessoas desse tipo tornam-se 

por assim dizer iguais a coisas. Em seguida, na medida em que conseguem, tornam os outros 

iguais a coisas‖. A tendência desses indivíduos é a de se identificarem de forma cega com os 

coletivos, manipuladores das massas e mutiladores das consciências, refletindo sobre o corpo 

de uma forma não livre, propiciando a violência. 

O estado de ―consciência coisificada‖ tem se fortalecido e tem tomado proporções 

assustadoras, sobretudo na juventude, que se associa facilmente a coletivos mutiladores de 

consciências, justamente por se tratar de uma fase caracterizada por profundas transformações 

e na qual o jovem se encontra vulnerável. Daí a necessidade de ações, projetos, programas 

que incluam o jovem, de modo a fortalecê-lo para enfrentar os apelos de uma sociedade 

baseada no ―fetiche da mercadoria‖, no dizer de Adorno.  

O jovem, ao encerrar sua fala, traz o elemento de reflexão do vivido como uma 

experiência que ele não gostaria de ter passado; entretanto, reconhece o seu papel formativo 

ao contribuir para que ele reflita sobre sua realidade e faça escolhas mais maduras, dos que 

pensam a vida constituindo projetos emancipadores.  
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 O Sujeito de Referência do Alto das Pombas, ao lembrar-se de alguma experiência 

marcante da sua infância, relatou uma vivida na escola em que estudava: 

 

Até me lembro de um episódio no primário, quando eu estava no Anchieta, 
eu estudei no Padre José Anchieta, e quando a gente fez a roda, e era a roda 

das profissões, perto do dia das mães, e a pergunta “qual a profissão da sua 

mãe?”. E aí, cada menino lá dizia “médica”, isso, aquilo outro... Eu dizia 
“não, minha mãe é empregada doméstica”. E a professora “nossa! 

empregada?”. Então aquilo me assustou e eu comecei a imaginar que a pior 

coisa do mundo era empregada doméstica. Então eu convivi com aquele 
sofrimento, porque eu não podia excluir minha mãe, porque ela era 

doméstica, mas ao mesmo tempo eu queria qualquer coisa... eu ficava 

invejando meus colegas porque eles não tinham uma mãe doméstica. Então 

eu sempre vivi nesse paradoxo de escolha, de... Então isso pra mim foi muito 
forte. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

Destaco aqui o desafio enfrentado por esse sujeito para reconhecer o preconceito em 

relação ao trabalho doméstico e ressignificar o seu valor social, para que ele então pudesse 

não sentir vergonha do que ele é, filho de empregada doméstica, e de todas as possiblidades 

de ele vir a ser o que ele quiser ser.  

Estudante de uma escola municipal localizada no Engenho Velho da Federação que 

atende a crianças de famílias de classe popular, onde não se encontram mães médicas, ao citar 

que seus colegas diziam diversas profissões da mãe, exceto a de doméstica, tornava-se 

evidente para ele o quanto as crianças tinham vergonha desse trabalho, apresentando, dessa 

forma, um conceito negativo acerca da função desenvolvida por sua mãe. 

A base de resistência para o enfrentamento desse desafio ele encontra na configuração 

de que ele faz parte, o bairro do Alto das Pombas, que tem como referência a luta das 

mulheres lavadeiras por escola no bairro para seus filhos. Essas histórias de luta fortalecem a 

resistência aos diversos movimentos de subalternização dos povos pobres, das periferias e do 

campo. 

Ele também lembra que, mesmo vivendo uma infância pobre, quando sua mãe chegava 

à noite – a mãe trabalhava de 7h00 da manhã às 7h00 da noite –, todos os filhos estavam 

deitados esperando o que a mãe trazia do trabalho para dividir entre eles. 

 

Minha mãe me ensinou a dividir desde pequeno. Se hoje algum irmão não é 

pessoa que saiba dividir, não foi porque uma mãe não ensinou, foi porque 

talvez a ausência foi tão grande que quando teve a presença não soube lidar 

com a divisão na ausência. Então, isso... Vai ser sempre o negócio de ir e 
voltar, né. Hoje, eu sou completamente presente. Hoje, é uma coisa absurda, 

que eu chego em casa, uma casa que, teoricamente, era pra morar uma ou 

duas pessoas, e dorme 5, 6, 8 pessoas lá. E no outro dia, estão lá fazendo 



112 
 

café, estou lá ajeitando... E isso foi muito forte na minha vida. Então eu 

sempre criei minha família. (Sujeito de Referência do Alto das Pombas). 

 

 

Essa fala traz uma riqueza de aprendizagens não intencionais, mas carregadas de 

princípios éticos, a começar pela experiência de todos aguardarem a sua mãe em casa, juntos, 

para dividir o pouco entre eles. Essa aprendizagem, que acompanha esse sujeito no cotidiano 

da sua vida, passou a constituir a sua forma de ser e de estar no mundo, portanto, constituinte 

da sua personalidade. 

Outra questão que vale destaque é como aprendemos com as ausências, aqui referidas 

às carências materiais. Nesse caso, o pouco é dividido e, sendo assim, não tem um que seja o 

preterido, todos ficam com pouco, mas é garantido o direito de todos terem uma parte do que 

foi trazido. Trata-se de uma aprendizagem no âmbito familiar, que é necessária para o 

convívio social com bases igualitárias.    

As relações familiares e as experiências vividas com pessoas marcantes na vida desses 

sujeitos foram determinantes na formação de cada um que, mesmo com toda adversidade 

vivenciada pelos contextos de que fazem parte, refletem sobre si, sobre suas trajetórias e agem 

construtivamente na transformação de suas vidas e do seu entorno, reconhecendo a 

importância de cada pessoa em sua vida, como apresentado no relato da Jovem do Alto das 

Pombas 1 apresenta: 

 

Eu acho que, tipo, minha família foi muito importante até na minha 

formação hoje, como uma mulher. Eu acho que... as pessoas dizem que 

não... mas sim, somos sim produto também do meio em que vivemos. A gente 
acaba aprendendo todo tipo de experiência ruim ou boa que a gente vê nos 

outros, não precisa nem passar por aquilo pra aprender. Então acho que 

minha família foi muito importante, meu pai, minha mãe me ensinando 
valores que são importantes, me ensinaram até o valor de trabalhar e 

ganhar o dinheiro, de tentar crescer sempre... Minha avó também, minha 

avó foi uma das pessoas que mais me incentivou a estudar sempre, a fazer 
uma faculdade. Eu era criancinha e ela dizia “você tem que fazer uma 

faculdade, você tem que fazer uma faculdade”. Então eu acho que isso foi 

importante porque eu tenho certeza que tem várias pessoas que não tem 

isso, não tem isso como base, e acabam não tendo uma perspectiva, e 
quando tem acabam tendo que lutar bastante pra vencer aquilo, porque é 

empurrado pra outras coisas que não são tão interessantes para a vida dele. 

(Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

Cada um dos entrevistados desta pesquisa tem alguém ou situações como referência 

para orientar as suas escolhas. No caso da Jovem Caatingueira 1 e do Jovem Caatingueiro 2, 
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referência consiste em todo o compromisso ético de sua família com o trabalho na terra, de 

forma coletiva e familiar. 

 No caso do Sujeito de Referência do TII e da Jovem do Alto das Pombas 1, estes 

contam com a referência de uma família grande, sendo que, na falta de um, todos assumem a 

educação de todos, muito parecido com a experiência da família Caatingueira. 

Já com o Jovem do Alto das Pombas 2 e o Sujeito de Referência do Alto das Pombas, 

a experiência familiar é marcada por ausências, apesar da existência de uma referência forte 

que atribui senso ético na fase inicial da vida de cada um. O Jovem do Alto das Pombas 2 cita 

a sua madrinha como a sua referência, e os Sujeito de Referência do Alto das Pombas 

menciona a sua irmã mais velha e sua mãe como a base inicial para alicerçar as demais 

experiências que seriam vividas ao longo de sua vida. 

O Jovem do Alto das Pombas 2 apresenta a função educativa que a madrinha exerceu 

em sua vida:  

Minha madrinha é uma pessoa muito boa, foi muito boa comigo. Eu não era 
de dar muito trabalho, era aquele menino que... Eu acho que, assim, hoje em 

dia eu vejo, minha mãe me deu muita independência, minha família me deu 

muita autonomia. Então eu sempre soube o que eu tinha que fazer, não tinha 
aquela coisa de regra “olha, você vai para a escola, está saindo daqui, meio 

dia quero você em casa”. Então nunca tive aquela coisa, porque eu sempre 

coloquei na minha cabeça, pô, por que eu vou ficar dando trabalho? Posso 
seguir uma vida tranquila, sem perturbação, por que quero dar trabalho? 

Minha mãe não me acompanhou em nada. Meu pai também não me 

acompanhou em nada. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 

 Sobre as referências familiares para a vida do Sujeito Referência do Alto das Pombas, 

sua irmã e sua mãe tiveram papel importante na construção de princípios para uma vida 

pautada na luta por direitos, tanto para si e quanto para os demais que estão à sua volta:  

 

Minha irmã que criou a gente, porque minha mãe trabalhava, então pra 

mim foi uma perda enorme porque ela que conduziu a criação mesmo. 

Minha mãe, eu sempre tive respeito, amor por minha mãe, mas eu tinha 
muito respeito também por ela. Então acabou que minha infância foi um 

pouco isso. Eu fui de brincar, eu fui de estudar, eu fui de... fazer turma, ser 

professor, então eu fazia turma e dava minha aula pros alunos, sempre fiz 
muito isso. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 

 Quando questionado sobre a presença do seu pai na sua formação, ele afirmou: 

 
Minha mãe sempre teve vocação pra ser amante. Foi do mesmo homem por 

mil anos. Eu fico impressionado com isso. Eu seria de outras pessoas 

também, mas ((risos))... minha mãe sempre foi apaixonada, mas meu pai 

morava com outra família. Então, ele era presença de autoridade, mas era 
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presença de medo. Ele chegava em casa, eu saía correndo. Ele entrava, eu 

saía correndo porque eu nunca fui muito próximo a ele. Ele sempre gostou 

mais do meu irmão e nunca escondeu isso de mim. E eu também sempre me 
lixei, porque eu estava pouco me lixando pra ele. Mas, assim, a gente se 

mudou, por ironia do destino a gente comprou uma casa em frente ao pai da 

minha mãe, que também foi outra complicação, porque ele não foi esse pai 

todo. Minha mãe foi criada pelas tias, minha avó morreu quando ela tinha 
08 anos, então com 09 anos mainha já trabalhava carregando água aqui no 

Alto das Pombas. Então mainha é daqui do Alto das Pombas, mas aí quando 

cresce vai morar no Engenho Velho, que é possível um aluguel e quando 
volta pra casa, volta com casa própria, sem querer, ela não sabia, em frente 

à casa do pai dela. Então... A gente conheceu alguns parentes, tudo isso, 

mas a gente nunca teve muita relação não. Sempre uma família comedida, 

pra dentro de casa mesmo. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 

As ausências e as presenças fazem parte da história de vida de cada indivíduo. Elas se 

tornam formativas à medida que são vivenciadas e elaboradas, por meio da própria 

experiência e também da observação da experiência vivida por outras pessoas. 

Nesse caso, a elaboração da ausência do seu pai deu-se pela negação do que seria por 

ele esperado da figura de pai, bem como por meio da sua elaboração acerca da ausência 

paterna vivida também por sua mãe, construindo assim ―um dinamismo de recusa do 

existente, pela via da contradição e da resistência‖ que, segundo Adorno (2010), é basilar para 

que as experiências sejam formativas.     

As referências feitas às diferentes pessoas do convívio familiar, as quais exercem 

influência no percurso de vida, estão vinculadas, segundo Josso (2000), às aprendizagens 

experienciais de cada sujeito. Compõem experiências formadoras necessárias ao processo 

educativo, ao desenvolvimento pessoal e às mudanças que se processam no sistema de 

referências e no modo de funcionamento do sujeito (SOUZA, 2004). 

As narrativas apresentam, pela própria singularidade e subjetividade de cada sujeito, 

diferentes registros sobre o que cada um considera formativo para a sua história de vida. Nos 

relatos aqui apresentados, referentes à vida na família, considerando as especificidades de 

cada uma, o que se destaca é que as experiências vividas e narradas revelam o seu papel 

formador para o conhecimento de si e de suas trajetórias educativas, enfatizando a 

importância das configurações para a construção de princípios para a relação entre os 

indivíduos, conforme afirma Elias: 

 

Ela vive e viveu desde pequena, numa rede de dependências que não lhe é 
possível modificar ou romper pelo simples giro de um anel mágico, mas 

somente até onde a própria estrutura dessas dependências o permita; vive 
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num tecido de relações móveis que a essa altura já se precipitaram nela como 

seu caráter pessoal. (ELIAS, 1994, p. 22). 

 
 

As experiências vividas no âmbito da família, e do mesmo modo aquelas vividas com 

os amigos e com a comunidade, compõem o conjunto de experiências que não são escolhidas 

pelo indivíduo, mas são fundantes para as suas escolhas ao longo da vida, conforme 

apresentado nos relatos de cada sujeito desta pesquisa. 

 

5.2 A VIDA COM OS AMIGOS  

 

 O espaço da vida com os amigos vem recheado de memórias afetivas marcadas por 

experiências significativas vivenciadas por cada um dos sujeitos desta pesquisa para a 

constituição do modo de ser e de estar no mundo que cada um carrega em sua história de vida.  

Os relatos aqui apresentados são expressões das memórias individuais e coletivas e 

trazem marcas da subjetividade e da singularidade das experiências de cada um. Essas 

experiências individuais nos possibilitam pensar o coletivo, considerando o contexto em que 

cada sujeito está inserido, bem como a importância de cada uma e cada um no cotidiano, na 

vida, contribuindo para se pensar projetos educativos emancipadores para os povos do campo 

e das periferias da cidade. 

Para os jovens da família Caatingueira, a terra tem um papel determinante nas 

experiências vividas. Nessa parte do texto que trata da vida com os amigos, para esses jovens 

a roça é o espaço do trabalho, mas também é lugar de encontrar a família, os amigos, é 

também lugar de diversão. É onde eles vivenciam experiências que os fortalecem enquanto 

indivíduos e no trabalho que desenvolvem porque encontram os seus parceiros, os seus iguais.  

 

Na verdade, assim, eu sempre gostei muito da roça, sempre. E pra gente 

ainda tem uma outra questão que é assim, tinha dois lugares de roça, a 
comunidade que a gente mora, que os meus pais moram, que é Lagoa Funda 

e a outra aonde meu pai nasceu e o lugar onde ele produzia, que era o 

licuri. Então assim, no licuri era onde tinha a roça, a produção mesmo, 

onde a gente trabalhava mesmo com a terra; na Lagoa Funda era onde a 
gente morava. Então quando a gente ia pra roça pra mim era muito mais 

confortável ficar lá porque a gente brincava e passava o dia todo. Inclusive, 

a minha irmã não gostava tanto de ir pra lá, pra mim era mais tranquilo, eu 
ficava muito bem na roça. (Jovem Caatingueira 1). 

 

O irmão da Jovem Caatingueira 1 relata os momentos de diversão com os amigos, 

trazendo a perspectiva do espaço que é ocupado pelos homens e também nos informa que 

80% dos seus amigos trabalham na roça. Ele vivencia experiências com os amigos, que se 
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distingue das experiências vividas por sua irmã, evidenciando, portanto, um tratamento 

diferenciado para a educação de meninos e meninas, fundamentada em um modelo mais 

conservador de educação. 

 

Ah, a gente sai, vai pra festas, a gente faz churrasco, convida amigos, vai 

pra alguma casa, show acústico fora, convida amigos, faz luau, faz alguma 

coisa, mas não muito grande, sempre mais em amigos. Passar um final de 
semana na casa de alguém, ir pra roça de fulano, sempre um período, a 

gente e amigos, alguma coisa desse tipo. (Jovem Caatingueiro 2). 

              

            Ao recordar-se das experiências com os amigos, o jovem também se lembrou da 

experiência de sair da roça e ir morar em Irecê, vivida por ele e por seus amigos. Experiência 

de deslocamento muito comum vivida pelos jovens do campo, em virtude da falta de 

condições de atendimento às necessidades básicas do ser humano, como lazer, trabalho, 

serviço de saúde, educação escolar. Os jovens são mais afetados por essa política de expulsão 

dos povos do campo, porque se veem sem condições de prosseguirem seus estudos, na falta 

de emprego e com poucas opções de lazer. 

          Em Irecê, como já apresentado no capítulo sobre a experiência agroecológica no TII, 

saem semanalmente cerca de quatro ônibus com jovens para trabalhar na colheita de café, em 

Minas Gerais, e soja, em Luiz Eduardo Magalhães. No caso do Jovem Caatingueiro 2 e seus 

amigos, o deslocamento foi para Irecê, cidade mais próxima de seus povoados, onde 

encontraram outras ocupações não relacionadas ao trabalho agrícola. Entretanto, essa 

experiência não foi significativa a ponto de esses jovens fixarem residência: 

 

Alguns foram pra Irecê mais eu, foram primeiro do que eu e aí, me 
chamaram, eu fui depois. Depois eles vieram e eu vim, tem até um que 

trabalha mais eu agora na roça, que ele trabalhava na mesma empresa mais 

eu, na mesma sala, e ele veio trabalhar, trabalha comigo. Tem outro que já 
trabalhava aqui, foi passou três dias e não aguentou, falou que Irecê não 

era e veio, trabalha aqui. Teve outro que veio, só que tá trabalhando aqui, 

só que trabalha na mesma área que a gente, trabalha com lançamento de 
notas nos mercados aqui. Mas tem bastante pessoas aqui ainda que gosta da 

roça também, trabalha aqui por que gostam, que ficam por que gostam. Tá 

bastante difícil, porque alguns deles não tem poço, não tem nada, eles 

trabalham na agricultura sequeiro mesmo, sem chuva. (Jovem 

Caatingueiro 2). 

 

 

         O Jovem Caatingueiro 2 também relatou a experiência de outros amigos que foram para 

São Paulo, todos entre 20 e 27 anos, e se posiciona diante dessa possibilidade para a sua 

própria vida: 
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Não. Em último caso. Tô nem, São Paulo, nunca. Tem agora uns amigos 

meus, que vai agora, uns sete que vai pra São Paulo agora, dia vinte e sete, 
sexta-feira agora, já vão. Vão trabalhar na construção civil, todos em 

construção civil. Vão, passam seis meses, vem passa um período aqui, volta. 

Sempre assim. Trabalham como pedreiro, servente, sempre nessa área só. 

Tem a estrutura de fazer alguma coisa, sempre quer, vai, arruma o dinheiro 
e vai, vem... Não tem um foco, porque primeiro a gente tem que focar, o quê 

que a gente quer, o quê que a gente vai construir, pra depois a gente... quer 

construir o quê? Quer focar o quê? Quer ficar a onde, lá ou aqui? Não pode 
ficar indo e vindo e achar que a vida é essa, toda vida ir e vir pra São Paulo 

e tá bom, e parar nisso mesmo, que aí vai ficar complicado. (Jovem 

Caatingueiro 2). 

 

 

          Concluo que São Paulo e outras ocupações fora do povoado onde vive e trabalha não 

aparecem no horizonte desse jovem, em virtude da concretização de alguns desejos de 

consumo e de lazer, por meio do resultado do seu trabalho na roça. A cada feira orgânica que 

participa, semanalmente, ganha entre R$250,00 e R$300,00. Se ele só participar de uma feira 

por semana, dependendo da produção, ganha em média R$1.200,00 e ainda participa do 

núcleo de estudo de sementes crioulas do TII onde recebe uma bolsa para a realização da 

pesquisa. 

          Para ele e para outros jovens que fazem parte do seu círculo de amizades, o campo é 

espaço de vida e é onde querem continuar morando e trabalhando. Os deslocamentos para 

outras cidades têm muita relação com a busca por lazer e por conhecer lugares novos, 

diferentes, até porque, pelas experiências vividas, os grandes centros urbanos não garantem a 

qualidade de vida que eles procuram, pois se distanciam da família e dos amigos para viverem 

em condições piores do que as que vivem em seus povoados. 

Os relatos dos sujeitos desta pesquisa nos mostram como a relação com os familiares e 

com amigos é constituinte do que somos. Cada lembrança dessas referências ajuda a cada um 

pensar e repensar o que viveram, o que aprenderam e o que se tornaram. A Jovem do Alto das 

Pombas 1, nesse caso, ao falar de sua relação com os amigos, reflete também sobre a sua 

personalidade, mais introspectiva, e se analisa:  

 

Eu tenho poucos amigos, mas eu tenho bons amigos. Pablo é um deles, a 

gente já tem mais de 10 anos de amizade, a gente era criança, passou a 

estudar juntos, ele é uma amizade muito importante pra mim. Ele sempre foi 
uma amizade importante pra mim em vários sentidos, e eu tenho outros 

amigos também que, tipo, quando estou na bad eles vão lá, me ajudam, me 

amparam, me... Eu tenho uma boa rela/... eu tento ter uma boa relação, sou 
meio relapsa, de vez e quando eu sumo, não converso com ninguém, mas aí 

apareço de novo. Também. Eu sou muito chata pra sair sozinha, eu sempre 

gosto de sair com alguém que eu goste, com os meus amigos que eu tenho 
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mais confiança. Então, tipo, nos momentos felizes também. Quando eu quero 

fazer uma coisa e eu não quero fazer só, eu vou com meus amigos ou com 

minha família. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

O Jovem do Alto das Pombas 2 acrescenta também a sua vivência com os amigos e, ao 

falar deles, também fala de si, trazendo características de sua personalidade, mais agregador: 

 

Eu digo que tenho poucos amigos. Porque amigo, para mim, é aquela 

pessoa que vai estar comigo em todo momento, que vai entender que tem 

alguns momentos que eu não quero falar. Não é ser egoísta, não querer 

falar, mas que eu também preciso me recolher no meu estado de solidão. 
Então é uma relação que às vezes a gente sai, curte, sai pra um cinema, vai 

pra um barzinho, faz alguma comemoração... Vou pra casa de uma amiga, 

todo mês tenho um encontro com ela para poder a gente tomar vinho, comer 
petisco, botar os papos em dia... E é muito sadio, porque eu sou muito difícil 

de pedir conselho para alguém. Tem uma amiga minha na faculdade que, 

assim, eu me abro muito mais, porque eu sempre fui muito mal acostumado 
a sempre fazer isso para o outro, mas a mim, eu sempre fui muito bom 

ouvinte, dar informação e ajudar, mas nunca me permiti ser o falante. Então 

a gente vai estar sempre agregando pessoas que gostam da gente como a 

gente é. Então a minha forma de ser sensibiliza muito o outro. Então, eu fico 
tão feliz por isso. A gente sempre ganha novas pessoas na nossa vida. 

(Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 O Sujeito Referência do Alto das Pombas, no momento de falar dos seus amigos, 

relembrou sua adolescência, marcada pelo seu envolvimento com a Igreja Católica do Alto 

das Pombas, o que possibilitou experiências marcantes para a sua vida:  

Minha adolescência foi focado na igreja, que eu fui participar na igreja, 
fugi de casa pro primeiro grupo de jovens. Meu irmão foi convidado, foram 
convidar minha irmã, convidou ele pra participar do grupo de jovens e não 

me convidou. Aí, no dia que ele subiu eu fui atrás dele e fui no grupo. 

Quando chegou todo mundo se assustou, “não, você não pode não, você é 

muito pequeno”, tudo isso... Eu disse “eu não vou sair daqui não, então vai 
ter que criar um grupo pra mim”. Aí criou um grupo pras pessoas da minha 

idade em decorrência desse desejo. E aí eu começava... tive uma 

participação fantástica na igreja, na igreja eu comecei como... virei 
catequista, virei expoente, estudei documentos importantes da igreja... 

Então, muita gente tinha a esperança e eu ser padre, entendeu, pelo meu 

perfil, pela minha disciplina, pela minha argumentação, mas... crescendo, 
padre, começou a me perseguir muito, muito, muito, muito, muito...  e eu 

virei uma oposição muito forte pro padre, ele era do lado de lá e eu era do 

lado de cá. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

  

O Sujeito Referência do Alto das Pombas evidencia, no seu relato, uma das muitas 

experiências de resistência e reivindicação vivenciadas ao longo de sua vida, as quais foram 
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determinantes para sua tomada de consciência acerca do seu papel no mundo, gerando 

rompimentos e, sobretudo, experiências bastante formativas.  

 

Mas o Padre foi uma pessoa que foi muito... uma presença muito difícil, 

difícil na minha vida, porque discriminava, botava as pessoas contra, fazia 

inferno, fuxico, era um padre excêntrico. E ele, quando eu fui crescendo 
automaticamente eu comecei a coordenar grupo de jovens, e meus grupos de 

jovens não eram focados na igreja, mas no entendimento que a igreja tinha 

que prestar serviço à sociedade, não naquele quadrado. Então acabou que 
começou um racha enorme, e eu começo com um grupo que hoje, eu até 

digo, é um grupo bem comunista dentro da igreja, e isso foi ruim pra mim, 

porque as beatas ficavam contra mim, e ele botava pra quebrar na missa 
mesmo, não tinha pena de ninguém na missa, e isso foi difícil. Acabo que na 

idade adulta eu fui cada vez mais ampliando a proposta social, consegui 

ganhar a associação, a associação me expulsou de lá. E aí quando me 

expulsou, que botou tudo nosso pra fora, voltei pra minha casa, fui entregar 
a chave, chorei muito, foi o dia inteiro de choro. “Pode ter a certeza, Padre, 

que da mesma porta que estou saindo você em breve sairá”. E me mobilizei 

para a saída dele, fui um dos maiores atores responsáveis para a saída 
desse Padre daqui. Eu me tornei amado por muitos, odiado por bastante. 

Por muitos odiado, fui odiado porque automaticamente eu fui um homem 

que jogou o último barro nesse caixão. Então as pessoas têm um pouco de 
mágoa comigo. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 Nesse contexto de conflitos e mágoas, os amigos foram determinantes para que ele 

enfrentasse esse momento de sua trajetória de vida. Eram aqueles que o acolhiam, que 

estavam juntos nos momentos ruins e nos momentos bons também.  

 

Então, meus amigos, eu comia na casa de Pablo, na casa de Denílson, muito 

na casa de Denílson... Muito, Denílson foi uma pessoa que acolheu a minha 

pessoa assim como ninguém, né, ninguém. Os meus amigos me protegem 

como meus irmãos. Claro que com as falhas normais de qualquer irmão, 
mas quem foram meus irmãos na minha vida foram meus amigos, mais 

ninguém. Se estou doente, eu sei meus amigos que eu procuro. Eu estou 

sofrendo, eu sei com quem eu falo, mas eu nunca achei na família isso. Eu 
nunca achei na igreja uma acolhida. A Igreja é completamente 

discriminatória, a Igreja é extremamente seletista, então ela não tem 

sentido, ela não tem função, ela precisa remodelar ou se destruir, porque 
perdeu ou nunca existiu. Então quando eu me esbarrei nisso eu fui pro 

movimento social, não virei nenhum stalinista, mas decidi não ficar mais 

próximo da Igreja não. Só com Leonardo Boff, que é um cara diferente, que 

tem outra visão. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 Ao falar da sua relação com os amigos, ele também reflete sobre si e sobre a suas 

características pessoais, definindo-se um sujeito ciumento e controlador:  

 



120 
 

A minha relação com amigos é uma relação muito intensa. Eu sou muito 

metodista. Se você me falar uma porra, me fale a porra toda, não fale em 

partes porque eu não vou acreditar no que você está falando, então eu vou 
procurar saber. E eu procuro saber pra sofrer, porque muitas vezes... Eu 

sou uma pessoa que... eu tenho uma coisa em mim que é uma frustação em 

relação a mentiras, eu sou frustrado. Eu não gosto de mentira, eu não sei 

lidar com mentira. A mentira nos faz fazer bobagem. Eu não gosto de omitir, 
porque às vezes a pessoa busca “eu não vou falar, mas eu posso omitir”. 

Mas eu sempre tive amigos que sempre tiveram muita cautela em me contar 

as coisas. Minha vida toda sabe, agora, tem amigos que eu levei um ano, 
dois anos pra saber que namorou com alguém. E quando eu descubro que 

namorou com alguém, já terminou com esse alguém, está com outra pessoa 

que eu vou levar mais um ano pra descobrir. Então, sempre foi assim. 

Sempre meus amigos tinham pavor, medo terrível sobre essa coisa do 
relacionamento. Sempre fui um amigo extremamente ciumento, proprietário, 

egoísta, sempre fui assim. Então é muito... Eu sou extremamente ciumento. E 

ciumento com tudo. Com meus amigos, com minha família, eu sou muito 
chato pra isso. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 Reconhece em sua fala o quanto amadureceu na sua relação com os amigos e como ele 

se tornou uma pessoa melhor, à medida que foi amadurecendo a sua relação com as pessoas: 

 

Eu não gosto desse meu modelo de estar interferindo, entendeu, na vida. Eu 

tento, de vez em quando, convencer os meus colegas a não fazerem 
determinadas coisas para não sofrerem. Eu não permito que eles passem 

pelo que a vida tem que proporcionar pra ele. Então eu sou super protetor, 

a minha relação com amigos é uma relação muito intensa, muito intensa, 
mas o meus amigos são apaixonados por mim, é impossível não ser. Me 

admiram, nunca falam, mas, assim, a gente sente, admira, admira a luta, a 

inteligência, as dificuldades, as coisas que... as aflições... porque raramente 
eu trago as minhas aflições para partilhar... Porque penso, poxa, eu sou o 

cara forte da relação, como é que eu vou levar para aquele cara ali, aquele 

menino, esse problema? Eu não. Então eu aprendi que... Hoje já estou mais 

light, já tenho mais respeito. Eu não tinha respeito, eu tinha limites. Eu acho 
que hoje já tenho, eu acho que hoje eu sou uma outra pessoa. Eu era uma 

pessoa muito ruim. Eu era uma pessoa calculista. Se você me atrapalhasse 

você ia sair do meu caminho e ponto final. Eu sabia, eu gritava, eu expunha, 
eu falava palavras pejorativas... Hoje eu já tenho outro cuidado, hoje eu já 

respiro, hoje eu já não falo nada, hoje eu entendo que tem vezes que é 

melhor se calar. Então hoje eu já tenho uma posição com os inimigos, 
porque os amigos sempre tiveram tudo, mas meus inimigos, pra mim, não 

tinham que ter nada. Hoje eu já tenho uma visão diferente. Não tenho 

necessidade de ter inimigos, mas se eles existem, por que não apresentar 

para eles a possibilidade de serem amigos? E chance para serem amigos. 
Mas eu estou muito nesse caminho, estou muito Rodriguinho paz e amor. 

Paz e amor. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

Quando perguntado sobre o que contribuiu para essa mudança no seu modo de lidar 

com os amigos, o Sujeito de Referência do Alto das Pombas respondeu: 
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Você chega e deita e você vê que a pessoa se afasta de você. Você vê, assim, 

porra, fulano era tão amigo seu e hoje não anda com você. Isso foi um ponto 

importante. Com os amores, aí me fez mudar. Eu sou... muito... eu adoro me 
apaixonar, quando me apaixono não trabalho. Eu sou muito dividido com 

isso. Quando estou no ódio eu trabalho parecendo o cão, eu apresento os 

melhores projetos. Quando eu estou... que eu tenho algum problema de 

relacionamentos. Então, eu fico sem dormir, ah, desgraçada, vai embora... 
Aí vou, digito, escrevo... Então eu nunca perdi um projeto quando eu estava 

com dor de amor, mas perdi vários por amor. Aí pronto, eu fico nessa 

besteira aí, de viver, viver, ama, ama e ama... Então acho que isso tem muito 
a ver a situação dos amigos... Os amigos me controlam também. Quando 

eles se reúnem e dão carão mesmo. Quantas vezes Pablo, o pessoal me deu 

indiferença. Muitas vezes, indiferença, tudo isso. Mas, eu no início mostrava 

pra eles que eu estava pouco me lixando, mas aquilo me fazia sofrer muito. 
Porque eu não podia meter a mão em uma cadeira, não podia fazer nada 

naquele momento porque eu estava errado. E aí, quando a gente está 

errado, eu aprendi que a gente abaixa a cabeça e reconhece, porque 
desculpa não significa nada se a gente não reconhece. (Sujeito Referência 

do Alto das Pombas). 

  

 As memórias aqui relatadas acerca das experiências vividas com os amigos são 

marcadas pela diversidade de acontecimentos significativos da vida de cada um. Tais 

memórias se diferenciam por se tratar de vivências subjetivas, mas se assemelham por se 

tratar de experiências que resistem a um modelo social que exclui, subjuga a capacidade dos 

indivíduos, que cria estratégias para esses sujeitos, cada vez mais, viverem em seu próprio seu 

mundo, fortalecendo a construção de projetos individuais e não mais coletivos. 

 

5.3 A VIDA NA COMUNIDADE  

 

Os relatos sobre a vida na família e com os amigos, anteriormente apresentados, 

constituem um corpus de análise de situações e acontecimentos significativos, alguns que 

ocorreram independentemente da vontade de cada um e outros provocados pelo próprio 

desejo de vivenciar aprendizagens. Essas experiências tiveram e têm um papel formativo, pois 

foram determinantes nas mudanças de postura, comportamento, forma de sentir e pensar o 

mundo de cada um dos sujeitos desta pesquisa. 

No presente tópico, esse corpus se fortalece e se amplia à medida que aprofundamos 

as memórias de experiências vividas, trazendo as memórias que saem da égide da família e 

dos amigos e se inserem nas experiências comunitárias em espaços diversos: a igreja, o 

sindicato, a associação de moradores e de agricultores, o próprio espaço das comunidades 

onde cada um vive e trabalha. 
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As experiências relatadas a seguir estão envolvidas por um ambiente fecundo para o 

surgimento de projetos de trabalho coletivo e de responsabilidade com a vida do planeta. No 

caso da família Caatingueira, trata-se de experiências coletivas vivenciadas por gerações da 

família, cujos registros já fazem parte da vida da família há quatro gerações. O relato do pai 

da família Caatingueira enriquece a nossa análise de como se constituem as trajetórias 

educativas de jovens que lutam por um projeto de mundo mais justo, porque nos mostra como 

e de onde surgem experiências de resistência à dominação. Ele relembra a experiência 

coletiva de divisão do que era produzido, entre todos do povoado, e as transformações 

ocorridas na forma de lidar com a terra: 

 

Matavam um boi, matavam uma ovelha ou uma cabra e ali dividia entre esse 

pessoal. A coisa foi se mudando a partir dos anos sessenta pros anos 
setenta, com a revolução deles na verdade. E aí veio a questão da 

tecnologia, os tratores, que até essa época não tinha a questão dos tratores, 

todo mundo plantava era na enxada e depois, no final dos anos sessenta já 
pros anos setenta é que começou a arar a terra, a plantar tração animal, no 

caso a gente usava o trator no início dos anos setenta, o trator apenas pra 

arar e aí riscava com tração animal, fazia riscadura e riscava e plantava na 
mão. Mas aí passou a plantar até... de feijão, até o ano passado plantava de 

tudo, plantava um pouco de tudo, inclusive a safra maior daqui, era 

tradicional aqui, mas dava de tudo. (Pai da família Caatingueira). 

 

 

 Em se tratando de uma família que já tem registrada em seu DNA a resistência a 

qualquer modelo de dominação existente, a jovem caatingueira, mulher, nascida e criada na 

roça, permeada por princípios machistas, sempre se posicionou à frente de sua geração e 

disposta a romper rótulos e preconceitos. Relatou que aos onze anos começou a acompanhar 

seu pai nas reuniões do sindicato e foi observando e aprendendo, a partir dessas experiências, 

a importância de estudar para ser mais autônoma nos seus posicionamentos e também para 

contribuir dentro da sua comunidade:  

 

Comecei a participar das coisas do sindicato e meu pai como militante que 

já eu nasci como, vamos assim dizer, na influência do meu pai, na 

militância. Foi fundador do sindicato em Canarana e do sindicato do Barro 

Alto e eu comecei a participar também. Só que quando eu chegava...Tinha o 
que... Comecei a participar eu tinha uns onze anos. Então quando eu 

cheguei no sindicato, eu via aquele monte de sócios e sócios, um povo tudo 

de mais idade, um sindicato muito de povo idoso, só que quase todo mundo 
não assinava o nome né, na ata, no livro de ata, é todo mundo ia e colocava 

o dedão e aquilo me angustiava. Na mesma forma quando chegava na 

véspera da eleição, minha família é uma família que graças a Deus política 

né, política no sentido de ter consciência política. Então quando, também 
nasci... Sabendo que meu pai era de um partido de oposição, de um partido 
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de oposição da minha própria família. Na nossa comunidade a gente 

costuma dizer que era uma comunidade, um curral eleitoral e esse curral 

eleitoral que meu pai era dessa família, no entanto não votava, não 
acompanhava. (Jovem Caatingueira 1). 

 

Essa jovem compreende, de forma prática, o efetivo papel da educação, qual seja, o de 

emancipar mentes para a tomada de decisões conscientes, fortalecidas em experiências de 

resistência às forças que imprimem ações de adaptação dos sujeitos às situações mais 

precárias enfrentadas ao longo de suas vidas. 

As histórias de vida dessa jovem e dos demais sujeitos desta pesquisa estão 

intimamente ligadas a configurações que têm como base o projeto político pedagógico da 

educação popular que continha ideias e acentuava propostas regidas por participação, 

transformação e revolução, conforme acrescenta Brandão (2015): 

 

Transformação de estruturas de mente, da consciência, da cultura, da 
sociedade, do mundo. Transformações radicais (desde as raízes), estruturais 

(não de partes ou sistema da sociedade, mas dela toda) e socialmente 

populares (centradas em lutas de partes e políticas ―de classe‖). Ou seja, 
transformações de toda uma sociedade e não adaptações modernizadoras e 

ilusoriamente realizáveis de acordo com o estilo desenvolvimentista do 

sistema capitalista hegemônico. (BRANDÃO, 2015, p. 2).  

 

A partir dos anos 1960, acrescenta Nascimento (2015), muitos movimentos sociais 

surgiram apoiados no trabalho da Educação Popular, destacando-se entre eles as Ligas 

Camponesas, o Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais e o Movimento de Educação de 

Base. Também emergiram outros movimentos ligados ao movimento estudantil e aos Centos 

de Cultura Popular, a saber: Juventude Estudantil Católica (JEC), Juventude Independente 

Católica (JEC), Juventude Operária Católica (JOC), Juventude Universitária Católica (JUC), 

Ação Popular e outros de caráter mais regional. 

Vale ressaltar que as experiências de Educação Popular no Brasil, especificamente 

após o golpe civil-militar de 1964, foram duramente reprimidas, conforme explana 

Nascimento (2015):  

 

Seus agentes foram presos. Outros tornaram-se foragidos, outros exilaram-
se. Entre os agentes que eram também trabalhadores de base, houve um 

silenciamento tenebroso e espalhou-se por toda parte um medo permanente 

da repressão. Várias lideranças camponesas, ligadas ao MEB, contaram em 

depoimentos posteriores, que chegaram a enterrar os rádios através dos quais 
recebiam aulas transmitidas, através do sistema de recepção cativa. Assim, 

por vários anos, viveu-se um pesadelo, pois os setores conservadores 

assaltaram o poder com o apoio dos militares e da Central de Inteligência 
dos Estados Unidos (CIA) que juntos redobraram os esforços 
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contrarrevolucionários no país devido ao triunfo da Revolução Cubana em 

1959. (NASCIMENTO, 2015, p. 59). 

 

Diante desse quadro de cerceamento da liberdade dos indivíduos, surgiram as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) cujo trabalho está fundamento na Teologia da 

Libertação, que tem como princípio a fé vivida à luz dos pobres. ―As CEBs se tornaram o 

centro mais dinâmico da retomada da Educação Popular no Brasil, uma vez que expressavam 

muito mais uma visão de fé comunitária e solidária que uma visão de transformação social e 

política‖. (NASCIMENTO, 2015, p. 61). 

As CEBs surgiram no interior das igrejas mais modestas nas periferias urbanas, nas 

favelas e no meio rural, fortaleceram-se e difundiram uma vivência de fé comunitária cujo 

aprofundamento resultou no desenvolvimento de mecanismos estratégicos de intervenção na 

realidade social e política.  

Esse exercício de fé comunitária permeia as histórias de vida de todos os sujeitos desta 

pesquisa, mesmo ocupando espaços geográficos distintos, campo e cidade, mas que 

vivenciaram, sobretudo, os efeitos nocivos do sistema ditatorial vivido ao longo de mais de 20 

anos, no País. 

O trabalho desenvolvido pelas CEBs marcou a vida desses sujeitos e de gerações, 

porque trabalhou com as consciências dos invisibilizados da cena política brasileira, até então 

considerados incapazes, despolitizados, atrasados, contribuindo assim para o fortalecimento 

de sujeitos resistentes a qualquer forma de dominação e que constroem modos de reagir e 

intervir diferentes da lógica oficial, hegemônica.  

No relato de todos os sujeitos desta pesquisa, mesmo considerando os que nasceram a 

partir dos anos 1980, exceto o sujeito de Referência do TII, que nasceu nos anos 1960, a 

vivência com esses movimentos vinculados à Igreja Católica está presente em suas vidas, 

construindo-se em experiências formativas na vida de cada um, como nos mostra a Jovem 

Caatingueira 1: 

 

Na quarta série, na terceira série, na segunda série, também é o momento 

que a gente tem contato com a organização da comunidade a partir da 
igreja né, a minha família também é uma família muito religiosa, só que 

numa religião que eu cresci com meu pai aprendendo que a gente precisava 

ler e dizer a palavra oração no seu sentido real, orar com ação. Então era 
uma igreja muito progressista, vamos dizer assim, a igreja libertadora 

mesmo né, da teologia da libertação onde a gente fazia as coisas, mas pra 

ajudar mesmo o próximo pra conscientizar, porque a CEBs fazer, meu pai 

era da CEBs, eu entrei no grupo de jovens da JEC, também na relação desse 
movimento todo de transformação né, de que as coisas do jeito que estava 
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não era aquilo que a gente queria. Chegou um padre na comunidade, que 

era o padre Ilário. O padre Ilário organizou um grupo de mulheres pra 

fazer os quintais, o quintal da igreja e a minha avó, meus avós que tinham 
bastante terra, resolveram doar esse pedaço de terra, construir uma caixa e 

começou a produzir. Essa produção eu acompanhei por quê? Eu tinha nove 

anos e aí eu só me lembro dessa data de nove anos, porque foi quando eu 

mudei pra casa de vó, e eu mudei pra casa de vó por que mainha pariu meu 
irmão caçula e eu morria de ciúme, que eu queria que ela tivesse pra fazer 

uma cerca viva, então a primeira coisa foi cuidar dessa carroça com a cerca 

viva, tanto que plantamos quiabento a roça inteira são dezenove tarefas, tá 
lá e todos trabalhando o tempo inteiro nisso. (Jovem Caatingueira 1). 

 

 A experiência da família Caatingueira, pautada na aprendizagem do trabalho libertário 

e coletivo, é ampliada por outros conhecimentos disseminados por ONGs que prestam 

assessoria aos agricultores familiares, entre as quais podemos destacar o GARRA, o Ipêterras 

e o IRPA, cujo aprendizado adquirido foi socializado pelo Jovem Catingueiro 2, fruto de 

estudos que realizou no Instituto Regional da Pequena Agropecuária (IRPA) sobre o uso 

racional da água: 

 

Eu vejo lá, a importância da água e do solo, que eles trabalham com tudo, 

no aspecto de que, que tudo é reaproveitável e que a água é o bem maior, 

que eles economizam água o máximo possível e que tudo de folhagem, de 
comer de coisa, é reaproveitado, sempre tem um fundamento. Isso, tanto lá a 

gente trabalhando, como eu lembrava. A gente lembra o que a gente tem 

aqui que a gente pode fazer e que não fazia. Vamos dizer, o próprio 

composto que a gente fazia aqui, que a gente fazia um certo composto. Só 
que lá era tudo, tudo, fazia um composto bem... bem organizado, aquele 

composto com tudo mesmo, nada jogava fora, aqui a gente nem utilizava 

tanta coisa igual lá usava. Tudo, bastante, sem sobras. E tanto a água, por 
que lá a economia da água era gota por gota. Aqui tem hora que o povo nem 

economizava. Quando eu vim eu falei, “o foco é economizar água, vamos 

pensar numa hipótese de economizar água”. (Jovem Caatingueiro 2). 

 

          Nesse curso ele teve a oportunidade de aprender técnicas para molhar a terra, 

considerando o clima semiárido, que tem curto período de chuva, no qual a água precisa ser 

utilizada de forma racional, conforme técnica aprendida e depois repassada para a sua 

comunidade: 

 
A forma do molhar, um exemplo, você joga água completamente na terra, 

hoje você tem que jogar todos os dias senão ela vai evaporar, lá a gente usa 

o que, uma camada... a gente coloca tipo uma camada de matéria morta, 
matéria orgânica na terra, que ali você molha de dois em dois dias. Vai 

evaporar. Você coloca uma camada orgânica e tal, uma matéria morta em 

cima da terra, tudo que você molhar... E aí, colocou aquela matéria 

orgânica na terra, vai jogar, vai demorar mais dias. Você molha de dois em 
dois dias e vai ter a mesma consistência, a mesma molhação vai servir 

praqueles sem molhar constante. (Jovem Caatingueiro 2). 
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 O jovem da família Caatingueira fala também do compromisso que assumiu de ensinar 

a técnica para outros agricultores da região, demostrando a importância desse aprendizado 

para a sua vida e a de sua comunidade: 

 

Já, tanto aqui como as visitas que tem aqui de intercambio que vem visitar a 
propriedade da gente, como a gente vai visitar outras propriedades. Já foi 

visitar em Jacobina, na época  pelo GARRA, que a gente foi mesmo da feira 

a gente foi em Jacobina visitar a feira de produtos orgânicos que tem lá e 
visitar as comunidades, propriedades, as pessoas de lá a gente teve diversas 

trocas sobre isso, sobre a forma que eles molham, o material que eles 

molham que lá eles usavam é... jatos, jatos gasta o dobro de água e a gente 

usou o que... era pra usar o mínimo de água que podia ser isso, gotejo até o 
micro, que gastava menos água do que o jato, porque o jato joga muito e 

desperdiça demais água. Aí a gente sempre falou o que era mais barato, o 

custo seria mais em conta pra eles, tanto de abundância de água, tanto de 
desperdício também. (Jovem Caatingueiro 2). 

  

         No seu relato, também destaca o tempo na roça, que passa a ter outro significado, onde o 

final de semana nem sempre é o momento de descanso e de lazer. No período do plantio, 

reúne um grupo de pessoas e trabalha sexta, sábado e domingo, até a conclusão do trabalho, e 

a segunda-feira fica reservada para a folga. 

 

Aí o que é que a gente faz, a gente trabalha sexta, sábado e domingo talvez 

se tiver alguma coisinha faz até o horário, já a segunda a gente folga talvez 

até o meio dia. Mas trabalha mais... o sábado tem vez que a gente... trabalha 

o sábado todo e folga o domingo e a segunda até meio dia e talvez até o dia 
todo, se não tiver apertado, por isso. Mas o forte nosso é domingo aqui. 

Domingo é o dia da gente sair e tal, farra e domingo o dia todo e aí 

segunda, volta a mesma rotina. Já o sábado a gente trabalha normalmente 
também, vamos dizer que a gente não tem o luxo de ter sábado e domingo, 

só o domingo, talvez, não é todos os domingos, que tem dias que a gente liga 

de domingo a domingo. Quando a gente tem um plantio, por exemplo, a 

gente vai fazer um plantio de quê, de uma cenoura, a gente tirou uma 
cenoura e tal, arou a terra... por que também a gente não tem maquinário, a 

gente depende muito do maquinário dos outros pra gente poder plantar. O 

quê que a gente faz, tem horas que a pessoa só pode domingo e a gente vai... 
cuida domingo e a gente já liga. (Jovem Caatingueiro 2). 

 

          A experiência do trabalho coletivo e colaborativo na agricultura familiar é fundante 

para o desenvolvimento de todos da comunidade. As experiências relatadas pela família 

Caatingueira se somam a muitas outras que não fazem parte desta pesquisa, mas estão 

representadas por eles e pelo Sujeito Referência do TII que narra sua vivência em várias 

cidades circunvizinhas de Irecê, contando um pouco da sua relação com a agricultura familiar 
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agroecológica e, essencialmente, com o trabalho coletivo e comunitário, destacando a sua 

experiência inicial com a agroecologia, quando havia concluído o curso de Agronomia: 

 

Em torno de 27, 28 anos, por aí. Vinte e oito, 29 anos. Estou meio perdido 
desse tempo aí, mas é mais ou menos isso aí. E aí, comecei esse processo já 

controlando pragas e trabalhando com culturas. A cultura que eu trabalhei 

na época, logo de início, foi o feijão, mas o algodão era a cultura que me 
atraía mais, tinha muita praga e eu procurava controlar essas pragas tudo 

já de forma diferente. E comecei a trabalhar o milheto lá, cheguei até a 

inventar uma plantadeira de milheto para... como é que se diz, montar uns 
experimentos de pesquisa, porque a semente é muito pequena. Aí inventei 

uma plantadeira pra colocar no trabalho. (Sujeito Referência de Irecê). 

 

 Relatou também a experiência vivida em Brotas de Macaúbas, mesmo no início de sua 

vida profissional, mas já permeada pela consciência agroecológica: 

 
Eu já cheguei em Macaúbas, vamos dizer, com o pensamento diferente. Por 

exemplo, chegou lá umas cartilhas ensinando a fazer doce de umbu, da raiz 

de umbu. Eu tinha um técnico que eu trabalhava junto com ele, Silvano 
Bezerra da Silva. Então a gente, quando viu aquela cartilha ali eu digo 

“rapaz, essa cartilha, nós temos que esconder ela. Como é que eu vou 

distribuir uma cartilha dessa pra ensinar o agricultor a tirar a raiz do 

umbuzeiro pra fazer doce? E aí, vai matar os pés de umbu?”. Aí escondemos 
todas essas cartilhas, nenhum agricultor viu essa cartilha lá, na região de 

Macaúbas. Pelo menos no período em que estava lá, não. (Sujeito 

Referência do TII). 

 

 Ao chegar ao TII, o Sujeito de Referência destaca que a sua experiência apontava que, 

para o pequeno agricultor familiar sobreviver, precisava se pensar uma agricultura alternativa 

ao modelo pautado pela indústria agroquímica, que gerava o enfraquecimento do solo e o 

empobrecimento do agricultor: 

 

Aí quando cheguei aqui, que fui conhecendo essa questão da agricultura, 

depois de um certo... logo quando eu cheguei aqui, vamos dizer, quando eu 
cheguei aqui o impacto daquilo do veneno foi me agoniando, sabe. E depois 

de um certo tempo, eu resolvi fazer uma mudança radical em termos de uso 

de, por exemplo, recomendação para agricultor sobre adubo químico, eu 
comecei a parar, comecei a parar de falar do veneno, comecei a trabalhar 

um pouco essa questão do controle com plantas, e comecei a ler alguma 

coisa sobre controle alternativo. Mas aí eu comecei também a ter... 
surgiram, de repente, algumas coisas na minha vida. Houve um momento em 

que eu fui chefiar um escritório de Xique-Xique, e lá... muito veneno. E 

como eu estava sendo chefe daquele escritório, eu tinha a condição de tentar 

induzir uma forma diferente. Então eu comecei ir já com força total mesmo 
a fazer todos os controles de forma diferente. Então eu já não queria nem 

saber do negócio do veneno e do adubo químico, eu já estava totalmente 

intuído e determinado a cortar toda essa ligação com essa parte dos 
agroquímicos. (Sujeito Referência do TII). 
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 Nesse relato, se evidencia a relação existente entre experiências que acontecem sem 

uma ação intencional e aquelas que deliberadamente buscamos, comprovando que as 

experiências não são estanques, mas que acontecem no devir do cotidiano. 

A observação e o acompanhamento dos agricultores familiares do TII, a princípio, 

mostra-se sem intenção de alterar o modo de produzir, ou seja, fazia parte da relação 

necessária com a comunidade em que o agrônomo estava inserido. Entretanto, ao constatar 

que o modo de produzir daqueles agricultores familiares era devastador para a vida de todos, 

o Sujeito de Referência do TII escolheu interferir, radicalmente, na forma como os 

agricultores familiares do TII plantavam, disseminando experiências construídas com a 

comunidade que, aos poucos, foi libertando o agricultor do uso de insumos agroquímicos, 

fortalecendo essa experiência de resistência da agricultura familiar agroecológica. 

É interessante perceber nesses relatos que há aprendizagens que modificam as 

coerências de vida e os critérios dessas coerências, de forma que os sujeitos não conseguem 

pensar e estruturar as suas práticas de vida contradizendo o aprendido, práticas definidas por 

Josso (2010) como sendo ―experiências existenciais‖.  

 Do sertão para o litoral da Bahia, chegamos ao Alto das Pombas, bairro periférico de 

Salvador, que é marcado pela luta de mulheres, lavadeiras que se organizaram coletivamente 

nos anos 1970, para lutar pelo seu espaço de trabalho e creche para acolherem seus filhos, 

enquanto elas lavavam roupa, a fim de garantir seu sustento e de sua família. 

Com o apoio da Igreja Católica do bairro, conseguiram a construção da lavanderia ao 

lado da creche, que até hoje funciona como lavanderia e é utilizada pelas lavadeiras do bairro; 

ao lado funcionam o Posto de Saúde e a Escola Nossa Senhora de Fátima. 

Continuamos a tratar de experiência de resistência. As experiências vividas pela 

família Caatingueira e pelos demais agricultores familiares no TII e por todo o Brasil se 

juntam às experiências vividas por essas mulheres do Alto das Pombas e outras famílias de 

bairros periféricos que se fortalecem na luta por melhores condições de vida, tanto no meio 

rural quanto no meio urbano. 

As experiências de resistência vividas numa configuração ficam registradas na prática 

de vida de cada indivíduo. Podem até indicar que os filhos e netos que não as viveram não 

deram a devida importância, mas não podemos esquecer que, ao modificarem as formas de ser 

e de estar no mundo daqueles que viveram tais experiências, certamente educarão seus filhos 

e netos baseados nesses princípios aprendidos. Portanto, trata-se de uma aprendizagem que é 
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perpetuada por meio das gerações e que precisam ser fortalecidas pelas ações dos herdeiros 

desse saber. 

O Alto das Pombas carrega o estigma de um bairro perigoso, em virtude da presença 

do tráfico de drogas, mas para os sujeitos desta pesquisa é um espaço de memórias afetivas 

positivas e de muita aprendizagem, conforme relato da Jovem do Alto das Pombas 1: 

 

Eu gosto bastante de morar aqui. Eu, se puder, se a gente encontrar uma 

casa aqui, nossa preferência é continuar morando aqui. Todo mundo fala do 
Alto das Pombas, que é um lugar perigoso, mas eu acho que aqui é uma 

comunidade que, ainda assim, existe uma certa paz de se viver, certa 

tranquilidade. Uma coisa que me marcou de forma negativa foi uma vez que 
eu estava passando pra ir ao colégio, eu vi dois meninos que deviam ser 

menores que eu, armados, passando por mim. Ali bateu a realidade do que 

estava acontecendo em relação a tráfico. Porque eu sabia, mas nunca tinha 
visto. Uma coisa positiva e que eu me sentia muito útil era quando eu fazia 

parte do Agente Jovem, que a gente fazia feiras para aqui, principalmente 

com crianças. Eu gostava bastante desse trabalho. A gente participou de 

alguns cursos com o posto de saúde, a gente ia lá nas escolas, escovava os 
dentes das crianças. Ensinava as crianças a escovar os dentes... Eu gostava 

bastante. Teve uma festa também, de dia das crianças, que foi uma coisa que 

me deixou muito feliz, que eu gosto muito de criança, eu gosto muito de ver 
elas se divertindo. Eu acho que falta muito pras crianças daqui, esse tipo de 

coisa. Quando eu era criança, acho que eu passei pouquíssimas 

experiências, então eu ficava muito feliz de poder fazer com que elas 

ficassem felizes de alguma forma e me sentia muito importante de poder... A 
gente se estressava bastante, antes do dia a gente se estressava bastante 

porque a gente tinha que correr atrás de várias coisas, correr atrás de verba 

porque a gente não tinha dinheiro, tinha que correr atrás de brinquedo, de 
várias coisas pras crianças, mas no dia era uma realização muito boa, pra 

mim. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

A experiência de trabalho com as crianças da escola da comunidade, aparentemente 

desinteressada, possibilitou uma aprendizagem significativa para essa jovem que, ao 

desenvolver essa atividade, reencontrou-se com a sua infância e reconheceu o quanto era 

importante para as crianças um trabalho como aquele, destacando a felicidade que ela sentiu 

ao ver a alegria do outro. Trabalho pautado, portanto, na ética do cuidado e no respeito com o 

outro, tão necessários para a formação de sujeitos críticos, autônomos, comprometidos com 

um projeto de sociedade mais justa. 

 O Jovem do Alto das Pombas 2 também relata gostar de morar no bairro, entretanto, 

sente-se inseguro em decorrência da onda de violência que voltou a tomar conta deste e de 

outros bairros de Salvador: 
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Bom, minha vida aqui na comunidade, eu gosto muito. Gosto. Gosto daqui. 

Gosto. Eu tenho uma relação muito saudável com meus vizinhos, a gente se 

fala todo dia, brinca, quando se encontra... Não sou muito aquela pessoa 
que está todo dia na casa de ninguém, só vou quando tem necessidade, que 

tem que resolver alguma coisa. Não sou aquele menino pra estar sentado em 

bar, pra estar bebendo, estar fazendo aquelas coisas de extravagância... 

não. Curto tudo que eu tenho que curtir dessas coisas lá fora, e aqui dentro 
tem momento que eu vou passar, porque eu trabalho com crianças, tem que 

ter um certo controle de limite pra poder também a criança não perder a 

referência, o adolescente também. Eu, querendo ou não querendo, sou 
visado pelo cargo que ocupo aqui no Fatumbi. Tem pessoas que não vão me 

enxergar como Pablo, teoricamente, o Pablo normal, vão me enxergar 

colaborador de uma instituição. Vai me enxergar como aquela pessoa que é 

do Centro espírita que tem que ter aquela conduta perfeita. Então eu sempre 
tenho o máximo de cuidado, porque eu penso assim, aqui no bairro eu 

sempre passo, mas eu não gosto de ficar muito. E aí sempre eu marco coisas 

foras. E aqui, hoje em dia, a gente está vivendo um território tão de 
insegurança, no Alto das Pombas... Foi muito legal, mas assim, sabe aquela 

coisa que você tem que se recolher, acabou seu compromisso, vá pra sua 

casa porque aqui você não pode chegar mais tarde. Aqui você não pode 
estar na rua conversando com a própria pessoa, porque há a todo o 

momento tiroteio. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

Destaca-se dessa fala a relação construída com a comunidade com base nas referências 

dos trabalhos desenvolvidos, seja no Instituto, seja no Centro Espírita, mas sobretudo no 

contexto de violência presente no bairro, fenômeno este que acomete todos os grandes centros 

urbanos e igualmente as áreas rurais.  

A violência tem sido uma marca da sociedade contemporânea, fruto de processos 

econômicos, políticos e sociais que têm contribuído para o mutilamento das consciências 

individuais e coletivas, reforçando dessa forma a necessidade de ações que fortaleçam práticas 

educativas fundamentadas na ação transformadora dos sujeitos e da sociedade e na resistência 

às forças que impõem a adequação dos indivíduos ao modelo vigente. 

 Ao falar da sua vida na comunidade, o Jovem do Alto das Pombas 2 destaca a 

experiência formativa com a Igreja Católica do bairro, ressaltando o seu compromisso com o 

trabalho desenvolvido. 

 

Eu também quero fazer Eucaristia, não quero mais ir pra missa pra poder 

ficar lá olhando sem poder receber a comunhão. Eu também quero fazer 

parte da missa”. E aí eu fui, fiz Crisma, todo mundo ficou encantando, 
aquela coisa, porque quando eu participo das coisas eu não quero ser 

qualquer pessoa, eu queria ser uma pessoa comprometida independente da 

causa. Então fiz a Crisma, fiz depois a primeira comunhão, que foi em 
Natal, depois fui catequista... e aí eu digo, pô, estou fazendo primeira 

comunhão, estou. Mas eu também não posso mostrar para uma criança que 

ela tem que crer nisso, nisso e nisso. E hoje estou no centro espírita 

pregando reencarnação... Então, sentei com minha coordenação e disse 
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“oh, a partir de hoje eu não vou mais assumir esse compromisso, porque 

estou em outra religião, eu prefiro que seja assim do que eu manter um 

compromisso com vocês, estar pregando uma coisa e exercendo outra. 
(Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 Para esse jovem o caminho de religiosidade percorrido lhe possibilitou vivenciar a 

experiência de fé viva e que o acompanha em tudo o que faz, diariamente, em cada ação 

executada. Trata-se de uma experiência de fé comunitária que possibilitou aprendizagens de 

compromisso e responsabilidade consigo, com o outro e com o mundo. 

 Nessa configuração da comunidade do bairro do Alto das Pombas, a Igreja ocupa um 

espaço importante na vida desses jovens porque é um lugar que possibilita a saída deles de 

casa e onde, supostamente, estarão em segurança, além de fazer amigos, adquirir 

aprendizagens e, certamente, por ser também um lugar de poder e de exercício político. 

  A experiência do Sujeito de Referência do Alto das Pombas na Igreja Católica do 

bairro, mesmo se iniciando de forma tensa, possibilitou aprendizagens que foram 

determinantes para o seu trabalho hoje. Segundo ele, por meio dessas aprendizagens exercitou 

o seu perfil de liderança, agrupando muitas pessoas em prol de uma causa, conforme relata a 

experiência vivida com o grupo de jovens do Alto das Pombas criado por ele em 1998. 

 

Isso foi entre 98 e 2002, por aí, porque o Agente Jovem veio também nesse 

período não é? Então, assim, muito forte. Assim, assustava até a igreja. Aí 
dizia assim, bora... Aí eu busquei tentar o entendimento de novo. Grupo de 

mulheres tinha os Panteras Negras, eu tinha o Juventude e Revolução, e a 

igreja tinha o NPJ. A gente pegou, “bora fazer um evento de jovens”. Na 
hora de dividir na proporcionalidade, era um absurdo porque a gente 

sempre levava vantagem. Então, eles começaram a buscar saída, “não, não 

pode ser proporcional não, tem que ser de acordo... Não pode ser igual, tem 
que ser proporcional”. E quando eu decidi rachar, foi muito por conta 

principalmente das posturas do novo padre que chegou. Eu me lembro que a 

gente estava aqui na maior pindaíba, na pendenga, não tinha o que comer, 

tudo isso, (mas quando entrou/a escola entrou) cada um deu seus 10, 20 
reais e a gente multiplicou. A igreja disse “não, não posso ajudar agora não 

porque a gente está priorizando comprar o som”. Como a igreja vê que os 

seus estão passando fome e diz que a prioridade é um som. Aprendi que 
aquilo é formado de homens, de homens hipócritas, de homens que têm seus 

desejos sexuais e que não conseguem ser homem de assumir a verdade, 

assumir as suas relações, homens que não conseguem ter caridade, homens 

que não conhecem nem Jesus. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

Essas experiências geraram transformações profundas em sua personalidade, na forma 

como ele vê as pessoas, mulheres e homens, bem como na sua relação com o mundo. Essa 

vivência também possibilitou aproximar-se da comunidade em que vive e descobrir, pelo viés 

do trabalho comunitário, a base para o trabalho que o faz feliz, viver sentimentos 
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contraditórios, mas que compõem, segundo ele, o que somos. Tal ambivalência é marca de 

uma ética que pensa os seres humanos na sua diversidade, fora de uma lógica maniqueísta de 

análise do ser humano.  

 Portanto, compreender esse sujeito na sua ambivalência significa reconhecer nele as 

possibilidades de ordenação e desordem e, sobretudo, a sua criatividade em meio ao caos, 

fortalecendo-se e criando alternativas para o enfrentamento dos desafios apresentados ao 

longo de sua trajetória de vida. Trata-se de uma análise que se coloca contrária à construção 

de uma ordem analítica moderna, que fragiliza o entendimento da ação humana.  

A construção da ordem coloca os limites à incorporação e à admissão. Ela 

exige a negação dos direitos e das razões de tudo que não pode ser 

assimilado — a deslegitimação do outro. Na medida em que a ânsia de pôr 
termo à ambivalência comanda a ação coletiva e individual, o que resultará é 

intolerância — mesmo que se esconda, com vergonha, sob a máscara da 

tolerância (o que muitas vezes significa: você é abominável, mas eu sou 

generoso e o deixarei viver). ( BAUMAN, 1999, p. 16). 

 

 Sendo assim, entende-se ambivalência como constituinte do ser, sendo ela evidenciada 

no cotidiano das relações com o outro, que se fortalece à medida que se busca, cada vez mais, 

a ordenação das relações, aprofundando a interdependência de ambas: 

 

Se a modernidade diz respeito à produção da ordem, então a ambivalência é 

o refugo da modernidade. A ordem e ambivalência são igualmente produtos 

da prática moderna; e nenhuma das duas tem nada exceto a prática moderna 

– a prática contínua, vigilante – para sustentá-la. Ambas partilham da 
contingência e falta de fundamento do ser, tipicamente modernas. A 

ambivalência é, provavelmente, a mais genuína preocupação e cuidado da 

era moderna, uma vez que, ao contrário de outros inimigos derrotados e 
escravizados, ela cresce em força a cada sucesso dos poderes modernos. Seu 

próprio fracasso é que a atividade ordenadora se constrói como 

ambivalência. (BAUMAN, 1999, p 23). 

  

O Sujeito Referência do Alto das Pombas, na sua ambivalência, destaca as fragilidades 

e decepções da sua relação com a comunidade, mas também declara o seu amor pelo trabalho 

que desenvolve no bairro, conforme o seguinte relato:   

 

Hoje eu não acho isso tão forte, mas com a comunidade foi uma paixão, 
amor à primeira vista, uma vocação de serviço e o que me afastou dela foi o 

não reconhecimento. Eu brincava muito com Pablo, “não precisa ficar 

buscando reconhecimento”. Eu digo “essa conversa de espírito não me 

compra porque você pensa da mesma forma”. Mas a comunidade foi muito 
injusta comigo, entendeu. Muito injusta, porque a comunidade é assim, 

sempre foi assim. Ela precisa de você, você dá o que ela quer, depois ela é 

assim. O Alto das Pombas é assim. Não é igual a nenhuma outra 
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comunidade que tem um amor pela sua liderança, respeita e segue o 

caminho, com a liderança tendo ou não tendo. Aqui sempre foi em balcão de 

negócio. E sempre sabotado também pelas lideranças da comunidade. Não 
apresentavam coisas melhores, mas também queria que ninguém crescesse. 

Então, na comunidade eu percorri meu caminho sozinho, eu construí a 

minha imagem sozinho e eu vendi essa imagem como uma boa imagem pra 

fora, eu exportei a minha imagem, mas isso tudo foi construído sozinho. Não 
foi construído com ela não. Ela me ajudou muito do ponto de vista de me 

ajudar na visibilidade, mas os mesmos que me deram visibilidade 

debochavam pelas costas. Porque na comunidade tem várias 
discriminações. Então a comunidade falava muito sobre sexualidade, a 

comunidade sempre falava de relações, que até não existiam, mas a 

comunidade falava que existia... Então a comunidade sempre tentou, por 

mais talentoso que eu fosse e por mais honesto que eu fosse, ela sempre 
tentou me pintar como uma coisa ruim. Então uma comunidade muito 

machista, apesar dos machos gostarem de coisas para além das, mas hoje a 

comunidade já tem mais um respeito, porque eu sou hoje mais pedante. Hoje 
eu demonstro pra ela que é como se eu não precisasse dela hoje, ela é que 

precisa muito de mim. Então a minha vida é um sucessivo de tragédias, 

então eu aproveitei cada tragédia e eu tenho certeza que a comunidade foi 
pior do que uma madrasta ruim pra mim. Mas eu sempre apostei nela, eu 

sempre me virei. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 A comunidade do Alto das Pombas tem características bastante peculiares, devido à 

sua proximidade com a Universidade Federal, por possuir organizações que já existem há 

décadas e que foram responsáveis por várias conquistas para o bairro. No entanto, são 

organizações que competem entre si, por isso esse relato vem carregado de sentimento pelo 

pouco reconhecimento, porque no cotidiano da vida de cada uma dessas organizações existem 

práticas competitivas que diminuem o trabalho das outras para se sobressair. É o retrato dos 

efeitos do capitalismo na corrosão do caráter das pessoas, como fundamenta Sennett: 

 

Como pode o ser humano desenvolver uma narrativa de identidade e história 

de vida numa sociedade composta de episódios e fragmentos? As condições 
da nova economia alimentam, ao contrário, a experiência com a deriva no 

tempo, de lugar em lugar, de emprego em emprego. O capitalismo de curto 

prazo corrói o caráter, sobretudo aquelas qualidades de caráter que ligam 

seres humanos uns aos outros, e dão a cada um deles um senso de identidade 
sustentável. (SENNETT, 2011, p. 27). 

 

É por esse motivo que o Sujeito Referência do Alto das Pombas denota uma carga de 

decepção, ao perceber que seu trabalho não é reconhecido por parte de algumas pessoas da 

comunidade. Apesar disso, não sente desejo de mudar a sede do Instituto para outro bairro da 

cidade e categoricamente afirma que, para uma boa parte da comunidade, o trabalho 

desenvolvido pelo Fatumbi tem muita importância e precisa continuar, sempre no propósito 

de garantir mais oportunidades para crianças e jovens do bairro. 
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Eu sou uma das pessoas que sou um dos maiores defensores de que... não se 

troca assento. Se assentou o Fatumbi aqui, eu acho que ele pode ir para o 
mundo todo, mas o assento tem que ser aqui. Porque, de qualquer forma, eu 

não posso generalizar que todos são ruins. Tem muitos bons, tem muitos que 

me admiram, me defendem, me acolhem, que curtem o meu trabalho, que 
curtem a minha pessoa. Então... eu hoje vejo que o Fatumbi tem que estar 

porque a equipe também ainda pensa pequeno e não consegue projetar um 

Fatumbi que não precisasse estar aqui. Pelo volume de coisas que a gente 

construiu, de recursos, a gente poderia estar na cidade toda, mas eu falhei 
na formação de pessoas e, no ato da formação, não pegar o umbigo de cada 

um e jogar de canto. E isso foi ruim. Porque se eu jogasse o umbigo de cada 

um no canto, cada um teria o desejo de estar com essa ação presente em 
outros lugares. Então isso é um complicador. Por isso que a gente ainda não 

saiu daqui enquanto estrutura física, mas eu tenho... E porque eu não queria 

trair a minha história. Aqui eu comecei, daqui eu vou encerrar o meu 
processo aqui. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 O seu vínculo afetivo com o bairro, configuração que modificou o seu ser e também 

foi modificada pela sua forte relação de mobilização e de resistência, é determinante na sua 

escolha de permanecer desenvolvendo o trabalho do Instituto Fatumbi.   

Essa relação afetiva com o bairro se estende também para as estabelecidas entre os 

membros do Instituto. Analiso, na minha percepção acerca do trabalho desenvolvido e pelo 

relato do Sujeito Referência, que construíram uma relação afetiva muito intensa.  

Com o amadurecimento da equipe, acredito que a relação não deixará de ter vínculo 

emocional, entretanto cada um ganhará a sua autonomia profissional, para que tomem 

decisões e continuem desenvolvendo o trabalho iniciado pelo Sujeito Referência.  

 
Eu que permiti. Eu que permiti. Se eu não permitisse, eu acho que 

dificilmente eles teriam seguido o que eles têm comigo. Eles têm em mim 
uma dependência. Quando eu me mudei daqui foi uma tragédia pros 

meninos. Tragédia, você não imagina o quanto isso foi significativo pra eles. 

De um sentimento como se fosse uma pessoa que estivesse morrendo. E isso 

foi também difícil pra mim porque eu tinha também que criar condição de 
ter o direito de começar a ter uma casa, viver em uma casa. Claro que, 

depois de um ano, todo mundo voltou a ir pra lá, dorme todo final de 

semana, era um inferno. Porque, liga “posso ir?”. “Pode, mas primeiro tem 
que olhar na agenda. Porque já vai estar aqui esse, esse, esse e esse”. Então 

pode vir no próximo final de semana. Assim, foi muito difícil. Muito difícil. 

Leonardo mesmo, um aluno que era apaixonado pelo convívio, pela relação. 

Ele disse “você é mais meu pai do que meu pai”. Foi a primeira vez que eu 
tive contato com uma cama, porque eu dormia no chão. Aqui, foi a primeira 

vez que eu tive contato com uma casa minha pra arrumar. A casa é 

montada, assim, é um complicador porque, uma casa montada tem que 
pensar em todo mundo, então pensa em Pablo que é exigente, odeia minhas 

faxineiras, pensa em cada um... Bruno, que tem a chatice das coisas dele... 

Então, a minha casa continua virando um espaço que é de todo mundo. Um 
espaço comunitário. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 
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 A experiência de vida comunitária para esse sujeito foi tão marcante na constituição de 

sua trajetória de vida, que até a sua própria casa se transformou em um território de todos, 

onde dividem o espaço, as alegrias e as responsabilidades. Até então, para ele, não representa 

nenhum desconforto. É desse jeito que ele se vê no mundo, rodeado de pessoas e sempre 

ocupando o lugar de comando. 

 A vivência de vida comunitária, com os amigos e com a família, possibilitou a todos 

os sujeitos desta pesquisa experiências formativas, não intencionais, que contribuíram para a 

constituição dos seus modos de ser e de estar no mundo, marcados por uma ética pautada no 

compromisso com a sua própria vida, com a do outro e com a do planeta. 

 Tais experiências foram fundantes para o desenvolvimento do sentimento de 

disposição do encontro com o ―outro‖, ou melhor, do ―ainda não conhecido‖, necessário para 

a vivência de outras experiências que deliberadamente buscamos porque necessitamos para 

ampliar as formas de ver o mundo em que vivemos.  

 

Pois eu preciso reiniciar o processo de compreensão do mundo no qual o 

encontro se deu, já que minhas representações e cosmovisões, suficientes 
que eram para o conforto de minha anterior posição lógica, são incapazes de 

tratar o acontecimento que o surgimento do outro em meu mundo significa. 

(SOUZA, 2004, p. 58). 

 

 Esse processo de se permitir o encontro com o não conhecido, que é inconcluso e 

inacabado, no qual se funda o processo educativo, só pode ser explicado utilizando uma outra 

lógica de análise, diferente da que usamos para definir objetos e conceitos. Trata-se de uma 

experiência baseada em uma outra racionalidade, que possibilita se relacionar com o 

diferente, portanto, uma racionalidade ética, ou melhor, racionalidade do encontro com o 

outro, enfim na alteridade. 

 Nos relatos apresentados nesta seção foi possível evidenciar que as configurações de 

que esses sujeitos fazem parte possibilitou a aprendizagem de uma racionalidade ética a qual 

foi determinante nas escolhas feitas no âmbito dos seus processos de escolarização e no 

trabalho que desenvolvem, conforme apresentamos no capítulo a seguir.  
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6 REFLETINDO SOBRE “FAZER EXPERIÊNCIAS” 

 

“E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta 

gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a 

gente sente que nunca está sozinho por mais que pense 
estar”. 

 (Gonzaguinha) 

 

Neste capítulo são apresentadas as vivências no âmbito do processo de escolarização e 

no trabalho, analisando-se os princípios que nortearam as escolhas feitas por cada um dos 

sujeitos, buscando assim compreender a sua função formativa na construção de trajetórias 

educativas de resistência.  

Na seção anterior analisei as experiências vividas no âmbito da família, dos amigos e 

da comunidade, compreendendo-as, com base em Josso, como vivências que ocorrem 

independentemente da vontade do sujeito aprendente, mas que são basilares para a construção 

de princípios que norteiam as escolhas ao longo de suas trajetórias educativas.  

O processo de construção das trajetórias educativas individuais é constituído por 

experiências coletivamente partilhadas e experiências individuais as quais perpassam por 

espaços-tempos singulares que cada indivíduo configura a partir da conjugação de sua 

experiência, da sua historicidade e dos mundos-de-vida, dos mundos de pensar e agir comuns 

de que participa. 

Ao falar dos mundos-de-vida, refiro-me às configurações em que os sujeitos desta 

pesquisa estão inseridos, compreendendo que ―os indivíduos sempre aparecem em 

configurações e as configurações de indivíduos são irredutíveis‖ (ELIAS, 2000, p. 184). 

Assumir a interdependência entre indivíduo e configuração significa reconhecer que 

nenhum desses grupos poderia ter se transformado no que é hoje, independentemente do 

outro, apoiado no entendimento de que 

 
[...] apesar de toda a sua liberdade individual de movimento, há também, 

claramente, uma ordem oculta e não diretamente perceptível pelos sentidos. 

Cada pessoa nesse turbilhão faz parte de determinado lugar. Tem uma mesa 
à qual come, uma cama em que dorme; até os famintos e sem teto são 

produtos e componentes da ordem que subjaz à confusão (ELIAS, 1994, p. 

21). 

 

Essa teia que perpassa a ―ordem‖ ambivalente é que constitui as configurações as 

quais, por si só, não garantem a efetividade da construção de processos educativos 
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emancipatórios. O que garante a efetividade desses processos são as experiências formativas 

vivenciadas no âmbito das configurações.   

As experiências tornam-se formativas à medida que o sujeito aprendente compreende 

o presente como histórico e, na recusa de um curso pré-traçado para a história, elabora o 

passado, compreendendo-o como garantia de continuidade, mas que precisa ser rompido em 

suas condições sociais e objetivas, atribuindo-lhe, dessa forma, um sentido emancipatório, 

conforme explicita Adorno (2010).  

No processo de relato das experiências vividas os sujeitos pesquisados contam o que 

se aprendeu experiencialmente nas circunstâncias da vida, desde a infância, no seu processo 

de aprendizagem, criando histórias que simbolizam a sua compreensão das coisas da vida, 

articulando atividade, sensibilidade, efetivação, ideação e, especialmente, a disposição de 

encontro com o ―Outro‖, o novo, o desconhecido, como significado do encontro com a razão 

de viver. 

Encontrar o Outro significa assim muito mais que um acontecimento trivial 
como outro qualquer; significa encontrar uma razão de viver, um motivo 

para perdurar na existência. A longo prazo, significa a possibilidade da 

construção de um sentido para a vida. Pois, para que se vive, senão para 
encontros com a realidade sempre nova que palpita no ritmo da 

temporalidade que passa? (SOUZA, 2004, p. 60).  

 

É no encontro com o ―Outro‖ que se vivenciam experiências existenciais, de modo a 

modificar as coerências de uma vida e, até mesmo, os critérios dessas coerências (JOSSO, 

2010). Nesse encontro também ocorrem aprendizagens pela experiência que transformam 

complexos comportamentais, afetivos ou psíquicos sem pôr em questão valorizações que 

orientam os compromissos da vida. 

Os compromissos com a vida assumidos por esses sujeitos foram aprendidos em 

virtude de seus engajamentos radicais, visto que procuraram incrementar as possibilidades de 

uma vida realizada e satisfatória para todos, cujas bases se encontram nas ações dos 

movimentos sociais que os antecederam, destacando a ação das CEBs, dos sindicatos, das 

associações de moradores, das ONGs e outros agrupamentos que se propuseram a desenvolver 

um trabalho de emancipação das consciências, no campo e nas periferias urbanas. 

Refiro-me a trajetórias educativas compostas por experiências que romperam com o 

poder cego dos coletivos, fortalecendo a resistência por meio do esclarecimento e da 

conscientização, cuja racionalidade não se fundamenta exclusivamente em esquemas 

científicos, com base em uma visão unitária de mundo, mas está fundada na ação 
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propriamente humana, emersa da multiplicidade dos seres que traz em si a vocação da 

multiplicidade (SOUZA, 2004).  

Nos relatos a seguir, os sujeitos pesquisados apresentam as suas experiências no 

processo de escolarização e no trabalho, evidenciando as suas escolhas e os princípios 

orientadores, compondo assim um conjunto de experiências formativas que contribuíram para 

o fortalecimento de projetos de resistência. 

 

6.1 A VIDA ESCOLAR  

 

 Nesta parte do texto, a abordagem recai sobre as experiências escolares vividas por 

cada um desses sujeitos, destacando-se as ausências e presenças vivenciadas em seus campos 

de possibilidades. Ausência de escola para prosseguirem seus estudos em seus povoados ou 

no bairro onde moram, ausência de conteúdo escolar que fale da vida de cada um, ausência de 

acompanhamento da família, ausência de transporte para chegar até a escola e outras mais. 

Por outro lado, fala-se da presença de professores que se destacaram por desenvolver um 

trabalho emancipador das mentes das pessoas e da presença de outras organizações que 

desenvolveram processos educativos libertários. 

Percebemos que as experiências na vida escolar desses sujeitos possuem similaridades 

específicas de um sistema escolar excludente, pensado para um currículo urbanocêntrico em 

que as diversidades são invisibilizadas. De outro modo, também encontramos relatos de 

experiências vividas que se contrapõem a esse modelo vigente, as quais possibilitaram a 

vivência de experiências emancipatórias significativas para a formação do que eles são hoje.    

 Para elucidar a função formativa dessas experiências na constituição das trajetórias 

educativas dos sujeitos desta pesquisa, apresento a seguir a experiência da Jovem 

Caatingueira 1, que, através do seu relato, revela as carências específicas das escolas do 

campo e a importância da luta de sua comunidade por uma educação escolar de qualidade 

para todos do seu povoado.  

 
Na Lagoa Funda, como a escola era a escola da comunidade e a gente tinha 

que ir todo mundo, vamos dizer assim, e o povo da gente que era tudo 

parente tá lá, o diretor era meu parente, todo mundo, eu comecei a perder 

aula de sexta-feira e sábado pra ir pra feira de quinze em quinze dias, eu 
tava no primeiro ano. Do primeiro ano que eu comecei a perder aula de 

quinze em quinze dias, podia ser prova, podia ter apresentação, podia ter o 

que fosse, no sábado que eu chegava lá, que a gente saia de casa sexta-feira 
ou meio dia, dependendo do carro porque o carro que a gente ia era o carro 

de linha, ou então cinco horas da tarde, na sexta-feira até o sábado uma 

hora da tarde eu tava aqui, e quando voltava eu tinha vez que tinha prova. 
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Eu não tinha estudado nada, não tinha dado tempo, mas eu fazia as duas 

provas, a que tinha tido sexta-feira e a do sábado que ia ter. (Jovem 

Caatingueira 1). 

 

No relato acima a jovem evidencia o esforço mobilizado para estudar e contribuir para 

o sustento da família, reconhecendo que, em virtude de a escola não pensar a organização do 

calendário escolar considerando a realidade do trabalho na roça, muitas vezes precisou faltar 

aula e provas, para poder acompanhar sua família na feira que acontecia, quinzenalmente, em 

Irecê – agora a feira agroecológica ocorre todos os sábados.  

Na minha pesquisa do Mestrado a Jovem Caatingueira diz que sua relação estabelecida 

com a escola foi uma relação de negação daquele modelo ali instituído, mas tinha consciência 

de que, para aquela comunidade, era a alternativa viável de acesso à escolarização. Portanto, 

as crianças daquela comunidade não tinham escolha, pois tinham que frequentar aquela escola 

mesmo sendo em condições precárias.  

 

Esta escola, pelo relato da jovem, apresenta-se de forma deslocada da 
realidade da comunidade em que está inserida; a professora se coloca como a 

única transmissora de conhecimentos que convém que os alunos aprendam. 

As demais experiências vividas por esta jovem fora da escola, na família, na 
roça, no sindicato, na assessoria técnica e na comunidade onde morava não 

tinham significado para esta escola, em consequência, a escola, para ela, 

passa a perder a sua legitimidade como espaço de vida, mesmo sendo 

reconhecida a sua importância para a comunidade em que vivia, como 
agente de socialização (ARAÚJO, 2013, p. 55). 

 

 Essa entrevistada relata com orgulho sua vida escolar, pois reconhece a luta de sua 

comunidade para garantir escola de Ensino Fundamental II e Ensino Médio no seu povoado, 

possibilitando que toda a sua escolarização fosse feita nas escolas do seu entorno, sem a 

necessidade de deslocamento para outras escolas, como acontece com muitas crianças e 

jovens do campo.  

 

Eu terminei o curso na Lagoa Funda, porque que eu tenho orgulho de dizer, 
que é minha, o meu curso foi formação geral na minha comunidade né, na 

escola da minha comunidade, tinha as escolas e tinha o ensino médio, por 

que nós brigamos, a minha turma brigou por que nós não queríamos estudar 

na sede do município, por que na sede do município o ensino não era tão 
bom como o nosso, e a gente sempre deu exemplo em qualquer lugar, todos 

os alunos que saíram da Lagoa Funda, ou pra Canarana, que era o 

município próximo, ou pra Barro Alto, arrasavam, eram os melhores alunos. 
E a gente, “nós não vamos pra Barro Alto”, fizemos uma briga, fizemos 

abaixo- assinado, fomos pra câmara de vereadores e deixamos o curso de 

formação geral com a Lagoa Funda. Foi a primeira turma, a primeira 
turma que se formou na Lagoa Funda foi a turma nossa, dois mil e dois. 
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Pensa na felicidade de formar na comunidade, que assim, era, é totalmente 

diferente. (Jovem Caatingueira 1). 

 

 A luta pela conclusão do Ensino Médio na comunidade configura-se como experiência 

de resistência ao que oprime e subjuga, forjada na luta cotidiana desses sujeitos. Na ação de 

resistir é que se constitui uma nova forma de agir diante do mundo e que surgem pedagogias 

libertárias. Foi na luta também dos movimentos sociais do campo que essa jovem e outros 

jovens escreveram as suas histórias de vida e prosseguiram seus estudos. 

 

A escola reivindicada pelos movimentos sociais não é apenas para os 
sujeitos que estão engajados no movimento, mas para todos aqueles que 

foram excluídos e oprimidos pelo modelo exploratório, agrário, 

desenvolvimentista industrial urbano e civilizatório. A escola reivindicada 

pelos povos do campo constitui-se vinculada a vida e ao trabalho, ao modo 
de ser e fazer dos homens e mulheres forjados na luta e na labuta do campo 

socialmente construída e composta por conflitos, ganhos, perdas e 

conquistas. (BRASILEIRO, 2012, p. 82). 

 

Esse relato da Jovem Caatingueira 1 revela o quanto a vivência de resistência de seus 

familiares e dos membros de sua comunidade foi importante para a sua formação cidadã. Nas 

lutas desenvolvidas pelos jovens para aperfeiçoar o sistema escolar da Lagoa Funda, 

conquistou-se muito mais que escolas. Para além desse propósito, fortaleceu-se a construção 

de um projeto de educação fundamentado nas aprendizagens relativas à vida dos povos do 

campo, alicerçado nas lições das CEBs e de movimentos sociais do campo que desenvolvem 

práticas de fortalecimento das lutas dos povos do campo e das periferias dos grandes centros 

urbanos. 

A trajetória de luta por garantia de educação escolar de qualidade travada por essa 

jovem continua depois de ter concluído o Ensino Médio em sua comunidade, pois, em virtude 

de não ter dinheiro para pagar o curso pré-vestibular, matriculou-se na escola de Barro Alto 

para cursar magistério e não ficar sem estudar. 

 

Só que aí em me formei e naquela época vestibular da minha turma, só 
tinham duas pessoas que prestaram vestibular, “universidade, o que era 

isso?”, a gente não sabia não, assim. Não tinha essa aproximação. Aí o que 

é que eu fiz, o povo da turma saiu pra fazer cursinho, duas pessoas, 
imagine! A menina ia casar, ia ser mãe de família, ou então virar rapariga. 

Os meninos trabalhar na roça e casar também e ter filho. Então só teve duas 

pessoas, uma que tinha condição foi pra São Paulo e prestou vestibular lá e 

passou, hoje ela é nutricionista e a outra que fez vestibular da UNEB e 
passou, fez letras uma outra colega e a outra que fez, que tentou fazer 

sociologia na área da psicologia e não conseguiu passar, depois conseguiu 

passar em agronomia, olha a diferença! Todas essas três tinha condição 
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financeira e fizeram por isso. Eu também queria estudar, só que eu era 

pobre e quem é pobre não faz cursinho pré-vestibular, né isso? Esse negócio 

de cursinho pré-vestibular aqui em Irecê é o fim de mundo. Eu fui pra Barro 
Alto pra não parar. Lá vai eu pra Barro Alto pra fazer magistério, isso era 

pra não parar, por que eu não podia fazer o cursinho pré-vestibular. No 

primeiro ano foi uma dificuldade por que o diretor lá não era que nem o 

diretor da Lagoa Funda, imagine perder aula mesmo formada, perder aula 
sexta-feira e perder sábado? Eu falei, “tudo bem, eu desisto da escola, 

agora deixar minha feira, eu não deixo”. Eu vou pra feira, estudei tem dois 

anos e meio que eu tô na Lagoa Funda estudando desse jeito e o diretor 
deixou e os professores, todo mundo compreendia, porque aqui em Barro 

Alto vocês não vão deixar? Aqui é melhor por quê? Eu digo, “pois eu vou 

pra feira”. E comecei perdendo. Aí fui justificando pros professores né, 

sempre justificando pros professores. (Jovem Caatingueira 1). 

 

 Nessa experiência, ela não contou com a escola em sua comunidade e todo o 

entendimento dos professores sobre a realidade dos alunos que moram e vivem do trabalho na 

roça. Ao contrário, vivenciou a experiência de uma escola pautada em um currículo 

fundamentado no modelo urbano, com estrutura de funcionamento rígida, sem respeitar a 

diversidade dos tempos da vida de cada estudante, estimulando assim o abandono da escola, 

como vem acontecendo de forma crescente, tanto no meio rural quanto no espaço urbano. 

 Entretanto, essa jovem resistiu e reivindicava a todo momento o seu direito de 

trabalhar e estudar. Com base nas suas referências aprendidas na configuração de que faz 

parte, escolheu não abandonar o trabalho na feira e então negociava com os seus professores 

os dias de ausência na escola. Estratégia de luta e resistência para não deixar de estudar. 

Como o desejo de estudar sempre esteve presente em sua vida, não desistiu de 

prosseguir seu processo de escolarização, inscrevendo-se para o vestibular da Uneb - Campus 

XVI, de Irecê, logo após a conclusão do magistério, como relata: 

 

Aí lá no Barro Alto o povo já é bem mais, né, como tava na CEBs, “vai ter 

Fiz a inscrição. Gente chegava que nem num fim de mundo, gente pra fazer 
esse vestibular. Quando eu fui fazer o vestibular, o primeiro dia foi simples 

assim, o meu Deus encontrei meus professores todos, vieram numa van, veio 

uma van de Barro Alto com os meus professores, os meus professores 
vieram fazer, imagina? Eu disse assim, “meu Deus do céu..., esse negócio 

vai ser injusto demais, concorrência muito alta”, eu dizia assim, “mas como 

vai ser experiência mesmo, eu vou fazer”, despreocupada inclusive, de que 

não iria passar, tava certo na minha cabeça, era uma experiência. Quando 
eu fiz, meu maior medo sempre foi redação sempre fui muito ruim, era uma 

questão ortográfica, e eu tinha preocupação, tanto que..., mas na hora de 

escrever não tive problema, dificuldade com isso por que, como a gente 
estudou na roça, eu tive muitos professores leigos e sempre teve uma 

dificuldade na escrita, muito grande. Aí então eu tive vergonha e 

preocupação com isso, mas como eu tava despreocupada também que eu 
não ia passar, peguei a redação, era sobre cultura né, era pra gente fazer 
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uma relação sobre cultura popular e a cultura da Bahia e a redação, foi a 

primeira redação que eu tinha feito que eu tive coragem de mostrar pra todo 

mundo. Eu cheguei lá em casa, li minha redação por que foi o maior sucesso 
por que nessa época eu tava trabalhando com um projeto de revitalização 

da cultura popular, do resgate da cultura. (Jovem Caatingueira 1). 

 

É possível extrair desse relato uma realidade comum nas escolas do meio rural, qual 

seja, a presença de professores leigos ou com pouca formação ensinando nas séries iniciais. 

Sabe-se que que esse fenômeno causa fragilidades no processo de alfabetização, tendo como 

consequência o alto índice de analfabetos funcionais, gerando para a vida dos estudantes, um 

déficit em relação à escrita, impedindo muitas vezes o prosseguimento dos estudos e 

contribuindo para a perpetuação dos sujeitos do campo na condição de subalternizados.   

Esses sujeitos, mesmo em meio a tantas adversidades, criam estratégias para capacitar 

os seus jovens, como ocorrido com a Jovem Caatingueira que, embora convivesse com as 

fragilidades no processo de alfabetização, teve acesso a discussões que lhe deram a 

possibilidade de aprofundar a temática proposta na redação, o que, provavelmente, contribuiu 

para a sua aprovação no vestibular de Pedagogia na Uneb - Campus XVI, de Irecê. 

O acesso ao ensino universitário foi uma experiência que marcou a sua trajetória 

educativa, bem como serviu de exemplo para outros jovens de sua comunidade. 

 

Aí, o resultado saiu na rádio, quando leram os nomes do povo que meu 
nome não tava na lista, eu sabia que eu tinha né, não era novidade. “Olha 

mãe, já leram os nomes na rádio, saiu a lista dos aprovados na UNEB, não 

tinha meu nome”. Tinha um monte de gente conhecida, professores inclusive 

lá da escola municipal lá do Barro Alto, conhecido. Eu digo, “é...., fazer o 
quê?, era uma experiência mesmo, tá bom”. Passou uns dias, acesso a 

internet muito pouco pra ver lista de aprovados, eu fiz a inscrição pelas 

cotas, cotas de escola pública, mas aonde que eu sabia que tinha lista de 
cadastro de reserva, lista de espera, não tinha essas informações. Um belo 

dia, um colega meu lá do sindicato chegou pra mim e falou assim, a 

colocação dele ficou no trintagésimo quarto, sei lá trinta e quatro, ele pegou 

assim e falou, “Paula olhe, eu fiquei nessa colocação aqui, foi bom não foi”, 
eu falei, “foi, como que foi que tu descobriu esse negócio aqui, moço. Eu 

quero saber o meu, aqui meu comprovante, bora ver ali na internet”. E eu 

na preocupação, “e se meu nome nem aparecer na lista, se nem na lista meu 
nome não aparecer”. Aí fui, olhamos, quando nós olhamos meu nome ficou, 

das cotas é vinte vagas, eu fiquei em vigésimo primeiro. Eu disse, “meu 

Deus do céu”, e os meninos diziam assim, “Paula, tu vai ser chamada”. 
(Jovem Caatingueira 1). 

 

 A importância da escolarização sempre esteve presente na vida dessa jovem. Em 

decorrência de sua experiência no sindicato e no acompanhamento das estratégias políticas 
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utilizadas com os professores de sua comunidade, sua vontade de estudar sempre foi regida 

pela vontade de transformar a realidade em que está inserida. 

 

“Minha vontade é de estudar, mas minha vontade de estudar não era pra ser 

igual aquele professor que tinha ali, que eram meus professores, eu não 

queria ser igual a eles”, que mesmo estudando ainda não podiam opinar. 
Eles não falavam as coisas como deveriam ser ditas, abertamente assim, 

criticamente, não falavam. Então eu não quero ser igual a vocês não, eu 

quero estudar. Então assim, tem essa preocupação “eu quero ser melhor e 
eu vou estudar”. Já mais na frente quando eu comecei estudando já o 

segundo grau, eu já tenho uma maturidade maior, então até dos processos 

políticos mesmo da própria comunidade, que não é assim né, as pessoas têm 
escolhas, é difícil devido à percepção política, mas a gente nunca calou a 

boca graças a Deus e continuou falando. Mas a ideia era estudar para 

poder voltar pra lá pra contribuir mesmo, contribuir com o sindicato, na 

formação mesmo do povo, eu sempre tive vontade de intervir, porque achei 
que a educação tem um papel fundamental, mas não é apenas o papel de 

ensinar a ler, escrever e contar, mas é o papel de conscientizar, de dizer 

qual é o seu direito, de que o prefeito, de que o vereador ele é apenas meros 
funcionários e você pode mudar aquilo certo, que a gente tem esse direito. 

(Jovem Caatingueira 1). 

 

No caso do seu irmão, que é nove anos mais novo que ela, a experiência de 

escolarização não contou com a escola na comunidade. Os processos de nucleação das escolas 

do meio rural são alicerçados nos cortes de recursos para manutenção das unidades de ensino 

e no incentivo para a utilização da verba destinada ao transporte escolar, políticas que 

reforçam a expulsão dos povos do campo e que foram determinantes na desestruturação das 

escolas da comunidade.  

A nucleação do sistema escolar do meio rural intensificou a fragilização das 

comunidades dos agricultores rurais, já iniciada com a industrialização da agricultura, pois 

esse processo certamente fortaleceu o desejo dos jovens se deslocarem do campo para as 

cidades, como afirma Brasileiro (2012): 

      

Nas últimas décadas, foi instituída a política de nucleação como medida de 
economia do sistema escolar, aprofundando e acelerando o processo de 

urbanização do ensino, que segue uma lógica moderna e universalizante de 

escola seriada para todas as realidades geográficas e educacionais do país. 

(BRASILEIRO, 2012, p. 97). 

 

O processo de nucleação foi vivido também na comunidade da família Caatingueira, 

gerando para o Jovem Caatingueiro 2 um deslocamento de dez quilômetros para chegar à 

escola e a mudança do seu turno de aula, para o noturno, com o objetivo de garantir a 

continuidade dos seus estudos, pois ajudava no trabalho desenvolvido por sua família. Em seu 
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relato, como podemos verificar a seguir, não aparece nenhuma revolta em relação a essa 

situação vivida:  

 

Estudei segundo grau completo, estudei até o primeiro grau aqui em Lagoa 

Funda, segundo grau em Barro Alto, formei e fiz alguns cursos tanto em 

computação como..., fiz um na área dessa, dessa agroecologia no IRPA 
quinze dias, quinze a vinte dias. Bom, de certa forma era uma novidade, que 

naquela época ninguém estudava a noite, só quem estudava a noite era os 

alunos grandes, já quem era de maior, tal. Pra nós era novidade, só que em 
torno de ensino-estudo, eu nunca gostei de estudar a noite, gostei mais pela 

manhã e a tarde, eu sempre gostava mais desses dois períodos. A noite é 

uma experiência nova, ainda mais a gente com quinze, dezesseis anos, já 
tava começando a entrar na adolescência, era uma festa. Sempre nessa fase, 

algumas trabalhando, trabalhava um pouco tanto na roça como ajudando 

mãe e sempre cuidado, sempre fui muito dedicado, graças a Deus até hoje 

mãe me gabava muito, sempre fui dedicado a escola, brigava pra ir. Eu 
sempre gostei, mas sempre isso, eu dividia, trabalhava. Eu sempre ajudei, 

desde pequeno, sempre gostei de roça, de mexer com... desde o intuito do 

pai, da mãe mexer com isso, eu sempre gostei dessa forma, de trabalhar  e 
ia pra escola, brigava pra ir. (Jovem Caatingueiro 2). 

 

            Sobre seus professores, ele se lembra de bons professores que se tornaram seus amigos 

até hoje. Relata também a novidade que era ir para uma escola em outro povoado, distante da 

comunidade onde viviam, destacando a diversão como ponto marcante dessa experiência: 

 

Além de bons professores, eu tive grandes amigos na escola que até hoje eu 

ainda visito, a casa de alguns professores que eu considero como amigos 

mesmo, que... por exemplo, um aprendizado bastante. Teve uma professora 
que eu não gostava dela, que é Silvia, não sei se ela tá em Irecê agora, 

trabalhando, mas ela era professora de história, eu foquei muito nela. 

Quando ela chegou, ela pegou bastante no pé, aí ninguém gostou, todo 

mundo odiou aquela professora, falou que ela, Ave Maria, era um... mas foi 
bom, eu foquei muito nela porque ela cobrava bastante e muito inteligente, 

tudo que você queria ela tava ali pra responder, muito focada, Ave Maria, 

todo mundo, primeira prova era braba mas foi bom, ela foi uma... toda vez 
eu lembro mais dela que era a que pegava mais no pé, mas de certa forma 

era muito. Não, de certa forma aqui foi bom, na realidade nosso estudo aqui 

foi muito bom. Eu senti um pouco de dificuldade na hora que eu fui pra 
Barro Alto, por que a gente se tornou, da melhor turma que a gente tinha 

aqui em Lagoa Funda, pra pior em Barro Alto em torno de bagunça, porque 

chegou lá, misturou os alunos. Foi aquela farra, porque estudar numa 

escola nova, menina nova, tudo novo. Então foi isso, entramos na escola 
tudo novo, tudo muito bom, aí dividiu a turma, aí eu falei com os meninos, 

brinquei com os meninos, “a gente ficou bem, só menina de Barro Alto”. 

Mas aí depois com o período eu falei, “Aqui eu não vou aprender nada, aqui 
já era”, bagunça, muita zoada. Bastante complicado esse primeiro ano meu, 

foi muito complicado. Já o segundo foi tranquilo e o terceiro, graças a 

Deus. (Jovem Caatingueiro 2). 
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          No relato acima, apesar de permeado pela diversão de ir para uma escola nova, 

algumas questões ficam nas entrelinhas, como a separação da turma que sai de Lagoa Funda, 

povoado que se caracteriza pelo trabalho agrícola, e vai para Barro Alto, que é um pequeno 

núcleo urbano onde se concentram alguns serviços – o que lhe confere, segundo o IBGE, a 

definição de cidade – e também a sua experiência de estudar à noite. 

           O Jovem Caatingueiro 2 sugere que as escolas do território trabalhem as questões 

relacionadas à agricultura orgânica como alternativa para uma maior conscientização da 

população que sofre os efeitos danosos à saúde e ao meio ambiente, ocasionados pelo uso 

excessivo de agrotóxico na agricultura convencional.  

 

As escolas não abrangem, não abrem, não buscam o próprio agricultor. Não 

leva as próprias crianças, os próprios adolescentes, os próprios adultos 
para a roça de quem produz para ter um dia de campo, ter um dia pra ver 

como é. Se é prazeroso, se é viável você trabalhar na roça. Você produzir 

uma coisa que você possa comer a todo o momento sem ter nenhum medo, 
sem nenhum risco. A escola tinha que, de certa forma, as escolas tinham que 

buscar mais isso, que aqui não tem, nunca fui, nunca vi a escola buscar, 

levar os alunos pra a escola do ensino... não tem. Mas eu acho que sempre 
vai ser pouca a quantidade de palestras. Tem lugares que já abriu, precisa 

ser mais divulgado, chamar mais o povo, participar mais, mostrar o que é 

prazeroso a gente trabalhar na roça. É prazeroso você cultivar orgânico, 

você ver a satisfação das pessoas, você ter uma educação, um respeito com 
o consumidor, que quem produz convencional não tem respeito nenhum com 

o consumidor, joga o veneno hoje, amanhã colhe e você tá comendo. E quem 

planta, não come. A gente tem o respeito maior com o consumidor, o prazer 
nem se fala, a gente tá numa produção que a gente gosta, por isso que é 

prazeroso. Plantar acho que é muito bom. Faltava mais esse trabalho mais 

disso, educação em torno de levar mais, que eu acho que não tem. Se 
perguntar um aluno hoje o que é uma agricultura agroecológica, uma 

agricultura orgânica, são poucos que vão saber responder, muito poucos. 

(Jovem Caatingueiro 2). 

 

              Considerando que o sistema escolar é indiferente à vida dos agricultores familiares e 

que continua preparando o alunado para a vida nas cidades ou mesmo no meio rural, mas com 

sobrevida determinada pela agricultura capitalista como assalariados temporários nos picos de 

safra, de colheitas, o Jovem Caatingueiro 2, a partir da sua experiência de escolarização e 

também pela observação do trabalho desenvolvido nas escolas do TII, sugere conteúdos a 

serem abordados pelas escolas do território, como forma de pensar um currículo mais vivo, 

que fale da realidade em que essas crianças estão inseridas e que também possibilite a 

vivência de experiências formativas relacionadas à agricultura agroecológica. 

          No TII as prefeituras não têm apresentado projetos de formação e apoio para 

agricultores familiares agroecológicos. Essas ações são desenvolvidas pelas ONGs e pela 
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extinta EBDA, que prestava assessoria técnica aos agricultores. Hoje a assessoria tem sido 

feita por editais específicos em que as ONGs atuam por um tempo determinado, pela ação dos 

agricultores que têm experiência e pelo Sujeito de Referência do TII, que assumiu esse 

compromisso sem vínculo funcional com o Estado, mas vale ressaltar que esse trabalho não 

chega até o chão da escola. 

          O compromisso apresentado pelo Estado foi de financiamento da irrigação 

desenvolvida pelas grandes empresas construindo obras de infraestrutura visando à 

acumulação de água destinada à produção de soja e mamona para o desenvolvimento do 

agronegócio que já recebe a maior porcentagem dos recursos a serem investidos na produção. 

          As escolas do campo não têm sido preocupação das administrações estaduais e 

municipais. Conforme relatado na minha dissertação de Mestrado, um ponto crucial que é 

apresentado pelo Jovem Catingueiro 2 é a falta de estrutura das escolas do campo, um 

problema que perdura até hoje no povoado onde vive. O seu sobrinho, que em 2012 tinha 12 

anos, estudava à noite em decorrência de a escola da Lagoa Funda não ter salas suficientes 

para toda a demanda. Por isso dividiram as turmas, colocando alguns alunos com menos de 15 

anos para estudar à noite, infligindo o Parecer CNE/CEB nº 06/2010, publicado em 

07/04/2010, que define 15 anos como idade mínima para estudar à noite: 

 

Eles não têm salas suficientes pra todos, vamos dizer, à tarde, aí coloca um 
pouco desses alunos mais novos que não poderia estudar à noite, tão 

estudando a noite que é o caso de alguns alunos da comunidade, na quarta 

série, oitava série eu tinha o que, dezesseis anos. Não suporta a escola né, aí 

tem que dividir os turnos, pra ser na manhã, à tarde e à noite. A manhã os 
pequenos, à tarde os mais ou menos e já à noite, os que eles dizem que já 

vão. Bom, de certa forma era uma novidade, que naquela época ninguém 

estudava à noite, só quem estudava à noite era os alunos grandes, já quem 
era de maior, tal. Pra nós era novidade, só que em torno de ensino-estudo, 

eu nunca gostei de estudar a noite, gostei mais pela manhã e à tarde, eu 

sempre gostava mais desses dois períodos. A noite é uma experiência nova, 
ainda mais a gente com quinze, dezesseis anos, já tava começando a entrar 

na adolescência, era uma festa. (Jovem Caatingueiro 2). 

 

 O Pai Caatingueiro e o Jovem Caatingueiro 2, quando entrevistados, falam sobre como 

o sentimento de luta pela escola na comunidade mudou no decorrer dos anos. Com uma 

diferença de nove anos entre os dois filhos, percebe-se que o movimento da comunidade foi 

diferente. Quando a turma da Jovem Caatingueira 1 iniciou o Ensino Médio houve um 

movimento da comunidade como um todo, o que garantiu a escola na comunidade. Já no caso 

do Jovem Caatingueiro 2, parece que essa situação de saída do jovem para estudar fora, aliada 

à insuficiência de salas e a outros problemas, já estava fazendo parte da vida dos povos do 
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campo. É um dado preocupante, pois apresenta uma inércia da população diante de condições 

inadequadas para os seus filhos estudarem, bem como uma aceitação de que as escolas da 

cidade são melhores.  

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) foram desmobilizadas e a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) já não tem tanta capilaridade como nos anos 1970 a 1990. Nesses 

espaços as comunidades nutriam a consciência de seus direitos, e o processo de globalização, 

por sua vez, fez intensificar a individualização e enfraquecer a utopia, estabelecendo-se, dessa 

forma, um ambiente favorável ao enfraquecimento das lutas coletivas. 

 A lembrança do Sujeito de Referência do TII em relação à sua trajetória escolar nas 

séries iniciais é permeada por muitas trocas de escola, sendo a mais marcante quando passou a 

estudar em uma escola religiosa, onde ele pode vivenciar experiências significativas para a 

constituição do que ele se tornou:  

 

A mudança, né, a mudança da escola pública para a particular foi, assim, 
um pouco... não foi muito boa. Porque eu vim de um ensino lá na pública 

que não era muito bom, aí eu fui para particular e já era mais exigência e 

tudo mais, aí eu senti no início um pouco de dificuldade, mas eu fui 
superando e, graças a Deus, eu consegui romper. E uma das coisas que me 

marcou muito era o seguinte, era, vamos dizer, os padres do colégio 

Salesiano eram muito ligados ao esporte. Então, tinha muitos campeonatos, 
está entendendo? Então isso aí foi uma coisa marcante na minha vida, a 

questão do esporte. Eu sempre treinei alguns esportes. (Sujeito Referência 

do TII). 

 

 A sua experiência de mudança de escola, a princípio, apresentou-se de forma negativa, 

por se tratar de uma nova situação de vida que o desequilibrou, mas que também possibilitou 

o enfrentamento de desafios, fortalecendo-o para outros momentos difíceis de sua trajetória 

individual. O enfrentamento de desafios mobiliza aprendizagens necessárias para constituição 

de indivíduos ávidos pelo encontro com o novo, o desconhecido, prontos para vivenciar 

experiências que dão significados às suas vidas. 

 O Sujeito Referência do TII, quando relata o seu período de escolarização até o Ensino 

Médio, não destaca nenhuma experiência vivida à qual ele atribui muito sentido para sua 

formação. Por outro lado, quando se refere à sua experiência na Universidade, a narrativa vem 

carregada de interesse pelo que estudava: 

 

Eu nunca deixei de fazer alguma coisa que eu gostava por causa do estudo, 

mas sempre superei. Quando eu entrei no terceiro ano primário até o 

vestibular, nunca fui reprovado ano nenhum, nem no terceiro, nem no 

quarto, nem na quinta, nem no primeiro científico, nem no segundo, nem no 
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terceiro e passei logo no vestibular de cara. Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Então, as primeiras disciplinas, eles ofereceram, eram seis, 

logo em seguida eu comecei a colocar oito, oito, oito pra... eu queria 
acelerar o meu processo. Durante a faculdade, eu não gostava de faltar aula 

de jeito nenhum, sempre gostei do meu curso, eu sempre fiz o meu curso já 

gostando. Então eu ia já pra aula com muita vontade, nunca fui aquele 

aluno de faltar aula, nunca, nunca. (Sujeito Referência do TII). 

 

 

Sobre uma experiência marcante no período em que estava cursando Agronomia, o 

entrevistado citou: 

 

Na universidade, uma experiência marcante foi com um colega, a gente 

pagando a disciplina de Estatística Aplicada, o colega precisou de um 

pontozinho para passar, e o professor avaliando toda a conduta dele na 
disciplina, resolveu dar um ponto para ele passar. E ele passando nessa 

disciplina também iria se formar. Mas quando ele vinha do interior para a 

formatura, que ele estava vindo na semana de formatura, sofreu um acidente 

e morreu. Aí isso me marcou e digo, oh, se o professor não tivesse dado o 
ponto a ele, ele não tinha... sofrido esse acidente. Era o destino só Deus que 

sabe. Mas surgiu isso aí... vez e quando eu lembro dele justamente nessa 

situação. Mas tiveram vários outros momentos marcantes na universidade. 
Eu acho a convivência com os colegas e tudo o mais. (Sujeito Referência 

do TII). 

 

 Quando indagado a respeito da sua formação ao longo do curso de Agronomia, 

destacou a importância dos conhecimentos adquiridos, entretanto afirma que o conhecimento 

específico de Agroecologia foi iniciado na Universidade, mas o aprofundamento ele adquiriu 

no seu fazer profissional. 

 

O curso de agronomia foi muito importante. Existe, existiram várias 

disciplinas que me deram toda formação, meus professores eram bons 
demais, eu vim pra cá pra Bahia muito bem, em termos de preparação para 

enfrentar o trabalho. Mas essa questão do veneno, isso aí era uma coisa que 

não entrava. E eu nunca tive uma disciplina na universidade, a disciplina 

mais ligada a minha área foi a de ecologia, só essa. Todas eram no outro 
sentido. Agora, por exemplo, existe disciplina que não mostra nada de 

veneno. Por exemplo, botânica, você vai estudar as plantas. A questão do 

manejo da agricultura, aí quando chega em determinado ponto você vai ver 
adubação, aí vai ver o uso de veneno na questão da fitopatologia, vai ver as 

doenças e depois as indicações de como controlar as pragas, você vai 

conhecer os insetos. Tem um momento que a gente vai estudar também as 
pragas e o controle dela e os controles sempre partindo pra essa área do 

veneno. (Sujeito Referência do TII). 

 



149 
 

 Os conhecimentos adquiridos na Universidade serviram de base para a sua prática 

profissional, entretanto não foram determinantes na escolha do desenvolvimento de 

estratégias agroecológicas no cotidiano do trabalho com os agricultores familiares. 

A escolha da agroecologia como fundamento de sua prática de vida é fruto da 

consciência ética aprendida por meio de diversas experiências formativas ao longo de sua 

trajetória educativa. Isso efetivamente contribuiu para que esse sujeito, ao se confrontar com a 

realidade do seu trabalho, construísse o seu caminho sendo um suporte na vida dos 

agricultores familiares que acompanha e, em especial, com vistas à melhoria da qualidade de 

vida do planeta.  

Os relatos dos sujeitos envolvidos com a agroecologia no TII elucidam que o processo 

de escolarização vivido por cada um deles, mesmo sendo permeado por ausências, garantiu a 

aquisição de alguns conhecimentos básicos para prosseguirem seus estudos, contribuindo, 

portanto, na continuidade dos seus processos educativos.  

As ausências vividas pelos sujeitos do TII se assemelham às vivenciadas pelos sujeitos 

do Alto das Pombas. Encontramos relatos de jovens que, embora estivessem habitando em um 

grande centro urbano, experienciaram ausências similares, a saber: escolas de Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio distantes do bairro onde moram, falta de recurso financeiro 

para a continuidade na escola, aulas que não dialogavam com a realidade cotidiana dos 

estudantes, entre outras carências sinalizadas em suas falas. 

Essas ausências são evidenciadas nas falas dos sujeitos pesquisados, a exemplo do 

relato da Jovem do Alto das Pombas 1, que, até a quarta série, hoje chamada de quinto ano, 

estudou na escola Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima, no Alto das Pombas, cuja 

construção é fruto da luta das mulheres lavadeiras do bairro nos anos 1970. Depois ela 

estudou no Colégio Hildete Lomanto, no Garcia, três quilômetros de distância de sua casa, e 

concluiu o Ensino Médio no Colégio Manoel Novaes, localizado no bairro do Canela, distante 

dois quilômetros de onde residia. 

 A entrevistada relatou que quando saiu do colégio da comunidade, aos onze anos, 

percorria o novo caminho até o Garcia, a pé, sendo acompanhada pela sua mãe na primeira 

semana e depois passando a fazer sozinha o percurso, seguindo por vales e vias de trânsito 

intenso. Depois que seu irmão mais novo passou a estudar na mesma escola, passaram a ir 

juntos, ambos menores de idade, sob o cuidado da rua. Seus pais tinham que trabalhar e não 

podiam pegá-los na escola.  
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Ia andando, porque como é perto, dava pra ir andando. No primeiro ano foi 

sozinha, depois meu irmão passou a me acompanhar. É, tinha 11 anos. Acho 

que minha mãe me levou só na primeira semana pra eu aprender o caminho, 
depois eu ia sozinha. E aí, depois do Hildete você foi para o Manoel Novaes. 

Andava sozinha também. E principalmente por essa parte, que era um 

momento que a gente estava em crise, que meu pai tinha perdido o emprego, 

aí que não dava pra gastar mesmo com buzu. Então a gente ia andando 
todos os dias, eu e meu irmão. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 Quando perguntada sobre as lembranças significativas no seu percurso escolar, a 

jovem destacou duas professoras que foram marcantes, pela forma como a tratavam, como se 

relacionavam com os alunos e pela mediação que faziam, tendo como propósito a 

aprendizagem dos alunos: 

 
Ah, sim. Tinha uma professora que eu brigava muito, mas era a que eu mais 
gostava, que era uma professora Míriam, que ela me incentivava muito. Ela 

era uma das professoras que acreditavam em mim, acreditavam no meu 

potencial. A gente brigava muito, a gente brigava porque eu era uma 

criança indisciplinada ((risos)). Eu era muito indisciplinada. Eu ia lá e... A 
gente já começou mal porque eu era muito abusada e fui abusar ela, ela não 

gostou... Mas aí, no final das contas a gente acabou tendo uma boa relação, 

mas eu acho que eu era inteligente. Acho que eu aprendia fácil, eu não era 
tão estudiosa assim. Eu estudava mais porque minha mãe me obrigava. Mas 

eu acho que eu conseguia aprender as coisas de forma fácil. Hildete... Tem 

várias professoras, mas a que eu gostava bastante era Maria Auxiliadora. 
Era professora de matemática. Ela era engraçada demais. A aula dela... 

Porque matemática é uma coisa muito chata, não é? Mas a aula dela era 

muito legal. Era uma das aulas que todo mundo conseguia aprender porque 

ela sabia... sabia... como é que fala... prender o aluno na matéria. (Jovem 

do Alto das Pombas 1). 

 

 A jovem, ao longo de sua fala, destaca como era uma criança inquieta, mas diante de 

mim, apresentava-se uma mulher serena, contida e então, surgiu a pergunta sobre as 

mudanças ocorridas em sua vida para que ela se tornasse a mulher que é hoje.  

 

Quando eu estava com uns 15 anos, quando eu comecei... Eu achei o fato de 
eu ficar mais quieta tem muito a ver com relação a questão de segurança, 

comecei a ficar mais insegura quando entrei na adolescência. Isso começou, 

me deixou mais retraída, em vários sentidos. Várias coisas. Eu acho que, 
tipo, hoje eu vejo as crianças indo num caminho bom, mas quando você, 

uma menina negra, você tem várias inseguranças. Aí tinha meu nariz, tinha 

minha aparência, tinha meu cabelo, tinha várias coisas que não eram o 

padrão e que me fizeram sofrer bastante nessa época porque a gente se 
influencia muito fácil pelas coisas que nos rodeiam. Acho que hoje as 

crianças estão tendo, principalmente as meninas, estão tendo uma boa... A 

gente não tinha nenhuma pessoa que fosse nosso parâmetro de... o que seria 
um padrão de juventude negra. Ah, eu fazia vários alisamentos. Aí teve um 

momento que eu desisti, porque eu via que não ia mudar mesmo. Até que 

teve um momento que eu resolvi cortar e deixar o “black”, e deixar do jeito 
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que está e depois disso eu comecei a me sentir muito mais bonita. (Jovem 

do Alto das Pombas 1). 

 

 Esse relato vem carregado das marcas que o preconceito racial causa na alma das 

pessoas que o vivenciam e revela, também, o quanto foi importante ela se aceitar, para se 

sentir mais bonita, mais feliz, demonstrando assim como os processos de rejeição e de 

aceitação são socialmente construídos, permeando o cotidiano das pessoas de diversas formas 

e marcando as suas existências, advindo daí a necessidade de se assumir a discussão acerca do 

preconceito em todas as esferas da sociedade.  

Essa jovem, para reconstruir o seu processo de aceitação, vivenciou diversas 

experiências formativas que contribuíram para que ela se visse, se respeitasse e, a partir dessa 

autonomia, modificasse a imagem que ela própria construiu sobre si. Uma dessas experiências 

vividas que ela destacou, foi quando participou das aulas de teatro no último ano do Ensino 

Médio: 

Eu acho que trabalhou bastante a questão da timidez. Eu fiz, no último ano, 

aulas de teatro e aí foi uma coisa muito legal, porque eu tinha muita 

vergonha. Eu sempre consegui me apresentar, mas eu tinha muita vergonha 

e o teatro me ajudou bastante a soltar essas coisas de, tipo, foi uma coisa 
que me fez muito bem. Aí um professor também marcante foi Jones, que foi 

meu professor de teatro. Ele tinha praticamente a mesma idade que eu, era 

professor do Pibid, aluno de teatro da UFBA. E aí a gente aprendia muito 
com ele, e foi uma coisa muito enriquecedora pra mim. Acho que aprendi 

muito a me apresentar melhor para as pessoas, a passar por cima da 

timidez. Eu lembro que na minha primeira apresentação de teatro, que foi 

todo mundo do colégio pra ver, eu lembro que nos primeiros... alguns 
minutos antes de subir no palco eu pensei em desistir porque eu estava com 

muita vergonha. Mas depois pensei assim, que se eu desistisse eu ia ser uma 

fracassada. E aí eu resolvi me apresentar. No final das contas, que eu já 
estava lá, acabei me acostumando e foi legal, mas tipo... E aí, depois disso 

acho que eu passei a enfrentar melhor essas questões. Mas, assim, medo faz 

parte a nossa vida, mas não deixar que ele nos vença nem nos pare. Acho 
que foi um aprendizado que eu tive no teatro. (Jovem do Alto das Pombas 

1). 

 

 É muito válido perceber, nessa fala, a importância de projetos de iniciação à docência 

para a vida dessa jovem e, certamente, de outros jovens das escolas públicas brasileiras, 

sobretudo o valor dessas iniciativas para a formação dos jovens professores egressos das 

nossas universidades. Outra questão que merece destaque é o papel transformador que as artes 

– plásticas, teatrais, musicais etc. – têm para a vida das pessoas. 

 O Jovem do Alto das Pombas 2, quando questionado sobre sua trajetória escolar, relata 

o seu percurso passando pelas mesmas escolas que a Jovem do Alto das Pombas 1 e 

vivenciando experiências similares às vividas por ela, como a falta de recurso para o 
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transporte até a escola e a ausência de acompanhamento familiar no caminho até à escola. 

Mencionou a atuação de professores que proporcionaram aprendizagens significativas para a 

sua vida e de outros com práticas pouco relacionadas ao seu cotidiano, baseadas no 

autoritarismo e centradas no saber docente, sem considerar o saber trazido por cada um, a 

exemplo do seguinte relato:   

 

Segunda série, eu era muito tagarela e gostava muito de provocar o 
professor, mas assim também brincar com o colega, conversar com o 

colega, mas não tinha aquela maldade. Às vezes o professor entrava na sala, 

muito marrento. “Bom dia, menino”, já com aquela raiva, com aquela ira. E 

nisso eu conversava, dava risada. Só que a professora às vezes era muito 
grossa. Ela era assim. Então era aquela coisa, “saia da sala, seu capeta, 

seu demônio. Você nunca vai ser nada, você é insuficiente, você é incapaz”, 

aí eu saía da sala. Isso eu na segunda série, 8 anos de idade, me recordo. 
Saía rebolando com a cara pra cima. “Olha como ele sai ainda, que 

menino”, aí ficava do lado de fora. “Eu não vou também entrar, eu não vou 

também embora”. E aí eu ficava lá, ela vinha fazendo aquele terror, “olha, 
eu vou falar com seu pai”. Daqui a pouco, quando ela via que eu não me 

dava por satisfeito, porque acho que ela queria me humilhar pra poder eu 

ficar chorando, “entre pra sala, menino”. Eu entrava rebolando, dando 

risada. Chegava na minha prova, respondia tudo certo, era 10. Está vendo 
aí? Não dizia porque eu não sou maluco, porque eu não vou confrontar pra 

dizer assim “me disse que sou isso assim e aquilo outro, chega na prova, eu 

estudo e tomo essa nota aí”. Então nunca me deixava levar. (Jovem do Alto 

das Pombas 2). 

 

 No relato, ele evidencia a autoconfiança como um agente de mudança da própria vida, 

portanto, pouco se importava com o que a professora dizia, pois ele sabia que iria estudar e 

seria bem-sucedido na prova, desestabilizando assim a crença dessa professora e de muitos 

outros – a de que a disciplina precisa ser instituída de forma autoritária para garantir o 

aprendizado do aluno. Essa experiência, mesmo com um caráter destrutivo do que 

acreditamos acerca do papel da educação, foi formativa, na medida em que possibilitou ao 

entrevistado acreditar mais em si próprio e no seu potencial de enfrentar as situações adversas. 

 A sua trajetória escolar também foi marcada por experiências formativas mais 

prazerosas, baseadas em uma prática pedagógica libertária e voltada para a realidade do aluno, 

contribuindo para o fortalecimento do seu potencial de liderança, como relata: 

 

Quarta série, o maior desafio pra mim. Eleição pra prefeito, naquela época 
tinha aquela coisa de prefeito, de líder de sala, e aí tinha uma colega. A 

colega já estava toda certa pra ser a prefeita, ser a candidata, só que eu 

sempre fui aquela coisa de pensar. Eu digo sempre que eu sempre tive uma 

idade além da que eu tenho. Estou com 24 anos, o pessoal acha que eu tenho 
30, 40, 50 anos. Porque eu sempre fui aquela coisa muito de... prefentex. O 
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cara que pensa, que articula, “por que a gente não faz assim?”, vamos 

preparar a proposta. E aí fazia aquilo ali. Só que no meio daquela coisa 

toda, eu falar proposta, a professora começou a se tocar que eu tinha mais 
perfil para poder ser o prefeito do que aquela colega. Aí fui em cada sala, 

falei minha proposta e ganhei a eleição. Aí brincava “seu prefeito”, não sei 

quê... Até depois que eu saí da escola, Nossa Senhora de Fátima, que 

encontrava colegas que estavam lá, todo mundo brincava comigo “e aí, seu 
prefeito, como é que está? Como estão as reinvindicações?”. E eu achava 

aquilo ali o máximo. Eu digo, poxa, como isso marcou a nossa vida. (Jovem 

do Alto das Pombas 2). 

 

Outra experiência marcante foi a de ser orador da turma na cerimônia de formatura da 

quarta série, conforme relato a seguir: 

 

Quarta série, momento desafiador pra mim. A [professora] pegou a colega 

pra ensaiar aquela coisa do discurso da solenidade. E aí, quando chegou no 

dia, a colega surtou, que ficou tímida, quando viu meio mundo de pai, 
quando viu meio mundo de aluno, não vai, não vai, não vai... E aí, quem 

escolhe? Pablo. Porque Pablo tem esse perfil, porque Pablo fala bem, 

porque Pablo é o prefeito da escola... “Ah, eu não vou, eu não vou porque 

eu não gosto desse negócio desorganizado comigo, porque não me avisou, 
pegou minha colega aí ficou ensaiando o mês todo”. Eu sempre fui muito 

assim, respondia mesmo. Fui amigo do professor? Fui. Mas eu também 

dizia, olhe, isso eu discordo, isso eu concordo. “Ai, não vou, não vou, não 
vou”. E aí “você vai, você vai, você vai. Não quero nem saber, é um 

discurso simples”. “Não adianta, tem que ter emoção pra fazer o discurso, 

como é que eu vou fazer o discurso assim?”. “Você vai porque não tem 

outra pessoa pra fazer o discurso que nem você”. Ai peguei, fui lá fazer a 
solenidade, fiz, ela mandou eu ensaiar, eu ensaiei... Me escondi, ela me 

achou, “você volta aqui que você vai fazer”. Botou aquele chapéu vermelho 

na minha cabeça, fui lá, fiz o juramento, todo mundo gostou, fui aplaudido, 
todo mundo ficou contente inclusive até minha própria família. (Jovem do 

Alto das Pombas 2). 

 
                    

Esse importante momento na vida do entrevistado foi registrado em foto (Figura 28), 

tirada por seus pais, e que ele apresentou com orgulho, por representar uma das alegrias na 

sua trajetória escolar. 
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                   Figura 28: Cerimônia de Formatura da 4ª série do Jovem do Alto das Pombas 2 

 

 
       

     Fonte: Arquivo pessoal do Jovem do Alto das Pombas 2 

  

 

 São duas experiências marcantes que fazem parte da prática da Escola Nossa Senhora 

de Fátima e que, aparentemente, podem parecer simples, às vezes até desnecessária, para 

alguns professores, mas que tiveram impacto na vida desse jovem e, certamente, de outros 

também. 

 Lembro que quando vivenciei a experiência de ser diretora da referida escola o 

momento da formatura de quarta série era muito esperado, tanto pelos alunos quanto pelas 

famílias, que arrumavam seus filhos com os melhores trajes que tivessem, conforme podemos 

ver na foto (Figura 28), e se realizavam participando da formatura de apenas uma parte da 

escolarização daqueles estudantes.  

 Hoje, observando de outro ângulo, não mais envolvida com o processo, vejo o quanto 

é necessário que as nossas escolas promovam experiência de celebração das conquistas das 

nossas crianças, não como o máximo que podem alcançar, mas como forma de reconhecer e 

mostrar para as suas famílias o quanto são capazes, o quanto ainda têm para crescer, para 

aprender e prosseguir seus estudos. São representações que apontam para as famílias o quanto 

vale a pena investir na educação de seus filhos, como é o caso desses jovens aqui 

apresentados, os quais já se encontram na universidade. 
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 Outra experiência marcante apresentada pelo Jovem do Alto das Pombas 2 foi 

vivenciada quando cursava o Ensino Fundamental II na Escola Hildete Lomanto, no Garcia, 

conforme relato a seguir: 

 

E aí, quinta série, tinha uma professora turrona, de matemática... E tinha 

aquela coisa assim, eu criava um programa de rádio, a rádio Patroa, que a 

fofoca é boa. Então eu saía do Garcia com mais duas ou três colegas, e 
saímos falando dos professores, comentando como foi o nosso dia, e 

brincava, fazia paródia... Nesse programa de rádio que a gente fazia, de 

7h00 da manhã... que a gente vinha no percurso indo para escola, a nossa 

aula era 7h20, a gente marcava dez pras sete até 7h10, 7h15, que era o 
horário que a gente chegava na escola. Era a rádio patroa, eu era um dos 

apresentadores, dos radialistas, outro colega também, a gente ia. “Qual é a 

pauta de hoje? Vamos falar hoje de tal e tal”. E aí, na volta da rádio patroa, 
tinha mais outro colega. Era eu Martins e Eliene, três colegas. E essa 

colega veio atrás da gente e ouviu tudo que a gente falava e naquele dia a 

gente esculhambou a professora, “aquela professora de matemática é 
grossa, você viu como ela é? tem um cabeção, como é que a mulher é 

ridícula, e bota aquela peruca”, não sei o quê. A gente brincava, não tinha 

aquela maldade porque era uma coisa sadia nossa.  E morria ali. A colega 

que veio atrás da gente levou isso pra professora de matemática. A 
professora não soube chegar para conversar isso, como é um assunto de 

fórum íntimo, não. O que ela chegou? “É, porque eu estou sabendo que 

estão falando mal de mim”. “Pois estude, porque eu não vou dar um décimo 
a ninguém”. Aí fiquei preocupado. A gente não precisa de décimo de 

professor nenhum aqui. Vamos estudar, ela não tem como a gente acertar a 

questão e dizer que a gente errou. Pois eu passei na terceira unidade. 

Quarta unidade só precisava de oito décimos pra passar. Fiz meu teste, 
tomei a nota, passei tranquilamente. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 Como se pode perceber, trata-se de mais uma experiência de autoritarismo em que a 

avaliação foi utilizada como punição ao aluno. Equívocos presentes em práticas escolares, no 

campo e nas periferias urbanas, que se baseiam em um modelo de educação bancária, na qual 

o aluno é mero repositório de conteúdos, dificultando com isso a vivência de experiências 

formativas que possibilitem a tomada de consciência por parte do sujeito aprendente. 

 A luta pela efetivação do processo de tomada de consciência é diária e é forjada nas 

relações com o outro, em diversos momentos de nossas vidas, conforme evidencia em seu 

relato, o Jovem do Alto das Pombas 2, já no Ensino Médio, consciente dos seus direitos, 

quando enfrentou mais conflitos no espaço escolar com uma funcionária da escola em que 

estudava: 

 

A funcionária falou “ah, porque ano que vem você não vai estudar aqui”. 

Eu sempre fui muito desaforado, “vou chamar a coordenadora”. “Pois 
chame a coordenadora que eu falo que você é que está me dizendo isso. 

Quero ver, você tem que poder aqui para dizer que eu não vou estudar 
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aqui?”. Meu colega “menino, você é maluco? Como é que você discute com 

a funcionária?”. “Ela tem que aprender a me respeitar enquanto aluno, 

porque quem paga o salário dela aqui sou eu. Meu imposto público que meu 
pai paga, que minha família paga, quem paga sou eu. Então deveria 

aprender a me respeitar”. “Vou lá chamar...”. “Vai lá chamar. Eu não 

tenho medo de dona Zenilda. Ela é uma professora que vai conversar 

comigo, que vai me ouvir. Por que eu vou ter medo da gestão? Não tenho 
que ter medo de ninguém aqui não”. “Mas menino, como é que você fala 

assim? Você é muito ousado”. “Eu sou ousado mesmo. Porque você quer 

me fazer de idiota aqui na escola”. E aquilo me marcou. (Jovem do Alto 

das Pombas 2). 

 

 A última experiência relatada por ele, e igualmente marcante para a sua vida, foi 

experienciada no terceiro ano do Ensino Médio: 

 
A professora de história chegava na sala toda grossa. O nome dela era 

Celma. “Não suporto gente, detesto esses alunos. Esse terceiro B, que 

pessoal mal educado”... Aí, estou na hora do intervalo, encontro uma 
professora minha do primeiro ano. Ela até brincava comigo. “Pablo, você 

precisa de quanto pra passar?”. “Professora, eu já passei, estou feliz aqui 

na sua matéria, está ótimo”. Aí ela “como é que está no terceiro ano?”. 

“Olha, pró, está tudo muito bem. Mas acontece que tem uma professora que 
ela chega na sala, que diz que é melhor a gente dar aula com veterinário, 

que a gente não é nada, que a gente é um bocado de burro, que a gente é um 

bocado de gente ignorante. Aí eu fico meio triste, pró, porque acho que a 
gente não pode desestimular o aluno. A gente está querendo fazer ENEM, 

querendo crescer na vida, como é que ela fala isso pra gente? Não fale não, 

porque do jeito que ela é, vai que ela chega na sala estressada?”. Ela “não, 
pode ficar tranquilo que eu não vou falar”. Primeira coisa que essa 

professora fez quando ela foi pra sala dos professores foi dizer a professora. 

Até pra ajudar, hoje em dia eu vejo isso até como ajuda. Menina, essa 

mulher chegou na sala espumando: “eu quero saber quem falou mal de 
mim”. Quando ela acabou tudo, se acalmou, deu a aula dela. Eu digo “oh, 

pró, me desculpe, não me leve a mal, mas eu falei com a professora Celina 

porque eu fiquei meio chateado com a senhora. Pense bem, a gente está 
aqui, chega cedo, lá fora às vezes a gente já é tão desestimulado porque 

somos de escola pública, o pessoal diz que a gente não vai prestar pra nada, 

a senhora ainda fica mexendo muito mais com a gente. Já pensou se a gente 

vira um traficante, já pensou se a gente vira alguma coisa? Então, falei com 
ela não mal da senhora, mas falei como a senhora chegava na sala e que 

isso vinha me incomodando. Aí foi que ela parou pra refletir que ela estava 

errada. A partir desse dia, ela começou a tratar a gente tão diferente, ela fez 
seminário, fez debate, fez peça, começou a valorizar a gente. (Jovem do 

Alto das Pombas 2). 

 

 Nessa experiência relatada, o Jovem do Alto das Pombas 2, na resolução do problema, 

recorreu ao diálogo como forma de melhor encaminhar a solução dessa questão, sinalizando 

com a atitude o seu amadurecimento diante dos conflitos vividos. Esse amadurecimento 

alcançado é fruto das experiências vividas com a família, com os amigos, com a comunidade, 
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elementos estes contribuíram para que esse sujeito buscasse, por meio da relação com o 

―Outro‖, a construção de relações de respeito e de empatia. 

 Para o Sujeito Referência do Alto das Pombas, o percurso escolar também é composto 

por situações conflitantes as quais foram determinantes na constituição do que ele é hoje. 

Sobre sua experiência escolar nas séries iniciais ele relembra: 

 

Eu estudava perto, eu sempre fui muito avançado pra esse negócio de 

captação de estudo, a minha compreensão de estudo sempre foi muito maior 
do que o negócio do livro. Sempre era uma pessoa que tinha destaque, era 

um menino que sempre tinha destaque. E ao mesmo tempo eu sofria muito 

bullying, porque eu tinha a orelha muito grande, eu era magro e minha mãe 
era doméstica, então isso era péssimo pra mim, porque a escola, a 

professora me humilhava muito por causa disso. E eu sempre fui muito pé 

no chão, eu sempre fui muito tranquilo, eu nunca tive preocupação de ser 
isso, vergonha eu nunca tive, em relação a isso. (Sujeito Referência do 

Alto das Pombas). 

 

  Ele também relatou que no Ensino Fundamental II vivenciou experiências mais 

construtivas em relação ao conteúdo escolar, mas sobretudo ao seu autoconhecimento. Suas 

habilidades de gestão e liderança ganharam destaque nesse período e se concretizaram no 

fazer diário de sua vida, conforme destaca na fala seguinte: 

 
Eu acho que depois da quinta série aí que foi a melhor coisa da minha vida, 
assim, escola. Primeiro, porque assim, é na escola que eu me entendi como 

líder. Então eu conseguir ser líder da sala, achei pouco. Aí depois eu 

consegui criar bloco de turma, fui líder de bloco de turma, achei pouco. 
Depois eu criei todas as turmas, todas as oitavas séries juntas, e fui líder 

desse grande bloco, depois fui líder da escola. Depois líder da UNE, da 

instituição mesmo, que tratava da escola. Estudantes secundaristas. E na 

escola eu tinha uma ótima relação com professores. Então meu maior 
tempo, apesar de não gostar de sala de aula, eu estava na sala de 

professores. Então eu convivi com as frustrações dos professores, eu me 

impressionava porque uma professora minha trazia tanta calcinha pra 
vender na hora do recreio ((risos). Assim, os professores me adoravam. 

Meus professores me encontram hoje na rua e param e falam comigo. Eu 

encontrei um professor de educação física que sempre foi um relapso, um 
cara que nunca ia lá, nunca me deu uma aula de esporte na vida dele, só 

passava trabalho... Naquele tempo não tinha Google, então você tinha que ir 

para aquele diabo da enciclopédia tomar poeira na cara, e ele parou na rua 

e me perguntou “e aí, concluiu, o que tem feito da vida?”, tudo isso. 
(Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 Trajetória educativa construída com bases fecundas para a formação humana, 

contribuindo para a efetividade do processo de tomada de consciência acerca dos contextos 



158 
 

em que estava inserido, cujas experiências lhe possibilitaram pensar a sua vida e a de todos ao 

seu redor, constituindo-se como referência para outras crianças e jovens do Alto das Pombas. 

  O Sujeito de Referência do Alto das Pombas estudou o Ensino Fundamental I na 

Escola Municipal Padre José de Anchieta, localizado no Engenho Velho da Federação, o 

Ensino Fundamental II no Colégio Henriqueta Catarino, localizado nos Barris, e o Ensino 

Médio teve início no Colégio Estadual Cidade de Curitiba, localizado no Engenho Velho de 

Brotas, mas depois de uma sequência de reprovação vivenciada na sua trajetória escolar e o 

seu envolvimento com o trabalho comunitário, ele abandonou a escola. 

 Quando perguntado se ele desejava concluir o Ensino Médio e adentrar o Ensino 

Superior, como fizeram muitos já orientados por ele, o entrevistado acredita que a 

Universidade não está preparada para receber uma pessoa como ele, suscitando dessa forma a 

seguinte reflexão: será que o nosso modelo de escolarização está preparado para receber e 

contribuir no crescimento de sujeitos autônomos e ávidos por conhecimentos, indo além 

daqueles definidos nos currículos escolares? 

 Diante desse questionamento, recorro a Adorno na busca pelo esclarecimento do que 

seria, de fato, uma educação crítica e qual o compromisso que precisa ser assumido para que 

se construam experiências formativas emancipatórias. 

 
A educação crítica é tendencialmente subversiva. É preciso romper com a 

educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e receituário 

para a eficiência, insistindo no aprendizado aberto à elaboração da história e 
ao contato com o outro não idêntico, o diferenciado (ADORNO, 2010, p. 

27). 

 

 Diante das experiências de escolarização vivenciadas pelo Sujeito de Referência do 

TII e relacionando-as à sua trajetória educativa e ao seu compromisso assumido com o 

desenvolvimento de práticas educativas que contribuem para a formação de sujeitos críticos e 

autônomos que lutam por um projeto de sociedade mais justa, concluo que o nível de 

escolarização de um indivíduo não é determinante para a sua formação humana. As 

evidências apontam que a qualidade das experiências vividas é que serão determinantes para a 

sua formação enquanto sujeito preparado para o encontro com o ―Outro‖, o diferenciado, o 

novo. 

 

Então eu tive professores que tinham um compromisso comigo e com cada 

colega, entendeu? Você ter uma professora na sétima série que quer 

realmente ensinar Português, pelo amor de Deus, é uma coisa que não é tão 
fácil. Eu tive uma base muito boa de estudo porque eu estudei em banca 

primeiro. Então eu apanhava muito, minha orelha cresceu porque eu 
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tomava muito puxão de orelha... Eu me lembro que a moça da banca 

perguntou “e aí, quem é o chefe dos (índios)”, eu “canibal”. Eu fiquei 

parado, eu tomei tanto bolo, muito bolo, puxão de orelha... Aquela relação 
ainda da agressividade na educação. E eu fui bem. Mas fui um fracasso na 

escola. Eu consegui perder três vezes na quinta série e três vezes na oitava, 

porque não conseguia passar. Porque eu sempre perdi em matemática. Eu 

era excelente em todas as matérias de humanas, um pouco melhor na 
matemática... Quando falava essa palavra “química”... Pense no ensino 

médio e essa palavra, “química”, “física”, eu entrava em desespero. Então 

a minha professora era uma professora que dificultava muito uma prova. 
Ela nunca foi do modelo que estou vendo agora que facilita pra ganhar o 

prêmio. Então eu sempre tive pessoas que puxavam mesmo. E minha escola 

foi isso. Se a igreja consolida minha aprendizagem do ponto de vista do 

pensar, a escola me dá base pra tudo. A escola me deu a base pra tudo. 
(Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

Os relatos aqui apresentados sobre os percursos escolares dos sujeitos desta pesquisa 

reconhecem a importância dos conteúdos aprendidos na escola, mas também indicam para 

uma necessidade de mudança nas práticas pedagógicas desenvolvidas nos espaços escolares, 

seja no campo, seja na cidade, levando para a escola a vida dos alunos, respeitando as 

diversidades, as suas diversas formas de se colocar no mundo. Trata-se de reconhecer que 

esses sujeitos nas suas resistências levam suas lutas mais a fundo buscando igualdade no ser, 

no viver, no ser reconhecido como humanos, nas suas diversidades: raça, etnia, gênero, 

orientação sexual, campo e periferia.  

 

6.2 A VIDA NO TRABALHO 

 

 Na prática cotidiana do trabalho é que os sujeitos desta pesquisa mobilizam os 

princípios adquiridos por meio das suas relações com a família, com os amigos, com a 

comunidade e com a escola para transformarem a realidade em que vivem, desse modo 

concretizando outro projeto de campo, de cidade, de relações de poder, de sociedade, que não 

os conforte no lugar em que são pensados e alocados. 

 Cada narrativa aqui apresentado traz a indissociabilidade do que somos, do que 

pensamos, como trabalhamos e como vivemos. A Jovem Caatingueira, por exemplo, relata 

que após a conclusão do curso de Pedagogia, por não conseguir emprego na área, voltou para 

trabalhar nas terras de sua família, conseguindo assim encaminhar outros projetos, ao aliar o 

conhecimento pedagógico e o conhecimento agroecológico: 

 

Quando foi em dois mil e oito, que eu me formei, terminei o curso de 
Pedagogia na UNEB, eu voltei pra Lagoa Funda. Quando eu voltei pra 
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Lagoa Funda, o povo tava desanimado dizendo que ia parar. Meu sonho era 

voltar pra Lagoa Funda, bem de vida né, assim, vamos dizer assim, muito 

bem de vida no sentido de financeiro, não era pra voltar assim, terminei o 
curso, voltei com uma mão na frente a outra atrás. Quando eu cheguei em 

Lagoa Funda, olha eu cheguei com minha mudança no final de semana, na 

segunda-feira eu estava nas horta, eu disse: “de fome eu não morro”. Eu 

digo: “Não é porque eu fiz superior que eu não vou voltar pro quintal”. 
Voltei pro quintal, lá é assim, tem um pé de couve que é muito difícil de 

morrer, couve, espinafre e salsinha. Com quinze dias eu tinha produto pra 

vim pra feira, eu voltei pra feira. Comecei a vim, fiquei nessa feira oito 
meses, foi o tempo que eu fiquei na Lagoa Funda, oito meses produzindo e 

vindo pra feira. Desses oito meses eu arrumei um emprego..., território 

mesmo, da articulação territorial pra ajudar nessa discussão e aí meu 

cunhado continuou e graças a Deus até hoje não desanimou, tá na feira 
ainda. Comecei a fazer cesta, todo mundo que ligava eu anotava todos os 

produtos do povo, que isso eu comecei no território tava dando conta de 

fazer, fiquei três meses no território, todo mundo que queria produto eu 
anotava e ia pra feira mais cedo na sexta-feira e separava a cesta de todo 

mundo. Quando as pessoas chegavam elas já compravam aquela cesta, elas 

me pagavam pela cesta e eu pagava cada um dos feirantes. Mas só que aí eu 
assumi um projeto que faz uma discussão de agroecologia, que é o Cidade 

Sustentável no CAA e aí o meu tempo foi ficando limitado e eu não tive mais 

condição de organizar essa cesta, mas organizo hoje o projeto que trabalha 

com agroecologia, com a produção agroecológica urbana, que é uma 
discussão nova que a gente faz, imagine uma pessoa apaixonada pelo rural 

que nem eu ir trabalhar na cidade, olha o desafio. Mas como era com 

produção agroecológica né, também me apaixonei por essa questão de que 
em qualquer lugar da pra gente produzir e produzir sem veneno. (Jovem 

Caatingueira 1).  

 

 As experiências vividas por essa jovem, no âmbito da configuração de que faz parte, 

contribuiu para a construção de um modo de vida fundamentado em uma racionalidade ética 

que foi fundante para que, ao se deparar em situações adversas, escolhesse o desenvolvimento 

do trabalho com a agricultura familiar agroecológica como projeto de sua própria vida e de 

todos ao seu redor, como constituinte do seu modo de ser e de estar no mundo.   

A Jovem Caatingueira trabalha com a terra desde pequena, ajudando a sua família, 

como já relatado anteriormente, mas ela destaca, como divisor de águas para o seu 

aprimoramento profissional, um curso que fez na ESAGRI, logo após o fim do seu 

casamento, conforme relato a seguir:  

Eu me separei, e no final de semana eu tava na ESAGRI fazendo um curso 

de como funciona a sociedade, imagine! É uma revolução na vida da 

pessoa, isso é uma libertação. No final de semana, numa comunidade 
pequena, me separei, no outro final de semana apareceu o convite pra vim 

pra Irecê pra ESAGRI Escola Técnica da região de Irecê, cheguei pra fazer 

um curso de formação política – Como Funciona a Sociedade, na verdade 
né, que são três módulos, é um cursinho básico que toda liderança política 

precisa fazer. Deixa ver, fiz o curso, foi maravilhoso e desse momento 

pronto eu descobri as organizações, eu descobri o mundo vamos dizer 
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assim. Quem vivia na Lagoa Funda, de que podia pensar de uma descoberta 

pra vida, imagine, dezoito anos, dezoito anos. Se separado que tinha 

acabado a vida, porque na comunidade é assim, se separou minha filha, 
você tá lascada. Imagine, então uma mulher largada já comecei a ficar 

parada porque já vim pra Irecê, vim pra Irecê, desse curso pronto, apareceu 

os outros dois cursos. Eu fiz o segundo módulo lá no Barro alto, depois fiz o 

terceiro lá, de lá pronto me descobri. Depois vim pro primeiro encontro de 
juventude camponesa da Bahia, lá em Feira de Santana, realizado pela 

SETAG imagine, mais de mil jovens. Ave Maria, descobri o mundo, ô 

maravilha! Então assim, começaram a discutir coisas, coisas que o jovem do 
campo discute né, então assim, nesse momento que você vai se abrindo e 

começando a perceber que existe outro lugar além do seu e de que outras 

pessoas começam também a pensar como você e que aquela luta é comum, 

né. (Jovem Caatingueira 1). 

 

 Essa experiência transformou a sua vida, ampliou a sua visão de mundo e lhe deu a 

possibilidade de adentrar um território até então desconhecido, o que contribuiu para a sua 

constituição, na condição de mulher, no mundo em que circula. 

 
Foi aí que eu conheci Che Guevara, que eu comecei a conhecer esse povo, 
olha assim, a me envolver com a luta coletiva, não só daqui, mas de outros 

países que também faziam essa luta, conhecer outra gente, conhecer outro 

povo. Foi que eu comecei a relação com o GARRA, relação com o Ipê 

Terras, que era uma das organizações que tinham aqui no território que 
faziam essa discussão, que já fazia essa discussão lá em Barro Alto né, já 

fazia essa parceria com a associação comunitária do sindicato. No entanto, 

como eu tava no meu mundo das organizações sociais, fazia uma discussão 
com a igreja, muito mais próximo, foi quando a gente começou a fazer a 

discussão do projeto de revitalização da cultura popular, lá em Barro Alto. 

Eu era agente local, eu era conhecida como agente local. E começou a fazer 
a discussão, o sindicato foi propondo a gente o projeto. Aí começou a 

articulação com o Ipê Terras e o GARRA e fui fazer as oficinas e esse foi um 

projeto muito interessante por que, imagina eu trabalhar projeto de 

revitalização da cultura. Quando a gente pensa na cultura, você pensa numa 
cultura, música, canto, essas coisas, mas que não estão muito relacionados 

com a vida cotidiana do agricultor, da agricultura. E nós trabalhamos 

cantos de trabalho, por exemplo, os cantos do cotidiano das vidas deles. 
Como é que a gente batia feijão naquela época, se a gente não tinha 

máquina? Então era cantos como esse, de bate de feijão. Como é que a 

gente pilava no pilão e não tinha música pra animar isso? Então o povo 
inventava música e ia pilar no pilão cantando. Minha vó fez isso, minha mãe 

fazia isso. Então, os cantos de aboio, cantigas de roda né, então tudo isso. 

(Jovem Caatingueira 1).  

 

 As aprendizagens adquiridas nessa experiência vivida não podem ser explicadas 

baseadas numa racionalidade técnica instrumental, pois ultrapassam um receituário a ser 

seguido para o alcance da eficiência. Trata-se de uma aprendizagem aberta à elaboração da 

história e ao contato com o ―Outro‖, o novo, o não idêntico. São aprendizagens que não 

ficavam apenas no âmbito da sua individualidade, elas reverberaram para a sua comunidade 
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de diversas formas: por meio do trabalho desenvolvido com a terra, por meio de sua luta nos 

espaços de decisões e de implementações de políticas e também pelo resgate e fortalecimento 

da cultura produzida pelos agricultores familiares do TII. 

 
Eu passei por um processo histórico na verdade. Eu fui construindo isso na 
comunidade, perguntando o povo, formando os grupos e uma outra coisa, 

minha mãe é, assim, teve muito doente e esse trabalho foi muito interessante 

pra isso, minha mãe é cantadeira de roda, meu pai também é cantador de 
cantiga de roda, mas mãe como cantadeira de roda, assim, animava as 

outras mulheres, nós mulheres da Lagoa Funda cantando roda, nós 

gravamos um cd, olha que chique. Gravamos cd e o maior resultado disso 

pra mim era tirar mãe da Lagoa Funda, por que mãe vivia dentro da Lagoa 
Funda porque não podia sair, assim. Com a minha separação, mainha não 

ficou muito legal. Aí ela pegou e foi pra cantiga de roda e disse assim, “meu 

Deus!”, “mainha nós vamos pra Irecê, pro primeiro encontro de cantadores 
e cantadoras”. No encontro de cantadores e cantadoras, mainha veio na 

maior felicidade do mundo, cantou, passamos o dia todo fora de casa, olha 

um avanço tirar mainha de dentro de casa. Quando foi a finalização do 
projeto era o festival de primeiras águas, nós arrasamos no primeiro festival 

das águas no Barro Alto, a coisa mais linda do mundo assim, nós juntamos 

os artistas do território, na verdade que era a culminância do projeto e 

fizemos esse trabalho, logo depois ainda tinha a última meta que era trazer 
esses grupos pra cantoria de São Gabriel, a cantoria de São Gabriel é um 

evento territorial né, uma coisa assim, uma excelência. Essa cantoria de São 

Gabriel, imagine mãe no palco na cantoria de Gabriel com Cátia Teixeira, o 
grupo de mulheres da Lagoa Funda e mãe que veio cantar, o bom é isso, 

mãe veio pra cantoria. Então assim, foi realizar meu sonho de tirar ela, de 

mostrar pra ela que era possível, de que tinha toda possibilidade de sair, de 
perceber outro mundo e ela graças a Deus veio, então assim, foi um, e não 

era só ela que tava nessa situação, todas as mulheres que cantavam no 

grupo de jovens, no grupo de cantadores de roda, tinha essa questão, foi um 

trabalho interessante. (Jovem Caatingueira 1). 

 

 A partir dessas experiências, essas mulheres passaram a acreditar mais no trabalho que 

desenvolviam e na sua contribuição para as ações culturais desenvolvidas no TII. A Jovem 

Caatingueira toma consciência da trilha que queria percorrer e do compromisso assumido para 

o seu trabalho e para a sua vida, enfim o trabalho social passa a ser o norte para todos os 

projetos que desenvolve no TII. 

 
Então, foi a partir disso que eu me apaixonei completamente pelo trabalho 

das organizações e de lá pra cá, foi uma vinda sem volta. Eu costumo dizer 

que, já ouviu dizer numa doença, pois é, eu sou doente, porque eu nunca vi 
um problema, a mente desassossegada demais, depois disso não voltou mais 

não. É agora pronto, também começou o negócio da militância no 

município, esse trabalho garantiu a gente continuar com o processo de 
revitalização da cultura. Formulamos a rede de cultura popular também 

pelo GARRA, aí na feira eu vim pra o conselho do GARRA com assim, era, 

primeira jovem na verdade, naquele momento como conselheira do GARRA 

e eu vim pro conselho do GARRA me lembro da minha defesa pra ser 
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conselheira do GARRA,“eu posso ser conselheira do GARRA e devo ser 

conselheira do GARRA, por que eu sou jovem e o GARRA tem uma linha de 

atuação para a juventude, eu sou mulher e tem uma linha de gênero que 
discutir as pessoas de gênero, eu faço parte dessa discussão e tem uma linha 

familiar agroecológica, a gente chamava linha da agricultura alternativa e 

eu disse, eu sou produtora orgânica e eu faço parte da feira e sou 

coordenadora da feira, por isso eu tenho todos os elementos para ser 
conselheira do GARRA e quero ser, tô colocando meu nome a disposição”. 

Então assim, eu voltei como era, eu queria com tudo, o povo tava brigando 

naquele momento e as disputas eram disputas que agendam as chapas. 
(Jovem Caatingueira 1). 

 

 A sua trajetória de resistência se aprofundava a cada experiência de disputa vivenciada 

e, consequentemente, tornava-a mais consciente da sua função social de transformação da 

configuração em que estava inserida, evidenciando, desta forma, a indissociabilidade entre 

indivíduo e configuração, defendido por Elias. 

  Quanto mais se firmava no trabalho com as ONGs do território, especificamente com 

o GARRA, mais aprofundava os seus conhecimentos acerca da agricultura de base 

agroecológica e o seu compromisso com um sistema produtivo que preserva a vida de todo o 

planeta. 

 

Eu fui pro conselho e do conselho comecei a perceber que não tinha só o 
GARRA fazendo esse trabalho de agroecologia, de cidadania, de cultura, de 

gênero, de como dizia, de educação contextualizada. O conceito de 

educação contextualizada eu conheci no GARRA, a questão nutricional, 
semente crioula, sementes tradicionais, quase todas eu aprendi lá, eu vi ali 

as coisas começando e as coisas acontecendo aqui no território. Na verdade 

as discussões contra-hegemônica dos grandes projetos aqui do território de 
Irecê, todos foram iniciados pelo trabalho do GARRA. A questão do 

Miroros, por exemplo, imagine quando eu entrei no GARRA eu tinha vinte 

anos, eu entrei no GARRA e a gente já fazia essa discussão de que Miroros 

ia secar e que a gente precisava discutir essa questão e hoje Miroros tá 
secando. Essa questão de semente crioula tradicional a gente já discutia, 

preservação da caatinga, gênero, todas as discussões que hoje viraram alvo 

né, vamos assim, grandes focos de discussão tanto do estado quanto de 
outras organizações que surgiram depois, o GARRA já fazia. Então o 

trabalho de educação ambiental nas escolas inclusive, trabalhar em escola, 

horta na escola, de que hoje, por exemplo, o CAA tem um projeto de hortas 

na escola, nesse território foi o GARRA quem começou essa discussão, né. 
Então assim, nesse momento aí, eu comecei a perceber que existia um 

projeto de desenvolvimento, que até então a gente não, não tem essa noção, 

por que você no mundo da gente é uma realidade totalmente diferente, você 
tá na comunidade da gente, você produz agroecológico, vai pra feira, 

comprar pra consumir e vender o seu produto, é uma coisa. Você não tem a 

dimensão de que contexto é esse do agronegócio, entender o que era 
agronegócio, quem é que tava de qual lado, que os produtores 

agroecológicos está de um lado e que o agronegócio está do outro, isso eu 
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vim entender nessa discussão, foi aí que eu fui pro curso de gestão em 

Brotas de Macaúbas. (Jovem Caatingueira 1). 

 

           As aprendizagens adquiridas durante o trabalho desenvolvido no GARRA contribuíram 

para mudanças nas coerências de análise da vida dessa jovem, e até mesmo nos critérios 

dessas coerências, acrescentando experiências de compreensão do mundo que foram 

determinantes para sua formação.  

           Seu irmão também relatou sua própria experiência de trabalho com a terra, 

apresentando a rotina de trabalho envolvida pelos conhecimentos adquiridos nos cursos e na 

experiência acumulada por sua família. 

 

Bom, trabalho, acordo, dia sim, dia não, mas o normal é seis horas, pra 

roça, cuidar, vai ter que capinar, tem que molhar uma coisa, jogar um 
adubo ou é, vamos dizer, tira mangueira, puxa mangueira o dia todo aí fica 

nessa, nesse vai e vem. Capina muito, tanto de enxada como a mão, tem que 

pulverizar, jogar calda. Quando é à tarde, eu gosto de molhar mais à tarde, 
molho uma seis horas até à noite eu gosto de molhar mais à noite que as 

plantas sente mais né, muito quente. E aí, mais assim, preparar a terra, ter 

aquela busca de adubo e tal, preparar, molhar pra fazer o composto, 

preparar toda terra até plantar, até colher nesse toda a preparação da 
terra, sempre à noite, só molho mais à noite, trabalho sempre à noite 

também que eu vou molhar mais à noite. (Jovem Caatingueiro 2). 

 

           O Jovem Caatingueiro 2 também falou da sua experiência de trabalho no comércio de 

Irecê, em um estabelecimento de vendas no atacado, reforçando a importância para o seu 

amadurecimento e para compreender o que, efetivamente, ele desejava para a sua vida. 

 
Distribuidor de bebidas. Eu trabalhava no setor de contabilidade, 

lançando... dando entrada e lançando nota. De anos anteriores aos anos 

atuais né, a gente fazia tudo. Experiência boa, porque o estudo, a empresa 
grande, nunca tinha assinado carteira. Fui, assinei carteira, trabalhei por 

um período de um ano e oito meses, foi muito bom, experiência boa mesmo, 

conheci pessoas de várias maneiras que nunca tinha... foi bom. Eu acho que 

a monotonia, eu nunca gostei de ser muito... aquela coisa todos os dias. Era 
uma rotina constante, trabalho, casa e tal, chagava. Aí eu falei, “não, eu 

vou voltar, eu vou...”. Aí chegou um dia eu falei, “não, aqui não dá”. 

(Jovem Caatingueiro 2). 

 

            Depois dessa experiência, o Jovem Caatingueiro 2 decidiu que o seu lugar era 

trabalhar na roça de sua família, pois ali estava a garantia de um trabalho mais emancipador, 

como ele narra a seguir: 

 
Vamos dizer, lá todo mês você tinha o seu, não sobrava muito por quê? Você 

pagava tudo, aluguel, morava só, tem que pagar aluguel, agua, luz e 

alimentação e o passe pra cá, que a gente vinha e ia todo final de semana. 
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Aqui não tem isso, mas não tem todo mês aquela quantia, mas aqui o salário 

não deixa saudade do de lá. Gosto muito daqui, porque trabalha...Ah, gasto 

em... comigo, de retorno também com a própria roça,  o que a gente ganha a 
gente retorna também, faz o que for necessário, algumas, não vamos dizer 

em todas, mas saio bastante, curto bastante. Que eu trabalho, eu penso, que 

a gente trabalha, curte. Quando eu morava em Irecê, eu chegava do 

trabalho ia fazer, no dia que era faxina, dar faxina na casa ou então ia fazer 
almoço, todo dia fazia a janta, jantava e tinha que fazer o almoço do outro 

dia, aí nunca ia pra rua já tarde, voltar tarde e no outro dia ter que levantar 

cedo. Sempre a rotina, muito tarde e muito cedo, aí eu falei, “não”, eu 
quase nunca saia. Muito pouco eu ia na casa de Paula por causa do... ir pra 

lá o que, pra chegar meia noite, uma hora pra chegar pra dormir, pra no 

outro dia seis horas tá de pé, então! Já aqui não, o lazer veio totalmente 

diferente porque eu trabalho, mas no outro dia levanto já tô aqui, trabalho 
pra mim, trabalho em casa. Sacrifico um final de semana, mas o outro dia 

eu sei que tem a recompensa. (Jovem Caatingueiro 2). 

 

 Esse relato traz para a pesquisa o sentido do debate acerca do trabalho não alienado, 

no qual o sujeito é dono do processo e dos resultados alcançados pela sua prática produtiva, 

em que não existe uma pessoa que explore o resultado da produção sem, efetivamente, 

contribuir com o trabalho desenvolvido. Nesse caso, a agricultura familiar agroecológica 

constitui-se como uma experiência de trabalho que emancipa os indivíduos, possibilitando-

lhes aprimorar o trabalho por meio de diversas aprendizagens e garantir o sustento de sua 

família, para que esta usufrua de bens materiais e de conforto em sua moradia.  

 A experiência agroecológica transformou a vida desses jovens, de suas famílias e de 

muitas outras do TII. Para o Sujeito de Referência do TII, a discussão sobre uma agricultura 

alternativa aparece após a conclusão do seu curso de Agronomia, aqui na Bahia: 

 
Eu, quando me formei, eu de cara participei de um concurso que teve aqui 

na Bahia... Na realidade, quando eu me formei recebi três propostas de 
trabalho, logo de cara. Uma de um amigo que estava trabalhando numa 

usina. Surgiu tudo em uma semana só. A outra proposta é para ir lá para o 

Piauí para assumir uma chefia, uma gerência lá, porque também fiz vários 
estágios lá, na época da EMATER, no Piauí, já quando eu estava na 

universidade, quando eu ia para Picos no Piauí também já estagiava na 

EMATER. E a outra foi uma proposta para trabalhar aqui com um tio, um 
empreendimento que ele ia montar, ele criava algumas coisas, galinha, 

porco, tal. Aí, eu analisando naquele momento, eu escolhi vir para a Bahia, 

que eu nem sonhava em vir pra Bahia. Minha vida todinha era pensando em 

ir pra Picos, no Piauí, que inclusive eu tenho terras lá, e queria mexer lá, 
mas eu optei pela Bahia pra viver uma coisa diferente. E aí eu vim. Mas aí, 

quando eu cheguei, surgiu o concurso para gente trabalhar na antiga 

EPABA, que hoje não existe mais. A EPABA que era a Empresa de Pesquisa 
Agropecuária da Bahia, e através da Fundação de apoio a Pesquisa e 

Extensão - FAPEX, fizeram esse concurso através dela, eu passei. Na época, 

na parte de manejo de solo, eram cinco vagas, passei em quarto lugar. E, 
em seguida, eu fui trabalhar. Foi determinado que eu teria que me 

apresentar na unidade de pesquisa lá de Serra Geral, de Serra Geral, aí eu 
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fui para Macaúbas. E esse tio que tinha me chamado para vir pra Bahia, 

pra fazer esse trabalho, ficou de ver uma forma para me transferir para os 

lados de Feira de Santana, mas não ocorreu e eu fui ficando lá em 
Macaúbas, e gostando do trabalho. Comecei a minha vida em cima de 

pesquisa. Mas lá eu já, eu acho que essa questão da agroecologia já estava 

dentro de mim porque, logo em seguida, no meu trabalho, eu já comecei a 

controlar as pragas do algodão de forma alternativa, naquela época. E aí, 
comecei esse processo já controlando pragas e trabalhando com culturas. A 

cultura que eu trabalhei na época, logo de início, foi o feijão, mas o algodão 

era a cultura que me atraía mais, tinha muita praga e eu procurava 
controlar essas pragas tudo já de forma diferente. E comecei a trabalhar o 

milheto lá, cheguei até a inventar uma plantadeira de milheto para montar 

uns experimentos de pesquisa, porque a semente é muito pequena. Aí 

inventei uma plantadeira pra colocar no trabalho. (Sujeito Referência do 

TII). 

 

 Ao refletir sobre o percurso de vida no trabalho, esse sujeito evidencia que, mesmo 

sem intenção, desde o início da sua vida profissional, buscava estratégias alternativas para a 

resolução de situações ocorridas, a exemplo das pragas, que poderiam ser solucionadas de 

forma convencional, com o uso de agrotóxicos. 

 Essa resistência à utilização de formas convencionais para a resolução de problemas 

conhecidos mostra que esse sujeito, na sua trajetória educativa, que antecedeu a sua 

experiência de trabalho, teve acesso a experiências formativas que contribuíram para a 

construção de outra racionalidade visando ao enfrentamento de situações adversas, cujo 

compromisso está fundamentado no sentido da vida humana. 

A racionalidade ética adquirida ao longo de sua trajetória educativa vai se 

aprofundando à medida que outras experiências são vividas. Depois dessa vivência em Brotas 

de Macaúbas, o Sujeito de Referência do TII vivenciou diversas experiências que 

contribuíram para o seu crescimento profissional e pessoal, bem como para o aprofundamento 

de técnicas para se pensar outra forma de plantar, sem recorrer ao uso de agrotóxico e 

pensando a vida de todos os seres vivos.  

 

Depois da experiência de Macaúbas aconteceu o seguinte, houve um atraso 
no salário, de três meses, fiquei meio desgostoso, tinha entrado em contato 

com o pessoal do Piauí. Aí um amigo que foi o meu chefe lá, Helder, ele 

soube que eu ia embora, ele ligou pra mim “rapaz, não faça isso. Vamos 
fazer um teste em Irecê, vamos pra lá”. Eu digo “está certo, agora tem que 

ser pra ontem”. “Eu já vou procurar casa aqui e vou fazer essa 

transferência. A transferência eu resolvo agora”. Questão de duas horas 
depois ele me ligou, “já estou com sua transferência na mão”. Na época, o 

diretor de pesquisa da EPABA vinha conversando comigo, dizendo que Irecê 

era uma região boa, que estava precisando de mim aqui, justamente para 

trabalhar com oleaginosa, tanto o algodão quanto a mamona. Eu digo “mas 
as informações que eu tenho de lá de Irecê não são boas. Disse que o cara 

gasta grande parte do dinheiro comprando água para beber”, porque não 
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tinha água doce aqui, o custo de vida era alto, aluguel alto e a cidade, 

quando chovia, era lama, e quando não tinha chuva, era só poeira. E uma 

cidade assim, meio violenta. Isso foram as informações, o custo de vida alto. 
Aí eu tomei uma decisão de repente. Quando foi em uma segunda-feira eu 

cheguei em casa, falei para minha esposa “arrume tudo, porque quarta-

feira a gente vai embora”. Ela perguntou “já encontrou casa?”, eu falei 

“não, mas vamos embora, não vamos ficar aqui não”. Eu liguei para o 
colega, pro um amigo, Helder, que ele era o coordenador de pesquisa da 

EPABA na época, liguei pra ele dizendo “rapaz, tenho uma novidade pra 

você”. “E qual é?”. “Já estou com o caminhão arrumado pra ir pra Irecê” 
((risos)). (Sujeito Referência do TII). 

 

Sua vinda para Irecê foi marcante e formativa para o profissional que é hoje. Quando 

ali chegou, logo gostou do lugar e observou que havia alguma coisa errada para que aquele 

território estivesse numa condição como a que encontrou e começou também a questionar os 

conhecimentos adquiridos na graduação em Agronomia, buscando assim respostas diante da 

situação em que se encontrava o TII. 

 

Quando eu cheguei, a primeira coisa quando eu cheguei aqui, eu já cheguei 

gostando do lugar. E com seis dias eu já estava procurando uma roça pra 
comprar. E aí, com praticamente... setembro, outubro, novembro, com três 

meses a roça já estava comprada e plantada. Plantei tudo. Mais eu ainda 

não tinha me deparado com a situação da agricultura mesmo, eu estava 
iniciando. Mas logo eu notei essa questão do uso desses agrotóxicos, o uso 

desses venenos, isso aí foi me incomodando, porque a irrigação estava, 

vamos dizer, iniciando aceleradamente, estava crescendo, crescendo... 
Chegou o momento que eu notei que o negócio... o caminho estava torto, eu 

não... vamos dizer, havia um antagonismo entre a agronomia e meu 

pensamento. (Sujeito Referência do TII). 

 

O fato de ter estudado, na Universidade, a respeito do uso de agrotóxico contribuiu 

para que ele verificasse os seus efeitos danosos para a vida das pessoas e buscasse alternativas 

para diminuir até chegar à não utilização dos insumos agrícolas recomendados aos 

agricultores, pelos órgãos dos governos, para garantir o lucro da indústria agroquímica. 

 
Logo quando eu cheguei aqui, o impacto daquilo do veneno foi me 

agoniando, sabe. E depois de um certo tempo, eu resolvi fazer uma mudança 

radical em termos de uso de, por exemplo, recomendação para agricultor 
sobre adubo químico, eu comecei a parar, comecei a parar de falar do 

veneno, comecei a trabalhar um pouco essa questão do controle com 

plantas, e comecei a ler alguma coisa sobre controle alternativo. Houve um 
momento em que eu fui chefiar um escritório de Xique-Xique, e lá, muito 

veneno. E como eu estava sendo chefe daquele escritório, eu tinha a 

condição de tentar induzir uma forma diferente. Então eu comecei ir já com 

força total mesmo a fazer todos os controles de forma diferente. Então eu já 
não queira nem saber do negócio do veneno e do adubo químico, eu já 
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estava totalmente intuído e determinado a cortar toda essa ligação com essa 

parte dos agroquímicos. (Sujeito Referência do TII). 

 

 A cada nova experiência vivida, emergiam mais aprendizagens acerca dos 

conhecimentos relativos à agroecologia. Nesse momento de sua trajetória de trabalho, o 

compromisso com a agricultura alternativa já se constituía como prática no seu cotidiano e 

passou a acompanhar nas demais experiências vividas. 

O Sujeito Referência do TII acompanhou todo o processo de fundação da EBDA – 

fruto da junção EMATER e EPABA –, como também presenciou o encerramento da empresa, 

no ano de 2016, e destaca pontos importantes da sua experiência: 

 
EBDA, desde a fundação dela. Fez a junção, eu já estava nela... e acabou. 

Até o ano passado, quando acabou. Então passei, vamos dizer, eu vivi 

EBDA do nascimento ao falecimento, foi cem por cento dentro da EBDA. E 
o que é que acontece, eu vim pra Irecê. Quando eu chego aqui em Irecê, eu 

fui designado a ser subgerente de pesquisa, fui subgerente de pesquisa. Em 

nenhum momento eu lutei pra ser gerente de pesquisa, nem nada. Foi de 
repente. Houve um problema político lá, inclusive quem me deu a 

informação que eu ia ser o subgerente de pesquisa foi o subgerente de 

pesquisa, que estava saindo. Ele disse “olha, Edvaldo, doutor Hermínio está 

te indicando como subgerente de pesquisa, que é você”. Aí pronto, assumi. 
A partir dali, eu já estava com minha cabeça totalmente voltada pra questão 

da agricultura de base ecológica, comecei a fazer um projeto de pesquisa 

com relação a manejo do solo, e depois fui pra subgerência de extensão. Ali 
tinha um dilema, tinha um dilema pesado porque, eu na subgerência de 

extensão, estava ligado à adequação de projetos e tudo o mais, e todos os 

financiamentos que tem, designados para o agricultor, para ser financiado 
pelo banco, eram ligados a uma agricultura convencional. (Sujeito 

Referência do TII). 

 

 O relato acima apresenta o lugar de contra-hegemonia ocupado pelo trabalho com a 

agricultura agroecológica. Esse sujeito enfrentava o conflito diário entre a empresa à qual 

prestava assistência técnica, cujo trabalho é baseado na agricultura convencional, e por outro 

lado pesquisava e criava experimentos alternativos ao uso do veneno para controle das pragas 

e os difundia entre os agricultores a quem prestava assistência técnica. Por várias vezes foi 

questionado sobre esse seu posicionamento contrário ao defendido pela empresa. Porém, 

como o seu conhecimento era muito difundido e estava melhorando a vida dos agricultores 

familiares, o seu trabalho passou a ser respeitado e apresentado em diversos congressos sobre 

a Agricultura Orgânica e Agroecológica. 

 

Então os técnicos trabalhavam isso aí, eu sempre mostrando... Por exemplo, 
distribuição de sementes, controle de pragas, passando para as unidades 

controles alternativos das pragas. Teve um ataque grande de lagarta aqui, 
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eu passei uma formaçãozinha que a gente tinha desenvolvido durante nosso 

trabalho nessa parte de controle de pragas para todas as unidades, eles 

começaram a passar isso para todos os agricultores, e eu comecei já a 
entrar de cabeça na agroecologia já falando de uma forma muito mais, 

vamos dizer, segura, uma forma muito mais... de experiência já. (Sujeito 

Referência do TII). 

 

 O reconhecimento do seu trabalho com a agricultura familiar agroecológica está 

presente nas falas dos agricultores familiares, nas organizações que trabalham com a 

agricultura alternativa, bem como em outros espaços fora do TII, o que se confirmou com o 

convite que recebeu ,após encerramento da EBDA, conforme relata abaixo: 

 

Eu estou na BahiaATer, continuo a minha pisada, o pessoal me convidou 

pra vir... Tinha uma proposta oficial para eu ser coordenador de 
agroecologia, já em termos de coordenar a agroecologia na Bahia, até a 

nível de Bahia. Inclusive eu tive que morar lá, em Salvador. Mas aí eu falei 

que para mim não dava para morar lá, porque ficava muito difícil pra mim. 
Primeiro porque eu já tinha minha estrutura aqui montada, segundo porque 

eu não sou muito chegado a morar em capital. Fui criado na capital, gosto 

da capital pra passeio, mas pra morar mesmo, não. Eu gosto mesmo é da 

roça, eu gosto mesmo é de estar junto com os agricultores. E aí, ficou certo 
que eu iria entrar pra ajudar na agroecologia, então não ia poder ser mais 

um coordenador porque eu não podia ir morar lá, mas que eu iria dar uma 

assessoria, ajuda, apoio todo para qualquer lugar da Bahia onde fosse 
necessário, a gente agendava uma viagem e ia. Então assim a gente está 

trabalhando, lotado aqui, ligado à diretoria de inovação e sustentabilidade, 

mas estou aqui, tenho minha salinha aqui, ajudo a todos aqui, quando 

precisa a gente está sempre junto. Continuo, continuo com o trabalho dos 
agricultores, porque essa parte aí você não pode deixar de fazer nunca. Eu, 

no meu caso, na minha visão, eu não posso deixar de fazer porque ela é que 

vai enriquecer o meu trabalho da agroecologia, porque você tem que 
vivenciar, está entendendo? Você não pode estar só na questão dos livros 

só, você tem que estar dentro também, da unidade produtiva. Esses 

agricultores, para mim, são pessoas sensacionais, são pessoas... criei um 
vínculo com eles, de amizade também. Então toda hora eles estão me 

ligando, a todo o momento, a gente conversa, e estou sempre com eles. Toda 

hora tem uma coisinha nova, uma coisa diferente, a gente vai avançando 

juntos... E esse conhecimento é construído no dia a dia. (Sujeito Referência 

do TII).  

 

  O conhecimento agroecológico, segundo o Sujeito de Referência do TII afirma, é 

construído no dia a dia, no cotidiano da vida e contribui para a sua tomada de consciência do 

indivíduo acerca da configuração na qual vive, de forma a ser, segundo Adorno (2010), 

―apreendida como sendo experiência objetiva na interação social e na relação com a natureza, 

ou seja, no âmbito do trabalho social‖. 

Quando perguntado se houve arrependimento em vir morar em Irecê, o entrevistado 

afirma que não e contextualiza todas as mudanças vividas pelo TII: 
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Aqui é lugar bom demais. Aqui, eu gosto daqui demais, de Irecê. Aqui é o 

seguinte, você sem um real você enche o tanque do carro, faz a feira, e faz o 
que você quiser. Inclusive, se quiser comprar um carro zero sem dinheiro 

também compra. Então aqui é o lugar. Eu gosto muito daqui, mas houve 

uma mudança radical. Só para você ter uma ideia, eu quando subgerente de 

extensão, eu recebia ligação de vários lugares do Brasil para saber da safra 
de Irecê. Toda região produtora de grão ligava pra cá justamente para 

monitorar a produção da região de Irecê. Por quê? Irecê tinha interferência 

direta no mercado nacional. Quando Irecê quebrava, não produzia, o preço 
subia. Então todo mundo das regiões produtoras ficava de olho em Irecê pra 

ter uma ideia do preço da safra. Irecê sempre esteve no cenário nacional na 

produção de milho, de feijão, de mamona. Mas, ultimamente, para você ter 

uma ideia, eu passei esse tempo, dentro da minha carreira profissional, eu 
entrei como pesquisador, fui chefe de escritório, fui subgerente de pesquisa, 

subgerente de extensão e gerente regional. Então passei por tudo isso aí. E 

durante o meu período como gerente regional, não recebi mais nenhuma 
ligação de ninguém, querendo saber de safra, porque a gente saiu do 

cenário da produção de grãos. Então feijão, praticamente, Irecê hoje não 

tem mais uma representação a nível nacional. E eu atribuo tudo isso aí a 
questão mesmo do manejo inadequado do solo e à questão do 

desmatamento. Então tudo isso aí provocou um desequilíbrio ecológico e 

também a perda de umidade do solo, você não tem mais a vegetação para 

barrar o vento. A caatinga, você vê, era uma proteção, né, inclusive para 
ajudar na infiltração da água de chuva, infiltração para abastecer o nosso 

reservatório subterrâneo e evitar a erosão, o escorrimento da água. E aí, a 

erosão laminar, você vai perdendo solo e sem a caatinga você não tem mais 
um... Você não consegue mais manter uma temperatura que dê condição 

dessas culturas desenvolverem. Porque o vento está passando livre. (Sujeito 

Referência do TII). 

 

 As transformações na produção agrícola vividas no TII, sobretudo após o período da 

Revolução Verde, provocaram impactos econômicos, sociais e ambientais que acentuaram o 

declínio das condições de vida dos moradores dos diversos povoados, principalmente aqueles 

que viviam da produção agrícola, aumentando assim o índice de endividamento com bancos 

por parte dos pequenos agricultores. Isso criou dificuldades para a continuidade do trabalho 

na agricultura, reforçando a venda de suas terras e a sua migração para os grandes centros 

urbanos.   

Nesse cenário, a agricultura familiar agroecológica surge como uma alternativa de 

garantia de vida digna, pois, ao analisar a condição do agricultor familiar no TII, o Sujeito de 

Referência reafirma que aquele agricultor cujo trabalho é desenvolvido com base 

agroecológica está numa condição melhor que o produtor convencional. 

 

E hoje, muitos desses produtores, vamos dizer, eles estão sentindo 
dificuldade. Quem tem uma área irrigada está conseguindo ainda alguma 

coisa, mas quem dependia do sequeiro, da agricultura de sequeiro, eles hoje 

estão passando dificuldades. Porque é difícil. Como é que você vai manter 



171 
 

uma propriedade sem água, hoje, que já tem quantos anos que nós não 

temos sustações de safra, consecutivos? Mais de 10 anos. Agora, quem está 

trabalhando uma cultura de base ecológica, inclusive com a prática da 
irrigação, esses agricultores estão em uma situação boa, pelo menos os que 

eu acompanho. Acompanho muitos. Por exemplo, tinha uma comunidade 

que eu acompanhava aqui próximo, aqui Central, que tinha lá, só lá uns 15 

agricultores e tem um pessoal de São Gabriel que conseguiu até viabilizar 
uma feirinha lá, juntamente com eles, de forma conjunta, com parceria da 

prefeitura e tudo o mais, montamos essa feira de São Gabriel. Os 

agricultores de lá de João Dourado também. Alguns agricultores que a 
gente acompanha também fornecem aqui nessa feirinha de Irecê. Então são 

muitos agricultores, são muitos. Agora mesmo, fomos acompanhar uma 

colheita com um produtor. A gente capacitou ele, sempre conversando e 

orientando da melhor forma possível... Agora mesmo, estivemos lá na 
propriedade dele, na colheita da cenoura lá, onde a gente detectou, no 

momento da colheita mesmo, a qualidade da cenoura, não deixa a desejar 

para nenhuma produção aí, a nível nacional e internacional. E sem uso de 
nenhuma grama de adubo químico e nenhuma gota de veneno. (Sujeito 

Referência do TII). 

  

Esse agrônomo afirma, que o conhecimento agroecológico é contra-hegemônico, 

quebra falsos paradigmas acerca do trabalho na agricultura familiar e é a alternativa que dá 

condições de vida sustentável para o agricultor e para o planeta, contribuindo para o 

fortalecimento de uma racionalidade pautada em princípios do encontro com o ―Outro‖, uma 

racionalidade ética. 

 

Então a gente vem nessa pisada aí, e essa pisada, na realidade, a gente vem 

com muita convicção que não existe condição do agricultor hoje, 

principalmente o agricultor familiar, sobreviver na propriedade se não for 

com uma produção de base ecológica. Porque o custo é alto, da produção 
convencional, e você destrói o potencial produtivo do solo. Além... quem 

está trabalhando na roça está se contaminando, e quem é o dono da roça 

também, que trabalha na roça, também vai se contaminar. Então não há 
condição de você trabalhar mais uma agricultura convencional usando 

esses produtos tudo porque, economicamente, ela não é viável. Agora, para 

o grande que faz parceria com outros pequenos, que leva o veneno leva o 
adubo químico, e que ele tem uma área imensa, que ele pode mudar de área 

a todo momento, aí é outra história. É outra história. Ele é grande, mas só 

que a área dele vai ter problema, certo? Mas ele tem condição de mudar de 

área. Então, o produtor que só tem 5 tarefas de roça ou 10, ele não pode 
ficar mudando de área, não é? Então ele tem que manter aquela área dele 

produzindo ao longo das gerações, pra ele, para os filhos dele no futuro, 

netos bisnetos... e você só consegue isso se for com agricultura de base 
ecológica. Então, muitos agricultores saíram da região justamente por falta 

de condição de se manter. O cara não tem... não está gerando recursos, 

dinheiro nem nada, como é que ele vai viver, não é isso? Então ele pega e 

sai. Aqui na região muitos já foram embora. (Sujeito Referência do TII). 
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 Esses agricultores familiares agroecológicos do TII vivenciam uma pedagogia da 

resistência aprendida na prática do seu trabalho, fundamentada no conhecimento 

agroecológico que é libertário, transformador e precisa compor os currículos das escolas do 

campo e da cidade, para se construir outra pedagogia, que pense a vida dos subalternizados e, 

essencialmente, possibilite-lhes transformarem as suas próprias realidades. 

 Nas experiências vividas no trabalho pelos jovens da periferia de Salvador, o 

conhecimento agroecológico não está presente no seu cotidiano, entretanto podemos verificar 

que, por meio das experiências de trabalho comunitário, esses jovens têm contribuído para a 

construção de práticas educativas com bases em uma pedagogia fundamentada na resistência 

de sua configuração. 

 A Jovem do Alto das Pombas 1, quando relatou sua experiência com a comunidade 

onde vive, destacou a importância dos trabalhos desenvolvidos com as crianças da escola na 

qual estudou, pois nesse contexto ela aprendeu a lidar com a sua timidez e enfrentar o medo 

de falar em público. Aprendizagem necessária para a sua inserção no mundo do trabalho, 

conforme relata na sua primeira experiência de trabalho remunerado:  

 

Então eu passei a trabalhar melhor essa questão da timidez, essa questão da 

aparência. Eu tentei fazer de uma forma que eu me agradasse com minha 

aparência e que ficasse bom para todo mundo. E aí eu comecei como menor 
aprendiz, estava no ensino médio. Eu tive a oportunidade de poder entrar na 

empresa como efetiva. No final das contas eu aprendi bastante depois que eu 

fui pra essa área, porque eu tinha que lidar com o cliente, tinha que ir pra 
reuniões conversar com clientes, ensinar várias coisas, eu aprendi bastante 

a, mesmo que tímida, saber lidar com pessoas que eu não conhecia e não 

tinha muita intimidade. Fiz vários amigos entre os clientes também, porque 

acabei trabalhando bastante essa questão em mim. (Jovem do Alto das 

Pombas 1). 

 

 Essa primeira experiência de trabalho, em uma empresa de tecnologia, possibilitou-lhe 

o enfrentamento de seus medos e inseguranças, já apresentadas na sua adolescência, 

permitindo-se, dessa forma, o encontro com o ―Outro‖, o desconhecido, como forma de 

concretização de novas experiências formativas. 

 Esse enfrentamento vivenciado por essa jovem foi possível em decorrência da 

configuração da qual faz parte, de modo a proporcionar-lhe experiências formativas que 

fortaleceram a resistência, em vez de fomentar a adaptação e o conformismo presentes em 

muitas práticas educativas vigentes. 
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  Os conhecimentos instrumentais adquiridos na experiência como jovem aprendiz, 

estagiária de graduação e depois na condição de contratada, reforçou a sua facilidade em 

aprender a lidar com a linguagem específica da tecnologia da informação. 

 

Era uma empresa de tecnologia. Eu aprendi... Eu entrei lá pra fazer 

trabalhos administrativos, só que eu passei a aprender mais coisas. Eu 

sempre fui muito interessada e aprendi... comecei a aprender linguagem de 
banco de dados. Eu passei a fazer algumas coisas de banco de dados e foi o 

que despertou o interesse de me contratarem. Passei a ir para o plint, é um 

sistema que a gente trabalha. Então passei a ensinar os clientes a utilizar o 

sistema. Então tive que aprender várias coisas. (Jovem do Alto das 

Pombas 1). 

 

O reconhecimento do próprio potencial de aprendizagem também foi determinante 

para que essa jovem tomasse consciência do que ela é e das diversas possibilidades que se 

abrem, à medida que ela se propõe vivenciar novas experiências. 

 

É, eu aprendi para uma atividade, só que essa atividade eu tinha que fazer 

umas coisas bestas no sistema. E aí eu tinha uma ferramenta que a gente 

usava para pegar o que a gente tinha no sistema e trabalhar nessa 
ferramenta. Eu aprendi a utilizar essa ferramenta muito bem e aprendi e 

comecei a fazer relatórios em banco de dados e comecei a aprender muito 

do sistema, porque quando você... como eu fazia relatório, você tinha que 
aprender tudo de sistema para poder retornar o que o sistema estava 

colocando no banco de dados. Então eu passei a fazer... a dar o treinamento 

para os clientes e a fazer relatórios também. Aí depois de uns quase dois 

anos, um ano e meio que eu estava nesse cargo surgiu a oportunidade de ir 
de fato para a área de banco de dados. Nessa época já estava fazendo a 

faculdade, já tinha bastante interesse na linguagem de banco de dados, e eu 

passei a trabalhar mais com banco de dados, fiz alguns cursos pela internet, 
comecei a me aprofundar mais. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

As aprendizagens adquiridas nessa experiência foram de cunho instrumental, mas 

especialmente de cunho relacional. Essa jovem enfrentou a sua timidez e a dificuldade de 

lidar com o público, bem como vivenciou a experiência de capacitar outras pessoas para a 

utilização da ferramenta de trabalho. Ao relatar a vida no trabalho, também destacou a sua 

primeira experiência de demissão.  

 

Foi o pior tipo de demissão possível. Que a minha chefe, ela sequer me falou 
o motivo, o porquê ela estava me demitindo. Achei aquilo absurdo. Porque 

eu poderia ter tido qualquer tipo de conduta errada, ainda assim eu merecia 

uma explicação de por que eu estava sendo demitida, isso é uma questão de 
humanidade. Mas, eu acredito, porque eu sou uma pessoa muito crítica. Eu 

via várias coisas erradas e eu comecei a reportar a ela várias coisas 

erradas. E eu comecei a cobrar a ela que essas coisas erradas fossem... 
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Porque, assim, não era uma questão só de eu criticar, eu via que se algumas 

coisas melhorassem meu trabalho ia melhorar, a qualidade de vida da gente 

no trabalho da gente ia melhorar. E essa empresa foi vendida para outra 
empresa que era maior, e aí meu antigo chefe era um chefe muito bom. Ele 

era aquele tipo de chefe que pegava a nossa briga e ia até o fim, mesmo que 

não desse certo lá no final. A gente se sentia amparado por ele. Então foi um 

choque quando mudou de chefia para uma pessoa que não sabia nada sobre 
o que eu fazia e que, para piorar, eu via várias coisas acontecendo que não 

aconteciam antes, várias coisas acontecendo, e eu passei a reportar e um 

belo dia ela me demitiu por conta... eu acredito que seja por conta disso. Ela 
chegou... Não, a gente chegou até uma reunião, ela chegou e falou assim 

“foi muito bom o seu trabalho, mas a partir de agora você não faz mais 

parte” e eu fui embora. Foi a coisa mais bizarra que eu já passei. A pessoa 

não me dar sequer uma satisfação. Mas também não perguntei pra ela. 
(Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 A experiência relatada, mesmo não sendo analisada de forma positiva, possibilita 

aprendizagens de cunho relacional, uma vez que, ao se relacionar com outras pessoas, o 

indivíduo aprende a lidar com as diversas formas de ser e de estar daqueles com quem 

convive, bem como se depara com as limitações do outro e as suas também. 

Quando conversamos sobre essa experiência fazia apenas um mês que a entrevistada 

havia sido demitida, portanto, ela estava aproveitando aquele momento para reestruturar os 

seus projetos e ir em busca de novas oportunidades de emprego na sua área de atuação. 

 

Na verdade, estou num momento meio que de férias. Estou aproveitando 

esse mês e depois eu vou ver como é que eu faço. Mas eu pretendo... Como 

era uma empresa que tem vários clientes e hoje a função que eu fazia está 
sendo cobrada aos clientes, eu acredito que seja uma oportunidade para 

mim, de trabalho. Eu vou entrar em contato com vários clientes para ver se 

eu consigo, porque hoje até há uns meses atrás... há alguns meses atrás... 
tinham clientes que estavam contratando para essa vaga, porque iam passar 

a cobrar, eles já estavam prevendo isso e eles queriam alguém que soubesse 

muito. Então, provavelmente, agora que está sendo cobrado mesmo, 
provavelmente acho que isso é uma oportunidade para quem trabalha na 

área lá, na empresa, que seja demitido. Acho que para mim também. Não 

estou nem me lamentando. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 O olhar de oportunidade diante da demissão, vista como uma situação desfavorável, 

evidencia a função formativa das experiências vividas por essa jovem em sua configuração, 

possibilitando-lhe enfrentar um momento difícil como uma etapa para o seu crescimento. Essa 

configuração tem o compromisso com uma educação que contribui para a orientação do 

indivíduo no mundo, de forma autônoma, fruto do compromisso com a conscientização e a 

racionalidade ética, rompendo, portanto, com um modelo de educação que ―produz pessoas 

bem ajustadas‖ (ADORNO, 2010). 
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A experiência educativa do Instituto Fatumbi influenciou a vida no trabalho da Jovem 

do Alto das Pombas 1, como também a do Jovem do Alto das Pombas 2, este que iniciou 

como aluno da turma do Projovem, depois foi monitor e hoje é um dos fundadores da sede do 

Instituto, junto com o Sujeito Referência do Alto das Pombas, além de gerenciar a parte 

financeira da unidade.  

O tempo do Jovem do Alto das Pombas 2 é dividido entre o trabalho no Fatumbi e 

suas aulas na UFBA, onde cursa o quinto semestre de Letras. Ele reconhece que gostaria de 

trabalhar mais com as crianças, porém, nesse momento, para garantir o bom funcionamento 

do instituto, ele está mais dedicado às questões administrativo-financeiras.  

 

Tem a faculdade... Então, eu também não posso me envolver nessa parte 

prática. Posso me envolver na parte de gestão pra deixar as coisas 
funcionarem, pra poder cuidar do profissional, pra poder ter salario pra 

pagar todo mundo, prestação de contas, balanço, pra poder a gente nunca 

fechar as portas, pra poder acolher. Então hoje não é má vontade mesmo, é 
porque eu tenho que estar aqui, porque aqui neste momento, eu preciso 

servir na gestão, não nessa parte de educacional. Isso lhe dá algum anseio? 

Dá, porque eu digo, poxa, estou na área de educação e não faço nada com 
os meninos, mas eu entendo que aqui deve (ter) gestão. E a gente amadurece 

muito enquanto pessoa, enquanto ser humano, então a gente fica feliz 

porque a inscrição, foram meninos. Rodrigo tem 37 anos, eu só tenho 24 

anos. Mas foram meninos que, digo assim, a gente não tinha nada, eu tinha 
meus sonhos, tinha meu projeto, mas eu tenho sonhos. Então a gente podia 

muito bem “ah, eu quero um carro”, “ah, eu quero uma moto”, “ah eu 

quero uma viagem pra poder te apoiar”. A gente pensou em uma coisa 
muito maior que ajuda a tantas pessoas... Quando eu partir, espero que já 

tenha atingido mais e 5 mil pessoas. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 No momento mais difícil da história do Instituto, que sempre funcionou em espaços 

emprestados pela associação de moradores e pelas escolas Tertuliano de Góes e Nossa 

Senhora de Fátima, surgiu uma oportunidade de funcionamento em sede própria. Para isso foi 

necessário profissionalizar o trabalho desenvolvido, criando uma estrutura de funcionamento, 

de forma a garantir o sucesso do projeto.  

 

Então teve um projeto político com um Deputado e ele nos perguntou “o que 

vocês querem de ajuda?”. “A gente quer uma sede e quer tudo”. Então a 

gente decidiu ir junto com ele e a gente montou a sede do Fatumbi. Era tudo 
aqui nesse espaço, um único espaço que tinha muita coisa. E a gente foi 

chegando, só que chegou um ponto que a gente teve que se profissionalizar. 

Eu entrei pra faculdade, Rodrigo começou a estudar essa coisa de 

assistência social. E aí, cada um foi seguindo. E foi uma parceria que deu 
certo porque a gente pôde seguir mais um ano, hoje em dia eu trabalho aqui 

na parte da gerência financeira, junto com outros colegas, na administrativa 

também. Quando ele não está, eu que decido algumas coisas do Fatumbi. 
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Claro que eu comunico pra ele, mas se eu der uma palavra, ele não voltaria, 

porque sabe que minha palavra já sai mais ou menos como é que ele 

pensaria, como ele agiria... E eu digo que minha lição de estar no Fatumbi é 
muito mais o aprendizado dessa minha relação com Rodrigo, enquanto que 

me deixa feliz o meu trabalho com as crianças também. Pena que eu não 

posso hoje em dia estar exercendo minha parte de orientador com as 

crianças, porque a gestão do Fatumbi precisa muito de mim. Mas eu queria 
ter mais tempo de lidar com as crianças. Até hoje eu sinto falta da minha 

aula. “Vai dar aula pra mim quando, professor?”. “Oh, tio, vai dar aula 

pra mim quando?”. “Breve eu vou dar aula para você. É porque realmente 
eu não posso”. Por quê? A todo o momento a gente recebe auditoria, a 

gente recebe visita, é reunião, é curso, formações. (Jovem do Alto das 

Pombas 2). 

 

 A experiência de profissionalização do trabalho desenvolvido pelo Fatumbi tem 

gerado transformações de caráter existencial na vida desses jovens, haja vista que estão 

assumindo ações de transformação da vida de outros indivíduos, de forma institucionalizada. 

Portanto, o que antes parecia brincadeira de jovem hoje é relação de trabalho com 

compromisso social pelo resultado das ações projetadas.  

Essa experiência modifica a forma de ser e de estar no mundo desse sujeito, sobretudo 

porque é parte constituinte da organização de sua vida, conforme demonstra mais um de seus 

relatos: 

 

Então é uma missão muito feliz, que eu digo assim, poxa, será que um dia eu 

vou sair daqui, jamais vou deixar de vir aqui dar a minha contribuição. 
Claro que a gente sai, mas não é um sair de cortar o laço, mas sair pra 

projetar estar em outro lugar pra inclusive também ajudar. Pra poder dizer, 

pô, hoje em dia estou nesse espaço aqui, eu também tenho que ajudar. Mas 
são sonhos que a gente nunca deixa de acreditar, porque, poxa, se aqui não 

tivesse também esse espaço para essas crianças e adolescentes? Se aqui já 

temos tráfico, imagine até lá? Então é isso que me deixa mais feliz. O que 

me deixa mais feliz é eu passar na rua e receber um abraço, eu passar na 
rua e receber uma mãe, vir falar comigo que está gostando do projeto, que o 

menino está fazendo isso, que o menino era danado e hoje em dia não é 

mais. Eu passar na rua e estar feliz por encontrar o menino se 
apresentando, por eu ver hoje em dia menino do Fatumbi que está lá na 

Dinamarca fazendo apresentação de dança. E quantos outros que estão na 

faculdade, e quantos outros que hoje em dia são chefes de família, quantos 

outros que já estão fazendo pós-graduação, que passou pela minha mão. 
Outros entraram nas drogas, outros faleceram, mas tivemos muito sucesso. 

(Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 A história de sucesso do Fatumbi é referência para a vida de crianças e jovens do 

bairro, pois se trata de um espaço de aprendizagens, de crescimento e de projeção de futuro 

mais digno para os sujeitos moradores da periferia, invisibilizados pelo modelo de 

urbanização vigente na cidade de Salvador.  
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A referida história está intimamente ligada à vida do Sujeito de Referência do Alto das 

Pombas e às lutas dos moradores do bairro por melhoria de condições de vida, desde a década 

de 1970. Ao relatar sobre sua vida no trabalho, relembrou as lutas ali travadas que o 

antecederam, citando como exemplo a experiência vivida pelas mães lavadeiras do bairro, 

com os membros das Comunidades Eclesiais de Base, e a Associação de Moradores, cujos 

membros se organizaram e lutaram pela criação da Escola Nossa Senhora de Fátima, como 

garantia de escolarização dos seus filhos, na comunidade e ao lado do seu posto de trabalho. 

Esse movimento de garantia de escolarização na comunidade também ocorreu no TII, 

como relatado, anteriormente, evidenciando que as carências de direitos básicos acometem 

tanto os moradores do campo quanto os da periferia. Essa população historicamente se 

encontra à margem do sistema capitalista, vivencia uma ―inclusão precária e instável, 

marginal‖ caracterizada, segundo Martins (1997, p. 26), pela ―inclusão daqueles que estão 

sendo alcançados pela nova desigualdade social produzida pelas grandes transformações 

econômicas e para os quais não há, senão, na sociedade, lugares residuais‖. São nesses lugares 

residuais que os sujeitos desta pesquisa têm circulado, procurando identidade e um lugar 

aceitável na sociedade.   

A vida no trabalho do Sujeito Referência do Alto das Pombas foi iniciada na infância e 

perpassou por espaços diversos, compondo assim um terreno fértil para a formação de um 

sujeito comprometido com a luta de melhores condições de vida para todos.  

 

Eu trabalhei pequeno. Eu acho que a mesma tragédia que minha mãe 

sofreu, que foi com nove anos ter que trabalhar, eu repeti. Talvez eu seja o 

filho que mais pareço com minha mãe, né isso, nesse aspecto. Todos os meus 
irmãos foram um pouquinho depois. Meu irmão foi vender picolé, chupava o 

picolé todo, chegava pra mulher com os palitos e dizia que o picolé tinha 

derretido. Mas eu sempre levei a sério o trabalho, 09 anos eu estava na 
creche, ajudando na limpeza, fiquei até os 15 anos, aí depois surgiu o liceu, 

eu entrei no liceu, como aprendiz do liceu eu conheci toda engrenagem. Fui 

humilhado, trabalhei nos piores lugares que você imaginar, técnico de 

necrotério, carregando aqueles miseráveis no Irmã Dulce, construí uma ala 
toda no Irmã Dulce, trabalhei na construção, trabalhei como peão. Aí foi 

Deus que me mandou para aqui, para a Fundação José Silveira trabalhar 

no liceu da fundação. Eu fui pra essa coisa de móveis e madeiras, escolhi 
essa porque eu estava decidido a sair do liceu, porque eu já andava curvo 

de tanto carregar peso. E aí, quando eu fui falar com o psicólogo, ela disse 

“não, você já arranjou outro lugar pra você servir?”. Quem estava à frente 
tinha uma concepção aberta, entender que um cara preto como esse menino, 

um cara que podia ser um marginal, mas não é, então vamos dar gás. Aí me 

botou em uma sala administrativa pra ficar no lugar de uma mulher um dia, 

eu fiquei no lugar dela um mês e depois de um mês eu fui promovido para a 
administração. E aí pronto. Voltei para o programa de aprendiz, que eu fui 

aprendiz, aí administrei o programa e coordenei o programa depois. E aí fui 
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funcionário efetivado e daí saí do liceu. Acho que a partir daí os meus 

trabalhos foram mesmo criando. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 A luta por programas de inserção no mundo do trabalho para os jovens, negros e de 

periferia perpassa pela garantia de remuneração, mas de modo especial pelo reconhecimento 

de que, por intermédio do trabalho não explorado, são possíveis aprendizagens significativas 

que contribuem para a construção de um projeto comprometido com a sua vida e com o seu 

entorno. 

O Sujeito Referência do Alto das Pombas destaca que, desde criança, já apresentava 

habilidades relativas à gestão e à inovação nas brincadeiras das quais participava com os 

amigos. 

 

Na minha infância eu aprontava muito. Se eu era inteligente, eu era uma 
pessoa que aprontava muito, porque sempre sabia assessorar, tudo eu 

assessorava. Então eu não sabia empinar pipa, mas o melhor empinador era 

o meu. Eu não sabia jogar bola, mas eu era um ótimo gandula. Então aquele 
momento da minha vida foi muito decisivo pelo que eu sou hoje. Eu acho 

que eu sou bom gestor porque eu fui bom gestor. Porque desde pequeno que 

eu sou suporte para os outros. Desde pequeno que eu ensaiava 

administração. Meus presentes eram o lego, de montagem, eu fazia as 
montagens. Era carrinho de Coca Cola, eu fazia minha garagem, 

administrava minha garagem e um contato muito forte com essa coisa dos 

brinquedos de meus irmãos e minhas irmãs. Eu fazia roupa de boneca de 
minha irmã. Eu assistia aquela novela, Victor Valentim ((riso)), e eu 

comecei a me apaixonar por fazer desenhos e fabricar vestidos. (Sujeito de 

Referência do Alto das Pombas). 

 

Esse sujeito reconhece que suas características pessoais contribuíram para ele ―cair‖, 

algumas vezes, e também levantar para lutar e alcançar suas metas projetadas. 

 

Eu sempre fui uma mente muito criadora. Minha mãe disse que se eu 

pudesse até pra ir ao banheiro eu levo alguém pra segurar porque eu não 

gosto de fazer nada sozinho, que eu consigo mobilizar muitas pessoas pra 
fazer tudo pra mim. Então isso é uma característica muito forte em mim, 

então eu sempre criei minhas rotas de fuga em relação a trabalho. Então fui 

de um projeto na minha cidade, saí, escrevi meu próprio projeto, coordenei 

meu projeto, botei meu irmão e aí ele me deu uma (lapada) de tapete... e aí 
depois disso eu fui construí meu caminho, e o Fatumbi... Antes do Fatumbi 

eu era educador e dividia meu dinheiro. Recebia meu dinheiro, ensinei os 

meninos, disse “vocês vão ser monitor, cada um vai ganhar aqui 50 a 60 
reais”, alguma coisa que eu dava, e eles foram treinados, bem treinados. 

Não tem um menino que foi monitor meu, hoje, que não esteja bem se não 

quis estar bem. Não tenha se formado, concluído a sua formatura, no 
mestrado e que não passou. Então eu nunca aquele cara “não estuda não 

porque não é o melhor caminho”. Não “estude, você acredita nisso? Vá 

fazer isso. Eu, se fosse você, fazia isso”. Então, eu sempre tinha essa coisa 

de trabalho. Eu, no Fatumbi, eu chego cedo, eu pego meu pão aqui no 
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horário de trabalho normal. Eu nunca me dei ao luxo de dizer “eu sou o 

diretor, eu sou o presidente, eu sou o chefe, vou chegar 10h00 da manhã”. 

Nunca. Nunca. Hoje eu comecei 8h00, ininterruptamente eu vou até o fim. E 
fico assim. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 O seu perfil profissional é caracterizado pelas experiências vividas por ele e por todas 

aqueles que o antecederam em sua configuração, registrando em seu modo de vida 

características como liderança, perspicácia, determinação, as quais contribuem para o efetivo 

desenvolvimento de experiências formativas, determinantes na sua trajetória educativa. 

O Sujeito Referência do Alto das Pombas também relatou a sua atuação como 

presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, reforçando o papel formativo 

dessa experiência para a sua vida. 

 

No conselho também eu sempre fui muito. Todo dia estava lá, tratei como 

um trabalho mesmo, como uma função administrativa. Hoje está terminando 

meu ciclo. Esse mês é o último mês, praticamente, junho, um pedaço de 
julho. Dou posse para o outro em julho. Mas assim, estou terminando meu 

ciclo, e acho que a minha missão está mais que cumprida. Eu não fico 

esquentando cadeira, porque Deus, meus Orixás sempre me 

proporcionaram experiências em cadeiras. Experiências de queda, pra 
poder perceber que a arrogância não leva ninguém a nada, a prepotência 

não leva ninguém a nada, o orgulho, a vaidade não leva ninguém a nada... 

Mas depois da compreensão, quando ele percebe que você entendeu, ele dá 
a mão para que você esteja em um lugar que você talvez nunca tenha 

acredito que estaria. Então estou agora na fase de aprendizagem esperando 

a queda necessária, se tiver que ser, o castigo, mas eu tenho certeza que 

coisas melhores deverão vir porque só colhe boas sementes quem plantou. E 
eu tenho plantado sementes. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

Esse sujeito, na finalização do seu relato, apresenta o quanto foi importante tudo o que 

viveu para ser o que ele é hoje. Cada experiência vivida, de queda ou de ascensão, serviu de 

alicerce para ele se pensar e repensar nas relações com as pessoas, contribuindo para o seu 

crescimento pessoal e profissional.  

Todos os relatos aqui apresentados acerca da vida na família, com os amigos, com a 

comunidade, na escola e no trabalho compõem o escopo da tese que as experiências de 

resistência são formativas à medida que esses sujeitos subalternizados encontraram estratégias 

de enfrentamento que os fortaleceram e contribuíram para que se constituíssem aprendizagens 

significativas, fundamentadas numa ética emancipadora, que pensa a vida do indivíduo, do 

seu entorno e do planeta como um todo. 

Essas experiências vividas que se transformaram em aprendizagens construídas 

corroboraram o surgimento de projetos de intervenção no campo e na cidade, fundamentados 
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na pedagogia da resistência, que se encontra nos meios escolares comprometidos com a 

emancipação dos sujeitos do processo de aprendizagem, mas especialmente encontra-se na 

prática diária de luta desses sujeitos que se afirmam presentes, conscientes e essencialmente 

resistentes.     

No próximo capítulo, são tratadas questões relacionadas às crenças, às concepções de 

vida e a expectativa para os próximos dez anos de cada sujeito desta pesquisa, continuando 

ancorados na perspectiva de análise de Josso (2010), que considera ―ter experiências‖, ―fazer 

experiências‖ e ―pensar sobre a experiência‖ como fundantes para a compreensão do papel 

formativo das experiências vividas. 
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7 REFLETINDO SOBRE AS APRENDIZAGENS CONSTRUÍDAS 

 

“É tão bonito quando a gente pisa firme nessas 

linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão 

bonito quando a gente vai à vida nos caminhos 
onde bate bem mais forte o coração”. 

                                                          (Gonzaguinha)

    

   

Nesta seção abordam-se as questões relacionadas às crenças, às concepções de vida e à 

visão de futuro de cada sujeito pesquisado, contribuindo para melhor entendermos a 

efetividade das experiências de resistência vividas, compreendendo, nesse sentido, a sua 

função formativa para a constituição de aprendizagens significativas.  

Neste estudo, analisamos duas configurações – o Território de Identidade de Irecê e o 

Bairro Alto das Pombas –, buscando aprofundar a compreensão sobre a experiência da 

agricultura familiar agroecológica do TII e a experiência do Instituto Fatumbi, que são 

também configurações, na medida em que os sujeitos desta pesquisa se tornaram o que são 

hoje, em virtude dessa relação de interdependência construída entre as configurações e os 

sujeitos pertencentes a cada uma delas, conforme explana Elias: 

 

Dizer que os indivíduos existem em configurações significa que o ponto de 

partida de toda investigação sociológica é uma pluralidade de indivíduos, os 

quais de um modo ou de outro, são interdependentes. Dizer que as 
configurações são irredutíveis significa que nem se pode explicá-las em 

termos que impliquem que elas têm algum tipo de existência independente 

dos indivíduos, nem em termos que impliquem que os indivíduos, de algum 
modo, existem independentemente delas. (ELIAS, 2000, p.184). 

  

Para alcançarmos o entendimento sobre como se forjam as práticas educativas nessas 

configurações, a ponto de contribuírem para a formação de sujeitos éticos, que se posicionam 

de forma crítica, consciente e transformadora da realidade em que estão inseridos, foi 

necessário compreender a trajetória educativa de cada indivíduo, sendo desse modo 

evidenciada a contribuição dessas experiências para a formação de sujeitos comprometidos 

com uma ética da vida. 

Tais trajetórias educativas são permeadas por experiências formativas: algumas foram 

deliberadamente escolhidas pelos sujeitos; outras ocorreram independentemente de suas 

vontades, mas o fato é que possibilitaram a esses indivíduos a experiência de autorreflexão e a 
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apreensão do presente como sendo histórico e acessível a uma prática transformadora. 

Portanto, com base em Adorno: 

 

A experiência formativa seria, nestes termos, um movimento pelo qual a 
figura realizada seria confrontada com sua própria limitação. Por isto, 

justamente, este método de formação crítica é ―negativo‖: o que é torna-se 

efetivamente o que é pela relação com o que não é. O dinamismo do 
processo é de recusa do existente, pela via da contradição e da resistência. 

(ADORNO, 2010, p. 25). 

 

Nessa perspectiva, o ato de resistir a todas as formas de dominação é transgressor e 

potencialmente educativo, pois possibilita ao indivíduo aprender a superar a mediação entre o 

condicionamento social, o momento de adaptação e o sentido autônomo da subjetividade. 

Somente dessa forma é que constitui uma educação crítica que rompe com a ―mera 

apropriação de instrumental técnico e receituário para a eficiência, insistindo no aprendizado 

aberto à elaboração da história e ao contato com o outro não-idêntico, o diferenciado‖ 

(ADORNO, 2010, p. 27). 

O contato com o ―outro não-idêntico, o diferenciado‖ é regido por princípios baseados 

em uma ética, cujo entendimento que assumo neste trabalho é, com base em Souza (2004), 

que a construção do sentido da vida humana se consolida no encontro com o ―Outro‖. O 

―Outro‖ aqui referido compõe as relações vivenciadas nos diversos momentos da vida de cada 

sujeito pesquisado, cumprindo o papel de desestabilizador das ―certezas‖ que acompanham os 

momentos de busca de acomodação para as aprendizagens. 

 

No presente contexto, o ―Outro‖ é por nós compreendido como aquele que 

chega de fora, fora do âmbito do meu poder intelectual, de minha 

inteligência que vê e avalia o mundo. O Outro rompe com a segurança de 

meu mundo, ele chega sempre inesperadamente, dá-se em sua presença não 
prevista, sem que eu possa, sem mais, anular essa sua presença e esse seu 

sentido. (SOUZA, 2004, p. 56). 

 

Esses sujeitos, nas lutas cotidianas para a sua sobrevivência e dos coletivos de que 

fazem parte, inventaram e reinventaram estratégias de intervenção no mundo para resistiram 

às constantes tentativas de inferioriza-los e\ou invisibilizá-los. Ao resistirem, se fortaleceram 

e criaram as suas próprias formas de se pensar e se formar, como explicita Arroyo (2014): 

 

Se o padrão de poder/saber conformou um pensamento sociopedagógico 
para inferiorizar os coletivos populares, esses em suas 

ações/reações/afirmações inventaram outras formas de pensar-se e de 

formar-se, outro pensamento sociopedagógico. Outras Pedagogias. Uma 
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tensa história com traços peculiares, que exigiu ser reconhecida constituinte 

da história e da história das teorias pedagógicas (ARROYO, 2014, p. 39). 

 

Esta pesquisa, portanto, apresenta trajetórias educativas de sujeitos que resistiram às 

diversas formas de dominação e subordinação e incorporaram pedagogias e saberes 

acumulados por outras ações e movimentos de educação emancipatória, como exemplo: a 

experiência das CEBs, as discussões sobre educação popular e educação do campo, o 

movimento de luta por terra e moradia e por uma agricultura alternativa ao uso dos insumos 

agrícolas financiados pelos governos. 

As trajetórias educativas de cada um dos sujeitos pesquisados representam as 

experiências vividas e relatadas, ao longo de suas vidas, não se esgotando aqui nesta tese. 

Esses sujeitos, certamente, viverão outras experiências que serão incluídas como 

significativas para a sua formação, pois somos educáveis até o último dia de nossas vidas. 

É nessa inconclusão que se funda a educação, como afirma Freire (1992). Educação 

implica, portanto, reconhecer que se trata de um processo de tomada de consciência de si, do 

outro e do mundo, numa busca realizada por um sujeito que é o ser humano, que enquanto 

sujeito de sua própria educação, constantemente, transforma- se e é transformado por todas as 

experiências vividas, fazendo mudar, nessa relação, também o seu entorno. Trata-se de uma 

busca permanente de si e do outro, inacabada, inconclusa. 

 Para as concepções libertárias de educação, a inconclusão fortalece a crença na 

transformação das pessoas, das condições efetivas que nos são impostas, tornando-se possível 

ter esperança, porque a educação sendo um processo inconcluso, inacabado suscita sempre a 

mudança, não aceita o pronto e acabado, tem esperança. A esperança apresenta-se como uma 

―necessidade ontológica‖, um ―imperativo excepcional e histórico‖ que se manifesta na 

prática, no vivido (FREIRE, 1992, p.10). 

 Sendo assim, as trajetórias educativas aqui apresentadas mostram o efetivo papel da 

educação para a formação de sujeitos críticos, conscientes e, de modo especial, mais 

humanos, ressaltando que a educação perpassa a vida dos indivíduos em todas as suas fases e 

que os mesmos aprendem com a família, com os amigos, com o sindicato, nos movimentos 

sociais, na Igreja, na escola, no trabalho, de forma diversificada, mas regulamentada por 

princípios adquiridos pelo sujeito aprendente que são determinantes para as escolhas feitas. 

 Para construirmos uma educação emancipatória, faz-se necessário compreender que, 

no contato com o outro, ―diferenciado‖, forjam-se experiências formativas que não se 

esgotam na relação formal do conhecimento, mas implicam uma transformação do sujeito no 

curso do seu contato transformador com o objeto na realidade concreta, nas relações dos 
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sujeitos com as suas condições materiais e históricas. Estes se tornam ―experientes‖ porque 

aprendem pela via mediada da elaboração do processo formativo, compreendendo a 

relevância tanto dos resultados quanto também do próprio processo (ADORNO, 2010).  

  As relações sociais, sendo assim, tornam-se relevantes para a formação do sujeito, 

pois, como afirma Adorno (2010, p. 19) ―as relações sociais não afetam somente as condições 

da produção econômica e material, mas também interagem no plano da ‗subjetividade‘, onde 

originam relações de dominação‖. 

 As experiências formativas, portanto, tornam-se aprendizagens significativas porque 

por intermédio delas é possível a aquisição de aprendizagens e conhecimentos existenciais, 

que dizem respeito à vida dos indivíduos; instrumentais, conteúdos necessários ao exercício 

de práticas específicas, e explicativos, que trata da elaboração do processo formativo (JOSSO, 

2010), imprescindíveis para a constituição de trajetórias educativas. 

 Essas aprendizagens transformaram a vida dos sujeitos desta pesquisa, os quais, ao 

pensarem e relatarem sobre si, sobre suas crenças e suas projeções na vida, evidenciam a 

importância das experiências educativas que vivenciaram por meio de suas famílias, dos 

amigos e das experiências comunitárias. E também aquelas experiências que foram 

deliberadamente escolhidas pelos sujeitos desta pesquisa, as experiências escolares e no 

trabalho, ressaltando a importância das configurações para o fortalecimento de uma prática 

educativa fundada na resistência ao que oprime e subjuga. 

Ao relatar sobre as crenças, as concepções de vida e como projetam o futuro, os 

sujeitos desta pesquisa mobilizam as diversas experiências vividas, para que se efetive o ato 

de ―pensar sobre a experiência‖ e assim concretize-as em aprendizagens para a sua vida. 

 

7.1 AS CRENÇAS 

 

    Os relatos aqui apresentados indicam que, apesar de todas as adversidades impostas 

pelo capitalismo, no TII, por meio da Revolução Verde, e no Alto das Pombas, com o avanço 

da especulação imobiliária, essas configurações resistiram em virtude da vivência de 

experiências de luta influenciadas por movimentos que se forjaram sob a inspiração do 

pensamento libertário da América Latina, da Teologia da Libertação e do Movimento 

Ecológico, permitindo-lhes a formação de sentidos de vida.  

 Os sujeitos desta pesquisa, ao viverem nas configurações de que fazem parte, também 

são influenciados pelas experiências que os antecederam, mesmo sem ter consciência, pois 

trata-se de uma aprendizagem que, quando adquirida, transforma a vida do indivíduo e do 
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coletivo envolvido com a experiência, como também serve de referência para as próximas 

gerações.  

Ao responderem em que acreditavam, logo a crença religiosa se evidencia como forma 

de diálogo com o mundo, mas em seguida a concretizam, trazendo-a para o exercício da fé na 

vida cotidiana, em cada contexto vivido, na concretude da experiência de fé, como poderemos 

verificar nos relatos a seguir: 

  

Acredito em Deus, nos seres humanos e no poder de organização das 

pessoas, dos coletivos. Tem outra coisa que a gente tem que ter cuidado e 
que eu sempre digo. É o seguinte, a gente não pode desprezar o 

conhecimento nosso, o conhecimento da minha avó, o conhecimento da 

minha mãe, o conhecimento das minhas tias. De que é um conhecimento 

muito melhor que o nosso muitas vezes. Às vezes um segredinho de família, 
ele lhe dá uma receita muito melhor do que o melhor técnico do SEBRAE ou 

do EBDA, trouxe pra gente. Então esse é um cuidado que a gente precisa 

ter, daquilo que foi passado e que a gente ainda tem. Então assim, tem muita 
coisa que a gente precisa resgatar e nisso, eu penso em toda essa estrutura 

assim, de que a roça ela está pensada numa estrutura de produção de 

beneficiamento de frutas pra aproveitar todas as frutas, e aí tem o maracujá 

do mato, tem a própria manga. (Jovem Caatingueira 1). 

 

 No momento em que fizemos essa entrevista, a família Caatingueira estava 

estruturando o trabalho com base no reaproveitamento de toda a produção. Um ano depois, 

quando retornei à Irecê e os reencontrei, a produção já estava acontecendo como o esperado. 

As galinhas estavam sob o cuidado de sua mãe, a horta sendo cuidada pela jovem 

caatingueira, por seu irmão e seu cunhado. A jovem comprou um carro com o qual ela traz os 

produtos para a Feira Orgânica de Irecê e faz as entregas dos pedidos de cesta aos seus 

clientes que moram em Irecê e adjacências. 

 Essa família tem consciência de que o trabalho que eles desenvolvem é exemplo para a 

comunidade e fazem questão de orientar outras mulheres, ao organizaram uma cooperativa 

para a produção de bolos, biscoitos, geleias, refeições para servir em eventos da região, 

disseminando, dessa forma, o conhecimento para todo o território. 

 Os saberes adquiridos por essa família, pela comunidade e por todos que desenvolvem 

uma agricultura de base agroecológica são fundamentados em princípios filosóficos, 

sociológicos, ecológicos, e, sobretudo, políticos. 

 

A gente precisa também intervir no processo político: “quem é o vereador 

que eu estou elegendo?”, “ele tá de acordo com o meu projeto?”, “ele vai 

defender a agroecologia?”, “ele vai defender o modelo de agricultura que a 
gente acredita?”. A gente começou a fazer essa discussão, por que essa 
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também não era feita, “como é que a gente vai intervir na política mesmo?” 

Por que a gente ficava no campo social, fazendo as coisas acontecer lá no 

nosso mundo, mas na hora de quem ia defender as políticas pra o nosso 
mundo, pras nossas lutas, a gente não intervinha. Então a gente começou a 

fazer essa discussão mais profundamente, lá em Barro Alto a gente já fazia 

dentro do partido né, por que, quer dizer, eu costumo dizer que eu nasci 

dentro do PT, não sei até quando vou permanecer, mas tá muito difícil de 
continuar. Mas assim, a gente sempre fez essa discussão muito casada com 

as organizações que tem ali né, e sempre procurou ver esse lado, quem tá 

nessa forma de pensamento, quem tá do lado desse modelo desenvolvimento 
e aí, por exemplo, pensar o modelo de desenvolvimento. (Jovem 

Caatingueira 1). 

 

A consciência política adquirida pela família foi aprendida na luta diária por direitos: 

direito à escola na comunidade, direito à terra e à água, direito à vida gestada de forma 

prática, a partir do seu próprio empreendimento e ganhando abrangência nas políticas de 

garantia de vida digna para os povos do campo.  

Na última conversa que tivemos, perguntei novamente em que a Jovem Caatingueira 1 

acreditava e ela me respondeu: 

 

Continuo acreditando em Deus, na família e nos processos de organização 
social, no poder que a sociedade tem de transformar as coisas e de fazê-las 

melhor. Eu acredito nestas três questões. O momento que eu estou vivendo 

agora é esse processo de organização coletiva com mais força. É o poder 

dessa organização na nossa vida. Eu passei vinte anos lutando pela 
certificação participativa de produtos orgânicos e hoje nós já estamos 

certificados, não por nenhuma organização, por nenhuma instituição, mas 

pela organização dos trabalhadores. Nós somos cinquenta e nós estamos 
certificados. Pelo nosso poder, pela nossa organização é que nós 

conseguimos isso. Eu acredito muito nessa mudança que o coletivo pode 

fazer. (Jovem Caatingueira 1). 

 

         Esse último relato da Jovem Caatingueira 1 sintetiza todos os conhecimentos 

adquiridos por ela ao longo de sua vida acerca do trabalho coletivo como força propulsora de 

mudanças na vida das pessoas e, sobretudo, na sociedade vigente. A sua fala também 

evidencia a influência da configuração em que ela e sua família estão inseridas para a 

formação de sujeitos conscientes do seu poder de transformação do contexto social, 

construindo a sua própria história.  

          Vale destacar que essa configuração, agricultura familiar agroecológica do TII, está 

marcada pela presença e atuação de movimentos sociais, CEBs, movimento estudantil e 

ecológico, ação de ONGs e sindicatos, os quais contribuíram para o desenvolvimento do 

conhecimento agroecológico, inspirados em movimentos contra-hegemônicos que os 

antecederam. 
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          Os conhecimentos de base agroecológica constituem o corpus da crença da Jovem 

Caatingueira 1 e de seu irmão, que traz a seguinte afirmação, ao ser questionado sobre a sua 

crença: 

 

Primeiramente, em Deus, depois no trabalho com a terra sem exigir, sem 

quebrar. Por que a agroecologia o quê que a gente usa, é o que? O trabalho 

sem desmatar, uma forma de preservar a natureza, sempre, a terra, a água, 
economizar o possível, zelar o bastante, sempre sem usar o químico, sem 

nada disso. A agroecologia é tratar o máximo da terra pra ela poder nos 

recompensar, a gente zela dela pra ela poder nos dar, eu trabalho de uma 

forma sempre assim, pra nunca destruir, sempre trabalhar da melhor forma. 
(Jovem Caatingueiro 2). 

 

              Sobre a crença no respeito à natureza, ele destaca a interferência humana, trazendo a 

sua experiência de observação do clima no território e como o trabalho com base na 

agricultura convencional interfere na vida de todos.  

           A consciência ecológica desenvolvida no contato e na participação no seio das 

configurações que formaram o Jovem Caatingueiro 2 e sua irmã não apenas transformaram as 

suas condições materiais de organizar a vida, mas efetivamente transformaram os seus modos 

de ser e de estar no mundo, criando as suas formas de resistência e permanência no semiárido, 

em vez de fugir da seca, como ocorreu mais intensamente no passado e ainda ocorre. 

            Com base no entendimento de configurações de Elias é possível identificar que a 

experiência agroecológica transforma e é transformada no cotidiano da vida de cada agricultor 

familiar e possibilita a esses indivíduos a convivência com as incertezas e imprevisibilidades 

do contexto socioeconômico, estreitando os laços de interdependência entre eles e construindo 

uma ética da alteridade cujo princípio se baseia na ―relação do ser humano com o mundo sem 

o qual o humano não pode existir‖ (SOUZA, 2004, p. 24).  

            A ética que regula as relações na configuração da agricultura familiar agroecológica 

no TII é evidenciada também nos relatos do Sujeito de Referência do TII, que fala sobre suas 

crenças, apresentando sua experiência de fé viva, praticada diariamente no seu trabalho, nas 

relações com as pessoas.  

 
Primeiro, Deus, que Deus está presente. Você viu que eu estudei no colégio 

Salesiano, católico, minha família toda é católica, mas hoje eu sou espírita 

convicto. Sou espírita convicto e lhe digo o seguinte, que eu tenho plena 
convicção também que existe um ser superior e que tudo o que a gente faz 

gera uma colheita. Tudo. Ninguém escapa. Então, tudo que você fizer de 

bom e de ruim tem uma colheita. E que daqui desse planeta a gente só leva o 

que a gente fez de bom e de ruim, mais nada. Dinheiro, nem carro, nem 
roça, nada (Sujeito Referência do TII).  
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              No relato acima, o Sujeito Referência do TII evidencia a sua crença, que é 

determinante na forma como se relaciona com o ―Outro‖ e com o mundo e é constituída das 

experiências vividas nas configurações das quais faz parte.  

            As aprendizagens adquiridas no âmbito das configurações são mobilizadas no 

exercício do seu trabalho como o lugar propício para praticar o que acredita, pois lhe 

possibilita, por meio das relações com as pessoas, contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida de todos no seu entorno.  

 

Então eu procuro, durante a minha vida, fazer o meu melhor, tentar fazer o 
meu melhor. Eu gosto de ajudar pessoas. Para mim, a melhor coisa que tem 

é você ajudar pessoas. E eu acho que caí no serviço público talvez por isso, 

fui induzido a entrar no serviço público porque atender o público para mim 
é a melhor parte. Você ajuda e ainda ganha dinheiro. Você ganha para 

ajudar. Então, eu nunca me neguei a atender ninguém que fosse lá na 

unidade em que eu trabalhava, na EBDA, na época da EPABA. Sempre 

atendi muito bem porque eu sempre olhei uma coisa, você deve sempre fazer 
pro outro o que você quer que o outro faça por você. Eu sempre tive essa 

vontade de ajudar. Uma vez fizeram uma pesquisa falando do serviço 

público e vieram fazer um questionamento a mim. Sobre serviço público, o 
que era que eu achava. Eu disse o seguinte, que era um serviço muito 

importante, para mim era um serviço onde eu ganhava para executar minha 

tarefa, que era atender o público. E o que eu gostava de fazer era atender o 
público. Então, eu ganhava para fazer o que eu queria. Para mim, a melhor 

coisa que tem é eu estar em contato com o agricultor, conversar com o 

agricultor, qualquer pessoa que chega eu sempre procuro atender da melhor 

forma possível (Sujeito Referência do TII).  

            

                  Esse sujeito assume, portanto, a prática de uma crença fundamentada na relação 

com o ―Outro‖, que suscita a vontade do encontro com o novo, cujas bases são estruturadas 

numa racionalidade ética, aberta ao devir, pois, ao contrário, recairia na ação de resolver os 

problemas antes de terem acontecido. Trata-se de uma experiência aberta à diversidade das 

relações com o desconhecido: 

No início, dá-se a diversidade, e os diversos são, por si sós, em sua infinitude 
de dimensões, convite à relação entre eles: ressaltos da alteridade que nos 

constitui e que faz que tenhamos nomes e não sejamos meramente 

―subsumíveis‖ à violência do conceito. (SOUZA, 2004, p.78).   

 

             Sendo assim, a racionalidade ética, vivenciada pelos sujeitos desta pesquisa, foi 

aprendida nas suas relações com o ―Outro‖, mas especialmente na relação com o trabalho com 

a terra que aparece como matriz formadora das crenças apresentadas por cada um deles. É por 

meio dela que esses sujeitos pensam as suas vidas e a suas formas de ser e de estar no mundo. 

Acreditam na força de um ser superior, Deus, mas não professam sua fé em templos. A fé 
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deles é professada no cotidiano do seu trabalho com a terra, reconhecendo todo o poder da 

natureza e da força humana para transformar as suas realidades.  

             A ação das CEBs, dos movimentos sociais do campo e das ONGs teve um papel 

transformador dessas configurações e ainda hoje influencia na formação da juventude. Isso 

porque, por meio do seu trabalho educativo, tais organismos constituem uma rede de tramas 

de relações que influenciam o desenvolvimento dos indivíduos, e consequentemente, dos 

coletivos que fazem parte, independente das intenções dos indivíduos que a constituem.        

            No Alto das Pombas, o trabalho com a terra não se faz presente, em virtude da 

escassez dela no espaço onde se localiza o bairro. Espremido por suntuosas construções, a luta 

travada consiste na garantia de direito à moradia, segurança, lazer e educação. Não se trata de 

lutas diferentes das do TII, ambos os territórios repolitizam a luta pela terra, pelos seus 

territórios e o trabalho como princípio educativo.  

            Nessa ação de luta por seus direitos, os sujeitos desta pesquisa vivenciam a sua fé 

respeitando os elementos da natureza, compreendendo-os como parte constituinte do que eles 

são e a professam no fazer diário de suas vidas, acreditando no poder de transformação de 

mulheres e homens para a construção de um mundo melhor e mais justo, resultado das 

experiências vividas em suas configurações. 

 

Eu acredito no ser humano. Eu vejo muita coisa ruim acontecendo, mas eu 
acredito que coisas boas acontecem e que o ser humano é capaz de fazer 

coisas boas da mesma maneira que é capaz de fazer coisas ruins, eu acho 

que é questão de você focar no que você vai querer, no que você vai querer 

da pessoa, se você vai querer coisa boa ou coisa ruim. Eu peço para que 
meu dia seja bom e que todas as pessoas que eu amo estejam protegidas de 

alguma forma, que todas tenham saúde, que eu também esteja protegida... A 

primeira, geralmente é a primeira coisa que eu peço, e eu sempre espero um 
dia bom pra mim, sempre espero uma coisa boa. Eu tenho fé nos meus 

orixás, então isso faz com que eu tente ser positiva. Porque eu sei que de 

alguma forma eles vão me ajudar em algum momento e também porque eu 
converso com eles que eles estão lá, incorporados, eu converso com eles e 

eles sempre me tranquilizam em relação a várias coisas. Eu acho que isso 

mantém minha fé. Acho que hoje o que me faz acreditar em Deus é minha 

religião e meus orixás, senão eu acho que não teria nenhuma crença, nem 
em Deus. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 A configuração de que essa jovem faz parte influencia a sua crença e a sua forma de se 

relacionar com o mundo, tendo como base a referência da fé nos Orixás como força 

propulsora e de proteção da sua ação diante do desconhecido. 

Sobre a sua relação com a religião, a Jovem do Alto das Pombas 1 respondeu: 
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Eu sou umbandista. Eu comecei no espiritismo, aí depois eu comecei a 

conhecer mais coisas relacionadas a Umbanda e eu acho que eu me 

encontrei mais nessa religião do que no espiritismo. Apesar de ter muitas 
coisas parecidas. Eu gosto muito do espiritismo, mas a Umbanda é mais 

minha cara. Minha mãe me levava porque a gente... para não deixar a gente 

em casa com minha avó, abusando, aí ela levava eu e meu irmão. A gente 

odiava, logo no começo. A gente odiava, mas aí depois quando a gente 
começou a crescer a gente passou a gostar mais. (Jovem do Alto das 

Pombas 1). 

 

Acrescentou também ao seu relato a ligação que tem com o Orixá que a representa e a 

relação de proximidade construída com a divindade, como uma força que está ao seu lado, a 

todo momento, estabelecendo contato direto, sem intermediários. 

 

Oxum, mas eu tenho uma ligação muito forte com Oxóssi. Eu gosto muito de 

Oxóssi. Então ele é quem eu mais converso, geralmente com quem eu mais 
me aconselho, ele é, geralmente quando estou passando por algum 

problema, o primeiro que eu rezo é ele. Que eu vou pedir ajuda. Que às 

vezes não é nem minha mãe Oxum, geralmente é Oxóssi que eu peço 
primeiramente, e ele é o que hoje me faz ter fé em alguma coisa acima do 

nosso plano, são meus orixás. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

Por se tratar de uma religião de matriz afro-brasileira os elementos da natureza são 

representações do poder da divindade, por isso o respeito e o cuidado com a energia que está 

nas águas, no ar, no fogo, na terra, construindo um aprendizado de ética e ecologia, 

necessários para a continuidade da vida no planeta. 

 

Ecologia é entendida por nós como sendo a dimensão de articulação, de 

reflexão, de compreensão e explicação do lugar, da casa, do mundo que 

habitamos, que vivemos, que é a sede na nossa condição humana, no 
momento em que esta condição humana reflete sobre si mesma. (SOUZA, 

2004, p. 21). 

 

 Na composição do conhecimento relacional entre ética e ecologia, essa configuração 

estabelece uma relação de identificação pessoal com os elementos da natureza, como 

constituinte da personalidade de cada indivíduo, conforme apresentado pela Jovem do Alto 

das Pombas 1:   

 

Acho que a água. Porque a água tem... tem aquela questão o mar e do rio, 

que às vezes que está calmo, mas embaixo está... Eu acho que sou assim, às 

vezes pareço calma, mas por dentro estou tumultuada. Às vezes eu pareço 
calma e controlada, mas às vezes estou com raiva... Eu acho que eu 

consegui aprender a controlar minhas emoções de modo a não deixar que as 

pessoas vejam o que estou sentindo. Acho que a água, às vezes. O mar... E 
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até quando ele está retado mesmo, que ele esbraveja, eu também sou assim. 

(Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 As configurações, segundo Elias, limitam as ações dos indivíduos e exercem uma 

força transformadora que resulta da interdependência entre sujeito e configuração. Essa 

interdependência ocorre na pluralidade dos indivíduos que, de uma forma ou de outra, 

também são interdependentes entre si. A experiência de fé vivida pela Jovem do Alto das 

Pombas 1 está também relacionada à do Jovem do Alto das Pombas 2, que, ao falar de sua 

crença, destaca sua fé em Deus e a esperança de viver em uma sociedade mais justa: 

 

Eu acredito em Deus, por ser um ser superior, acredito que existe vida além 

da morte, acredito em mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e acho 
que acredito também em uma coisa muito grande, que eu sou uma pessoa 

muito determinada. Eu, que quero algo, eu realmente traço meta e 

determino. Então eu acho que a determinação me ajuda muito a acreditar 
em mim. Acredito em uma sociedade mais justa, mais igualitária. Talvez eu 

não veja isso, mas quem sabe um dia eu possa ver? Acredito que, talvez, já 

como foi visto, na minha vida eu sofria muito e me angustiava muito da 

minha relação com meus familiares. Isso é uma coisa que, realmente, me 
deixou muito traumatizado, mas que eu já superei, porque ninguém dá 

aquilo que não tem. Mas acredito que algum dia eu vá compreender o 

porquê tudo isso aconteceu na minha vida. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 A trajetória de fé percorrida por esse jovem foi movida pelo desejo de se compreender, 

na busca pelo entendimento do motivo pelo qual ele vivenciava experiências traumáticas, 

desde a sua infância, nas suas relações familiares. Nessa busca, ele experimentou o exercício 

da fé em diversas correntes religiosas. 

 

Então vivenciei o Candomblé, e vi que não era a minha, tinha muitas 

discordâncias, vivenciei a Igreja Católica, vivenciei a Igreja evangélica, e o 
Espiritismo me despertou muito por essa parte do meu irmão e também pela 

mediunidade que me fez perceber também que eu poderia fazer o bem 

independente de lugar. E hoje eu sou uma pessoa que compreendo que pra 
vivenciar religião não precisa você todo dia ir ao seu Centro. Você vai lá 

como espaço de dedicação para fazer um trabalho para as pessoas e para 

você, mas se você não for, por estudo ou por alguma coisa, normalmente, a 

espiritualidade vai estar comigo onde eu estiver. (Jovem do Alto das 

Pombas 2). 

  

O caminho de crença religiosa percorrido por esse jovem foi diversificado, e 

possibilitou-lhe o entendimento e a prática de uma fé viva, exercida diariamente nas diversas 

relações estabelecidas com o ―Outro‖, apresentando dessa forma a sua crença na ação do 
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Fatumbi, como um legado de transformação de vidas de muitos jovens do Alto das Pombas e 

do seu entorno. 

Acredito também que isso daqui nunca vai acabar, no sentido do legado 

cultural que o Fatumbi vai deixar. Acredito também que a gente pode cada 
dia ser um ser humano melhor, de que depende muito mais da gente, não só 

de Deus, não só da espiritualidade, não só de que existe vida após a morte, 

mas eu acho que as coisas só vão mudar quando o humano também quiser 
mudar. Eu acredito em uma coisa muito simples, eu acho que a gente 

precisa ser mais humano. No tocar, no sentir o outro, no se colocar no lugar 

do outro, em elogiar o outro. Hoje em dia eu me sinto tão feliz, porque eu 
passo pelas pessoas, às vezes estou na faculdade, tem coisas que eu não 

fazia, eu digo “poxa, como eu amadureci”. É passar pelo outro e dar boa 

tarde, isso desarma tanto, a pessoa fica tão feliz. Você acha importante, 

porque digo “pô, eu sou gente, eu não sou um boneco”. Eu passo às vezes 
saio cumprimentando todos, do segurança a um professor que passa por 

mim pelo corredor, a um colega também que passa pelas escadas. Então eu 

acredito que são pequenas coisas que nos fazem feliz. E que a felicidade, 
não digo que é feita de momento não, ela é encontrada em momento de 

descuido, como diria Betânia, parafraseando ela. A gente só acha em 

momento de descuido, porque é quando não está programado que tem que 

acontecer, que nos surpreende e a gente se sente feliz. (Jovem do Alto das 

Pombas 2). 

  

No cotidiano da sua vida, esse jovem exercita a aprendizagem de uma ética do 

encontro com o ―Outro‖, ―o diferente‖ que o aproxima do ―sentido da vida‖, como afirma 

Souza (2004, p. 61): ―Talvez aí, e não na descoberta da última galáxia ou da última partícula 

subatômica, esteja a semente do sentido humano; de qualquer modo, o humano sem o Outro 

não encontra sentido, pois não é nem ao menos pensável: nascemos de Outros, encontramos 

Outros, somos por sua vez pais e mães de Outros‖.  

Com base nessa ética do encontro são forjadas experiências que contribuem para a 

formação de pessoas capazes de amar, que se sensibilizam com a dor do outro e atuam a favor 

da melhoria das condições da vida de todos, por meio de ações positivas diante da vida. 

No caso do Sujeito de Referência do Alto das Pombas, a experiência de encontro, 

vivenciada por intermédio da sua relação com a fé e a sua religiosidade, foi composta de 

diversas aprendizagens que aprofundaram a sua consciência ética diante do mundo. 

 

Eu acho que rompi de fato com a religião há alguns anos atrás, porque eu 

comecei a perceber que, depois de ter estudado tudo, qual é o sentido de eu 

estar na igreja rezando e chega uma pessoa fedendo, chega do meu lado e 
eu me afasto porque aquilo fede. Por que aquilo não me movimenta? Eu 

comecei a me afastar quando, por exemplo, Padre Rubens, ele, eu devo 

muito da minha formação pra ele, mas muito, quase que toda minha 

formação é culpa dele. Eu fui homem de fazer retiro, de ter que estudar, não 
era de uma fé sem estudo. O meu coordenador de grupo de jovens dizia, ele 

era mais oposição do que eu, ao padre, mas sabe o que ele dizia? “Não se 
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faz igreja sem presença na missa”. E ele me educou que, para fazer 

oposição, eu tinha que estar na missa, que não se fazia. Então, o que é que o 

padre fez? Ele corrompeu outros jovens, comprou os caras contra mim, 
dentro do meu próprio grupo ele conseguiu tentar me impedir. Então 

quando eu me dei conta disso, que eu sou um cara muito tranquilo pra 

entregar cargos, nunca foi difícil, não sou uma pessoa que me apego. Eu 

sempre entreguei, e aí eu entreguei meu cargo de coordenador de grupo de 
jovens e nesse momento a pessoa que assumiu a coordenação, bebia cerveja 

com ele, curtia festas com ele lá, e montou uma coordenação de coalisão 

contra mim e com ele. Aí surge o grupo de jovens que eu criei, porque aí eu 
criei um grupo na comunidade, que foi o maior grupo que a comunidade já 

teve, 85 pessoas, que é um grupo que todos esses meninos que são 

traficantes hoje tiveram passagem nesse grupo. Ajudaram muito dentro da 

comunidade antes de entrar no mundo do tráfico. (Sujeito Referência do 

Alto das Pombas). 

 

 A multiplicidade do agir de uns em relação aos outros e dos sentidos dessa forma de 

agir, compreendendo-os de maneira dinâmica, na cotidianidade, evidencia que em todos os 

momentos de nossas vidas, sejam eles corriqueiros, sejam eles extremamente decisivos, o 

posicionamento não neutro possibilita aprendizagens decisivas para a construção do 

posicionamento ético diante da vida. 

 Essas aprendizagens foram determinantes nas suas escolhas ao longo de sua trajetória 

educativa, interferindo de forma decisiva na sua forma de se posicionar diante do mundo, 

conforme relato a seguir:  

 

Então, eu descobri que, como fiel crente, em São Francisco, São Francisco 

abandona tudo pra construir a Igreja de Cristo. Mas São Francisco 

abandona tudo porque ele entende que a Igreja dá uma entonação que ele 
tem que abandonar os bens dele pra Igreja. Então ele entrega os bens dele 

pra Igreja e fica fudido, duro, e vai traçar o caminho dele. Então, eu fui 

construir meu modelo de Igreja. E a minha concepção de fé é uma 

concepção de que eu sou um apaixonado pelo Divino Espírito Santo, eu sou 
péssimo cristão vinculado com Maria, não tenho vínculo com Nossa 

Senhora, acho que ela tem um papel importante na constituição do processo, 

mas não tenho vínculo, então é um problema meu, eu tenho dificuldade de 
relações, de vínculos com a questão feminina. É uma coisa impressionante, 

até na religião eu sou completamente do conceito masculino na religião, 

isso é muito forte em mim, é muito forte. Muitas vezes dizem “ah, isso aí é 

porque você é gay”. Eu acho que não, eu acho que isso aí é porque eu não 
confio em mulheres. De certa forma, pelas experiências que eu tive, um 

momento meu de trabalho, foi uma menina que destruiu toda minha vida, me 

botou numa situação de mendigo mesmo, cheguei na vida a momento de que 
eu vivia na mendicância, de comer na casa de um amigo, de outro, por não 

ter vínculo, aquele vínculo tão forte com a família, querer voltar e dizer “ah, 

estou precisando”, tudo isso. Acho que minha mãe nunca me negaria, mas 
ela me falaria sempre apontando pra algum tipo de fracasso meu, porque eu 

cheguei naquele ponto. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 
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 O poder coercitivo que essa configuração exerceu sobre a vida desse sujeito gerou 

conceitos universalizantes acerca do masculino e feminino, interferindo na sua formação 

ética, mostrando com isso a ambivalência existente em todo o processo de formação humana.  

Esse sujeito, ao tomar consciência das forças coercitivas existentes nessa 

configuração, no devido tempo concebe medidas práticas para minimizar os seus efeitos em 

sua vida, apresentando a sua fé de forma viva, relatando a presença de energias que o 

protegem e o guiam nas suas decisões. Define-se como um homem de fé, que tem como 

referência o Orixá que o acompanha e algumas aprendizagens adquiridas na sua vivência com 

a Igreja, conforme relato abaixo: 

Eu consegui coordenar legiões de pessoas assim, utilizando... Uma coisa 
que a igreja ensina, é usar a vulnerabilidade do outro pra poder tirar do 

outro aquilo que você acha de mais importante pro seu projeto. Eu penso 

assim mesmo, mas com um acrescento, respeitando quem é o outro.  A gente 
não pode ter uma supremacia que diminui e destrói o outro, hoje eu não 

penso mais assim. Eu sou fiel aos meus princípios. Sou fiel a meu nome, fiel 

ao nome que minha mãe me deu. É o maior patrimônio que eu tenho nesse 
mundo é minha mãe, então eu quero que, até a passagem dela, ela tenha 

orgulho de mim. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 O exercício de uma fé viva, que acontece no cotidiano dos indivíduos, possibilita o 

contato com o outro de forma aberta ao aprendizado em todos os instantes da existência, 

compreendendo que: 

 

Não há instante isolado, neutro ou indiferente para a vida; há apenas 
instantes que conspiram, ou para a continuação e promoção da vida, ou para 

sua corrosão e destruição. E isto por um motivo muito simples: o ser humano 

é um ser não-neutro por excelência. Essa não-neutralidade é 
simultaneamente, em termos filosóficos, o resultado da reflexão original 

sobre a condição humana e a possibilidade de tal reflexão. (SOUZA, 2004, 

p. 20). 

 

Nesse contexto, o trabalho desenvolvido pelo Instituto Fatumbi compõe o conjunto de 

experiências de exercício da fé na vida do Sujeito de Referência do Alto das Pombas e a 

concretização de experiência de resistência a um modelo educativo pautado na adaptação dos 

indivíduos a contextos degradantes. 

 

Então, esse trabalho que eu faço aqui, ele só existe porque eu acredito em 
cada menino e menina que está aqui no projeto. Eu acredito que ele vai 

tomar um bocado de grito meu, vai tomar grito, grito, grito, mas sempre ao 

final do grito eu vou dizer pra ele “é possível sim, eu estou te gritando 

porque você pode. Se eu consegui, você vai conseguir ir mais longe do que 
eu. Não acho que você vai chegar onde eu cheguei não, você vai chegar 

mais longe”. Porque tem vezes que a gente estaciona, né, então eu acredito 
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muito nas pessoas. Sofro por isso, mas acredito muito nas pessoas (Sujeito 

Referência do Alto das Pombas). 

 

 O conjunto de crenças aqui apresentado não está vinculado a uma fé trancada em um 

espaço físico determinado: igreja, centro espírita, terreiro de candomblé. Trata-se de crenças 

que se transformaram em princípios os quais regulamentam as práticas da vida de cada sujeito 

desta pesquisa e que se concretizam, são questionadas, são transformadas no exercício diário 

de relação com o outro: família, amigos, comunidade, escola, trabalho. 

 Essas crenças estão fundamentadas em princípios éticos aprendidos por meio das 

diversas experiências vividas que contribuíram para a construção de trajetórias educativas 

pautadas em processos de autoconhecimento, conscientização e re-humanização 

imprescindíveis para a formação de sujeitos morais que aprenderam a conviver com as 

ambivalências humanas, de tempo e de lugar. É na convivência com as suas ambivalências e 

com as daqueles que os cercam, pensando as suas vidas e as de todos ao seu redor, como 

apresentado a seguir. 

 

7.2 O SENTIDO DA VIDA  

 

 Analisar o sentido da vida para os sujeitos desta pesquisa remete-nos a pensar no como 

agimos e como agiremos, a partir do momento em que nos permitimos ao constante encontro 

com o outro. Esses sujeitos apresentam experiências aprendidas em suas configurações que 

contribuíram para que pensassem a vida no seu devir, no ato de estar sendo como outro e com 

o mundo, servindo de base para se pensar uma outra racionalidade, uma racionalidade ética.    

A vida para a Jovem Caatingueira 1 está relacionada à sua forma de viver a própria 

vida e foi a forma com a qual ela aprendeu a enfrentar todos os desafios presentes em sua 

trajetória educativa. Trata-se de uma experiência de vida pautada em trabalhos coletivos e que 

se evidencia neste relato: 

 

O sentido da minha vida é o trabalho social, mas primeiramente em casa. 

Os sentidos da minha vida são meus dois filhos e aquilo que eu posso deixar 

de herança para eles. E o que eu posso deixar de herança para eles é essa 
luta, luta pelo mundo melhor, luta pela qualidade de vida, luta pelo respeito 

às pessoas, respeito às diferenças. Então, o sentido da minha vida é esse, 

continuar lutando em busca de dignidade de vida não só para mim, mas 
para o coletivo também. (Jovem Caatingueira 1). 
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A ―herança‖, para essa jovem, diz respeito aos bens intangíveis que modificam o 

sentido da vida de sua família e está fundamentada na ética aprendida em sua configuração 

que luta por melhorias de condições de vida para todos, que se dá na continuidade do trabalho 

com bases agroecológicas. 

Para o Sujeito de Referência do TII a vida também está vinculada à perpetuação do 

pensamento agroecológico como forma de garantia de aprendizado constante e, no seu caso 

específico, uma aprendizagem diária sobre como lidar com a caatinga. 

 

Eu acho que a vida é um aprendizado, que a gente está aqui em uma escola, 

na realidade. Estamos em uma escola aprendendo um bocado de coisa. 

Porque eu não acredito que, em uma única vida a gente aprenda tudo, tá 
entendendo? Então a gente tem várias passagens. O cara não pode inventar 

um computador com 20 anos de vida ou com 30 anos de vida. Tem que ter 

conhecimento acumulado aí. Eu fui criado praticamente na beira do mar. 

Hoje eu adoro a caatinga. Então, por que é que eu vim bater aqui, né? Por 
que é que eu fui inventar de... agronomia... Eu estava lá na capital e, 

gostando de roça, hoje, nessa questão da agroecologia, e muita força, e 

querendo avançar e muito mais... como é que isso aí surgiu? Então isso aí 
tem um conhecimento acumulado com certeza. Tem coisas que eu vou 

dormir com um pensamento e acordo com outro diferente, mudo tudo. 

(Sujeito Referência do TII). 

 

 Ele destaca também o mistério que envolve pensar a vida e a imortalidade dos 

conhecimentos adquiridos pela humanidade, destacando a imortalidade desses conhecimentos 

que, uma vez se concretizando na vida das pessoas, tornam-se parte constituinte de suas vidas: 

 

É, a vida pra mim é um grande mistério e um grande aprendizado, porque, 
como eu estou te dizendo, como eu acredito que um para aqui... que é 

nosso... a nossa inteligência ela continua, energia, vamos dizer... Vamos 

dizer, Edvaldo morre hoje, mas Edvaldo vai existir, a inteligência de 
Edvaldo vai continuar. E aí eu vou estar em algum lugar, também já 

somando outros conhecimentos, outros aprendizados. Porque não tem como, 

porque, se não, não tinha sentido. Como é que você Deus fez isso tudo e 

você, de repente, sai do planeta e tudo o que você aprendeu, desenvolveu, 
vai sumir? Não pode sumir. Porque aí não teria sentido, a vida. Então eu 

acredito que a vida é, vamos dizer, são passagens, uma grande escola, 

porque a gente não tem fim. Nossa inteligência não tem fim, eu tenho plena 
convicção disso. Plena. (Sujeito referência do TII). 

 

O sentido da vida aqui apresentado vem acompanhado do medo do fim, da perda do 

que se viveu, do que se aprendeu, do que se ensinou e, sobretudo, das mudanças realizadas na 

vida das pessoas. No cotidiano da vida, compreendê-la significa: 
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A vida é, em si mesma e em sentido mais puro, menos contaminada de 

esquematismos; vida é mudança. Viver a mudança é, assim, nada mais e 

nada menos do que viver plenamente na dilatação do viver possível, 
percorrer a infinitude de instantes sempre novos: única esperança da 

plenitude da vida, plenitude composta pelo palmilhar dos intervalos que se 

sucedem, se sugerem, se estremeiam na sobrevivência e na fruição dos 

instantes. (SOUZA, 2004, p. 94). 

 

É nesse devir que a Jovem do Alto das Pombas 1 define a vida como um eterno 

aprendizado e é o que faz a vida ter graça, conforme o seguinte relato: 

 

Eu acho que... sei lá, acho que é um eterno aprendizado. Eu não quero em 

nenhum momento da minha vida parar de aprender alguma coisa. É isso que 

movimenta todo mundo, acho que eu fico muito feliz que estou aprendendo 
uma coisa nova porque motiva. Quando eu fico presa sempre  

às mesmas coisas, sem que eu aprenda nada de novo, isso começa a me 

entediar. Eu fico muito entediada, eu começo a ficar infeliz em relação a 
isso. Acho que a vida é um aprendizado constante. Tinha que ser para todo 

mundo um aprendizado constante. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 O Jovem do Alto das Pombas 2 também afirma que a vida é um constante aprendizado 

e que as nossas ações no mundo nos constituem e constituem a vida de muitas outras pessoas: 

 

A vida é um espaço de aprendizado constante. Nessa vida a gente nunca vai 

sair ileso, o que me ajudou muito a compreender aquilo que eu sou hoje, 
aquilo que eu tenho, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, 

na minha vida sentimental, na minha vida de saúde e tudo, é que a gente tem 

que compreender que nós somos algo além do que matéria. Porque só isso 
daqui não tem significado, porque isso daqui vai ficar, mas a Flávia que 

você é, o Pablo que eu sou, isso que vai deixar, porque a gente vai se tornar 

história. Porque, querendo ou não querendo, nós somos seres históricos. 

Quem sabe um dia alguém passar por aqui e dizer “poxa, você que 
conheceu Flávia, você que conheceu Pablo, como era o comportamento 

dele? Como era ele?”. Então a vida é sempre esse percurso histórico que a 

gente sempre está se preocupando com as nossas ações. Porque se a gente 
não se preocupar com nossas ações, o que seremos de nós amanhã? Uma 

coisa que me marca muito quando a gente fala de vida, é que a gente nunca 

sabe como terminaremos a nossa vida. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 A concepção de sermos sujeitos históricos nos aproxima da condição de imortalidade, 

pois passamos a compreender que somos resultado de outras histórias de vida que nos 

antecederam e que estão vivas em nossas aprendizagens, servindo de base para, ao 

compreendermos o presente, reelaborarmos enquanto conteúdo positivo e emancipatório.  
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Ao falar da vida, esse jovem também acrescentou o seu entendimento acerca do 

momento de partida e da dificuldade que temos para lidar com as nossas atitudes diante da 

vida. 

 

Se é que terminaremos. Mas, assim, existe o dilema da morte, a partida, o 

momento de partida, que é o mais difícil, que a gente nunca entende, 

enquanto ser humano porque é algo que a gente nunca entende. A gente só 
quer ter vida. Mesmo aqui doente, em cima de uma cama, a gente quer 

viver. Mas essa questão do rompimento, da partida, essa questão que a 

gente nunca sabe como vai se encerrar. Então realmente a gente nunca vai 

querer, mas eu digo ela, a vida, como espaço de aprendizado, um espaço de 
troca de experiência, de simplicidade, de humildade, de se colocar no lugar 

do outro, de ter virtude, de ter caráter, de ter honestidade. A minha vida vai 

marcar no outro quando a pessoa perceber que eu sou ser humano 
diferenciado. Por que eu quero ser igual a todo mundo? Então ser igual é 

muito fácil. A minha vida toda eu sempre tive esse paradigma comigo, eu 

acho que eu sou esquisito. Eu acho que eu sou um ser humano que tenho 24 
anos, mas eu nunca dei trabalho a minha mãe de chegar em casa bêbado, de 

chegar embriagado, de fazer tudo aquilo que o jovem faz, literalmente, que a 

gente acha que é errado. Mas eu digo, não, eu tenho que me sentir feliz 

porque eu estou bem comigo mesmo. Eu sou Pablo. Então o Pablo de hoje 
não tem só esse CPF, o Pablo de hoje deixou uma carga de outras 

encarnações, de outros processos, seja lá da forma que a gente acredita 

mas, assim, a gente não é só isso. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

 O Sujeito de Referência do Alto das Pombas, ao discorrer sobre a vida, relacionou-a 

com a morte, lembrando-se da sua experiência vivida para controlar o diabetes, doença 

adquirida na infância, que o aproximou da sensação de fim, conforme relata:  

 

Eu tenho entendido muito o que é a vida depois do diabetes. Que é uma vida 
difícil, é difícil você viver no açúcar porque você é pobre. É lamentável que 

boa parte das pessoas que hoje são diabéticas é porque tomou muita 

garapa, comeu farinha de índio com açúcar, porque não tinha o que comer, 
e que o açúcar dava essa sensação de saciedade. E depois de ano comendo, 

saber que eu não posso comer, aceitar, porque eu não aceito, perder uma 

parte do corpo, como eu perdi, e ter fixado na cabeça que eu vou perder 

outra. É, eu perdi uma parte do dedo. Eu fiz a cirurgia de dedo, ano 
passado. Ano passado eu me internei, alguma coisa me dizia “pague seu 

plano de saúde, você pode precisar um dia”. E você não imagina o quanto 

eu fui humilhado pelo médico, porque o médico não me dava uma 
perspectiva que eu teria vida, do ponto de vista de dizer “rapaz, você tem 

que se cuidar, tem que se amar, porque você estar aqui e voltar aqui”. Não, 

“você é culpado, está vendo aí? vai perder mais, vai perder mais”. E eu 
dizia pra ele “doutor, enquanto eu tiver o tronco e o cérebro eu tenho vida”. 

Então, isso irritou muito ele, mas muito, muito, muito, muito, muito. Mas a 

pior sensação foi quando se entra no centro cirúrgico e está seu nome e diz 

“amputação”. E é difícil quando você se olha no espelho e não se vê 
completo. É difícil você botar uma sandália e ver o toco do dedo. Então eu 

acho que se eu tinha um teste de saber se eu era forte ou não, se ia deprimir 
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ou não, foi naquele momento. E eu não fui fraco, eu enfrentei. Murilo, Pablo 

estiveram do meu lado... Pablo eu achava normal, já era esperado... mas 

Murilo não era esperado, Murilo não tinha esse vínculo, ele aprendeu esse 
vínculo comigo e nessa aprendizagem de vínculo ele ficou do meu lado 

desde a assinatura da internação até a saída do hospital. Então foi um 

momento, pra mim, muito legal. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 Esse sujeito se posiciona ativamente diante do desafio de enfrentar o diabetes, como 

sempre se posicionou nas situações mais difíceis de sua vida, e vem buscando modificar o seu 

comportamento, pois reconhece como o seu estado emocional interfere no seu quadro de 

saúde, conforme destaca a seguir: 

 

É muito mais emocional, porque quando eu fico com raiva parece que várias 

coisas dando murro dentro de mim, porque partes do meu corpo começam a 
doer... Então estou tentando evitar ódios. Se chatear é normal, mas ódios 

levam a pessoa pra uma situação muito pior. Mas eu tenho trabalhado isso, 

agora eu viajei e trouxe várias folhas, quero trabalhar com isso, pata-de-

vaca moída, pra botar como farinha, trouxe vários chás que servem, e eu sei 
que não vai conseguir mudar como eu gostaria, mas isso pra mim... Depois 

da perda de minha irmã e tudo isso, eu não imaginei que teria um momento 

complicado na vida. Porque eu fiquei internado sem minha mãe saber, eu 
não contei para minha mãe, não deixei contar. (Sujeito Referência do Alto 

das Pombas). 

 

 Acrescentou ao seu relato, emocionado, a experiência de esconder de sua mãe a 

cirurgia de amputação do dedo, como forma de protegê-la desse momento difícil para ele. 

 

Porque eu acho que minha mãe já está uma senhora idosa e aí eu acho que 
por mais que ela esteja preparada do ponto de vista, eu não sei como é que 

fica, porque quando morre, morreu e você está lá definido como morte. Mas 

quando perde um membro, você sempre acha que a perspectiva é perder 

outros. É um processo de mutilação. Então ela descobriu porque minha 
sobrinha falou “ah, Rodrigo essa semana não veio trabalhar”. Ela 

“Rodrigo não veio trabalhar? Rodrigo, você está onde?”. “Não, eu vim 

aqui, estou em casa, estou em uma reunião”. “Em uma reunião? Tá, tudo 
bem”. “Aí, outro dia, “você está onde?”.“Eu estou em casa”. “Ah, só 

queria saber como você estava, Bárbara disse que você não foi trabalhar”. 

Eu digo “menina fuxiqueira mentirosa minha mãe, eu fui”, ela não estava 

na hora. Foi a hora que eu estava saindo do hospital. Aí quando cheguei em 
casa, 10 minutos depois, olha minha mãe lá. Se acabou toda pra achar qual 

era o lugar. E aí, lá gritando, eu fui, me encontrou lá, contei, abaixou a 

cabeça... aquilo foi tão difícil pra mim, vendo minha mãe abaixar a cabeça. 
Eu digo: “poxa, minha mãe”, mas a gente tem uma relação muito boa, 

íntima, e aí eu esperei, estou aqui, enquanto não cortar meu cérebro e meu 

coração, eu estou aqui pra poder contar história.(Sujeito Referência do 

Alto das Pombas). 
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 O sentimento de mutilação física que acometeu o Sujeito de Referência do Alto das 

Pombas nessa experiência vivida possibilitou-lhe pensar a sua vida e a de todos que o amam, 

como também levou-o refletir o quanto ele ainda tem para viver, posicionando-se de forma 

positiva diante da adversidade afirmando: ―enquanto não cortar o meu cérebro e o meu 

coração, eu estou aqui pra poder contar história‖. 

Esses sujeitos aprenderam que a vida é um mistério, é um eterno aprendizado e que é 

na incompletude da condição de ser humano que constroem as suas estratégias de 

enfrentamento das adversidades, resistindo e reivindicando pelo direito à vida digna, saúde, 

educação e, sobretudo, o direito de sonhar, de projetar suas vidas.  

 

7.3 PROJETO DE VIDA 

 

 Projetar a vida faz parte do ato de pensar sobre ela, refletir, analisar, sonhar e criar 

estratégias para alcançar seus sonhos. Embora o ato de projetar a vida seja próprio da 

condição humana, ele sempre foi combatido pelos processos de exploração e desumanização, 

e hoje esse combate é potencializado pela sociedade de consumo por meio da comunicação 

midiática e até mesmo das redes sociais, que contribuem para o fortalecimento de 

―consciências coisificadas‖ (ADORNO, 2010). Esse combate tem sido tão mutilador das 

consciências de que multidões de seres humanos perdem o hábito de pensar, de exercitar a 

própria escolha.   

No que diz respeito à indústria cultural (MORIN, 1962) e sobre as consequências do 

capitalismo no caráter dos indivíduos (SENNET, 2011), o referido modo de produção 

conquistou a última fronteira a ser vasada – a alma humana – e vemos pessoas que apenas se 

realizam ou se frustram tentando realizar desejos que lhes foram inculcados pelos olhos, pelos 

ouvidos, pelo olfato, pelo tato e pelo paladar. 

 Por outro lado, por meio das experiências vividas pelos sujeitos desta pesquisa 

podemos destacar experiências de configurações que ajudaram as pessoas a manterem suas 

consciências de si, dos outros e do mundo que as cercam, mesmo convivendo sob o ataque 

cerrado dessas forças socialmente constituídas, excludentes e demolidoras de vidas humanas e 

da natureza, fortalecendo, pois, a resistência aos diversos processos mutiladores da dignidade 

humana. 

A Jovem Caatingueira 1, no período da pesquisa do Mestrado, projetava a sua vida da 

seguinte forma: 
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Na verdade, eu não tenho projetado a vida de Paulo Sérgio, eu tenho 

projetado a minha vida né, e nessa minha vida é voltar pra Lagoa Funda. 

Eu quero oportunizar ele com o mesmo esforço que os meus pais fizeram pra 
me oportunizar, aquilo que ele quiser estudar, da forma que ele quiser. Se 

dentro disso, for morar na roça comigo, ele vai morar. Agora a escolha é 

dele, eu não quero de maneira nenhuma escolher o futuro de Paulo Sérgio, 

essa depende da escolha dele. Mas se dentro disso ele for pra Lagoa Funda, 
enfiar nos movimentos sociais que nem que é uma doença e ficar na roça 

dentro dessa estrutura, é lá que ele vai ficar, espero que ele tenha melhor 

estrutura que meus pais me deram pra ter essa função de ficar na roça, por 
que diga-se de passagem, quando eu voltei pra Lagoa Funda que eu fui 

tratar galinha, depois de eu ter estudado, mainha disse bem assim, “só pode 

ser doida, minha filha você vai ficar no tanque tratando galinha?”. E depois 

que eu fui colocando, hoje todo mundo sabe, acredita que eu sou de lutar, 
mas assim voltar, eu digo pra ela sempre, “voltar pra cuidar de uma roça 

possível, viável dentro de uma nova estrutura, não naquele formato que eu 

nasci e me criei, mas numa estrutura que eu aprendi”. (Jovem 

Caatingueira 1). 

 

 Nesse momento, ela apresentou a importância dos conhecimentos adquiridos pelo 

trabalho desenvolvido por sua família, pela assessoria técnica realizada pelo sujeito 

Referência do TII, por meio da sua inserção no GARRA, fatores que contribuíram para a 

efetividade das aprendizagens construídas, efetivadas no planejamento do seu trabalho na roça 

de forma sustentável.  

 

Flávia, não dá hoje pra mim, no mundo que eu vivo, na forma de assistência 
técnica que eu acredito e que eu faço enquanto coordenadora de um projeto 

que discute a agricultura urbana e periurbana por um desenvolvimento 

sustentável, voltar pra roça pra morrer de fome ou pelo menos faltar o 

dinheiro pra viver. Eu preciso voltar pra roça, estruturar essa roça e sei que 
eu posso fazer isso, porque toda orientação que eu faço pra todas as 

famílias que eu vejo, com todos os técnicos que a gente encontra, é de que é 

possível e eu sei que é possível. Então é isso que eu vou fazer lá, se dentro 
disso, dentro dessa organização e dessa possibilidade meu filho na vida 

achar que dá pra viver ali inclusive sem fazer nível superior, ele vai ficar ali 

dentro desse formato, se não ele vai sair, estudar, fazer o curso que ele 
quiser, se quiser morar fora ele vai morar, se ficar ali vai, por que eu não 

tenho ideia de fixar meu filho por que isso acabou, eu não quero implantar 

meu filho na roça por que eu estou, foi minha opção, a opção dele, ele vai 

fazer né, ai eu não posso fazer essa por ele.  Então eu espero muito que ele 
faça isso, agora se ele não quiser eu quero tá preparada inclusive pra ver 

meu filho partir, por que diz que os pais não criam os filhos pra ir, mas eu 

quero tá pronta pra ter criado meu filho pro mundo, então eu quero tá 
pronta pra ter criado meu filho pro mundo e ele fazer a escolha dele e ele 

fazer esse curso que ele quiser ou que não. (Jovem Caatingueira 1). 

 

Transcorridos cinco anos, a Jovem Caatingueira 1 vem alcançando alguns dos sonhos 

projetados, como a estruturação do trabalho na roça, de forma sustentável, bem como aplicou 
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os conhecimentos adquiridos na implantação da roça agroecológica e conseguiu a certificação 

de produtores orgânicos para cinquenta agricultores familiares agroecológicos do território, 

difundindo a crença no seu trabalho e na expansão da agroecologia para a melhoria de vida 

das pessoas. 

 

Meu projeto de vida daqui a dez anos é continuar com o trabalho que a 

gente já realiza, com a minha roça agroecológica, ela deu certo, está dando 

certo, e é dela que eu estou vivendo, então a idéia é expandir. Daqui a dez 

anos eu quero que meus filhos estejam envolvidos também nessa missão, 
porque agroecologia é um projeto de vida. Agroecologia não é apenas um 

hobby é um projeto de vida. Daqui a dez anos eu gostaria muito e acredito 

que eles estarão juntos comigo nessa missão. E eu também acredito que 
daqui a dez anos mais pessoas acreditarão nesta proposta e estarão juntos 

conosco. E que as nossas comunidades, as nossas escolas, o nosso território, 

eles estarão se alimentando, com alimento de qualidade, para que menos 
pessoas tenham problemas de saúde relacionados a questão do agrotóxico e 

eu acredito que daqui a dez anos as pessoas terão mais consciência. Não só 

pelo nosso trabalho, mas também pelo trabalho das organizações, que as 

pessoas estão abrindo os olhos para essa possibilidade. Acho que mais 
pessoas estarão mais conscientes que é preciso fazer algo para preservar o 

meio ambiente, para preservar a terra, para resgatar aquilo que se perdeu, 

na questão ambiental e na questão cultural como um todo. Mais pessoas 
estarão buscando esse resgate e tentando voltar às raízes e nós estaremos 

firmes. Eu acredito que eu estarei mais organizada, mais estruturada no 

meu processo de produção. Quem sabe até exportando, porque agora com a 
certificação a gente pode colocar em qualquer mercado e com a garantida 

de preço um pouco mais justo para aquilo que a gente já desenvolve porque 

não adianta apenas sonhar com ideologia e não ter condição de manter a 

sua casa com dignidade, então eu acredito e desejo que a gente possa ter 
mais equilíbrio financeiro e também poder sonhar mais com essa qualidade 

de vida, com mais pessoas tendo essa mesma qualidade junto com a gente. 

(Jovem Caatingueira 1). 

 

A configuração de que a família Caatingueira faz parte exerce forte influência nos 

projetos de vida de cada um dos componentes, como evidencia o Jovem Caatingueiro 2, ao 

apresentar a sua projeção, estando vinculado à terra e perto da família: 

 

De certa forma eu penso, pelo menos com uma faculdade completa, com um 
estudo completo, mas trabalhando na mesma área, porque só trabalha nessa 

área quem gosta, realmente quem gosta. Só fica, só trabalha na roça, quem 

gosta. Ainda mais as dificuldade que tá tendo recentemente com chuva, com 
seca. Só trabalha quem gosta. Eu, de certa forma, espero tá trabalhando na 

mesma área, por que eu gosto de mexer com a terra, mexer com animais, 

mexer... eu gosto bastante. Quero tá com estudo, estudar, formar ou em 

agronomia ou que seja veterinária, mas formar, ter um estudo, mas 
trabalhando na mesma área. E sem sair daqui pra muito longe porque eu, 

sei lá... acho que é por que a família muito apegada, eu imagino muito, ir 

pra muito longe, ter que trabalhar muito tempo longe, eu gosto sempre de 
que, trabalhar mais perto pra ficar mais perto, passar o tempo possível mais 
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perto da família e trabalhar também. No caso, a gente gosta. Aqui todo 

mundo gostou e aí, eu gosto e tá a família em torno levou a isso, mainha 

trabalhou, painho trabalhou, Paula trabalhou e eu. (Jovem Caatingueiro 

2). 

 

 A produção agroecológica também é parte constituinte das projeções do Sujeito de 

Referência do TII, que afirma já está se preparando para a sua vida daqui a dez anos e 

apresenta algumas das suas metas a serem alcançadas: 

 

Daqui a dez anos. Eu estou me preparando para daqui a dez anos, já. Eu 

pretendo ingressar na questão da universidade [como professor], de estar 

repassando os meus conhecimentos, pretendo continuar a minha vida de 

agroecologista, participando de mais congressos, tentando levar mais 
experiência, aprender mais e levar minha experiência. Eu pretendo 

aproveitar um pouco mais desse planeta, então já estou montando minhas 

estruturas, eu vou ter, com certeza, um ponto de apoio lá pelo meio da 
Chapada, em algum lugar. Vou ter um ponto de apoio lá no Piauí, de volta... 

Vou ter um ponto de apoio lá em Recife. Vou ter um ponto de apoio em 

alguns lugares porque eu vou ficar assim, pra minha roça, da roça pra 
Chapada, da Chapada para o Piauí, do Piauí pra Recife, de Recife pra 

Chapada para os congressos, dando minhas aulas e fazendo minha 

produção agroecológica até o último dia da minha vida. Eu vou tentar viver 

da melhor forma possível. (Sujeito Referência do TII). 

 

 O seu relato evidencia a vivacidade que o acompanha e a sua animação diante das 

diversas possibilidades de experiências ainda a serem vividas. Para tanto, ele afirma o cuidado 

com saúde para ainda viver muitos anos. 

 

Eu procuro ficar vivo, tá entendendo, minha amiga? Estou com cinquenta e 

cinco anos, mas, graças a Deus, eu procuro me alimentar bem, procuro pelo 

menos fazer meus alongamentos. Estou aqui, mas desde 5h00 da manhã eu 
já fiz 1h de alongamento, faço minhas caminhadas, minhas caminhadas eu 

consigo, mesmo com 55 anos, caminhar 1km em 9 minutos. Então, minha 

caminhada eu ando 7km e um pouquinho. Então gosto de viver, gosto da 

natureza e gosto de tudo o que é bom. E de fazer amizade e é isso aí. A vida 
daqui pra frente vai ser assim, até o último dia (Sujeito Referência do TII). 

 

 O Sujeito de Referência do TII, no auge dos seus cinquenta e cinco anos, sente-se 

cheio de energia para viver muito mais.  Por outro lado, a Jovem do Alto das Pombas 1, ao 

refletir sobre sua vida daqui a dez anos, logo fez os cálculos de idade, e ao constatar que 

estaria com trinta e quatro anos, enxergou-se como uma velha, demonstrando dessa forma a 

relação que ela estabelece entre velhice e idade, muito própria da sociedade em que vivemos 

que valoriza o novo, o jovem.  
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Trinta e quatro, ficando velha. Eu espero estar bem financeiramente, não 

preciso ficar rica não, mas espero estar bem, financeiramente. Ter uma 

casa, talvez uma família, se eu encontrar alguém. Na verdade tem alguém 
que eu gosto nesse momento, mas eu não sei se vai estar daqui a dez anos na 

minha vida. Olha, é complicado, porque ela é americana. Então, tipo, é uma 

pessoa que eu gosto, mas eu tento não projetar muitas coisas. Também, tipo, 

a gente já terminou na verdade, acho que justamente por conta disso. Não 
fui eu. Porque, assim, mesmo que eu sofra eu tento levar até o fim. Na 

verdade eu não tenho medo de sofrer não, porque eu acho que a depender 

do caso vale a pena em algum sentido. Eu acho que valeria a pena. Mas a 
gente está aí, nesse chove não molha. Não sabe o que vai... eu não sei o que 

vai acontecer. Quer dizer, ela não sabe se vai voltar, ela está meio dividida 

se fica ou se vai. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 Essa jovem, ao apresentar o seu projeto de vida, evidenciou a sua orientação sexual e o 

desafio que enfrentou ao relatar essa experiência à sua mãe: 

  

Para minha mãe, no começo foi uma barrinha. Eu acho que desde criança 
sempre fui, mas assim, tipo, eu sempre me senti atraída só que teve que, a 

gente descobre, e aí foi. Eu descobri mais ou menos treze. Acho que quando 

começa a gente a sentir necessidades assim, sexuais, eu acho, treze, 

dezesseis anos, que a gente começa a se imaginar com alguém... eu acho que 
foi esse momento. Eu contei quando eu tinha dezessete anos. E aí foi aquele 

drama da minha mãe, é uma fase, aquela coisa que todas as mães têm. Mas 

aí eu tive uma conversa séria com ela, porque ela sempre falava assim 
“independente do que você seja, eu quero que você seja feliz”. Eu joguei 

isso na cara dela. Eu joguei mesmo isso na cara dela, falei “e aquele papo 

que você disse que quer que a gente seja feliz, como é que agora você quer 
que eu seja infeliz?” Meu pai... Eu nunca contei para o meu pai não, mas ele 

sabe, porque minha mãe contou. Contou no ano retrasado. Há uns dois 

anos, mais ou menos, que ela contou pra ele. (Jovem do Alto das Pombas 

1). 

 

 As aprendizagens adquiridas por sua família nas relações com a sua configuração 

contribuíram para que o momento de afirmação da sua sexualidade não viesse acompanhado 

de ações de repressão, ou até de violência física, podendo gerar impactos profundos na forma 

de ser dessa jovem. Nesse caso, a forma respeitosa de compreender a orientação sexual de sua 

filha colaborou para que ela continuasse vivendo as suas relações afetivas. 

 

Na verdade, eu tive pouquíssimos namoros e namoros muito rápidos, então 

eu nunca levei para minha casa não. Minha mãe conheceu algumas, meu pai 
nunca conheceu nenhuma, eu nunca conversei com ele sobre isso, ele nunca 

perguntou também não, mas ele falou que sabia desde que eu era criança. 

Então, tipo, acho que ele meio que se preparava pra esse momento que ele 

ia saber de fato, com certeza, o que eu sou. Mas assim, levar... hoje, na 
verdade, eu ainda vivo naquela casa com todos os parentes, então eu não me 

sinto à vontade para levar ninguém lá, primeiro porque a gente está em um 

conflito muito grande, desde que minha avó morreu, minha família meio que 
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se dissolveu. Então a gente vive meio que brigando e eu não acho que seja 

um ambiente para levar ninguém que eu goste. (Jovem do Alto das Pombas 

1). 

 

 Sobre a possibilidade de vivenciar a experiência de ser mãe, ela acrescentou: 

 

Talvez com filho, mas não sei se quero ser mãe ainda. Gerar não, eu tenho 

pavor de ficar grávida. Desde que eu vi minha irmã ficar grávida eu meio 

que criei um pavor, assim, porque eu fico muito... eu acho que meu bebê ia 

sofrer demais, porque eu só ia estressar ele, porque eu sou estressada. Eu ia 
ser a primeira a ficar agoniada pra ele nascer logo, aí então, eu acho que 

ele ia nascer muito estressado. Então não penso em gerar. Eu penso nas 

duas possibilidades, em eu ser mãe e eu não ser mãe. Acho que vai depender 
muito de com quem eu esteja, para mim não é uma prioridade ser mãe. Mas 

às vezes eu sinto vontade, mas não é uma prioridade na minha vida, hoje. 

(Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 A escolha de ser mãe não é prioridade na vida dessa jovem. Seu projeto de vida está 

centrado no seu crescimento profissional com vistas à garantia de sua independência 

financeira.  

 

Eu quero estar muito bem, ganhando bem e aprendendo cada vez mais e me 
esforçando. Eu não quero daqui a dez anos estar num cargo de gerência, 

diretoria. Não. Eu quero estar em um cargo que eu ganhe bem, mas que eu 

não precise me estressar tanto ou ter que gerir pessoas pra isso, ou passar 

por cima de pessoas não, porque eu acho que acaba trazendo isso. E desde 
que compraram a empresa lá eu vejo como as pessoas não tem vida quando 

se tornam chefes. Eu não quero perder minha vida, eu quero poder 

aproveitar, se eu ganhar bem quero poder gastar o dinheiro de forma 
saudável, não quero viver para o trabalho também não, apesar de achar 

importante trabalhar. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

O sentido do trabalho para essa jovem foi construído na sua relação com a 

configuração que a compõe, cujas bases possibilitaram a construção de uma racionalidade 

ética que funda as relações dos indivíduos com o mundo, contrariando o modelo vigente que 

prioriza convivências baseadas no ter e não no ser. 

A jovem encerrou o seu relato sobre o projeto de vida destacando a dualidade presente 

em suas características físicas e psicológicas como traços de sua personalidade, determinantes 

nas incertezas presentes nas suas projeções: 

 

A inconstância talvez seja a palavra que me defina, porque eu tenho vários 

momentos de humor. Acho que talvez seja essa inconstância no humor... Eu 
acho que eu sou uma pessoa alegre, apesar de ser mal humorada às vezes. 

Eu sou irônica, eu tento ser educada com todo mundo. Eu acho que sou uma 

pessoa sorridente, todo mundo sempre fala que eu sou uma pessoa muito 
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sorridente. Então é um aspecto também, uma característica minha. Eu acho 

que sou uma pessoa inteligente. Sou preguiçosa, mas sou inteligente e gosto 

de aprender. Acho que só. (Jovem do Alto das Pombas 1). 

 

 A dualidade presente na fala da Jovem do Alto das Pombas 1 é marca do contexto que 

estamos vivendo, particularmente da geração da qual ela faz parte, e que, segundo Bauman 

(2005), trata-se de uma geração nascida no admirável e líquido mundo moderno:  

 

A chamada ―Geração X‖, constituída de rapazes e moças, nascidos na 
década de 1970, na Grã-Bretanha e outros países ―desenvolvidos‖, 

experimenta sofrimentos que eram desconhecidos das gerações anteriores. 

Não necessariamente mais sofrimentos, nem sofrimentos mais agudos, 

dolorosos e mortificantes, mas sofrimentos bem diferentes, de um novo tipo; 
mal-estares e aflições, poderíamos dizer, ―especificamente liquido-

modernos‖. (BAUMAN, 2005, p. 18). 

 

 A ―Geração X‖, baseado em Bauman (2005), é caracterizada pela volatilidade da 

posição social, redução de perspectivas, imprecisão de regras que se deve aprender e dominar 

para a projeção de vida, assim gerando ansiedade e diminuição da autoconfiança e autoestima 

dos seus membros. 

 Pensando a condição do Brasil, que nunca vivenciou período de emprego para todos, 

especialmente para jovens de classe popular, a condição de incerteza se acirra. Esses sujeitos 

não apenas perdem seus empregos, mas também a possibilidade de projetar suas vidas com 

base no sentimento de serem úteis e terem um lugar social próprio. 

 Algumas possibilidades se apresentam para esses jovens, como é o caso demonstrado 

nesta pesquisa, relacionadas à inserção deles em ações comunitárias e produtivas que dão 

mais sentido às suas vidas, contribuindo para que construam projetos nos quais se 

comprometem desenvolvendo atividades importantes para a sociedade em que vivem, como 

podemos verificar no relato do Jovem do Alto das Pombas 2: 

 

Com 34 anos. Eu espero, claro, vou estar formado até lá, ter meu emprego, 

ter saído daqui da comunidade. Ter saído no aspecto de realmente procurar 

ter uma ascensão, ter minha casa também, porque eu acho também que eu 
não quero ficar o tempo todo com minha mãe, com minha família. Estar 

ajudando o Fatumbi, ter um emprego melhor pra ajudar o Fatumbi. Digo 

assim, não ajudar financeiramente, não só financeiramente, ajudar e estar 
possibilitando muitas coisas maiores pra poder fazer valer a pena, e ver que 

essa experiência me contribuiu. Que o Fatumbi até lá tenha uma sede 

própria, que a gente possa realmente ver todos nós sucedidos na vida, eu 

digo assim, não só financeiramente, no sentido com bem, com saúde. E 
também, se partir daqui a 10 anos, porque a gente nunca sabe, eu partirei 

feliz porque eu acho que minha missão aqui na Terra foi cumprida. Eu acho 
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que posso não ser o ser humano melhor aqui na Terra, mas eu acho que eu 

também faço bem, que eu também procuro muito esse bem e fico muito feliz 

por tudo que eu sou. (Jovem do Alto das Pombas 2). 

 

O projeto de vida desse jovem também perpassa pelo desejo de viver numa sociedade 

mais justa, mais humana, na qual todos possam ter acesso a condições dignas de vida.  

 

Eu acho que, daqui a 10 anos também, eu possa ver uma sociedade mais 

justa, que eu possa ver também negros chegando a algum lugar. Que eu 

possa ver mais a família sendo realmente família, que eu possa também 

estar enxergando o humano sendo mais humano. Um aspecto importante 
tanto humanização, sempre partir do pressuposto da gente também, 

enquanto ser humano, entendeu? Mas eu espero ver realmente um mundo, 

uma crença, uma solidariedade melhor, as religiões congregando melhor. 
As pessoas também se respeitando mais, as pessoas também com outra 

cabeça, com outra mentalidade. Eu espero também ver os nossos também 

formados, estudando. Mesmo que for chefe de família, mais feliz, mais 
realizado naquilo que quer. Então eu espero crescimento não só para mim, 

mas pelo Universo, porque eu não posso crescer sozinho. Porque a partir do 

momento que eu estou no Universo, eu vou ter que conspirar para que as 

pessoas também cresçam pra poder o Universo me ajudar a ter aquele 
retorno e contribuir também para o meu crescimento. (Jovem do Alto das 

Pombas 2). 

 

  A configuração, nesse contexto, foi determinante para esse jovem pensar a sua vida e a 

do outro, considerando as mudanças no âmbito da sociedade brasileira como garantia da 

continuidade das conquistas alcançadas. 

É nessa perspectiva que o Sujeito de Referência do Alto das Pombas destaca o seu 

projeto de, no prazo de dez anos, ocupar cargo político e poder divulgar amplamente a 

experiência do Instituto Fatumbi.  

 

Eu queria estar no Senado, eu queria ser senador daqui a 10 anos ou 
ocupando um cargo público, dando o de melhor que eu pude viver nessa 

experiência, transformando isso em uma tecnologia. O que eu fiz é uma 

tecnologia de ponta para sobrevivência, não só da sua própria, mas também 
de outros corpos. Então, eu queria que isso virasse. Não tecnocraticamente, 

uma tecnologia, mas uma forma que eu pudesse dizer pras pessoas que é 

possível alguém aplicar isso que vai dar certo. Mas daqui a 10 anos eu 

queria estar em um espaço público político. (Sujeito Referência do Alto 

das Pombas).  

 

O desejo de difundir a experiência do Instituto Fatumbi se funda na vontade de 

promover experiências formativas para crianças e jovens das periferias dos centros urbanos, 

como forma de garantir acesso a outras oportunidades para projetarem suas vidas com base 
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numa ética do encontro, aberta ao enfrentamento das adversidades, encarando-as como 

oportunidades de crescimento e resistência. 

Ao longo de sua vida vivenciou em sua configuração diversas experiências formativas 

que lhe deram possibilidades de aprender com o passado, ressignificando o presente e 

vislumbrando o futuro, como relata, a seguir, ao pensar a sua vida pessoal:  

 

Eu quero estar casado, ou estar junto. E estar com minha estrutura de casa, 

um carrozinho pra poder me movimentar, mas eu queria estar assim, eu 
queria estar nessa situação. E uma casa, porque, na verdade, eu queria ter 

coragem de jogar na loteria porque eu tenho muito o sonho de montar um 

condomínio só com meus amigos, entendeu? Fazer uma casa grande, a 
minha no meio, a dos meus amigos do lado e uma piscina no meio pra poder 

ficar fácil de chamar, saber o horário que está chegando, e gritar de lá “oh 

Pablo”, pra poder aparecer. Mas eu sonho mesmo, com um projeto mesmo 
de construir uma sociedade alternativa mesmo, com a galera, que é possível 

morar todo mundo pertinho. Eu quero pelo menos ter um mercado próximo, 

que eles respeitem churrasco só final de semana, que eles possam entender 

os critérios básicos de som, mas convencer a eles de estar dentro do mesmo 
espaço. Porque eu tenho medo da velhice. A velhice é... eu nunca projetei 

uma vida longa, eu não penso pra mim vida longa. Eu vivi com tanta 

intensidade tudo que eu vivi em minha vida, que eu acho que eu já tenho nas 
costas 80, 90 anos. É muita intensidade, é muita intensidade em jogo. Então 

quando eu vejo um idoso eu me assusto porque eu nunca me vejo naquela 

situação. Eu não me vejo chegando a 60, 70 anos. Eu não estou estruturado 

pra isso (Sujeito Referência do Alto das Pombas).  

 

É presente nos discursos aqui apresentados o sentimento de incerteza de vida longa, 

construído em função da vivência de experiências marcadas por constantes mortes prematuras 

de jovens na comunidade onde vivem, contribuindo para a perda da possibilidade de sonhar 

com o processo de envelhecimento. Acrescenta-se também a essa incerteza a experiência hoje 

vivida pelos jovens frutos dessa sociedade líquida moderna, do envelhecimento do ―novo‖ 

cada vez em menos tempo. ―O ―novo‖ tende a ficar ―velho‖, a ser alcançado e ultrapassado, 

instantaneamente‖ (BAUMAN, 2005, p. 145).  

  

Porque eu acho que quando eu cuidei, eu optei pelo presente. Não optei por 

construir um futuro. Porque colegas escolheram o futuro e perderam o 

presente, então tem um buraco. Eu não. Eu discuto o futuro, mas o futuro é 

de curto de prazo. Por exemplo, quero ter um carro até dezembro. Pronto. 
Quero ter uma casa até março. Ponto. E tenho que lutar pra isso. Se chegar 

em março e eu não conseguir, eu vou dizer “olhe, não acredito mais em 

você, Rodrigo, você é um cara que não tem palavra. Tem que buscar”, e 
corro atrás. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 
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Esse relato traz uma marca hoje presente na sociedade, da emergência de viver o 

presente, sem pensar o futuro, e muitas vezes esquecendo o passado, em virtude da presença 

da internet como um repositório de fatos e acontecimentos, dispensando o ser humano de 

preservar e exercitar a sua própria memória. Pela prática de vida desse sujeito, ele não se 

caracteriza dessa forma, mas destaca no seu discurso que pensa o futuro em curto prazo. 

Quando perguntado sobre a continuidade do Instituto sem a sua presença, ele 

respondeu: 

  

Hoje eu acho que eu deixo preparadas possibilidades para um ano, pra 

terem recursos, em um ano eles ficarem sozinhos aí, eles tocam. Tocam, 

porque a pessoa só aprende a cozinhar se virando. Então esse paternalismo, 
esse protecionismo trouxe pra mim desgastes. Antigamente eu pensava que 

era o selo Rodrigo, o selo Rodrigo era um selo muito forte. As pessoas se 

preocupam com as opiniões. Mas o peso da importância do Fatumbi é muito 

grande. A gente tomou uma dimensão enorme. Hoje tem um fluxo de 
almoxarifado. Hoje tem um almoxarifado, pra poder chegar lá passa por 

três mãos uma autorização de alimentos. Hoje, para fazer um pagamento, a 

gente faz processo de pagamento, uma coisa que faz a estrutura mesmo, é 
uma grande estrutura, uma estrutura de empresa. E hoje eu consegui chegar 

nesse patamar, mas estou decepcionado do ponto de vista pedagógico, 

porque o pedagógico perdeu a impressão de Rodrigo. Então eles caminham 
quase que sozinhos. E apostando errado. Porque eu acredito na pedagogia 

da pessoa. Na proximidade do menino. O menino ter aquela aula hoje e 

dizer “eu não vou mais usar esse método, vamos usar o outro”. Aqui se 

aposta nos mesmos métodos que os meninos não gostam. Então, por 
exemplo, os meninos têm uma proximidade enorme com minha pessoa. 

Enorme. Eu chego lá, todo mundo faz silêncio, eu chego lá todo mundo 

respeita ou teme, mas eu consigo trazer eles e sentar no meio deles e 
conversar com eles de igual pra igual. Então o método que atraiu que 

formou esses jovens que hoje estão aqui foi um método muito diferenciado, 

que é o método da proximidade. Eu nunca tinha visto alguém ter 

proximidade com esses meninos. (Sujeito Referência do Alto das Pombas). 

 

 Esse trecho nos remete ao surgimento de estratégias metodológicas para o trabalho 

pedagógico que o Instituto Fatumbi desenvolve, pautados nas experiências de resistência 

vividas pelo Sujeito Referência do Alto das Pombas, que lhe possibilitou pensar uma 

pedagogia por ele nomeada de ―Pedagogia da Proximidade‖ e que Arroyo (2014) chama de 

―Pedagogias de Resistências à dominação‖. 

 

Práticas de saber-se e formar-se resistentes e ter acumulado saberes de 

resistir aos brutais processos de subalternização. Não falam de saberes em 
abstrato, mas de pedagogias, de saberes, de aprendizados de reações e 

resistências concretas à escravidão, ao despojo de seus territórios, suas 

terras, suas águas, suas culturas, suas identidades (ARROYO, 2014, p. 14). 
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 Diante da constatação de que essas configurações criaram as suas estratégias 

metodológicas baseadas em uma pedagogia que se funda na resistência ao que oprime por 

meio da conscientização, formando sujeitos aptos ao encontro com o outro, com o novo, 

afirmo que essas experiências contribuem para a constituição de sujeitos éticos que vivem e 

pensam sobre si, sobre seu lugar, sobre seu mundo e, acima de tudo, que compreendem o 

poder de transformação existente em suas ações. 

O que seria de nós humanos se não existisse o futuro? O que seria da educação sem 

projetar a vida dos indivíduos? Que educação pode contribuir para que vivamos o presente 

sem esquecer todo o conhecimento adquirido, mas projetando novos conhecimentos, novas 

aprendizagens individuais e coletivas?  

 Sendo assim, para aprofundar a análise acerca de uma educação que efetivamente 

promova a emancipação dos sujeitos, fundamento este texto recorrendo aos sete saberes 

necessários à educação do futuro, escrito por Edgard Morin (2001), que destaca como 

primeiro saber o reconhecimento da incerteza do conhecimento e o aprendizado de conviver 

com o inesperado; reconhecer a pertinência do conhecimento complexo, compreendendo o 

local, o global e o multidimensional; ensinar a condição humana destacando o enraizamento e 

desenraizamento do ser humano; ensinar a identidade terrena, a enfrentar as incertezas 

históricas, sociais, do conhecimento e do tempo; desenvolver uma ética da compreensão e do 

gênero humano que contribua para a tomada de consciência da complexidade das relações nas 

quais o respeito à diversidade deve perpassar pela proteção da diversidade de ideias e 

opiniões, pela diversidade de fontes e meios de informação, para garantir a vida democrática, 

bem como pela diversidade das espécies para salvaguardar a biosfera. 

 Esta pesquisa também se fortalece ao afirmar a sua incompletude enquanto processo 

de análise das experiências vividas por sujeitos que continuam seus percursos educativos, 

corroborando o pensamento de Elias (2000), ao afirmar que as investigações sobre os modelos 

das configurações, 

 
[...] não podem ter a pretensão de ser um marco final absoluto na busca do 

saber, marco este que, tal como a pedra filosofal, não existe. Os modelos e 

os resultados das pesquisas de configurações fazem parte de um processo, de 

um campo crescente de investigação, à luz de cujo desenvolvimento estão 
eles mesmos sujeitos a revisões, críticas e aperfeiçoamentos, fruto de novas 

investigações. (ELIAS, 2000, p. 57). 

 

Enfim, reforço a necessidade deste estudo para compreendermos a importância das 

experiências de resistência vividas pelos sujeitos pesquisados, no campo e na periferia, para a 
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constituição de trajetórias educativas emancipatórias que contribuíram para a formação de 

sujeitos que contestam pensamentos segregadores e produzem processos de aprendizagem, de 

formação, humanização e conscientização fundamentados em outras epistemologias, 

construindo, dessa forma, um corpus para se pensar uma outra Pedagogia. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“A dificuldade de encontrar, para poder exprimir, aquilo que, 
no entanto está ali, dá a impressão de cegueira. É quando, 

então, se pede um café. Não é que o café ajude a encontrar a 

palavra, mas representa um ato histérico-libertador, isto é, um 

ato gratuito que liberta”. 
 (Clarice Lispector)  

 

 

Nesta seção, retomo os objetivos e o percurso da pesquisa, explicitando, com base nos 

referenciais estudados, as conexões que permitiram compreender a constituição de trajetórias 

educativas de resistência fundamentadas numa racionalidade ética que possibilitou a vivência 

de aprendizagens as quais transformaram a vida dos agricultores familiares agroecológicos do 

TII e dos jovens do Instituto Fatumbi, na periferia de Salvador. 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a função formativa das experiências de 

resistência vivenciadas por dois grupos de jovens de classe popular que projetam suas vidas 

com base na construção de uma sociedade mais digna e justa para os povos do campo e da 

cidade. 

Muitos caminhos foram percorridos na busca pela resposta à pergunta de pesquisa: 

qual a força pedagógica das experiências de resistência e reivindicação na constituição das 

trajetórias educativas de jovens de classes populares, de forma que possibilite a eles 

organizarem suas vidas com base na construção de projetos de futuro?  

Nessa busca, debrucei-me também sobre as experiências vividas por mim em cada 

momento que os sujeitos desta pesquisa narravam as suas memórias acerca da vida na família, 

com os amigos, na comunidade, na escola e no trabalho. Aprofundei o sentido daquilo em que 

acredito e também da vida, ao refletir sobre todas as experiências narradas por essas mulheres 

e homens, dos quais me tornei íntima, por tamanha incursão na vida de cada uma/ um. 

 Muitas vezes, no ato de análise dos relatos, fui tomada por tamanha emoção, de forma 

que me mobilizei a pensar o que me constitui e como eu enfrentei as experiências vividas para 

chegar até aqui. Então, viajei, também, na história da minha vida.  

 Foi possível, portanto, evidenciar a minha implicação com o objeto aqui estudado. 

Objeto que surge das experiências vividas por e com os jovens agricultores familiares 

agroecológicos do TII e dos jovens do Instituto Fatumbi. 

 As aprendizagens não foram somente construídas por esses jovens, mas sobremaneira 

por mim, pesquisadora, que, ao mergulhar nas experiências dos jovens pesquisados, 
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compreendi efetivamente a função social da educação, para que os indivíduos possam 

construir projetos de vida. 

Trata-se, pois, de um estudo que possibilitou aos sujeitos pesquisados e à pesquisadora 

pensar sobre suas experiências formadoras e se compreender, a partir delas, construindo assim 

referências de formas de ser e de estar no mundo, comprometidas com práticas de vida 

emancipatórias. 

 Essas conexões estabelecidas com a vida de cada um dos sujeitos desta pesquisa 

possibilitaram compreender a afirmação de Elias (1994, p. 22), segundo o qual ―cada pessoa 

que passa por outra, como estranhos aparentemente desvinculados na rua, está ligada a outras 

por laços invisíveis, sejam estes laços de trabalho e propriedade, sejam instintos e afetos‖. 

Tais afetos são construídos no âmbito das relações sociais que são geradoras de elos entre as 

pessoas que desempenham funções umas em relação às outras, e assim constituindo as 

configurações. 

Ao refletir sobre as configurações a que os sujeitos desta pesquisa estão vinculados, 

foi possível identificar o seu caráter processual evidenciado ao longo do trabalho, tanto por 

meio da perspectiva de análise do desenvolvimento do TII ou do bairro do Alto das Pombas 

quanto na perspectiva de análise dos indivíduos. Destaca-se, também, o seu caráter educativo, 

pelo viés de práticas de conscientização, como também limitador das decisões dos indivíduos 

pela força coercitiva da interdependência entre indivíduo e configuração.  
As configurações se constituem como uma teia que perpassa a ―ordem‖ ambivalente, 

de forma que se estabelece uma relação de interdependência entre indivíduo e configuração. 

Ressalta-se que essas configurações por si só não garantem a efetividade da construção de 

processos educativos emancipatórios. O que garante a efetividade do processo educativo são 

as experiências formativas vivenciadas no âmbito das configurações.   

Essas experiências tornam-se formativas à medida que o sujeito aprendente 

compreende o presente como histórico e, na recusa de um curso pré-traçado para a história, 

elabora o passado compreendendo-o como garantia de continuidade, mas que precisa ser 

rompido em suas condições sociais e objetivas, atribuindo-lhe, dessa forma, um sentido 

emancipatório (ADORNO, 2010).  

Nesse contexto, a educação se funda como a possibilidade de reconhecimento da 

pressão das configurações sobre a vida das pessoas, recusando o existente pela via da 

contradição e da resistência, mediando o processo de elaboração da experiência formativa no 

curso do seu contato transformador com o objeto na realidade. 
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A experiência formativa, por conseguinte, é constituída na mediação entre o 

condicionamento social e o sentido autônomo da subjetividade, recusando um curso 

determinado para a história, assumindo a tarefa de fortalecer a resistência mais do que de 

fortalecer a adaptação. 

Ao longo da pesquisa, por intermédio da fala dos sujeitos, evidenciaram-se também 

experiências de adaptação a uma dada realidade ou a algum modelo determinado de postura 

esperada, de modo que esses jovens precisaram recorrer ao processo de adaptação para 

enfrentar as situações adversas. Refiro-me às estratégias para a sobrevivência em suas 

configurações. 

 As duas configurações estudadas trazem contextos históricos e relações políticas em 

que foram produzidos subalternos, mas também trazem as resistências a esses contextos e a 

essas relações sociais, econômicas, políticas, culturais e pedagógicas, contribuindo para se 

constituírem outras Pedagogias. 

 Cada sujeito aqui pesquisado contribuiu com os seus relatos para a composição de um 

corpus de experiência de resistência apontando que é possível projetar ações para um mundo 

mais justo no campo e na cidade e construir uma pedagogia que dê voz aos subalternizados. 

 No TII, constata-se a agricultura familiar agroecológica como uma experiência de 

resistência ao modelo de agricultura convencional, em que se reforça o uso excessivo de 

agrotóxico, colaborando para a destruição da vida daqueles que plantam e se alimentam dela. 

A agroecologia tem contribuído para fortalecer os agricultores que trabalham com suas bases 

– para tanto, tem se reinventado diante de tanto apelo do agronegócio e dos financiamentos de 

insumos agrícolas oferecidos pelos bancos oficiais –, garantindo alimentação saudável à sua 

família e aos seus consumidores, promovendo ganhos que lhes dão acesso a bens e produtos 

para o sustento da família. 

 No Alto das Pombas destaca-se a experiência do Instituto Fatumbi, formado por 

jovens moradores do bairro que se organizaram e estruturaram um trabalho de formação de 

crianças e jovens, cujos propósitos têm contribuído para que esses sujeitos construam projetos 

de uma vida digna, estando afastados das drogas, do tráfico e da prostituição, reforçando com 

isso que as periferias dos grandes centros urbanos também produzem educação e cultura de 

resistência ao modelo hegemônico de inclusão precária, estabelecendo outras formas de ser e 

de estar no mundo.  

 Por meio desses relatos sobre as suas experiências familiares, com os amigos, com a 

comunidade, com a escola e com o trabalho, os sujeitos desta pesquisa apresentaram vivências 
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significativas e formativas que são fundantes para a construção de uma racionalidade ética, 

pautada no encontro com o outro. 

 Embora se tratando de grupos de pessoas moradores de espaços geográficos distintos, 

os sujeitos da pesquisa vivenciaram, em alguns momentos de suas vidas, ausências e 

presenças semelhantes, tanto no meio rural quanto nas periferias urbanas, geradas por um 

modo de produção excludente que reforça a condição de precariedade dos povos habitantes 

dessas áreas. 

 Destaco como ausências vivenciadas pelos dois grupos aquelas que dizem respeito aos 

processos de escolarização. Tanto os sujeitos do TII quanto os do Alto das Pombas 

vivenciaram a ausência de escolas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio nas 

proximidades de suas residências, além de enfrentaram a ausência de recursos financeiros 

para a garantia da frequência escolar, assim como não tiveram acesso a práticas escolares que 

falassem sobre a vida deles, suas lutas, suas conquistas e a necessidade de se pensar a vida 

com base numa ética planetária (MORIN, 2001).  

Por outro lado, alguns entrevistados também vivenciaram práticas pedagógicas mais 

libertárias que contribuíram na formação humana desses sujeitos, garantindo a aquisição de 

aprendizagens importantes para o cotidiano de suas vidas. 

O trabalho desenvolvido pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) no meio rural e 

no espaço urbano também teve papel fundamental na constituição do escopo de pedagogias de 

resistência, por ter possibilitado a esses povos aprendizagens que modificaram as coerências 

de vida de cada grupo, fortalecendo as suas lutas por escolas na comunidade para seus filhos, 

luta pela terra, pela água, pela moradia, por alimentação saudável e sem agrotóxico, luta por 

vida digna para os povos do campo e da cidade. 

Nos relatos dos sujeitos pesquisados, os trabalhos comunitários se destacaram, em 

virtude da possibilidade de exercício de experiências coletivamente partilhadas, fazendo 

emergir o sujeito social e cultural, aquele que cria alternativas de intervenção no meio em que 

vive, alterando positivamente as suas condições de vida e as de seu entorno. 

Essas experiências comunitárias formaram um alicerce para o exercício prático 

profissional na agricultura familiar agroecológica e também no Instituto Fatumbi, visto que 

por meio delas foi possível a aquisição de aprendizagens e conhecimentos existenciais, 

instrumentais e explicativos, (JOSSO, 2010), imprescindíveis ao exercício no trabalho social. 

Portanto, cabe afirmar que os compromissos com a vida, assumidos por esses sujeitos, 

foram aprendidos em virtude de seus engajamentos radicais que procuraram incrementar as 

possibilidades de uma vida satisfatória para todos, cujas bases se encontram nas ações dos 
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movimentos sociais que os antecederam, destacando a ação das CEBs, dos sindicatos, das 

associações de moradores, das ONGs e outros agrupamentos que se propuseram a desenvolver 

um trabalho de emancipação das consciências, no campo e nas periferias urbanas. 

Isso diz respeito às trajetórias educativas compostas por experiências que romperam 

com o poder cego dos coletivos, fortalecendo a resistência, por meio do esclarecimento e da 

conscientização, cuja racionalidade não se fundamenta exclusivamente em esquemas 

científicos, com base em uma visão unitária de mundo, mas está fundamentada na ação 

propriamente humana. 

Esta pesquisa evidencia, em especial, as vivências de sujeitos que falam de 

pedagogias, saberes, aprendizagens de reações e resistências à expropriação de suas terras, 

suas águas, suas casas, suas culturas e identidades, aprendidas principalmente na retomada da 

agricultura familiar, na construção de um teto para morar, na luta para sair do desemprego. 

Resistências que vivenciam desde crianças/adolescentes e que os acompanham nos espaços 

por onde circulam, nas escolas, no sindicato, nas igrejas, nas associações de moradores. 

Sendo assim, o ato de resistir a todas as formas de dominação é transgressor e, 

potencialmente, educativo, na medida em que possibilita ao indivíduo aprender a superar a 

mediação entre o condicionamento social, o momento de adaptação e o sentido autônomo da 

subjetividade, para que dessa forma se constitua uma educação crítica que rompa com a ―mera 

apropriação de instrumental técnico e receituário para a eficiência, insistindo no aprendizado 

aberto à elaboração da história e ao contato com o outro não-idêntico, o diferenciado‖ 

(ADORNO, 2010, p. 27). 

Nos processos de gênese e de devir desses sujeitos no seio das configurações foi 

possível mostrar como dão forma às suas experiências, como fazem significar as situações e 

os acontecimentos de sua existência, integrando as dimensões formativas, transformativas e 

de intervenção social, imprescindíveis para a efetividade do processo educativo. 

A educação baseada na aprendizagem do encontro com o ―Outro‖ se mostra presente 

nas duas configurações estudadas, desenvolvendo nos sujeitos desta pesquisa a permanência 

de disponibilidade para o não conhecido, o novo, colocando-se na condição de inconclusão 

dos seus processos educativos, encontrando nessa experiência o fundamento do sentido da 

vida humana. 

Trata-se, portanto, de um estudo esperançoso, pois acredita que existem alternativas 

para a concretização de práticas de vida digna destinadas aos povos do campo e da periferia 

das grandes cidades, contribuindo para a constituição de uma sociedade justa e solidária.  
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Reforço, enfim, a importância deste estudo para se pensar outras Pedagogias as quais 

tenham como fundamento epistemologias nascidas no seio das práticas sociais dos sujeitos do 

processo de educação. Seguramente esse será um caminho para que possamos vivenciar o 

exercício de uma Educação efetivamente emancipatória.  
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APÊNDICE A- Entrevistas com Parceiros 

 

  

 

Nome:   

Data de Nascimento:      /     

/   

Ano de Contribuição com o  Projeto: 
 

Contato: 
 

Objetivo do Instituto: Resgatar memórias de parceiros que contribuíram para a 

realização dos projetos AGENTE JOVEM E PRO JOVEM. 
 

1. Como você define a importância de projetos sociais para a juventude, na 

comunidade em que você atua ou atuou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

2. Como iniciou sua parceria com os projetos PAJ, PROJOVEM? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

3. O que motivou a sua parceria com esses projetos?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 
 

4. Quais eram suas expectativas no início desta parceria, e quais delas se 

concretizaram? 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

5. Em sua opinião, o projeto trouxe mudanças para a comunidade? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Projeto de Memória – Entrevista com Parceiros  

Profissão: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

6. Quais fatores foram determinantes para o sucesso do projeto em que você foi 

parceiro? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

7. Em sua opinião os projetos  PAJ e Pro Jovem Adolescente atenderam às 

necessidade dos  jovens da comunidade?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 
 

8. De que forma esta parceria contribuiu para a sua vida pessoal e profissional? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

9. O que você faz atualmente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

10. Relate algum acontecimento marcante em sua trajetória de parceria com o 

projeto. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 

11. Você teria interesse em fazer novas parcerias para estes tipos de projetos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

 

 

DATA:___/___/___                     

____________________________________________________ 

                                                                             ASSINATURA DO ENTREVISTADO (A) 
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APÊNDICE  B- Entrevista com familiares 

 
  

 

 
 

Nome: 
 

Nome do Estudante:   

Data de Nascimento:      /     

/   

 

Objetivo do Instituto: Resgatar memórias dos pais de jovens participantes do AGENTE 

JOVEM, PRO JOVEM.  

1. Fale da experiência vivida por seu (s) filho (s) no PAJ e PRO JOVEM. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

2. O que levou você a matricular seu filho no projeto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

3. Em relação à seu filho, quais eram suas expectativas no início do projeto, e 

quais delas se concretizaram? 
 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

4. Em sua opinião o projeto em que seu filho participou trouxe mudanças para 

a comunidade? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

5. Quais fatores foram determinantes para o sucesso do (a) seu (sua) filho (a) 

no projeto em que ele fez parte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Projeto de Memória – Entrevista com Familiares  
 

Profissão: 

Endereço: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

6. Em sua opinião, os projetos Fatumbi, PAJ, Pro Jovem Adolescente, 

atenderam às necessidade dos jovens da comunidade?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

7. De que forma os conhecimentos adquiridos no projeto ajudaram a sua vida 

e de seu filho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 
 

8. Faça uma breve reflexão sobre a vida de seu filho antes do projeto, durante 

a vivência no PAJ OU PROJOVEM e depois que saiu. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

 

DATA:___/___/___                     

____________________________________________________ 

                                                                             ASSINATURA DO ENTREVISTADO (A) 
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APÊNDICE C: Entrevista com alunos 
A 

  

 

 

 

Nome:   

Data de Nascimento:      /     /   

Ano de Participação no Projeto:          
 

 
 

Objetivo do Instituto: Resgatar memórias de jovens participantes do FATUMBI, 

AGENTE JOVEM, PRO JOVEM e PRODUÇÃO CULTURAL.  

1. Fale da experiência em que você recorda no FATUMBI, PAJ, PRO JOVEM E 

PRODUÇÃO CULTURAL. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

2. Como você conheceu o Projeto? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

 
 

3. Quais eram suas expectativas no início do projeto, e quais delas se 

concretizaram? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

4. Em sua opinião o projeto trouxe mudanças para a comunidade? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

5. Quais fatores foram determinantes para o sucesso do projeto em que você 

Projeto de Memórias  

 Idade atual: 

Profissão: 

Idade que Participou do Projeto: 

 Endereço: 
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fez parte? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

6. Em sua opinião os projetos FATUMBI, PAJ, PROJOVEM E PRODUÇÃO 

CULTURAL atenderam às necessidade dos  jovens da comunidade?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

7. De que forma os conhecimentos adquiridos no projeto ajudaram a sua vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 
 

8. O que você faz atualmente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

9. Relate algum acontecimento marcante em sua trajetória no projeto.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Faça uma breve reflexão sobre a sua vida antes do projeto, durante a 

vivência no FATUMBI, PAJ, PRÓ JOVEM OU PRODUÇÃO 

CULTURAL e depois que saiu.  

Antes:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

Durante:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

Depois:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

DATA:___/___/___                     

____________________________________________________ 

                                                                             ASSINATURA DO ENTREVISTADO (A) 
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ANEXO A- Ata de Fundação do Grupo de Apoio e Resistência Rural e Ambiental- GARRA 
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ANEXO B – Ata de fundação do Grupo de Apoio e Resistência Rural e Ambiental (GARRA) 

(Verso) 

 

  

 
 

 

 

 


