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RESUMO 
No contexto de uma política de cooperação educacional e cultural brasileira com 

países do continente Africano, buscou-se analisar a participação de estudantes no 

programa convênio de graduação – PEC G da UNIRIO. Essa investigação deu-se no 

campo da educação não formal e nos processos de aprendizagem social e formação 

humana, observando, a interferência e contribuição do aprendizado do no curso 

universitário. O referido programa é mantido pelo Ministério das Relações Exteriores 

e pelo Ministério da Educação e atende países em desenvolvimento, com o fluxo de 

maior crescimento, como é o caso dos estudantes dos países africanos. Esta 

dissertação buscou analisar as ações educativas vivenciadas no entorno (ONGs, e 

demais instituições), ou seja, fora dos contextos institucional da sala de aula.  Para 

elucidar o objetivo mencionado, o referencial teórico adotado privilegiou autores que 

reconhecem os processos produzidos via compartilhamento de experiências como 

fundamentais para a articulação dos saberes produzidos na educação formal, não 

formal e informal. E que desta forma, nos leva a pensar sobre uma educação que 

potencializa o sujeito na sua formação. Utilizou-se a teoria do agir comunicativo de 

Jurgen Habermas e o paradigma da aprendizagem ao longo da vida de Edgar Morin, 

para analisar os desafios e possibilidades da formação humana. E também, com a 

finalidade de identificar as interações entre os saberes e a aprendizagem social, 

caracterizada na educação não formal, os autores Maria da Glória Gohn, Jaume 

Trilla e Mariano Enguita. A metodologia da pesquisa, com abordagem qualitativa, 

usou técnicas de coleta de dados diferenciadas como observação não participante, 

entrevista semiestruturada com dez estudantes-convênio, análise documental e 

pesquisa de documentos na rede social Facebook durante o período de realização 

da pesquisa 2015-2016. Os dados obtidos permitiram concluir que, as ações das 

associações estudantis se aproximam das reflexões de Habermas sobre a teoria do 

agir comunicativo. À medida que os sujeitos envolvidos negociam os conflitos, que 

permeiam o seu cotidiano, elaboram e reelaboram regras coletivas estimulando o 

diálogo. A análise dos dados aponta que as diversas intenções das ações 

educativas vivenciadas pelos estudantes e promovem experiências significativas, 



 
 

nas quais os estudantes mobilizam saberes diversos. O aprendizado revelou-se 

diversificado, conduzindo a uma reflexão individual e coletiva, que propiciou 

discussões sobre a ampliação da visão local e global dos estudantes. Indicando 

assim, que as práticas da educação não formal, ao promover uma relação 

consciente e ativa na busca de ampliar a visão de mundo, ressignifica não só a 

formação dos estudantes do PEC G como também há um (re) conhecimento mútuo, 

ressignificado o conviver em sociedade.   No que se refere as ações educativas não 

formais, os dados apontam tanto para o desenvolvimento das potencialidades 

humanas dos participantes da pesquisa como para o diálogo entre os diferentes 

fazeres e saberes experimentados pelos estudantes, instaurando o diálogo com a 

perspectiva da interculturalidade. 

 

Palavras Chave: Estudantes Convênio PEC G, Cooperação Educacional, 

Educação Não Formal, Educação ao longo da vida, Formação Humana. 
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ABSTRACT 

In the context of a of a Brazilian educational and cultural cooperation policy with 

countries of the African continent, it was sought to analyze the participation of 

students in the undergraduate program - PEC G of UNIRIO. This research took place 

in the field of non - formal education and in social learning processes and human 

formation, looking for interference and contribution of learning in the university 

course. This program is sponsored by the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry 

of Education and assists developing countries, with of higher growth flow, as is the 

case of students of African countries. This dissertation tried to investigate the 

experienced educational activities in the surroundings (NGOs, and other institutions), 

ie out of the institutional context of the classroom. In order to elucidate the 

aforementioned objective, the theoretical framework adopted privileged authors who 

recognize the processes produced through the sharing of experiences as 

fundamental for the articulation of the knowledge produced in formal, non-formal and 

informal education. And in this way, leads us to think about an education that 

potentiates the subject at his upbringing. We used Jurgen Habermas' theory of 

communicative action and Edgar Morin's paradigm of lifelong learning to analyze the 

challenges and possibilities of human schooling. Also, with the purpose of identifying 

the interactions between knowledge and social learning, characterized in non formal 

education, by the authors Maria da Glória Gohn, Jaume Trilla and Mariano Enguita. 

The research methodology, using a qualitative approach, used different data 

collection techniques such as non-participant observation, semistructured interview 

with ten students-agreement, documentary analysis and document search in the 

social network Facebook during the period of research 2015-2016. The analysis of 

the data indicates the diverse intentions of the educational actions experienced by 

the students and promote significant experiences, in which the students mobilize 

different knowledges. The learning was revealed to diversified, leading to individual 

and collective reflection, which led to discussions about the expansion of local and 

global vision of the students. Thus, the practice of non-formal education, by 

promoting a conscious and active relationship in the search to broaden the world 



 
 

view, leads to not only the formation of G-P students, but also to a mutual knowledge, 

translating into social coexistence. As far as non-formal educational actions are 

concerned, the data point both to the development of the human potentialities of the 

research participants and to the dialogue between the different actions and 

knowledges experienced by the students, establishing dialogue with a intercultural 

perspective. 

 

Keywords: PEC G Agreement, Educational Cooperation, Non Formal 

Education, Lifelong Learning, Human Education (upbringing, schooling).  
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APRESENTAÇÃO 
Como servidora técnica em assuntos educacionais da instituição pesquisada 

há 13 anos e atualmente lotada na Divisão de Programas e Atividades de Ensino de 

Graduação (DPAE) da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) tive oportunidade de ter 

contato com alguns destes estudantes em busca de participação em projetos de 

ensino e oferta de cursos e serviços de tradução em línguas (francês e inglês) 

ministrada pelos próprios estudantes como fonte de apoio financeiro. Ao ser 

abordada por esses estudantes, que, ao mesmo tempo em que demostravam a 

necessidade de falar de seus conhecimentos, relatavam sobre as saudades de casa 

e as dificuldades para lidar com o cotidiano.  Apesar de não saber quase nada a 

respeito deles aos poucos percebia o quanto participar do PEC-G significava em 

termos de investimento humano para lidar com as adversidades financeiras, 

emocionais e sociais.  Algum tempo depois passei a buscar por informações sobre o 

programa na Unirio e a relação deste grupo com a universidade e constatei que a 

gestão administrativa apesar de muito focada nas normas e procedimentos não 

desenvolve plenamente os processos interativos com o entorno. O pouco que se 

sabia sobre as experiências desses estudantes era a partir das suas dificuldades 

ocasionando a visão de desqualificação as potencialidades formativas que a 

vivência no Brasil proporciona aos estudantes.  

A convite dos estudantes e em companhia da responsável pelo programa na 

Unirio, participei de um encontro organizado pelos estudantes na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a presença de representantes de ambos os 

ministérios envolvidos com o programa objetivando discutir sobre o programa e as 

relações entre o Brasil e a África. Neste encontro, ao mesmo tempo em que 

aprendia sobre a política de cooperação cultural, ouvia informalmente a recorrência 

das frases que descreviam estes estudantes como “eles são filhos de ministros de 

lá” ou “eles são alunos muito fracos, as escolas de lá são muito fracas” e ainda “eles 

têm muitas dificuldades”. Percebia que na fala dos gestores que estavam ali 

presentes, estes estudantes de nacionalidades diversas apesar de tão próximos não 

são conhecidos como sujeitos nas suas instituições de ensino e ainda que pouco ou 

mesmo quase nada se sabia sobre as experiências, os aprendizados e práticas 

possibilitados pela vivência no Brasil, ou suas repercussões nas instituições de 

ensino em todos os sujeitos envolvidos (estudantes brasileiros e estudantes PEC-G ) 

esta questões me despertava interesse para realizar esta dissertação.  
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INTRODUÇÃO: 
Esta pesquisa trata da experiência educativa de estudantes oriundos do 

continente africano que realizam sua formação em nível de graduação, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UNIRIO, através do Programa Estudante 

Convênio de Graduação PEC-G, do governo brasileiro. Conforme definido pelo 

protocolo em vigência, este programa tem como objetivo a formação de recursos 

humanos em países classificados em desenvolvimento conforme explicitado no 

manual do estudante-convênio (MRE; BRASIL/2000). 

O Programa de estudantes é um convênio de graduação (PEC G) e 

cooperação educacional internacional, regida inicialmente pelo Decreto nº 

55.613/1965, (BRASIL, 1965). No ano de 1967 o decreto foi alterado com a inclusão 

da parceria do Ministério da Educação (MEC) na coordenação do programa. A 

proposta atual é para vinda de estudantes estrangeiros, selecionados por via 

diplomática, atuarem gratuitamente mesmo em instituições particulares. O PEC-G, 

em um primeiro momento, era administrado exclusivamente pelo Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) ou Itamaraty. É no ano de 1967 que o PEC-G passa a 

ser coordenado por dois ministérios em conjunto: o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) e o Ministério da Educação (MEC).  

As vagas destinadas ao PEC G são disponibilizadas por curso nas 

universidades brasileiras, em atendimento ao solicitado pelos países 

participantes do acordo educacional, com prioridade para os que também 

mantêm acordos comerciais. Em seguida enviada os ao MEC que estabelece 

o total de vagas.  

De acordo com o sítio da Divisão de Temas Educacionais (DCE), 

disposto em página eletrônica oficial do Ministério das Relações Exteriores, 

59 países participam atualmente do PEC-G: 25 da África, 25 das Américas e 

nove da Ásia, conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Países participantes PEC-G 

 
Fonte: MRE / BRASIL 2016 

 

Ao longo dos últimos 10 anos, mais de 8.000 estudantes foram selecionados. 

De acordo com o disposto em página eletrônica oficial do MRE. O Continente 

Africano apresenta a maior parte dos estudantes, com 77% selecionados. O 

gráfico um a seguir apresenta, em números, os estudantes do PEC G distribuídos 

pelos países de origem.  
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Gráfico 1 – Estudantes Africanos do PEC G no Brasil por país – 2011 a 2016 

 
Fonte: MRE / BRASIL 2016 

 

O continente africano é o que mais envia estudantes para o estrangeiro. Em 

sua maioria oriundos, principalmente dos seguintes países:  Angola, Cabo Verde e 

Guiné-Bissau, conforme Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 – Origem dos Estudantes do PEC G selecionados no período 2000 - 2016.  

 
Fonte: MRE / BRASIL 2016 
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O programa apresentado tem como objetivos contribuir para a formação de 

recursos humanos e o desenvolvimento do país de origem do estudante. Entre 

algumas condições exigidas, estabelece que o mesmo retorne ao seu país de 

origem ao final do curso. Na Repartição Consular Brasileira ou na Missão 

Diplomática onde fez sua inscrição para o programa, o aluno receberá seu diploma 

registrado. Conforme informado por alguns estudantes, no diploma há a indicação, 

no corpo do texto, da condição de estudante-convênio de seu titular com base em 

acordo educacional. A inscrição no diploma do estudante, mesmo que 

simbolicamente, evidencia uma preocupação por parte do governo brasileiro em 

registrar o investimento empregado nesses países e intenção de justificar outros 

possíveis acordos de cooperação.  

Este não é o único fluxo onde o conhecimento circula, considerando a fluidez 

do capital que reveste os acordos de cooperação, ao observar a complexidade do 

contexto de investigação deste tipo de política.  

Sobre as contribuições da mobilidade estudantil Sebben (2007, p.34), 

argumenta que o estudante em mobilidade estudantil com diferentes benefícios e 

implicações, não apenas aprende outro idioma e cultura, mas, apreende coisas do 

mundo em um processo de mudança de si mesmo. Se por um lado, a diversidade 

cultural causa reações de estranhamento e espanto, ela pode despertar, por outro 

lado novas percepções e interrogações a respeito dos saberes e inclusive da própria 

formação.  

Como ponto de partida, serão interrogadas as concepções de educação e 

formação humana na sociedade moderna. Estas, reduziram a formação a simples 

processos utilitários face às ressignificações dos valores e da relação com o 

conhecimento na sociedade moderna. 

Alinhados às concepções políticas internacionais de cooperação, as ações 

educacionais tornaram-se fundamentais, conforme publicado pelos diferentes 

organismos e agências internacionais. Com o objetivo de resgatar os laços de 

reciprocidade entre os países do pós-guerra e também para adequar os processos 

de reestruturação, modernização e globalização econômica e tecnológica. Desta 

forma, o desenvolvimento humano possibilitado pela educação, é tomado como 

referencial em um duplo viés de uma ferramenta que favorece a aquisição de 

habilidades frente ao avanço tecnológico e econômico. Criam-se assim novas 

possibilidades e escolhas para os indivíduos diante das incertezas dos novos 
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padrões de desenvolvimento. Como um mecanismo para reestabelecer a coesão 

social e ao mesmo tempo possibilitar novas escolhas e oportunidades aos indivíduos 

diante das incertezas dos novos padrões de desenvolvimento. 

Desta forma, a análise de alguns documentos produzidos pela organização 

das nações unidas – ONU, por meio da organização das nações unidas para a 

educação – UNESCO, torna-se relevante. Não só por aliarem ações voltadas para 

as políticas de cooperação internacional às padronizações de modelos 

educacionais, mais também redefinindo os princípios de formação. Ao apresentar 

novas perspectivas de processos educacionais, em outros espaços educativos, vão 

além das redes escolares institucionalizadas. Embora não anulem o sentido da 

escolarização formal, os processos educativos não formais vêm assumindo uma 

importância central nas políticas que visam o desenvolvimento social e a um 

processo de desenvolvimento global do ser humano.  

Ao tomar por base a ideia de que existe uma vinculação indissociável entre 

saberes e formação, pretende-se estabelecer um diálogo com as teorizações de 

Morin (2011), Habermas (1998, 2002) e Charlot (2004) e as concepções de Gohn 

(1994, 2013, 2014) Enguita (1997), Trilla (2008) e Tardif (2008). Os referidos autores 

possuem uma visão ampla de educação e a concebem como um processo de 

formação, para além da tentativa de responder às necessidades de desenvolvimento 

de competências individuais e redefinem os processos de desenvolvimento global do 

ser humano.   É necessário discutir as atuais relações tradicionais de aprendizagem             

desenvolvidas pelas instituições formais de educação. Também se pretende discutir 

o impacto da permeabilidade da aprendizagem social mediando saberes e ações 

sobre os padrões de uma política pública de educação superior, bem como, as 

contribuições das aprendizagens e saberes, no campo da educação não formal, 

para a perspectiva mais ampla da formação ao longo da vida.  

Inicialmente foi realizado um levantamento no banco de dados de 

dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES).  A pesquisa foi realizada a respeito do que se havia sobre os 

estudantes PEC-G oriundos de países africanos no Brasil, relacionados à área de 

conhecimento da educação.  Nenhum resultado foi encontrado. É pertinente informar 

que a pesquisa foi realizada durante o ano de 2015, assim, pesquisas que foram 

lançadas porventura no portal eletrônico posterior a esse período, não foram 

consideradas no levantamento. 
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Em seguida, a busca foi ampliada considerando-se as áreas de ciências 

humanas, sociais e afins. Na ocasião, encontramos o assunto relacionado à 

migração internacional. Os autores Subuhana (2005), Desidério (2006) assim como 

Gusmão (2011), realizam sua pesquisa com estudantes do Rio de Janeiro e 

problematizam sobre a experiência dos estudantes como migração internacional 

para fins de estudo. O contato com estas pesquisas se constituíram como referência 

na medida em que comparam e analisam sobre dificuldades de adaptação e 

socialização desses jovens. A partir destas três pesquisas localizamos os demais 

trabalhos, em grande parte, produzidos pelos próprios estudantes participantes do 

convênio na modalidade PEC-PG. As pesquisas estão focalizadas em três principais 

perspectivas: a primeira delas compreende os fluxos migratórios, a segunda 

considera o tema a partir das experiências de adaptação desses estudantes e a 

terceira constitui uma nova dimensão das identidades dos estudantes a partir do 

aprendizado e vivência de uma nova língua.   

 Visando apreender a temática, o levantamento foi feito em três etapas: 1ª) 

Identificação das pesquisas; 2ª) Leitura dos resumos e download dos arquivos 

completos, daquelas que se aproximavam do nosso interesse; 3ª) Realização da 

leitura completa das pesquisas em busca de compreender a complexidade que 

envolve a temática. Em especial, a respeito dos seguintes subtemas: experiências 

dos estudantes PEC-G e a política de cooperação entre o Brasil e os países 

africanos, correlacionando ao foco de interesse da presente pesquisa. 

 Deste levantamento, selecionamos quatros dissertações que traziam um 

debate reflexivo sobre ambos os subtemas apontando algumas singularidades nos 

resultados, a saber: 

Subuhana (2005), ao realizar um estudo sobre migrações temporárias através 

da experiência da participação de estudantes moçambicanos no programa PEC g e 

PEC-PG, afirma ser a discriminação e o preconceito racial um dos principais fatores 

de estranhamento com o Brasil. O autor enfatiza que, a participação no programa, 

possibilita aos estudantes que retornam ao seu país após realizarem o projeto de 

formação, alcançar junto à família prestígio e ascensão social. 

Có (2011), investigou as estratégias de convivência e adaptação de 

estudantes Guineenses em Fortaleza. Ele destacou que os estudantes 

experimentam um processo de construção de uma identidade híbrida, reformulada 

sucessivamente em relação às formas com as quais o indivíduo é representado nos 
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sistemas culturais e desenvolvem um entendimento mais profundo acerca dos 

problemas do mundo.  

Amaral (2013) empreende a pesquisa a partir das relações entre Brasil e 

África e busca compreender como se operou a gestão do Programa Estudante de 

Convênio de Graduação – PEC –G em seus mais de 45 anos de existência. Ao 

analisar a cooperação brasileira, conclui que para estabelecer relações duradouras e 

eficazes entre o Brasil e o continente Africano é necessário fazer reformulações. 

Elas devem representar as intenções de uma cooperação pautada na solidariedade, 

no diálogo entre os atores, nas necessidades e nos contextos culturais dos 

parceiros. O objetivo é ampliar sua contribuição ao desenvolvimento dos países 

envolvidos, a partir de uma maior participação dos profissionais e lideranças 

africanas em seu processo. 

Sousa (2015), analisou as percepções dos estudantes-convênio na UFBA, no 

que diz respeito às suas motivações e experiências da vida universitária, assim 

como suas perspectivas de futuro. O autor apontou como resultado da pesquisa que, 

o acordo de cooperação educacional PEC-G em relação ao desenvolvimento 

econômico, político e social ainda é importante para os países que dele participam. 

Quanto a operacionalização do PEC-G, nas Instituições de Ensino Superior, 

demanda planejar ações de acolhimento e integração dos estudantes estrangeiros 

ao espaço universitário visando a uma permanência qualificada. Por fim, ressaltou 

quanto ao aspecto da diversidade étnica, cultural e social proporcionada pela 

presença dos estudantes-convênio nas universidades é um estímulo para as boas 

práticas de convivência entre pessoas de diferentes culturas. 

Vale ressaltar que os autores apontam em comum para o processo de 

individualização em sentido lato. Como os estudantes se veem e se definem ou 

como são vistos e definidos pelos outros. A questão identitária é analisada a partir 

das problematizações voltadas para o desenvolvimento individual dos estudantes e 

suas estratégias para resolução de problemas com centralidade no próprio indivíduo. 

Mesmo nas pesquisas que apontam para uma tomada de consciência de si, a partir 

da convivência com o outro, não há uma reflexão sobre como a construção da 

identidade interfere no processo de constituição do Ser aprendente. Também não há 

sinais das interferências da educação não formal, especificamente da vivência em 

processos de aprendizagem social e produção de saberes, possibilitada nessas 
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participações e suas potenciais contribuições para a formação dos estudantes PEC 

G. 

Ao se inscrever no PEC G, o candidato deve buscar a repartição consular em 

seu país de origem, onde é feita uma pré-seleção dos candidatos, com base no 

aproveitamento das disciplinas do ensino secundário e na apresentação dos 

documentos obrigatórios, a serem enviadas ao MRE. A última etapa da seleção se 

dá em Brasília. Os inscritos escolhem três opções de cursos de graduação e o 

estado em que desejam viver e estudar. Segundo relato de alguns estudantes, a 

opção do curso é baseada nas demandas do país em detrimento das opções 

desejadas. Apesar de não ser permitido escolha quanto à instituição de ensino, os 

estudantes podem sugerir até três opções de cidade destino para a realização do 

curso de graduação. Cabe acrescentar que, a partir de 2013, todos os estudantes 

precisam apresentar o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras). Havendo Centros de Estudos Brasileiros (CEBs) no país 

de origem, o candidato pode optar entre realizar as aulas de português em seu 

próprio país, ou no Brasil, onde houver oferta de vaga. Consequentemente, o 

primeiro ano de estudos no Brasil até a realização da prova de língua portuguesa 

pode ser em qualquer cidade, o que acarreta um período de tensão para os 

estudantes.  

Diante do exposto, o foco desta pesquisa são os processos de aprendizagens 

construídos em processos sociais coletivos, participativos, experimentados por 

esses estudantes. Processos esses que, se efetivam nas ações educativas 

organizadas nas associações de estudantes, na participação em projetos e eventos 

socioculturais dentro e fora do ambiente universitário e demais instituições de 

educação. Nesses espaços, a aprendizagem não é gerada em estruturas formais de 

ensino escolar, mas sim no campo da educação não formal e que tangenciam o 

espaço da universidade.    Falar sobre aprendizagem e saberes, fora do sistema 

regular de ensino, implica traduzir o reconhecimento da interpenetração dessas 

ações coletivas como formadoras e produtoras de conhecimento. 

A questão central que norteia esta pesquisa é a seguinte: De que forma as 

diferentes ações educativas realizadas na Universidade e no entorno interferem no 

aprendizado do curso universitário, contribuindo para a formação humana dos 

estudantes participantes do convênio PEC-G da UNIRIO?         

Tal questão será operacionalizada, da seguinte forma: 
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 Como a universidade e seu entorno se apresentam para estes estudantes, no 

que tange a oferta de ações educativas? 

 De que maneira as ações educativas e os diferentes espaços formativos são 

experimentados por estes estudantes?  

 Qual a contribuição dessas ações educativas para a formação humana desses 

estudantes? 

Para elucidar as questões de estudo, a dissertação é composta das seguintes 

partes: 

Na primeira parte será estabelecido um marco conceitual sobre a educação, 

sobretudo, as orientações gerais temáticas da agência UNESCO (1945,1990, 1995, 

1996, 1998, 2008, 2009, 2010), que priorizam a adequação do crescimento 

econômico ao desenvolvimento humano. O recorte dado é em relação às diretrizes 

norteadoras, voltadas a cooperação internacional na educação superior que, 

reforçam a importância do investimento educativo para a produtividade econômica e 

social. Em seguida, fazemos faremos uma breve leitura histórica de como se 

organizou a cooperação educacional no Brasil e suas inter-relações com as 

orientações globais e os interesses locais e o contexto social político e econômico a 

luz dos autores Saraiva (2002), Visentini (2014, 2010), Mungói (2006), Lechini 

(2008). Para contemplar o período de consolidação das políticas de cooperação 

entre o Brasil e o continente Africano, consultamos a legislação e os documentos 

institucionais elaborados pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), Decreto 

nº55.613/65 em  conjunto com o Ministério da Educação a partir de 1967. Foi 

consultado também, seis protocolos firmados até hoje que constitui a pesquisa 

documental referente ao período de consolidação das políticas de cooperação entre 

o Brasil e o continente Africano e sua interface na reorganização do PEC G.  

Na segunda parte, apresentamos o referencial teórico. Os caminhos, as 

revisões e as teorizações foram distribuídos da seguinte maneira:  privilegiando os 

conceitos de formação humana e da teoria do agir comunicativo de Habermas (1998, 

2002) e das concepções de formação humana de Fontes (2014) Freitag 

(2005,1994), Trilla (2008), Tardif (2008) e Gohn (2010). Em seguida, a luz das 

considerações dos autores Enguita (1997), Harvey (1992), sobre as relações entre a 

educação e as mudanças sociais ocorridas na modernidade e sobre as suas 

implicações para a educação. Nas reflexões elaboradas dessa relação e com base 

nas teorizações de Morin (2011) a respeito dos saberes necessários à educação do 
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futuro, à elucidação do que nos parece necessário à discussão é  a de uma análise 

das condições da educação ao longo da vida. Esse trâmite inclui tanto o processo 

contínuo que considera a própria vida do sujeito, os saberes e suas experiências, 

como também o modo de circulação da educação e o alargamento das fronteiras 

educativas como uma condição necessária para seu processo formativo. 

Destacando as teorizações de Charlot (2004), sobre a nova relação com o saber, e 

as contribuições de Schwartz (2003) e Tardif (2008). No tocante à multiplicidade de 

espaço/tempos de formação, exploramos os conceitos de educação não formal,  

com destaque os autores Favero (1980) e Gohn (1994, 2013, 2014). Enguita (2001) 

foi consultado, no que concerne à interpenetração da educação na rede formal 

(universidade) e nas redes não formais, (especificamente nas associações de 

estudantes), como significativas do processo interdependente de apropriação de 

saberes na formação integral desses estudantes. 

Perpassa, portanto, em todo o trajeto investigativo a compreensão de que a 

interpenetração dos diferentes espaços/tempos de aprendizagem contribui não 

apenas com recursos críticos contra os reducionismos utilitaristas da educação. Ele 

também potencializa um caminho para visualizar a formação além dos interesses 

individuais como meio e fim de uma formação que promova o desenvolvimento 

integral humano. 

Na terceira parte é apresentada a descrição do entorno da universidade, os 

aspectos da metodologia utilizada, a análise e a triangulação dos dados, e, 

posteriormente as considerações finais. Os anexos vêm ilustrar e complementar as 

informações que, não estão disponibilizadas na parte textual, mas fazem parte do 

material adquirido durante a pesquisa. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, a opção pelo caráter qualitativo da 

pesquisa, justifica-se como uma forma de abordar respostas a questões particulares, 

ou conforme sinaliza Minayo (2002; p. 22), que nesse tipo de análise constam 

informações que não podem ser reduzidas à operacionalização de variáveis.  

Nas pesquisas qualitativas os procedimentos e instrumentos de coletas de 

dados podem ser de natureza variada, por isso, neste estudo, foi realizada a análise 

das publicações norteadoras para a educação e cooperação educacional UNESCO 

(1945; 1972; 1990; 1995; 1998; 2008; 2009; 2010; 2013) voltadas para a temática 

educação/formação, cooperação educação. Foram também consultadas a Lei de 

diretrizes e bases da educação LDB (BRASIL; 1996) , do  protocolo PEC-G 
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(BRASIL, 1998), e o  Decreto nº 7.948 (BRASIL, 2013), que altera o anterior, ambos 

serão utilizados; o perfil dos estudantes e de suas redes sociais no Facebook, o guia 

do estudantes convênio e os arquivos com os contatos dos estudantes (e mail e/ou 

telefone). Utilizamos o recurso da entrevista semiestruturada junto aos estudantes 

participantes do convênio, a fim de aprofundar as informações coletadas nas etapas 

anteriores.            

Para a sistematização dos dados quantitativos, fizemos uso de tabelas e 

quadros. Já para a análise dos dados qualitativos, recorremos ao processo de           

categorização agrupando as informações consideradas comuns e de relevante 

padrão de regularidade. Em seguida creditamos os dados obtidos a partir da 

triangulação, combinando os dados fornecidos nas entrevistas com trechos de fala e 

o quadro teórico apresentado para a investigação. Por fim, foi feita a construção 

descritiva e analítica dos dados com apoio do referencial teórico selecionado para 

aprofundar a proposta da pesquisa e as considerações finais. 
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1. A POLÍTICA DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL 

A reestruturação dos processos produtivos e a intensificação dos fluxos 

internacionais, no plano econômico, político e social, atuam não só na 

ressignificação de valores e comportamento como no próprio conceito e centralidade 

da educação. No que tange aos processos de desenvolvimento econômico, as 

políticas educativas estão diretamente relacionadas ao cumprimento de acordos e 

reelaborações de metas internacionais, junto aos países em vias de 

desenvolvimento. As políticas voltadas para o desenvolvimento, que tem como base 

promover a cooperação educacional entre os países, são difundidas e normatizadas, 

especificamente pela agência UNESCO. 

Assim, temos o objetivo, por meio de uma breve trajetória histórica dos 

reflexos das políticas globais, sobretudo, das publicações da UNESCO voltadas para 

a cooperação educacional, de entender como é referida a necessidade de se 

promover uma redefinição da formação e o alargamento dos processos educativos. 

Desta forma, a partir de uma visão geral, será feita uma recapitulação dos 

imperativos legais propostos pela UNESCO com especial atenção para as políticas 

focalizadas para a educação superior. 

Acreditamos que esse percurso nos permitirá a análise da potencialidade dos 

intercâmbios culturais, bem como, a compreensão de suas contribuições para a 

formação humana dos estudantes que participam do programa PEC G.  

 

1.1 - Delineamentos pós 2ª guerra mundial para a educação  

Ao retomar brevemente o contexto político econômico, destacamos que em 

meados da década de 1960, o fordismo1 e o keynesianismo2 apresentaram indícios 

de problemas, na medida em que a Europa Ocidental e Japão iniciam seus 

processos de expansão por meio do mercado de exportação, sob domínio, até 

então, norte-americano. Inicia-se um processo de modificação e reorganização da 

acumulação capitalista, dentre essas modificações.  O modo de produção toyotista3, 

                                                            
1 Sistema de acumulação baseado em produção de massa e consumo de massa. (HARVEY, 1992, p. 117-118) 
2 Teoria Econômica que defendia a ação do Estado na regulação econômica e social. (HARVEY, 1992, p. 121)  
3 Sistema de acumulação flexível caracterizada pela produção de mercadorias de acordo com a demanda. O 
que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do taylorismo) era a sua visão, 
seu reconhecimento explícito de que produção de massa significa consumo de massa, um novo sistema de 
reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e 
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apoiado na flexibilidade em todas as esferas, promove uma valorização do 

empreendimento educação. A informação e o próprio saber, em resposta a esse 

novo modo de organização econômica, tornam-se uma vantagem competitiva e, 

portanto, o conhecimento científico e técnico, são valorados como uma mercadoria-

chave para o desenvolvimento na concepção do neoliberalismo7. Neste sentido 

Harvey (1992) afirma que: 
[...] A produção organizada de conhecimento passou por notável expansão 
nas últimas décadas, ao mesmo tempo que assumiu cada vez mais um 
cunho comercial (como provam as incômodas transições de muitos sistemas 
universitários do mundo capitalista avançado de guardiões do conhecimento 
e da sabedoria para produtores subordinados de conhecimento a soldo do 
capital corporativo. (HARVEY, 1992, p.151) 

A característica dessa economia, que decorre tanto da produtividade como da 

competitividade dos países, em escala global, depende da capacidade dos agentes 

econômicos de gerarem, processarem e aplicarem informações baseadas em 

conhecimento. Trata-se de uma progressiva substituição do paradigma da produção 

em massa para o paradigma da especialização flexível. Essa mudança só foi 

possível, graças às inovações tecnológicas que aumentam a velocidade e a precisão 

da gestão da informação, da matéria e da energia. A maioria dos sistemas técnicos 

da modernidade organizada, resultou na estandardização dos objetos materiais de 

tal forma que, a sua utilização conduziu a certa estandardização de padrões de 

comportamento e à coletivização dos modos de ação. A tendência atual para a 

destandardização e flexibilidade tecnológica associa-se, assim, à tendência para a 

diversificação e individualização dos padrões de comportamento. 

De acordo com Castells (2005), o consenso em reconhecer que o 

conhecimento constitui a variável mais importante nas novas formas de organização 

social e econômica faz com que a educação assuma uma importância histórica 

inédita. Com a reorganização das bases de acumulação do capital, projetos 

educacionais começam a ser implantados mundo afora, dentro dos princípios 

fundantes da UNESCO e ancorados aos interesses das políticas de financiamento 

do BM. Ao longo dos anos seguintes a atuação da UNESCO se dá por meio de 

orientações gerais e específicas para educação, cultura e ciência, caracterizadas 

pelas conferências e documentos orientadores das políticas educacionais.  

                                                                                                                                                                                          
uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista 
(HARVEY, 1992, p.122).   
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No período do pós-guerra, há um apelo a educação como estratégia capaz de 

assegurar a estabilidade econômica e social. Ela ainda se apresentava 

imprescindível para conter a expansão e a área de influência dos países ligados ao 

regime comunista uma vez que, com a Europa devastada, inicia-se um rápido 

processo de descolonização. O pensamento pós-colonial em direção aos países em 

desenvolvimento é legitimado por meio da consolidação do conceito “educação para 

o desenvolvimento”. Neste sentido, as agências e organismos internacionais 

tornavam-se representantes legítimos da assistência técnica e financeira dos 

projetos educacionais. A mobilidade dos estudantes se apresentava como uma 

possibilidade de adquirir conhecimento e de promover o convívio de maneira pacífica 

com os outros povos. Conforme indicado na resolução 1515 da Assembleia 

Assembleia Geral da ONU que afirma: “A assistência à formação, educação e 

investimento técnico, quer pelas organizações internacionais ou governos nacionais, 

deve ser considerado como um fator importante no desenvolvimento econômico dos 

países subdesenvolvidos" (ONU, 1960). 

A cooperação educacional e cultural ganha destaque diante dos Estados e da 

comunidade internacional. O discurso desenvolvimentista passa a ser a tônica das 

prioridades das políticas educacionais. Seguindo a tendência a ONU, através das 

suas agências, passa a estabelecer diversos programas de cooperação técnica 
4para organizar novos campos de desenvolvimento das recentes nações e os 

demais países em desenvolvimento. O escopo desses programas consistia na 

realização de intercâmbios para programas de treinamento nas universidades dos 

países desenvolvidos e na prestação de assistência técnica realizada por 

especialistas para diagnosticar e propor soluções para problemas específicos. De 

acordo com os relatórios, os programas de assistência eram indispensáveis aos 

programas financiados pelo Banco Mundial. 

                                                            
4A USAID- Agência norte-americana para o desenvolvimento Internacional é uma agência bilateral responsável 
pelas relações estabelecidas entre os Estados Unidos e os países periféricos, contribuiu decisivamente na 
ordenação, regulação e concretização de parte da retórica  desenvolvimentista para o progresso; construindo 
as decisões quanto às doações e empréstimos em favor aos países periféricos e realizando um novo ajuste 
entre países capitalistas (CONTERNO, 2002, p. 38) É importante destacar que além das estratégias financeiras e 
militares, foram utilizadas estratégias de persuasão cultural, constituidoras da ideologia que afirmava que o 
desenvolvimento econômico dos países periféricos, no caso da América Latina, inevitavelmente ocorreria pela 
adoção dos modelos econômicos e sociais modernos dos países centrais, especialmente dos Estados Unidos 
(CONTERNO, 2002, p. 40).  Em virtude do Acordo MEC-USAID, a USAID enviou cinco estudiosos norte-
americanos para analisar o ensino superior brasileiro. Durante períodos diferentes, esses técnicos norte-
americanos avaliaram e escreveram textos sobre a situação das universidades brasileiras, material publicado 
no Relatório da equipe de assessoria ao planejamento do ensino superior (Acordo MEC-USAID). 
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A partir deste momento não só os organismos internacionais e os programas 

de governo, mas, organizações do terceiro setor também investiram esforços na 

promoção do intercâmbio educacional e cultural. De acordo com Cerqueira (2015), a 

“Association Internacionale des Etudiants en Sciences Economiques et Comerciales” 

- AIESEC, presente desde 1948 em vários países em desenvolvimento, incluindo o 

Brasil, é uma organização do terceiro setor criada com o objetivo de promover a 

cooperação internacional. Esta ajuda se dá por meio de intercâmbio de técnicas 

administrativas e recursos humanos em países do Sul e promove ações educativas 

na modalidade não formal. 

As alterações e rupturas nos modelos econômicos do pós-guerra, ora 

adotados, ora abandonados e o acirramento das crises estruturais, que acentuaram 

o desemprego, a diminuição dos gastos públicos em políticas sociais, a 

sobreposição dos interesses individuais, consolidam a adoção de um novo modelo 

de desenvolvimento, redirecionando os discursos na área educacional. À educação 

é atribuído, exclusivamente, um caráter instrumental para o crescimento econômico. 

E incorpora padrões de sustentabilidade, racionalidade e eficiência, frente ao desafio 

de reduzir a pobreza e desenvolver recursos humanos.  

O conceito de desenvolvimento humano sustentável, presente na Conferência 

das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, difundido nos 

documentos da Agenda 215 (Brasil, 1992) instaura um novo paradigma de 

crescimento baseado em estratégias alinhadas ao critério da eficiência. As 

necessidades humanas devem ser atendidas de forma eficiente, ao menor custo dos 

recursos ecológicos e humanos, e a educação é fundamental para desenvolver a 

aceitabilidade dos novos padrões de produção e consumo. Esse posicionamento 

motiva ainda os indivíduos a desenvolver capacidades e potencialidades, a fim de, 

satisfazer suas próprias necessidades respeitando, ao mesmo tempo, os problemas 

e limites locais e globais. 

A esse respeito, Sacristán (2006), considera que as tendências globalizantes 

e suas concorrentes, o neoliberalismo e a sociedade informacional, provoca 

profundas transformações nos cinco eixos básicos das sociedades modernas. Esses 

eixos são: o papel do Estado, a estruturação da sociedade, o trabalho, a cultura e o 

                                                            
5 O documento defende que a educação em todos os níveis (básica a superior) e modalidades (formal, não 
formal e informal) é essencial para promover mudanças de atitude, comportamento e participação dos 
indivíduos (Agenda 21, capítulo 36, 1992) 
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sujeito, e, por conseguinte na educação, desde a forma de concebê-la, na hierarquia 

da valorização da função educativa, das prioridades das políticas educacionais, do 

planejamento dos currículos, dos procedimentos de controle das instituições 

escolares. 

Ao problematizar sobre as influências globais nas políticas e no sistema de ensino 

local, Torres (2001), argumenta que no mundo globalizado atual, caracterizado pelo 

neoliberalismo de mercado, os sistemas educativos deixaram de ser estritamente 

nacionais. A sua lógica de reprodução e transformação não pode ser compreendida sem 

a análise do papel dos organismos internacionais, bem como, dos interesses 

governamentais e demais organizações nas reformas e propostas para a educação. 

Podemos inferir que a ideia de educação como recurso para o desenvolvimento se 

consolida em duas vias. A primeira, como um investimento humano6 para aumentar a 

produtividade do trabalho contribuindo para o progresso econômico. A segunda via, se 

dá, com a inserção da educação dentro da categoria do desenvolvimento humano, na 

medida em que é uma forma de incentivar os indivíduos a melhorarem suas habilidades e 

participação nos problemas sociais. 

Na adoção das políticas voltadas para a educação, e em específico para o ensino 

superior em todo mundo, é notório o embate entre o Banco Mundial e a UNESCO, nas 

últimas duas décadas. O primeiro concebe a educação como um serviço de mercado, 

enquanto o segundo como um bem público. Ambos estabelecem relação de 

conformidade nos objetivos, pois, ao definirem os programas para as reformas 

educacionais, impõem, em certa medida um padrão ideológico e hegemônico para a 

educação.  Porém cabe aos governos nacionais adotarem ou não tais orientações.  

Neste sentido, a análise a seguir tem como ponto de partida verificar a 

relação estabelecida entre os objetivos desenvolvimentistas operacionalizado nas 

orientações e documentos produzidos pela UNESCO específicos para a temática da 

cooperação educacional no ensino superior. 

 

 

 

 

 
                                                            
6Resumidamente, o capital humano e uma forma de alívio da pobreza e impulso ao desenvolvimento do 
sistema capitalista, a educação promotora do capital fundamental para elevar a economia.   
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1.2 - Recomendações da UNESCO para a educação. 

A gênese da inclusão na agenda política internacional do tema educação, se dá a 

partir da fundação da ONU e a criação, dentro da sua estrutura organizacional de uma 

agência responsável pela cooperação educacional em todo o mundo, assim foi fundada a 

UNESCO. Embora outros organismos internacionais como o Banco Mundial e outras 

agências da ONU tenham incluído a educação em suas agendas, a UNESCO merece 

destaque., Conforme está registrado no art. I do documento que formalizou sua criação," 

a organização tem a responsabilidade de promover a cooperação internacional nos 

campos: educacional, científico e cultural, tendo como objetivo contribuir para a paz e 

segurança através da cooperação educacional". (ONU, 1945). 

Sobre os direcionamentos da UNESCO nas políticas brasileiras na atualidade, 

destacamos que após a realização da Conferência Mundial de Educação para Todos, o 

Ministério da Educação e a UNESCO , assinaram um amplo acordo de cooperação que 

resultou na elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (UNESCO, 2014). E 

em relação à educação superior, o documento “Desafios e perspectivas da Educação 

Superior Brasileira para a próxima década 2011-2021”, publicação fruto da parceria entre 

a UNESCO, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e o Ministério da Educação 

(MEC), norteia que as ações estratégicas e implementação das políticas devem promover 

e estimular:  
[…]i. fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados; ii. Uma 
articulação que englobe as quatro áreas: educação, ciência, tecnologia e inovação; 
iii. Estímulo aos programas de intercâmbio e à integração internacional da 
educação no país. (UNESCO; CNE, 2012, p.162, grifo autora).  

Justifica-se, assim, a necessidade de abordar as principais publicações sobre 

o tema conforme disposto no quadro a seguir: 
Quadro 1 Publicações norteadoras para educação superior UNESCO  

Ano  Documento 

1990 Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 
aprendizagem. 

1995 Política de Mudança e Desenvolvimento no Ensino Superior; 

1996 Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, 
intitulado “Educação: um tesouro a descobrir”. 

1998 Tendências da Educação Superior para o Século XXI; 

2008 Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe; 

2009 Conferência Mundial sobre Ensino Superior 

Fonte: Organizado pela autora, com base nas publicações UNESCO a partir de 1990. 
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A partir do início dos anos 1990, a UNESCO inicia uma fase conceitual da 

educação como “direito universal”. A apresentação da necessidade de mudanças e 

estímulo a novas modalidades educativas são expressos em documentos e 

indicadores que deveriam ser seguidos mundialmente. A ênfase recai sobre o 

respeito à diversidade cultural e a necessidade de ampliação de ofertas 

educacionais diversificadas e reforça o princípio da cooperação e o foco na redução 

da pobreza. A educação superior não é contemplada no documento, o remédio 

aconselhado para aliviar a pobreza e atingir o desenvolvimento humano é a 

promoção da educação básica.  

A recomendação de ampliação de sistemas educacionais diversificados, deve 

ser observada universalmente e por todos: organizações internacionais e locais, 

pais, alunos, comunidades locais e Estado. 

À educação é atribuído exclusivamente, um caráter instrumental para o 

crescimento econômico. As orientações dos organismos internacionais se 

direcionavam a um entendimento normativo e padronizado em todos os níveis de 

educação. A fim de corrigir as disparidades econômicas e satisfazer as 

necessidades básicas para aprendizagem é necessária a corresponsabilidade de 

todos. Portanto, a solidariedade internacional, é apresentada como um dos 

requisitos básicos, tal como exposto no artigo 10 da declaração [...] todas as nações 

têm valiosos conhecimentos e experiências a compartilhar, com vistas à elaboração 

de políticas e programas educacionais eficazes. (UNESCO, p.7, 1990). 

No documento: Política de Mudança e Desenvolvimento no Ensino Superior a 

UNESCO reafirma sua missão institucional quanto a: 
[...] manter, aumentar e difundir o conhecimento [...] através do     
encorajamento de cooperação entre as nações em todos os ramos da 
atividade intelectual, inclusive na troca internacional de pessoas ativas no 
campo da educação, ciência e cultura.  (UNESCO. 1995, p, 89). 

Destaca-se que no prefácio do documento: Política de Mudança e 

Desenvolvimento no Ensino Superior (1995), elaborado por Mayor, o autor apresenta 

a publicação como um “compasso intelectual” para o revigoramento do ensino 

superior no século XXI. Ao traçar um panorama de mudanças para o ensino 

superior, o autor argumenta que esta modalidade de ensino necessita responder a 

três grandes desafios:  
- Relevância que significa o papel e o espaço do ensino para a sociedade, 
cobrindo, portanto, sua missão e funções, programas, conteúdo, sistemas de 
divulgação, assim como a equidade e questões de financiamento e 
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responsabilidade pelas contas, ao mesmo tempo enfatizando a liberdade 
acadêmica autonomia institucional como princípios fundamentais para 
assegurar e enaltecer a relevância; 

- Qualidade defendida como um conceito multidimensional envolvendo todas 
as principais funções e atividades do ensino superior e; 

- Internacionalização, a característica inerente ao ensino superior que tem 
crescido consideravelmente na última parte deste século. (UNESCO, 1995, p. 
27). 

De acordo com o documento, a internacionalização é um reflexo do caráter 

universal do aprendizado, alinhado aos princípios da solidariedade e da civilidade 

em busca do avanço da ciência. No entanto, no próprio documento, há ponderações 

quanto à dinâmica da migração definitiva dos estudantes ou “fuga de cérebros”, bem 

como, o fato de que a mobilidade é acessível apenas aos que podem arcar com os 

custos envolvidos (UNESCO, 1995, P.41).   

Contribuindo para esta problematização, Dias (2002, p. 35), analisa as 

políticas de internacionalização do ensino superior e esclarece que, no mundo 

perante o contexto do neoliberalismo, há no ensino superior uma grande tendência à 

comercialização da educação. Esta, tratada como mercadoria, torna-se um divisor 

de riquezas no mundo e corre o risco de se tornar um fator adicional de dominação 

por parte de poucos e de exclusão da maioria.  

Santos ao discorrer sobre as transformações nos processos de conhecimento 

e as necessidades do mundo global, ressalta que o enfrentamento a mercantilização 

da educação superior exige uma resposta pró ativa. Essa resposta está na 

promoção de alternativas de pesquisas, de formação, de extensão, de organização 

que apontem para a democratização do bem público universitário. Ou seja, para o 

contributo específico da universidade na definição de solução coletiva dos 

problemas sociais, nacionais e globais (SANTOS, 2005, p 61). 

Em 1996, foi elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, a pedido da UNESCO, a publicação denominada “Educação: um tesouro 

a descobrir”. O Relatório reconhece que a globalização favorece os países ricos e 

que os mais pobres permanecem sob o risco de serem excluídos. Com base nesse 

diagnóstico, estabelece uma série de indicativos que deverão ser observados pelos 

governos. Sobretudo os dos países pobres, para que enfrentem as tensões postas 

pela realidade da mundialização capitalista. Ele expressa que os novos objetivos da 

educação devem ser pautados em fazer com que os indivíduos possam fortalecer e 

descobrir seu potencial a fim de permitir alcançar o desenvolvimento pleno e integral. 
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As diretrizes educacionais que os países deveriam seguir para o 

desenvolvimento da sociedade, frente às incertezas que a modernidade imprime às 

organizações, às sociedades e a própria vida dos indivíduos, foram publicadas em 

1972 no relatório Fraure. Em seguida e ratificadas por Delors (1996), no documento 

“Educação um Tesouro a Descobrir”. Assim, a legitimação do discurso da 

aprendizagem ao longo da vida, se sustenta por ser considerada como uma 

condição de sobrevivência dos indivíduos no contexto do alargamento de incertezas 

e atualmente ao mesmo tempo possibilita o aumento da empregabilidade. 

Conforme apontam as publicações de Fraure (1972) e Dellors (1996), para 

formar profissionais que atuem em uma sociedade que exige respostas em 

contextos de incertezas, se faz necessário aceitar a existência de novos vínculos, 

sujeitos e direitos. Eles devem ser pensados sobre outro prisma, com implicações 

para uma mudança de paradigma na aprendizagem. No próximo capítulo, serão 

detalhados os conceitos e as implicações do paradigma da aprendizagem ao longo 

da vida defendido nas publicações. 

Especificamente, sobre o tema cooperação educacional, as normatizações 

difundidas pela UNESCO estão centradas nos processos de desenvolvimento 

humano e social. Esses processos tem como base a convivência pacífica entre os 

povos e a formação dos indivíduos, pautada no sentido da livre circulação das ideias 

e da abertura cultural, que possibilita o avanço educacional. O documento destaca 

que “A universidade deve ocupar o centro do sistema educacional [...]” (UNESCO, 

1996, p.34) e de que a universidade deveria desempenhar quatro funções 

essenciais:  
1. preparação para a pesquisa e para o ensino; 2. Oferta de uma formação, 
em diferentes áreas, bastante especializada e adaptada às necessidades da 
vida econômica e social; 3. Abertura a todos para responder aos múltiplos 
aspectos do que se designa por educação permanente, em sentido lato; 4. 
cooperação internacional (UNESCO, 1996, p. 34).  

No capítulo nono, há também orientações voltadas à cooperação 

internacional: “educar a aldeia global”. Esse capítulo enfatiza a cooperação como 

função das universidades, e a sua necessidade no processo educacional. 

Igualmente, indicam que se deve atuar com parceria e não com assistencialismo. 

Procurando buscar aliança com países que enfrentam problemas semelhantes, 

constituir indicadores avaliativos dos sistemas educacionais, e, finalmente, promover 
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intercâmbios e buscar a flexibilização/harmonização com as legislações 

internacionais (UNESCO, 1996, p. 37/38). 

Dentre as orientações do capítulo nono, destacamos um dos objetivos 

principais desta pesquisa, que examinaremos no segundo capítulo. 
A necessidade de uma cooperação internacional – que deve ser repensada 
radicalmente – é válida também para a área da educação; trata-se de uma 
questão que implica não só os responsáveis pelas políticas educativas e os 
professores, mas também todos os atores da vida coletiva. (UNESCO, 
1996, p. 37, grifo autora). 

Essa posição reforçada por Delors (1996), indica que os processos 

educacionais devem ser amplos, conferindo legitimidade às ações educacionais (não 

formais e informais) como possibilidade de formação frente às dificuldades impostas 

pela atual lógica das relações no mundo globalizado. 

Sobre as transformações do mundo global e a necessidade de mudanças no 

modelo atual educativo, Santos argumenta que:  
As transformações da última década foram muito profundas e apesar de 
terem sido dominadas pela mercadorização da educação superior, não se 
reduziram a isso. Envolveram transformações no processo de conhecimento 
e na contextualização social do conhecimento. Em face disso não se pode 
enfrentar o novo contrapondo-lhe o que existiu antes. [...] A resistência tem 
de envolver a promoção de alternativas de pesquisa de formação, de 
extensão, de organização que apontem para a democratização do bem 
público universitário, ou seja, para o contributo especifico da universidade na 
definição de soluções coletivas dos problemas sociais, nacionais e globais.  

Na Conferência Mundial sobre Ensino Superior (1998) convocada pela 

UNESCO, em Paris, derivaram duas publicações: “Declaração Mundial sobre a 

Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação” e “Marco de ação prioritária para a 

mudança e o desenvolvimento da educação superior”. São ambas estruturas 

voltadas para as normatizações e padronizações como resposta aos desafios dos 

sistemas de educação superior, considerando que: 
A educação superior tem dado ampla prova de sua visibilidade no decorrer 
dos séculos e de sua habilidade para se transformar e induzir mudanças e 
progressos na sociedade. Devido ao escopo e ritmo destas transformações, 
a sociedade tente paulatinamente a transformar-se em uma sociedade do 
conhecimento, de modo que a educação superior e a pesquisa atuam agora 
como componentes essenciais do desenvolvimento cultural e 
socioeconômico de indivíduos, comunidades e nações. (UNESCO, 1998, 
p.20, grifo nosso) 

A educação, influenciada pelas transformações ocorridas na sociedade 

contemporânea, assume nova função social e finalidade apresentando-se como fator 

decisivo para a manutenção de uma nação em posição de competitividade no 

mundo globalizado. Na sociedade do conhecimento, o aumento da produtividade 
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está diretamente vinculado ao capital intelectual. Assim, a finalidade da educação 

preconizada nos documentos é voltada para o acompanhamento das mudanças 

tecnológicas da chamada sociedade do conhecimento, visando a formação de um 

“novo homem”, apto a adaptar-se às demandas de mercado.  

A difusão da ideologia do “conhecimento” e a produção de documentos 

específicos gerados pela Conferência Mundial de Educação Superior de 1998 

(UNESCO, 1998), ao introduzir certa competição entre as nações, também reforçam  

reforça o papel do Estado no processo de transformar a educação superior em 

estratégia fundamental para o desenvolvimento.  

Morosini (2006) salienta que um dos processos de internacionalização da 

universidade, no contexto da globalização, tem como um dos aspectos centrais a 

construção do “estado do conhecimento” ou estado quantitativo/qualitativo em 

periódicos eletrônicos internacionais sobre um determinado objeto. Sobrinho (2005, 

p.75) contribui para a temática ao destacar que quem detém o conhecimento, 

também tem o poder de criar e assegurar as normas e direitos que regem a posse, o 

valor e os usos desse capital. 

Especificamente sobre a cooperação educacional Sul-Sul, esta é destacada 

na Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e 

Caribe (2008). As orientações preconizam a necessidade de se construir um Espaço 

de Encontro Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior, bem como, 

expandir e consolidar a cooperação, com as outras regiões do Mundo, 

prioritariamente, com os países africanos. 

Na segunda Conferência Mundial de Ensino Superior que ocorreu em 2009, 

as orientações destacam ações combinadas voltadas à flexibilidade e a um 

tratamento comercial da educação, que pode ser observado pela incorporação ao 

texto dos termos globalização da educação e educação superior transfronteiriça 

(UNESCO, 2009, p.4) 

Ao analisar o conjunto de diretrizes publicadas pela UNESCO, incluindo o 

documento "Desafios e perspectivas da educação superior brasileira para a próxima 

década" (2010), observa-se que embora os pressupostos operem a cooperação 

educacional na perspectiva da solidariedade, nas ações estratégicas predominam os 

padrões de análise macroeconômicas para o desenvolvimento. 

Por essa via, a racionalidade científica e tecnológica se tornou o eixo condutor 

da sociedade contemporânea e esta previsão atua na elaboração das diretrizes 
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educacionais, ancorando o projeto formativo a um fim utilitário e econômico. De 

acordo com Santos (2004), o paradigma das sociedades tecnologicamente 

avançadas evidencia a transição de uma concepção de mundo geradora de um novo 

conceito de sociedade. Nos documentos publicados pela UNESCO, observa-se que 

nas últimas décadas há um caráter ambivalente.  Se por um lado, há um reforço da 

tendência pragmática-econômica focada na sociedade do conhecimento, por outro, 

há certa possibilidade de transcendência ao definir os quatro pilares da educação 
7no sentido do desenvolvimento de projetos formativos voltados para a integralidade 

do ser humano. 

A comissão Delors, ao propor uma educação capaz de fazer nascer um 

espírito novo, sustentado pelos quatro pilares considerados as bases da educação 

ainda expõe também no documento a expressão “utopia” ao mencionar tais ideais 

educativos. O fato real é que, todos estes ideais parecem inatingíveis para o modelo 

de educação ainda vigente. Se considerarmos somente o modelo da Educação 

Formal, a proposição parece ainda mais distanciada. O relatório explicita isso 

quando afirma que é preciso encorajar todas as iniciativas de base, desenvolver o 

intercâmbio e o diálogo, saber escutar os homens e as mulheres no seu dia-a-dia 

(DELORS, 1996, p.208).  

Considerando que os problemas atuais não são mais resolvidos a partir de 

uma única perspectiva, Delors explicita a necessidade de fundar novos pilares, pois, 

os que sustentam o modelo educativo vigente apresentam limitações. Assim sendo, 

aponta como possibilidade disponível ao modelo atual, a valorização da experiência 

social que ocorre em espaços diferenciados. Essa experiência permite o encontro 

com o outro recriando saberes e valores, possibilitando ao ser humano extrapolar o 

mero nível de reprodução do conhecimento, passando a agir no mundo e na 

resolução de seus problemas cotidianos. 

É por considerar o conteúdo e os diferentes espaços e tempos de ensinar e 

aprender, que as teorias pós-críticas em educação entendem como legítimo 

reconhecer e investigar a existência e o funcionamento de pedagogias culturais. De 

acordo com (Costa apud Fontes 2014) “a coordenação e a regulação das pessoas 

                                                            
7 O Relatório Jacques Dellors, editado pela primeira vez no Brasil, em 1997, sinalizando os desafios do futuro 
apresentou os quatro eixos fundamentais e norteadores da educação no século XXI, os quatro pilares, aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, caracterizam-se por contemplar 
questões sobre o processo de produção do conhecimento, assim como questões do relacionamento e resgate 
do ser humano. 
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não se dá apenas pelos discursos circulantes nos espaços pedagógicos 

institucionalizados como as escolas. Nesse sentido, é possível afirmar que, tal como a 

educação escolar, “as outras instâncias culturais também são pedagógicas, também têm 

uma ‘pedagogia’, também ensinam alguma coisa” (SILVA, T., 2005, p. 139).  

As reformulações engendradas por tais teorias favorecem a diminuição das 

fronteiras do conhecimento. Nisso implica o reconhecimento de que, de maneira 

extrínseca à escola, há outras tantas pedagogias penetrando na vida cotidiana. 

Entretanto não autoriza, o campo educacional a se furtar à sua problematização, devendo 

evidenciar seus ensinamentos e seus efeitos sobre processos de formação humana. 

Com base na argumentação exposta, depreende-se que a dinâmica de 

internacionalização gera, portanto, um desafio ambivalente. Por um lado, ela cria a 

promessa de uma espécie de “cosmopolitismo acadêmico”, reforçado pelos discursos e 

compromissos institucionais de cooperação. Onde se enfatiza que a presença de 

pessoas de culturas distintas é vista como um elemento de enriquecimento dos 

ambientes de reflexão teórica, por adicionar novos pontos de vista e favorecer a relação 

com o “Outro”. Contudo, a ideia de que a mobilidade se organiza como um processo 

marcado pela nova ordem educativa a “sociedade do conhecimento” nos remete a não 

perder de vista certa “força simbólica”. Ela existe entre as nações e pode ser observado 

no impacto exercido pelos critérios de escolha dos países hospedeiros pelos estudantes 

e respectivas famílias. Como também a questão de que o discurso de fluidez acadêmica 

não pode obscurecer  outra característica deste processo, o fato de que a mobilidade 

internacional não é acessível a todos.  

De acordo com Ball (2001), a educação é um assunto de políticas globais e 

locais e tem sido vista como uma "oportunidade de negócios".  Cada vez mais políticas 

sociais e educacionais são articuladas à competitividade econômica. As teorizações do 

autor apontam para a interligação da instância global (macro contexto) e local (micro 

contexto) e suas mútuas influências e potencialidades de resposta no micro contexto.  

Embora cada contexto possua suas características e especificidades, eles se 

relacionam e dialogam compondo um ciclo de produções e ações.  

Para entender as correlações entre o conjunto de orientações citadas (macro 

texto) e as políticas adotadas no Brasil (microtexto), resgataremos alguns 

posicionamentos assumidos pelo Brasil acerca da cooperação educacional e, no 

caso específico, da cooperação no PEC-G. 
 



43 
 

1.3- Articulação entre as orientações da UNESCO e a política de cooperação 
técnica e cultural brasileira 

A historiografia das universidades brasileiras, de acordo com Favero (1968) e 

Cunha (2007), são marcadas pela presença de intelectuais franceses e 

principalmente, especialistas norte-americanos. Aqueles com propósitos 

eminentemente acadêmicos e estes no âmbito da cooperação técnica educacional 

estruturando o sistema de educação superior. Assim, pode-se destacar em um 

primeiro momento, a motivação se dava no interesse da formação da elite nacional e 

na política de impulsionar o desenvolvimento nacional do país.  

A fase equivalente aos anos 60- 80 teve forte influência da assistência técnica 

e financeira da USAID com objetivo desenvolvimentista. A participação da 

cooperação educacional norte americana é evidenciada no relatório da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI produzido pela UNESCO: 
[…] quanto ao modelo dos Estados Unidos, realmente, não há mais o que se 
aprender com ele. O que o modelo tinha de bom (a dinâmica e a flexibilidade do 
sistema de créditos, por exemplo) e de ruim (sobretudo o conteúdo padronizado) 
foi aplicado no Brasil com as leis de 1968. (UNESCO, 2012. P. 58).  

Em relação ao período iniciado nos anos 1990, Leher (2005), argumenta que a 

falta de investimentos públicos na educação superior, culminou em um processo de 

mercantilização acadêmica nacional e global em busca de atrair estudantes e 

investimentos externos para as instituições de ensino. Este reordenamento das 

instituições foi contemplado no Plano nacional de Educação - PNE, aprovado em 2001. 

Esse plano foi uma ação voltada para o desenvolvimento nacional a promoção da 

mobilidade acadêmica, a saber, “ [...] tem como missão contribuir para o desenvolvimento 

do País e a redução dos desequilíbrios regionais, nos marcos de um projeto nacional” 

(BRASIL, 2001), sendo a cooperação internacional uma das alternativas para esse fim. 

Já as relações de cooperação acadêmica sul-sul, é uma estratégia ativa no 

sentido de atrair divisas por meio da mobilidade acadêmica, com a criação da 

Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), e da Universidade 

Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira (UNILAB) e com a consolidação e expansão 

de programas de cooperação direcionada ao continente Africano. Tais inciativas 

contribuem para a inserção do sistema de ensino superior brasileiro em uma nova ordem 

educativa denominada pela UNESCO como "sociedade do conhecimento".  
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Ao partir do pressuposto de que o processo de cooperação educacional no Brasil 

tem como referência a criação das primeiras universidades em 1930, elaboramos o 

quadro a seguir identificando os momentos de importância política que influenciaram os 

direcionamentos da cooperação educacional no ensino superior, a saber: 
Quadro 2: Fases da Cooperação Educacional no Brasil  

FASES PROGRAMAS PROVEDORES MOTIVAÇÃO 

 
Anos  
30 e 50   

Programas de cooperação acadêmica 

internacional com ênfase nas missões que 

traziam professores visitantes   

Programa Convênio de Graduação PEC -G 

Universidades 

estrangeiras e 

brasileiras. Min. das 

Relações Exteriores  

Política - Acadêmica: 

fortalecimento do projeto 

acadêmico das 

universidades emergentes. 

 
 
 
Anos  
60 e 80  
 

Programas de cooperação acadêmica 

internacional com ênfase na presença de 

consultores e na concessão de bolsas de 

estudos para realizar mestrado/doutorado no 

exterior. 

Programa Convênio de Graduação (adesão 

dos países africanos)Programa Convênio de 

Pós Graduação PEC-PG 

Agências e ONGs 

internacionais e 

Governo brasileiro 

 

Ministério das 

Relações Exteriores 

Política - Econômica 

reestruturação do sistema 

educacional superior em 

consonância com viés 

utilitarista de 

desenvolvimento e 

progresso. 

Consolidação das trocas e 

acordos comerciais.  

 
 
 
Anos 
1990 a 
2009.  
 
 
 

Programas de cooperação acadêmica 

internacional com ênfase na formação de 

grupos de estudo e pesquisa em torno de 

temas estratégicos e de interesse partilhado. 

Concessão de bolsas de estudos para 

realizar doutorado no exterior em áreas 

classificadas como estratégicas e sem 

tradição de pesquisa no País. 

Programa Ciências sem Fronteiras - 2010  

Ação conjunta 

interministerial 

MEC/MRE/MCT 

 

 

CAPES/ CNPQ 

 

 

 

Globalização acadêmica e 

econômica. 

Ênfase em estratégias 

voltadas à 

internacionalização 

alinhadas a sociedade do 

conhecimento. 

Internacionalização da 

produção do conhecimento 

 
 
2010 a 
atual 

Universidade Federal da Integração 

Internacional da Lusofonia AfroBrasileira 

(UNILAB) -2010 

Universidade Federal da Integração Latino – 

Americana (UNILA) - 2012 

Convênios de Cooperação América Latina e 

Ásia 

Programa de Cooperação Educação como 

Ponte Estratégica Brasil e África - 2013. 

IFES brasileiras  

 

 

Ação conjunta 

interministerial e 

Orgãos 

governamentais 

internacionais 

Integração regional de 

caráter inclusivo   

Captação de estudantes 

Expansão e incremento de 

trocas e acordos 

comerciais.  

 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos documentos BRASIL. MEC. Gabinete do Ministro. Educação 
como Ponte Estratégica Brasil – África. Brasília, DF, 2013. Relatório elaborado pela UNESCO 

Internacionalização da Educação Superior no Brasil. Brasília, DF, 2013. 
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A lei de diretrizes e bases da educação - LDB (BRASIL,1996) no art. 43 

conceitua a internacionalização como uma estratégia para “promover a divulgação 

de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem como patrimônio 

da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação”. De acordo com a LDB, a internacionalização 

acadêmica é uma estratégia de qualificação, bem como, um processo de promoção 

e divulgação acadêmica.  

Miura (2006) argumenta que a partir do final da década de 1980, a 

abordagem que enfatizava as atividades de cooperação internacional, mobilidade 

estudantil, e relações acadêmicas internacionais. Além de ser uma resposta às 

transformações produtivas e econômicas é também um processo, ou seja, a 

internacionalização teria que integrar a dimensão intercultural, internacional e global 

no interior das propostas e funções tradicionais das universidades (pesquisa, ensino 

e extensão).  

Conforme análise documental, a dimensão internacional do ensino superior 

brasileiro, se dá de duas maneiras, a saber: por meio de mobilidade acadêmica na 

graduação, e mediante o fortalecimento e expansão dos Convênios de Cooperação 

com Países da América Latina e do continente Africano. Nesta última modalidade, 

destaca-se o Programa Estudante Convênio de Graduação PEC-G, oficialmente 

instituído em 1965, e que tem sido priorizado nas agendas de governo na última 

década. 

Há uma importância particular no PEC-G, por ser um instrumento diferenciado 

de política pública pois elege a cooperação de fora do centro8 . É também um 

programa de divulgação da língua portuguesa ao promover um maior estreitamento 

cultural com os países participantes, além de ser o programa que mais traz 

estudantes do continente africano para realizar sua formação no Brasil. É 

interessante não perdermos de vista que uma das características mais salientes da 

globalização é a permanente relação hegemônica e desigual, e a tendência a se 

reproduzir inclusive nos limites cultural/científico. Desta forma, a literatura reconhece 

algumas manifestações do processo de cooperação/internacionalização da 

educação como a expressão de uma espécie de colonialismo pós-moderno 

(SANTOS, 1999). 

                                                            
8 Países hegemônicos politicamente. 
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Deve-se considerar que existe um entrelaçamento entre: as agendas em nível 

global e as prescrições políticas educacionais locais. Preconizando que o acesso e a 

produção do conhecimento se constituem em uma dinâmica marcada pela "ordem 

educativa do conhecimento" uma vantagem competitiva, ou ainda, aproximando-nos 

da afirmação de Shiroma, Moraes e Evangelista (2002), o desenvolvimento de 

políticas públicas de caráter social desempenha papel estratégico na gestão do 

Estado capitalista. 

Frente ao processo sobre o qual não há protagonismo dos países periféricos, 

a adaptação e busca de criação de modelos de inserção no mundo global não deixa 

de ter em conta suas características culturais e socioeconômicas. Assim, como os 

interesses do desenvolvimento nacional e a expansão da área de influência, está 

também a estratégia adotada pelo governo do Brasil em direção aos países do 

continente africano. 

 

1.4 - Diálogos entre o Brasil e a África  

A historiografia das relações entre o Brasil e o continente africano se cruza 

com a chegada dos colonizadores europeus, em períodos muito próximos, e 

posteriormente, orientada pelo interesse econômico. Esta relação é caracterizada 

por períodos de aproximação e afastamento.   

De acordo com Saraiva (2002), no século XX as relações entre Brasil e África 

oscilaram por haver certo desejo de distanciamento da sociedade brasileira, apoiada 

pela elite, que vislumbrava se aproximar aos padrões culturais das nações europeias 

modernas. Após a Segunda Guerra, o Brasil estava empenhado em se desenvolver 

e obter maiores influências regionais, mas ainda seguia apoiando a política colonial 

na África. Apenas com a criação da Divisão de África do Itamaraty é que se inicia, 

por parte do Brasil, uma política de solidariedade ao esforço independentista da 

África negra. 

Em relação a essa política externa adotada pelo Brasil, Visentini (2010), 

pontua uma postura de aproximação que foi adotada tendo como base o 

posicionamento favorável ao princípio de autodeterminação dos povos9 colonizados, 

                                                            
9 De acordo com a carta da ONU (1945) no tocante à cooperação internacional de caráter cultural e 
educacional visa: “criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias as relações pacificas e 
amistosas entre nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da 
autodeterminação dos povos.  



47 
 

especialmente sob o domínio português. Este princípio possibilitou o 

estabelecimento de uma série de acordos culturais inclusive a criação do PEC G. No 

que se refere ao discurso culturalista10 Saraiva (2012. p. 35), destaca que a ênfase 

dada aos laços históricos e à noção de dívida histórica, é um espaço de construção 

de uma brasilidade. 

Ao analisar as relações entre Brasil e África, Lechini (2008), as interpreta 

como uma especificidade do Estado Brasileiro. Entretanto, ela adverte que é 

importante não perder de vista que, para além dos laços históricos a nos unir, a 

intensificação das relações diplomáticas e comerciais com o continente africano é 

também uma expansão política e comercial da área de influência. 

O autor discorre que as relações internacionais entre Brasil e o continente 

africano datariam do final da década de 50 e início dos anos 60. Não confundido 

relações internacionais político-diplomáticas, com relações histórico-culturais entre 

Brasil e África. Estas últimas existiram desde o que começou a se configurar como 

Brasil. Não é um acaso que o Brasil tenha se voltado, diplomaticamente, para a 

África na década de 60, pois, é nesse período que muitos países africanos se 

tornam independentes.  

Até então, torna-se delicado classificá-las enquanto relações internacionais, 

uma vez que não havia até então diálogo direto entre Estados africanos e o Estado 

brasileiro. As transações geralmente tinham de passar pela Inglaterra, França ou 

Lisboa. Essas relações, que eram tanto comerciais quanto político-diplomática entre 

África e Brasil, teriam sido conduzidas especialmente por meio da presidência e do 

Itamaraty. E, nesse período, apontavam primeiramente para os países de língua 

inglesa e francesa e para só posteriormente alcançar os países de língua 

portuguesa.  Fato que foi intensificado após o reconhecimento, por parte do Brasil, 

das independências das ex-colônias portuguesas, de maneira que, a lusofonia ou 

mesmo a herança cultural, não foram um elemento agregador neste primeiro 

momento.  

Mungói (2006) salienta que a instalação das primeiras embaixadas no 

continente africano, na década de 60, permitiu que o Brasil estabelecesse acordos 

de cooperação cultural e técnica com alguns países da África Subsaariana. O 

primeiro grupo de estudantes africanos veio ao Brasil na década de 60 e era 

                                                            
10 De acordo com Saraiva (2002) ”as relações diplomáticas entre Brasil e África até o período atual 
enfatizam os laços históricos, culturais e a contribuição da presença africana na constituição do país”. 
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constituído por 16 estudantes de Senegal, Gana, Camarões e Cabo Verde. 

Entretanto, foi com a implementação do PEC-G nos fins dos anos 70 que a presença 

dos estudantes africanos nas universidades brasileiras se tornou significativa. Trata-

se de um período em que a universidade e a pesquisa se consolidam no Brasil e os 

países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, conquistam suas 

independências (MUNGÓI, 2006. p. 28). 

A política realizada durante o regime militar, segundo Saraiva (2002), 

privilegiou estratégias geopolíticas, devido ao fato de os países africanos em fase de 

libertação do regime colonial, receberem apoio dos países alinhados ao regime 

socialista. Portanto, no período de 1961-1969 há  certo recuo em relação ao período 

anterior, no tocante a uma diversificação de parcerias políticas e culturais, 

privilegiando apenas países africanos que já se encontravam independentes.   

Na década de 90, o no período dos governos Fernando Collor e Fernando 

Henrique Cardoso, as relações com o continente africano não receberam destaque. 

Ao contrário, o autor discorre que teria ocorrido um esvaziamento das políticas 

voltadas para África nos anos 90 devido à falta de vontade política por parte do 

Brasil que redirecionou seus esforços para a cooperação com os países do Norte. 

Segundo Mungói (2006), nos dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva as trocas e relações entre o Brasil e os Estados Africanos foram retomadas e o 

número de embaixadas ampliadas para 39 enquanto no governo anterior não 

passou de 16 embaixadas. 

No âmbito da cooperação educacional, a inclusão na agenda política 

brasileira do continente africano é priorizada no Governo Lula (2003-2010)11. 

Durante este período foram assinados 55 acordos bilaterais com mais de 20 países 

africanos.   De acordo com Visentini (2014), o discurso da “obrigação e dívida 

histórica e social” contribuiu para a formalização de uma agenda permanente. Essa 

agenda, que além do inegável espaço de consolidação da atuação das empresas 

brasileiras dos setores energéticos e de infraestrutura, incluiu também questões no 

âmbito das políticas educacionais e sociais de inclusão. 

Na agenda dos programas voltados para a cooperação, e desenvolvida a 

partir de 2004, estão algumas ações, a saber: o apoio aos programas de agricultura 

familiar, bem como, no campo da industrialização agrária, com apoio da Empresa 
                                                            
11 Na conferência do Fórum Brasil -  África, realizada em 2012 Johanesburgo/ África do Sul, o discurso do 
presidente Lula enfatizou que “o século XXI deve ser o século dedicado ao continente africano”. 
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, formação da universidade pública 

de Cabo Verde, transferência tecnológica nos campos dos medicamentos retrovirais 

contra o HIV e demais patologias tropicais, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz – 

FIOCRUZ.  Além da transferência de experiências do modelo brasileiro de pequenas 

e médias empresas, conduzida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE). No contexto das iniciativas de cooperação técnico-

científica Brasil-África, foi instituído, o Programa de Cooperação Temática em 

Ciência e Tecnologia (Pró-África). Ele foi direcionado para iniciativas de 

desenvolvimento nas áreas de ciências humanas e sociais, na preparação de 

programas e projetos na área de educação técnica, com apoio do Sistema SENAI-

SESI e o curso de formação de professores, promovido pelas universidades federais 

brasileiras na modalidade semipresencial (BRASIL, 2004)  

De acordo com o MRE, a partir de 2003, o desempenho político do Itamaraty 

na condução dos acordos de cooperação técnica com a África, propiciou as 

condições culturais para aumentar a presença dos estudantes africanos no Brasil. 

Assim sendo, podemos inferir que a cooperação demanda, portanto, de ações que 

antes não eram harmônicas e não dependiam apenas da existência de interesses 

compartilhados, mas que através de um processo de negociação passa-se de uma 

tensão conflituosa a uma mútua adaptação de interesses políticos e econômicos e 

também culturais na ampliação desses laços, conforme as Diretrizes da Cooperação 

Educacional – DCE: 
A relação entre os países não está ligada apenas a questões estratégicas de 
alçada do Estado, como a segurança das fronteiras, o diálogo político entre 
altos representantes e a defesa de setores do comércio exterior. Até meados 
do século passado, questões como essas dominavam quase integralmente a 
agenda das relações internacionais. Na atualidade, entretanto, outras 
dimensões da interação entre atores internacionais vêm ganhando 
importância. A educação é um dos temas que diversificaram as relações 
internacionais nas últimas décadas. Parte de uma agenda positiva, ou seja, 
que implica em ações de benefício mútuo para os países, o tema está 
fortemente ligado ao desenvolvimento econômico e social, à cooperação 
internacional e à promoção da convivência cultural das sociedades. Por meio 
das ações de cooperação educacional, a Política Externa Brasileira age em 
pelo menos três vertentes: Economicamente; Politicamente e Culturalmente “ 
(BRASIL, 2016). 

Dos agentes governamentais que promovem a cooperação educacional, a 

DCE é o órgão responsável pelos temas ligados à educação no MRE. De acordo 

com o documento legal, o âmbito cultural faz parte de uma vertente perceptivelmente 
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positiva e promove relações de pluralidade e respeito, contribuindo para projetar o 

Brasil como país cuja atuação internacional é solidária, a saber:  
Culturalmente, a convivência, o aprendizado do idioma e a troca de 
experiências contribui para o estreitamento de laços entre as sociedades. 
Com isso, tem-se a formação de uma cultura de integração, de conhecimento 
mútuo das realidades de outros países, em meio a uma forte significação 
humanista. Como resultado, aumenta-se a compreensão mútua e a 
tolerância. (BRASIL; 2016. p.1)  

Torna-se interessante a vinda desses estudantes quando se tomam como 

ponto de partida os aspectos da concomitante troca de experiências e diversidade 

cultural que liga o continente africano ao Brasil. Se, por um lado, a manifestação da 

diversidade cultural causa reações de distanciamento e aproximações, ela pode 

despertar, por outro lado novas percepções e interrogações sobre si mesmo. 

As transformações e as problemáticas contemporâneas impõem 

questionamentos aos conceitos e concepções, até então considerados únicos ou 

verdadeiros. Homens e mulheres numa tentativa de dar resposta aos problemas e 

questões do dia-a-dia, efetivam atividades que fazem emergir processos de 

aprendizagem e novas concepções de conhecimento.  

Segundo Santos (2010), é fundamental que se amplie o horizonte das 

pessoas por meio da valorização de suas experiências e práticas políticas e sociais 

alternativas do cotidiano O autor ressalta a importância de dar visibilidade à 

diversidade, por meio da recuperação das práticas e dos diferentes saberes, que 

incluem as experiências do mundo da vida na promoção de novas formas de intervir 

na realidade. 

Morin (1997) defende que o objetivo do conhecimento não é fornecer uma 

resposta absoluta e completa em si como última palavra, mas é abrir o diálogo, 

interligando os diversos saberes para se chegar à compreensão da condição 

humana. E assim, consequentemente gerar novos valores que considere os 

diferentes aspectos da vida e reconheça que vida e aprendizagem não estão 

separadas. 

Conceber a cooperação educacional como um processo no qual mutuamente 

se agregam igualdades e diferenças, determina que sejam exploradas as 

concepções de cultura na perspectiva da educação intercultural.  
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1.5 - Interculturalidade 

Apesar da existência de documentos globais e locais que expressem as 

preocupações relativas aos aspectos plurais das culturas, é possível constatar que 

há uma dicotomia em relação à existência de elementos reguladores e 

centralizadores das culturas. Elas são consideradas hegemônicas, tendo em vista 

que não há ênfase nos documentos para a recuperação e produção do 

conhecimento a partir dos diferentes saberes e práticas diversas.  

No âmbito nacional, a inclusão da pluralidade cultural como tema transversal 

nos Parâmetros Curriculares Nacional (BRASIL, 1998) significou um avanço em 

reconhecer o valor da pluralidade e da diversidade cultural. Nessa direção, 

acrescenta-se um documento intitulado Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural, organizado pela UNESCO (2002).  Esse documento proclama princípios 

como a diversidade cultural, bem como, a forma com a qual ela se torna essencial 

para o desenvolvimento humano e a solidariedade internacional. Portanto, a 

UNESCO considera que a diversidade promove impactos nas relações entre a 

sociedade e o Estado. 

Segundo as orientações da UNESCO (2002), a cultura é central nos debates 

contemporâneos sobre a identidade, coesão social e o desenvolvimento de uma 

economia fundada no saber. No documento é reafirmado ainda que a cultura deve 

ser considerada como o conjunto dos traços distintos espirituais e materiais, 

intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que 

abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver junto, 

os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Essa declaração reafirma a 

recomendação da agência quanto à responsabilidade mútua entre as nações. 

Inclusive nos acordos de cooperação educacional e cultural nos quais as culturas se 

encontram e negociam os significados de maneira que se mantém a cultura própria 

sem sobreposições a outra.  

Nesse processo de compreensão da diversidade cultural como valorização do 

saber socialmente constituído, a UNESCO publica em 2010, o documento “Investir 

na Diversidade e no Dialogo Intercultural”. O documento aponta para a 

essencialidade ao promover ações de formação, a partir da perspectiva intercultural, 

para o desenvolvimento humano e, que as ações educativas não formais possuem 
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um importante papel nos processos de reestruturação social, por assegurar as 

especificidades culturais de cada grupo.  

No próximo capítulo, serão apresentados o conceito e os pressupostos da 

educação não formal. Por hora, ao analisar as orientações da relação da 

interculturalidade como potencialidade nas ações de formação, a educação não 

formal aparece com um caráter ambivalente. Se por um lado pode favorecer a 

manutenção da coesão social pelo estreitamento de vínculos relacionais entre a 

sociedade e o estado, por outro estimula o envolvimento do indivíduo e dos grupos a 

participarem das questões públicas com objetivo de reorganizar normas já 

constituídas. 

A compreensão da diversidade cultural como acesso ao desenvolvimento 

humano é coerente com o discurso da valorização do saber socialmente constituído, 

amparando-se nos pilares defendidos por Delors (1996), sobre a educação do 

século XXI. O “ser”, “fazer”, “conhecer” e “conviver” possibilitam, segundo a 

organização, uma visão ampla de mundo e de possibilidades frente às dificuldades 

impostas pela atual lógica de relações sociais no mundo globalizado. 

Articular a superação das desigualdades e reconhecer a diversidade 

sociocultural, implica romper com a visão linear de tempo e de espaço. Mas segundo 

Candau (2005. P 35), com base em Boaventura de Souza Santos (2003), anuncia 

que a questão não está em admitir a coexistência de diferentes culturas, mas em 

articular igualdade e diferença. 
A perspectiva intercultural quer promover uma educação para o 
reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais 
e culturais. Uma educação capaz de favorecer a construção de um projeto 
comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. 

Contribuindo com a problematização, Walsh (2009), baseando-se em Tubino 

(2005), propõe uma diferenciação entre os termos interculturalidade funcional e 

interculturalidade crítica. A partir da afirmação de que a crescente incorporação da 

interculturalidade no discurso oficial dos estados e organismos internacionais tem 

por fundamento um enfoque que não questiona o modelo sociopolítico vigente na 

maior parte dos países, marcado pela lógica excludente e concentradora, instalada 

pela “colonialidade moderna” (p.25). Nesse sentido, a interculturalidade é assumida 

como estratégia para favorecer a coesão social, assimilando os grupos 

socioculturais subalternizados à sociedade hegemônica. 
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O interculturalismo que a autora qualifica de funcional, apesar de ter como 

eixo central a inclusão da diversidade social, ainda assim é orientado a diminuir as 

áreas de tensão e conflito sem afetar as relações de poder vigente. No entanto, 

colocar estas relações em questão é exatamente o foco da perspectiva da 

interculturalidade crítica apontada pela autora como uma possibilidade contra 

hegemônica. A ter em vista que centraliza o reconhecimento da diversidade como 

constitutiva da democracia e capaz de assumir relações igualitárias por meio da 

“convivência e diálogo com o outro”. Assim sendo:  
 A interculturalidade crítica não se limita às esferas políticas, sociais e 
culturais, também se cruza com as do saber e do ser. Ou seja, se preocupa 
também com a exclusão, negação e subalternização ontológica e epistêmico-
cognitiva dos grupos e sujeitos racializados; com as práticas de 
desumanização e de subordinação de conhecimento – que privilegiam alguns 
sobre outros “naturalizando” a diferença e ocultando a desigualdade que se 
estrutura e mantem em seu interior. Mas, e adicionalmente, se preocupa com 
os seres de resistência, insurgência e oposição, os que persistem apesar da 
desumanização e subordinação. (2009. p. 23)  

A proposições de Walsh (2009) apontam para uma reflexão e ação sobre as 

concepções de decolonialidade a partir do diálogo com outros saberes como 

possibilidade de construção de espaços não hegemônicos de produção do 

conhecimento. De acordo com a autora, um processo intercultural é sobretudo uma 

prática política e epistêmica por permitir o reconhecimento de sociedades distintas e 

por favorecer processos educativos dialógicos. 

O programa PEC G apresenta-se como uma atividade de caráter cultural.                

Para tanto é preciso ações e práticas que promovam a interculturalidade, 

possibilitando espaços de recriação de valores ou nos situando nas argumentações 

de Walsh (2009) e Candau (2005) espaços e ações capazes de articular os 

diferentes saberes e aprendizagens. E entender a cultura nos seus aspectos 

dinâmicos e favorecer a ressignificação de significados dos processos de 

aprendizagem que se encontram na base do que nos torna humanos. 
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1. CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

A inserção do homem em um contexto social, histórico e cultural promove a 

construção de concepções e valores que consequentemente se refletem na maneira 

de ser e agir no mundo. Entretanto, as transformações e as problemáticas 

contemporâneas, impõem questionamentos aos conceitos e concepções até então 

considerados únicos. Desta forma alargam a noção de educação em função da 

emergência de processos educativos que passam ao largo das redes formais de 

ensino.  

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico, com base nos autores 

já explicitados, os quais têm como denominador comum a valorização da 

intersubjetividade. E como categoria de análise a linguagem, considerando o sujeito 

um efeito da linguagem, do discurso, da história, dos projetos de subjetivação 

reconhecidos a partir das ações e experiências ao longo da vida. Ao mergulharmos 

nas teorizações de Habermas, muitos desafios se colocaram diante de nós pelo fato 

do autor estabelecer um diálogo a luz do pensamento sociológico clássico ao 

contemporâneo.  Nas reflexões que seguem, procuramos resumidamente situar o 

projeto de formação moderno no tempo que remonta ao pensamento iluminista até a 

atualidade. Será apresentado em linhas gerais, as críticas ao modelo de formação 

da modernidade e como Habermas, Morin, Gohn e os demais autores citados 

argumentam que é possível complementar o projeto inacabado de formação.  A 

partir destes conceitos e teorizações, acreditamos ser possível compreender de que 

maneira a aprendizagem social contribui para abrir novos espaços possíveis para 

uma formação humana. 

 

2.1 A Formação no Contexto do Pensamento Pós-Moderno. 

A formação (Bildung) ao contrário da educação não é algo que possa ser 

obtido, tão somente, por meio de uma atividade de ensino-aprendizagem 

convencional, mas, exige sim independência e autonomia e se efetua como um 

autodesenvolvimento. De acordo com Freitag (2005b, p123) a Bildung é apreendida, 

por excelência, da formação de si pelo cultivo de bens como a responsabilidade e a 

liberdade. Ou ainda como argumentado por Bolle (1997) a Bildung é um processo de 
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formação interior que atua como uma correção das próprias pressões derivadas da 

educação.  
O conceito de Bildung começou a adquirir maior peso e vida própria em 
relação à educação, sempre que entraram em jogo o cuidado, o 
desenvolvimento e o desabrochar das forças psíquicas e as energias do 
coração e do bom gosto. Ela é auto formação e atuação viva. Não apenas de 
indivíduos isolados, mas de povos inteiros e mesmo da humanidade. 
(BOLLE,1997, p. 17). 

Fontes (2014), ao discutir sobre os efeitos das teorizações na pesquisa 

educacional brasileira no tocante a formação humana, assegura que a teoria crítica 

se mantém pautada no pressuposto marxista expressando o vínculo entre educação 

e trabalho. Onde o trabalho é o que diferencia os homens dos demais seres, ou seja, 

na forma como o trabalho humano é realizado e objetivado é que estão contidas as 

características fundamentais do gênero humano, o trabalho é o princípio educativo. 

A educação, para os teóricos críticos, é emancipatória e universal. 

E sobre a teoria pós-crítica em educação, a autora apresenta uma diversidade 

de pressupostos conceituais resultantes dos efeitos combinados do pós-

estruturalismo e do pós-modernismo. As teorizações pós-críticas têm como 

denominador comum a valorização da subjetividade e como categoria de análise a 

linguagem, que considera o sujeito um efeito da linguagem, dos textos, do discurso, 

da história, dos projetos de subjetivação. Distancia-se assim, da visão totalizante em 

relação à emancipação dos sujeitos, sem deixar de reconhecer na emancipação o 

lado social. Esta só se realiza por meio de uma produtividade política pessoal, 

contribuindo para abrir novos espaços possíveis para a ação humana. 

Apoiados nas argumentações dos autores citados, entendemos que a Bildung 

implica não apenas aprendizagem de conteúdo específicos, mas, também em um 

processo de autodeterminação indissociável de um aprendizado da solidariedade 

social. pois Nesse trajeto, o sujeito compreende que seus princípios de ação devem 

deve refletir-se em um trabalho político na esfera coletiva. 

Essa compreensão vai ser ressignificada, ao longo do século XIX, quando a 

Bildung passa a incorporar a alternativa dual entre o fazer, a formação da massa 

para os postos de trabalho das fábricas, em oposição ao pensar da formação social 

burguesa. Na terceira tese sobre Feuerbach, Marx e Engels afirmam que "a doutrina 

materialista sobre a alteração das circunstâncias e da educação esquece que as 

circunstâncias são alteradas pelos homens e que o próprio educador deve ser 

educado" (MARX, 1987). 
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O processo formativo passa a ser ancorado em uma ontologia do ser social e 

reconhecida na esfera do trabalho. A estruturação dos sistemas educacionais 

transita entre a necessidade de formação para a política, formação burguesa e as 

exigências de preparação da mão-de-obra disciplinada, adaptada aos valores e 

regras, imprescindíveis para a sustentação do capitalismo industrial. A partir desse 

momento, vai se configurando ao mesmo tempo o atendimento às demandas da 

divisão social do trabalho e a definição da função social do sujeito de acordo com a 

instrução de cada um. 

Segundo Freitag (1994), o tema da formação readquiriu uma nova 

centralidade a partir dos trabalhos da Escola de Frankfurt. No pensamento desses 

teóricos, em especifico, Adorno (1903-1969) e Horkheimer (1985-1973), a crítica à 

razão instrumental, típica do capitalismo é sempre uma constante. Para eles, 

existem duas formas de razão: a razão que busca desvelar as contradições e a 

razão instrumental que acaba por dominar a natureza e os homens através do 

desenvolvimento da técnica e da ciência, levando à "morte da razão crítica".  

Os teóricos Frankfurtianos entendem que os ideais iluministas do uso do 

conhecimento e da razão para superar os problemas sociais, não emancipam os 

homens e alertam, após a trágica experiência de Auschwitz12, que as sociedades 

capitalistas apresentam um déficit de formação. E com o argumento de que a 

formação precisaria afirmar-se no âmbito do trabalho social e que a subjetividade 

subordinada a reprodução da vida humana aos valores estritamente utilitários, 

produzida pelo trabalho alienado, levou à deformação humana. 

Freitag (1989) infere que Adorno não deixa dúvidas sobre o processo de 

esgotamento deste modelo (...). Ele nos leva a um beco sem saída, quando anuncia 

o fim da educação, provocado pela 'democratização' do conhecimento e da cultura, 

em virtude da indústria cultural e da proliferação dos bens educacionais, nivelados 

por baixo" (FREITAG, 1989, pp. 68-69).  

De acordo com Maar (1995, p.22), o genocídio no campo de extermínio, 

simboliza a tragédia da formação na sociedade capitalista. O autor indica, que 

segundo Adorno, nas sociedades reguladas pela educação homogeneizadora do 

modo capitalista de produção e da indústria cultural a articulação entre o mundo 

                                                            
12 Adorno nos tenta mostrar de que forma esta barbárie humana poderia ser amenizada. O que seria o nazismo 
se não a expressão mais profunda da barbárie a que nós, seres humanos, podemos chegar? Para o autor, reside 
aí a importância fundamental. 
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sensível e o mundo intelectual estaria impossibilitada. E que a única possibilidade de 

evitar a repetição de Auschwitz é romper com a educação centradas na inserção do 

sujeito no mundo produtivo, substituindo-a por uma experiência formativa voltada ao 

tecido social, a interação com o outro. Maar acrescenta que, apesar de Adorno 

apontar para a necessidade de um modelo alternativo que rearticule o mundo 

objetivo e o mundo sensível, o teórico não explicita as condições concretas para a 

construção de um processo auto reflexivo de formação do indivíduo na esfera social.  

Em resposta ao impasse gerado pelas análises de Adorno (1903-1969) e 

Horkheimer (1973-1985), Habermas (2002), apesar de ter em suas obras influências 

de muitos pressupostos críticos da Escola de Frankfurt, apontando como os teóricos 

frankfurtianos a crise na emancipação, proposta pelo projeto iluminista. E que 

provoca, no entanto, uma ruptura com o pensamento daqueles teóricos quando 

adota uma postura otimista sobre a modernidade, desenvolvendo suas 

problematizações a partir da crítica ao esgotamento do paradigma da consciência. 

Inferindo que a saída deste sintoma de esgotamento é a transição para o paradigma 

da compreensão. O autor formula a teoria da ação comunicativa, propondo uma 

mudança da ação subjetiva para a intersubjetividade, da ação instrumental para a 

ação comunicativa.  É com base na ação comunicativa, no interagir, que Habermas 

compreende que os processos formativos estão ancorados, no uso da 

argumentação, da interação. 
Comecemos por lançar sobre novos fundamentos toda a nossa compreensão 
da razão do ser humano e da sociedade pede antes de mais nada que 
deixemos de lado o paradigma da consciência e entendamos que a 
racionalidade não depende diretamente do sujeito, mas da intersubjetividade. 
(HABERMAS, 2002 p. 12) 

Habermas (2002), ao problematizar a crítica do conhecimento e a crítica da 

cultura, infere que a racionalidade técnica legitima a dominação e ao mesmo tempo 

despolitiza as massas, conferindo o esvaziamento da atividade prática em todas as 

instâncias sociais e econômicas. E acrescenta que é necessária a construção de um 

modelo teórico capaz de compatibilizar a pluralidade de perspectivas, de formas de 

vida, de culturas, e fundamentada nas práticas dos sujeitos comunicativos. 

Em sua teoria, Habermas, parte do princípio de que os homens são capazes 

de ação, e para tanto se utilizam da linguagem. Assim, a linguagem é concebida 

como o elo de interação entre os indivíduos como forma de garantir um processo 
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democrático nas decisões coletivas, no qual, através de argumentos e contra-

argumentos, livres de coerções, os sujeitos buscam conseguir acordos.   

Ao problematizar sobre a razão comunicativa, Habermas (2002), desvincula o 

conceito de formação do contexto da razão iluminista, ligada à tradição metafísica e 

à filosofia da consciência. O sujeito habermasiano, não é definido apenas como 

aquele que se relaciona com objetos para conhecê-los ou para agir através dele e 

dominá-los, e sim como aquele que durante seu processo de formação é obrigado a 

entender-se junto com os outros sujeitos sobre o que pode significar o fato de 

conhecer objetos, ou agir através de objetos, ou ainda dominar objetos ou coisas. 

Podemos depreender que em um contexto social, o interesse é o fio condutor para o 

conhecimento e ambos se interpenetram. O indivíduo ao estabelecer relações 

sociais para além dos seus interesses individuais se conecta aos interesses 

coletivos.  
[…]  Desta maneira, o interesse guia o conhecimento, determina a função do 
ego no seu processo adaptativo às condições externas de existência que 
permeia sua comunicação no contexto comunicativo da vida social, 
construindo uma identidade oriunda do conflito entre pretensões impulsivas e 
a coerção social. (HABERMAS, 2002, p. 312). 

Enquanto o conhecimento instrumental busca libertar o homem por meio do 

domínio da natureza e controle dos indivíduos e dos meios de produção, o 

conhecimento comunicativo seria a maneira de emancipar-se de todas as formas de 

repressão social. A emancipação é não só um fim em si mesma, mas um marco no 

qual através da crítica, da autorreflexão e do autoquestionamento, os momentos 

reprimidos pelo processo histórico do conhecimento podem ser reelaborados. Desta 

forma são conscientizados, permitindo redescobrir o interesse fundamental: a 

emancipação.  

O agir comunicativo pressupõe que os indivíduos em uma comunicação, 

busquem um entendimento ou consenso acerca dos assuntos através do uso 

racional da linguagem. É a maneira como o sujeito se utiliza do saber produzido em 

interação com o outro. Põe-se em evidência a dimensão política do processo 

formativo, envolvendo questões específicas: reflexão, participação, solidariedade. O 

processo de formação dos sujeitos se caracteriza como dialógico, pois se torna 

possível o estabelecimento de uma comunicação de conhecimentos entre os seres 

humanos 
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Do ponto de vista político, a teoria da razão comunicativa tem uma relação 

direta com os processos de formação do sujeito, por supor que no processo 

relacional entre o interesse do indivíduo e o interesse do coletivo são promovidas 

ações por vínculos intelectuais, morais, emocionais. Ou seja, aprendizagens e 

saberes vão sendo reconstruídos em processos interativos, emergindo relações de 

cooperação, nas quais, o sujeito individualmente toma atitude dos outros com 

respeito a diversos aspectos da atividade comum.  

De acordo Freitag (1993), o desenvolvimento da competência comunicativa 

implica participar de processos de aprendizagem social. Atividades essas, pelos 

quais o uso da argumentação em nível estético-expressivo, normativo e cognitivo 

refere-se não só ao conteúdo das proposições, mas às próprias pretensões de 

validade das ações comunicativas que os sujeitos em interação promovem ao fazer 

uso das mesmas. Consequentemente, entrar no discurso, significa participar de um 

processo formativo, realizado por meio de aprendizagens sociais que visam a um 

uso interpretativo e crítico de situações presentes no "mundo da vida". 

A razão comunicativa faz parte do mundo vivido, o qual é formado pelas 

interações e vivências entre os sujeitos. Pode-se definir o conceito de mundo da vida 

como sendo o lugar transcendental, onde o sujeito vive as experiências que o 

aproximam da sua humanidade, na qual ele mesmo é corresponsável por sua 

formação. Portanto, o mundo da vida, consiste na interpenetração de três mundos: o 

mundo objetivo (o mundo das coisas em si), o mundo social (no qual a partir da 

interação surgem os acordos, as normas) e o mundo subjetivo (interesses e 

individualidades). Sobre essa sinergia de aprendizagens que conferem significados  

às ações humanas, Habermas assim discorre: 
Naturalmente, um mundo da vida reproduz-se, materialmente sobre os 
resultados das ações e consequências das ações orientadas para objetivos 
com os quais aqueles que pertencem a esse mundo da vida intervêm nesse 
mundo. Porém, estas ações instrumentais cruzadas com as ações 
comunicacionais, na medida em que representam a execução de planos que 
estão ligados aos planos de outras participantes em interações sobre 
definições comuns de situação e processo de comunicação. (HABERMAS, 
1998, p. 296-297). 

O mundo da vida nos ensina muitas coisas, pois através das interações que 

estabelecemos com os outros é que as normas sociais se constituem, é a partir 

dessa interação mediada, que prevalece a ação comunicativa, definindo normas e 

expectativas recíprocas reconhecidas pelos sujeitos envolvidos na ação. Nesse 

contexto em que normas, sentimentos, emoções próprios do mundo da vida são 
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mediados, os sujeitos têm experiências comunicativas que potencializam uma maior 

liberdade de expressão, de questionamento e de autonomia. 

É no mundo da vida, que os sujeitos elaboram suas demandas concretas 

tanto materiais, quanto sociais e morais. A partir das experiências, construídas pela 

comunicação, os indivíduos se mobilizam, associam-se em prol de modificar uma 

situação que os afeta em comum, reforçando as construções dos laços de 

solidariedade e identidade. A dimensão do mundo da vida está em possibilitar uma 

forma de resistência ou de modificação do processo de intervenção do mundo 

objetivo.  

Contribuindo com a problematização de como as ações no mundo da vida 

fornece subsídios e se interpenetram no mundo objetivo e no mundo subjetivo, Trilla 

(2008), afirma que a educação do ponto de vista de seus efeitos, é um processo 

holístico e sinérgico. E a resultante não é a simples acumulação ou soma das 

diferentes experiências educacionais vividas pelo sujeito, e sim uma combinação 

muito mais complexa. Nessa combinação, essas experiências interagem entre si, em 

uma espécie de interdependência que pode ser expressa diacronicamente (cada 

experiência educacional é vivida em função das experiências educacionais 

anteriores e prepara e condiciona as subsequentes), e também sincronicamente 

relacionando-se umas com as outras.  

Tardif (2008), também tangencia o tema da formação ao discorrer sobre os 

saberes docentes e sua relação com a formação profissional ao reconhecer a 

existência de quatro tipos de saberes implicados na atividade profissional: os 

saberes da formação profissional; os saberes disciplinares; os saberes curriculares; 

e os saberes da experiência. Estes últimos, constituído a partir das pluralidades das 

diferentes ações e atores educativos mediatizados pelo mundo, ocupam posição 

central em relação aos demais.   

O saber experiencial é fundamentalmente um saber social, existencial e 

pragmático que se entrelaça aos outros saberes conforme a história de vida e as 

experiências pelas quais o sujeito passa ao longo da vida. O autor justifica, que o 

professores não controlam sua produção e sua circulação e ainda que o saber 

experiencial se torna um avaliador dos outros saberes que vão sendo ressignificados 

de acordo com as vivências dos sujeitos. " […] incorporam-se à experiência 

individual e coletiva sob forma de habitus e de habilidade, de saber fazer e de saber 

ser" (TARDIF, 2008, p.38). 
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Ou ainda, conforme expõe Habermas (1990, p.69.), “a racionalidade e a 

construção de um telos compreensivo não estão ligados à posse de saberes, mas ao 

modo como estes sujeitos se relacionam com tais saberes. Das ações orientadas 

pela consciência, volta-se o olhar para as objetivações do agir e do falar (…)”. 

Corroborando com estes autores, Gohn (2001), argumenta que a formação 

humana se constrói em um processo de luta que constitui, em si mesmo, um 

movimento educativo. 

São muitas as definições de humanismo13, porquanto dependam dos 

pressupostos filosóficos nos quais se apoiam as posições político-ideológicas que se 

buscam justificar. Nesta pesquisa, compartilha-se que há uma aproximação dos 

pressupostos conceituais das teorizações pós-críticas com as contribuições dos 

processos de aprendizagem. Tais como a aprendizagem política dos direitos dos 

indivíduos enquanto cidadãos por meio de habilidades e ou desenvolvimento de 

processos dinâmicos de aprendizagem que conferem sentido e significado às ações 

humanas. 

 

2.2 A Formação e Suas Condições na Complexidade  

O conhecimento é fonte de liberdade e domínio desde as primeiras 

comunidades humanas, mas, é na sociedade moderna que se estabelece uma nova 

ordem do pensamento focado na extrema racionalização do conhecimento. Segundo 

os iluministas, essa nova ordem social unia esforços para libertar os homens do 

teocentrismo e projetar uma educação única, laica e capaz de reger a natureza e os 

homens. Sob a égide moderna, o conhecimento é eminentemente utilitário e 

funcional para dominar e transformar a realidade, bem como, mantenedor da coesão 

e de certa eficiência social. 

Enguita (1997), ao estudar as relações entre educação e mudança social, 

introduz uma tipologia dos ritmos da mudança social e implicações para o lugar 

                                                            
13 Na Antiguidade prevalece o sentido de humanitas como um valor, ou seja, como uma qualidade que 
distingue o homem o somente enquanto espécie, mas do homem culto em relação ao que se entende por 
bárbaro. Diz respeito à cultura universalizada; equivalente a Paidéia. Diz respeito às letras, à gramática, à 
retórica, à filosofia e à Poesia: as artes “optimae”. Para além de ser o campo da procura do bem comum, no 
mundo medieval esse termo é relacionado à fragilidade humana concernente as suas limitações diante do 
divino. A partir do Renascimento essa dualidade na concepção de humanitas é substituída pela ideia de uma 
essência humana, que por sua vez redundará em uma concepção metafísica da realidade, como caminho para 
uma leitura do mundo além do sensível.  
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reservado à educação, a saber: mudança suprageracional, mudança intergeracional, 

mudança intrageracional. A mudança suprageracional era características das 

sociedades antigas, em que a educação constituía-se como um processo de 

reprodução, reservando um lugar central aos mais velhos como os detentores do 

conhecimento e responsáveis pela formação. A mudança intergeracional surge, com 

as sociedades modernas e industriais e corresponde à época de ouro da escola, a 

educação feita por profissionais e em contextos específicos torna-se essencial para 

o desenvolvimento instrucional. A família já não detém a tutela de formação, a 

cultura, os lugares; o conhecimento deixa de estar em todo o lado, sendo 

normatizado e isolado, em espaços específicos de transmissão, produção e a 

detenção desse conhecimento é reservada a grupos específicos. A mudança 

intrageracional da sociedade contemporânea é caracterizada por um acelerado ritmo 

de mudança, o que implica que esteja perceptível ao longo da vida de uma pessoa, 

tornando clara a necessidade de aprender ao longo da vida toda. E o tipo de 

aprendizagem mais valorizado é precisamente a aprendizagem de capacidades, e já 

não de conhecimentos, entre as quais a de aprender a aprender. 

Segundo a argumentação do autor no projeto formativo da modernidade, a 

instituição escolar passa a ter o monopólio de filtrar os conteúdos, produzir saberes, 

habilidades e valores dentro de um acervo cultural que legitimava a ordem universal 

para o progresso humano e desenvolvimento do capital. A ideia de formação 

reduzida à noção de domínio do dispositivo racional materializa a oposição entre o 

"mundo dos interesses" e, o "mundo da instrução", concretizando um processo de 

despersonalização dos saberes e práticas educativas.  

Cunha problematiza que a ruptura entre o conhecimento teórico e prático é 

denunciada por Dewey, no início do século XX. Para este autor, a separação entre 

conhecer e fazer, trabalho e interesse está fundamentada em “filosofias que opõem 

conhecimento teórico e prático, mecanismo físico e propósito Ideal” e são 

prejudiciais aos indivíduos e à sociedade e, consequentemente, à educação e 

formação (Dewey apud Cunha, 2001, pg.88.) 

Além disso, nas sociedades antigas, todos os tipos de ambientes estavam 

encarregados de formar o mesmo tipo de homem por meio da educação moral, 

psicológica, física, intelectual e prática. Misturavam e articulavam saberes com 

fazeres, constituindo homens singulares enquanto sujeitos. Na modernidade, 

procurou-se diversificar pessoas, programas, métodos, porém o saber fazer é 
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exclusivamente o da instituição escolar, desvinculada das dimensões sociais, 

cognitivas e emocionais do sujeito. Combinadas em um esforço por universalizar um 

tipo humano para atender ao progresso, ou seja, a sociedade moderna preconiza 

um comportamento padrão entre os homens, tendo em vista que como espécie 

somos todos iguais. Essa igualdade na prática inviabiliza de certa forma as 

possibilidades de ação e liberdade dos indivíduos e imprime um padrão 

normatizador de civilidade.  

Apesar da educação, ao longo de mais de um século, ter um caráter mais 

utilitário do que moral, no plano social e econômico, predominantemente, possibilitou 

assegurar a estabilidade relativa dos sistemas econômicos, sociais e políticos. Nas 

últimas décadas essa estabilidade tem sido colocada à prova e o que se verifica é 

que contrariando as expectativas, o progresso trouxe um sentimento de 

imprevisibilidade do futuro e com frequência um  certo sentimento de insuficiência 

dos indivíduos frente às incertezas.  

Harvey (1992), ao problematizar sobre a lógica transformativa do capital, 

infere que as regras de reprodução do capital no mundo moderno, estendem suas 

fronteiras e são internalizadas de modo dinâmico e revolucionário em todas as 

instituições que compõe a sociedade, assim […] “o alargamento e aprofundamento 

das relações sociais capitalistas com o tempo são sem dúvida um dos fatos mais 

singulares e indiscutíveis” (1992, p.308).  

As exigências que as mudanças sociais imprimem às atividades de 

acumulação do capital colocadas aos indivíduos, constituem o principal 

enquadramento do debate em torno da aprendizagem ao longo da vida. Os 

diferentes discursos tendem a enfatizar a sua importância no contexto de 

insegurança marcado por imprevisibilidade, flexibilidade, competição e incertezas 

que afeta os indivíduos. Bauman (1998), argumenta que há um novo tipo de 

incerteza na sociedade atual que não está “limitada à própria sorte e aos dons de 

uma pessoa, mas a respeito da futura configuração e maneira de viver no mundo” 

(BAUMAN, 1998 p.32). Desse modo, tal citação expõe a emergência de que se faz 

necessário na contemporaneidade, diante do inacabamento próprio da formação 

humana, que se tenha uma relação ampliada do aprender implicando que o sujeito 

se aproprie de práticas e formas relacionais em uma dinâmica que o mobilize a 

aprender no mundo e sobre o mundo.   
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Não há dúvidas de que a razão técnica e instrumental da modernidade, de 

acordo com Habermas (1990), articuladas ao poder econômico do mercado, 

contribuiu para um ideal formativo linear ao reduzir a educação ao progresso do 

sistema produtivo. O momento atual expressa muitas incertezas e desafios. Estes 

últimos, iluminados por bases teóricas alternativas em direção a um novo paradigma 

educacional voltado para uma prática educativa ampliada, abarcando organicamente 

desde os aspectos da vida e os diversos modos de aprendizagem. 

Frente à complexidade da formação humana, o relatório da UNESCO 

Aprender a ser (1972), já exprimia no preâmbulo, o temor da “desumanização do 

mundo” relacionada à evolução técnica e informacional. Desta forma, deduz a 

necessidade de educar as novas gerações, tendo como referências a compreensão 

do mundo e o comprometimento de uma vida social mais justa.  Ao reafirmar o papel 

essencial, conferido à educação promotora da liberdade de pensamento, 

discernimento, sentimentos e imaginação, o relatório da Comissão Dellors (1996), 

define os quatro pilares que devem estar presentes na política de melhoria da 

qualidade da educação como sendo o aprender a conhecer, enfatizando a 

necessidade de abertura para o novo e o constante processo de aprendizagem. O 

aprender a fazer o qual se imbrica no anterior, pois, constitui o processo de ensino-

aprendizagem. O aprender a ser, exercita o autoconhecimento abrangendo a ética, a 

técnica, os sentidos que compreendem o desenvolvimento integral. E o aprender a 

viver junto, para perceber as semelhanças e interdependências entre os seres 

humanos.  

Aprender a conhecer nos remete à necessidade de uma formação voltada 

para o domínio dos instrumentos. E nos leva a um conhecimento global, e ao mesmo 

tempo, à necessidade de buscar um autoconhecimento de um aprender a aprender. 

Desta forma nos tornar consciente para construir e reconstruir valores, atitudes e 

conceitos através da experiência obtida nas diferentes aprendizagens. E aprender a 

fazer por meio da capacidade de fazer escolhas, perceber a relevância das relações 

no processo dos saberes e das aprendizagens, possibilitando identificar e negociar 

conflitos, e potencializar o desenvolvimento de habilidades que serão referência ao 

longo da vida. A interpretação do aprender a ser e aprender a conviver é ao mesmo 

tempo um processo individualizado e também uma construção social, ou seja, os 

pilares são compostos por princípios que os organizam na concretude das relações 

humanas. 
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Em face das constatações das consequências sociais produzidas em todo o 

século XX, Morin (2011), propõe que a educação seja fundamentada em saberes 

capazes de contribuir para o enfrentamento de questões fundamentais referentes a 

toda a sociedade, em todas as culturas, a ética, a cidadania e a solidariedade 

planetária do presente e do futuro. Para o autor, a educação necessita abranger os 

processos biológicos, psicológicos, sociais, culturais, possibilitando formas diversas 

de aprendizagem, tendo como centralidade operar as relações humanas 

Assim, os sete saberes indispensáveis à educação enunciados por Morin, 

são: o erro e a ilusão; o conhecimento pertinente; ensinar a condição humana; 

ensinar a identidade terrena; enfrentar as incertezas; ensinar a compreensão e a 

ética do gênero humano. 

Os sete saberes necessários à educação do futuro não têm nenhum 
programa educativo, escolar ou universitário. Aliás, não estão concentrados 
no primário, nem no secundário, nem no ensino universitário, mas abordam 
problemas específicos para cada um desses níveis. Eles dizem respeito aos 
setes buracos negros da educação, completamente ignorados, subestimados 
ou fragmentados nos programas educativos. Programas esses que, na minha 
opinião, devem ser colocados no centro das preocupações sobre a formação 
dos jovens, futuros cidadãos (MORIN, 2011, p 13). 

O autor aponta como o primeiro saber, a necessidade de que se reconheçam 

“As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão”. A reflexão elaborada por Morin 

aponta para o fato de a interpretação que cada sujeito faz do conhecimento, 

envolvido por sua visão de mundo e por seus princípios de conhecimento, dos quais 

decorrem os erros. O conhecimento do mundo como mundo, é uma necessidade ao 

mesmo tempo intelectual e vital. Para que o homem seja capaz de pensar de forma 

crítica e global, é necessário que tenha acesso à educação que favoreça suas 

aptidões naturais da mente para formular e resolver problemas essenciais do mundo 

da vida, estimulando a inteligência global e o desenvolvimento de habilidades 

sociais. O autor argumenta que o conhecimento que separa e divide e que valoriza 

uma das dimensões do sujeito em detrimento das demais, pode produzir certezas e 

enganos. E para superar os erros e ilusões é necessário que o conhecimento 

reconheça o caráter multidimensional (indivíduo e sociedade). O conhecimento 

pertinente, segundo o autor, não é isolado, mas inter-relacionado permanentemente 

e significativo em todas as dimensões humanas. Sendo assim, 
Na missão de promover a inteligência geral dos indivíduos, a Educação do 
Futuro deve, ao mesmo tempo, utilizar os conhecimentos existentes, superar 
as antinomias decorrentes do progresso nos conhecimentos especializados e 
identificar a falsa racionalidade (MORIN, 2011, p. 40). 
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A construção de um conhecimento significativo se torna possível por meio da 

superação do modo de pensar dual (sujeito-objeto, formal-não formal). Esse modo 

de pensar é proveniente da visão disseminada pelo paradigma cartesiano que 

separa cada qual na sua própria esfera atravessando de um extremo ao outro: o 

mundo do sistema de um lado e o mundo da vida de outro. E da valorização de um 

modo de pensar que interconecte todas as dimensões do saber, pois, a construção 

do conhecimento se dá de fora para dentro e de dentro para fora, em uma dinâmica 

de complementaridade. O autor aponta para uma inter-relação global do Ser e do 

Saber, da educação e do mundo da vida, possibilitando um conhecimento interativo 

com o mundo por permear todos os lugares. Essa concepção de conhecimento 

implica uma visão de totalidade que perpassa por interações e reflexões sobre o que 

se faz, como se faz, para além das habilidades instrucionais, perpassando por um 

processo reflexivo do como aprender comprometido com um acesso consciente aos 

diversos saberes. 

Quanto à aprendizagem da “condição humana”, o autor salienta que não 

consiste apenas no aspecto biológico, mas também nos traços psicológicos, 

culturais e sociais. Para tanto, “compreender o humano é compreender sua unidade 

na diversidade, sua diversidade na unidade” (MORIN, 2011, p.48). A noção de 

aprendizagem da condição humana preconizada por Morin é aquela na qual os 

homens podem revisitar seus valores, saberes, comportamentos e estilos de vida. 

Portanto, a cultura acumula em si o que é conservado, aprendido e renovado, 

comportando princípios de aquisição para a resolução de problemas. De acordo com 

Morin, a complexidade humana só pode ser compreendida por uma relação tríade 

indivíduo/sociedade/espécie, assim sendo:  
A complexidade humana não poderia ser compreendida dissociada dos 
elementos que a constituem: todo desenvolvimento verdadeiramente humano 
significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das 
participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. 
(MORIN, 2011, p. 55) 

Vale destacar que as reflexões em torno da interculturalidade encontram-se 

presentes nos saberes que envolvem o ensino da condição humana, da identidade 

terrena e da ética na perspectiva do conhecimento significativo, no qual, se rompe 

com a visão linear, enriquecendo o diálogo, tornando possível a compreensão da 

pluralidade e complexidade humana. Neste sentido o autor argumenta que 
“A religação deve substituir a disjunção e apelar à “simbiosofia”, sabedoria de 
viver junto. A unidade, a mestiçagem e a diversidade devem-se desenvolver 
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contra a homogeneização e o fechamento. A mestiçagem não é apenas a 
criação de novas diversidades a partir do encontro; torna-se, no processo 
planetário, produto e produtor de religação e de unidade. (MORIN, 2011, 
p.78) 

Aliada à compreensão da complexidade do ser humano, está a aprendizagem 

da “identidade terrena” que, exige que o sujeito pense a partir de sua globalidade, da 

multidimensionalidade, da complexidade, que estabeleça relações entre o todo e as 

partes, o que se remete a uma reforma do pensamento. Isso significa que a 

Educação do Futuro, conforme proposto pelo próprio autor, precisa ensinar, a “estar 

aqui”, a aprender a viver, a dividir, a comunicar, a conviver e a pertencer a uma 

cultura terrena. “Essa consciência terrena inclui a consciência antropológica, a cívica 

e a espiritual da condição humana” (MORIN, 2011, p.76). Esse aspecto insere-se no 

importante debate sobre a promoção de políticas educativas voltadas à 

aprendizagem ao longo da vida. E envolve um processo contínuo que considera 

uma multiplicidade de espaço/tempos de formação que se confunde com a forma 

com que os indivíduos vivem suas próprias vidas e experiências. E resulta em uma 

forma de pensar um processo de formação que supõe discutir um alargamento das 

relações humanas e inter-humanas, e ainda, segundo argumenta o autor, “a 

religação deve substituir a disjunção e apelar à “simbiosofia”, sabedoria de viver 

junto” (MORIN,2011,p. 78). 

Outro saber proposto pelo autor é a ética do gênero humano, por meio do 

qual ele desenvolve uma reflexão mais aprofundada e específica sobre a 

democracia. Para Morin (2011), o indivíduo e sociedade coexistem e a democracia 

favorece essa relação rica e complexa, na qual há ajuda, desenvolvimento, 

regulação e controle mútuos. Morin define a democracia como sendo “mais do que 

um regime político; é a regeneração contínua de uma cadeia complexa e retroativa: 

os cidadãos produzem a democracia que produz cidadãos” (2011, p.107).  Visto que 

o indivíduo expressa seus desejos e interesses, ao exercer a responsabilidade e a 

solidariedade com e no meio em que vive. Este aspecto corrobora com as 

problematizações levantadas ao longo da pesquisa, sobre a aprendizagem derivada 

da participação social dos indivíduos, por meio do debate e da argumentação, 

paralelamente à tomada de consciência em relação ao processo de compreensão do 

outro, evidenciando a dimensão política do processo formativo. 
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2.3 Formação e aprendizagem ao longo da vida 

Em nível conceitual, "aprender ao longo da vida", implica indefinição das 

fronteiras dos espaços de aprendizagem, bem como, a identificação de que há 

possibilidade de a ação educativa acontecer, no entorno, ou fora dos domínios do 

espaço formal de aprendizagem, caracterizado pela instituição escola. Essa 

perspectiva de aprendizagem leva em conta um processo de desenvolvimento global 

do ser humano, sua relação com as partes e com o todo que compõe a vida em 

sociedade. Segundo o Relatório da Comissão Internacional de Educação, desde a 

sua primeira reunião, em 1972 o princípio fundamental da educação deve ser o de 

“contribuir para o desenvolvimento total da pessoa — espírito e corpo, inteligência, 

sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade.” 

(UNESCO, 1996, p. 98).  

Ao discorrer sobre o conceito de aprendizagem ao longo da vida, Field (2006), 

salienta que a “nova ordem educativa” que acompanha as transformações políticas e 

econômicas que ocorreram nas últimas décadas, deixa de ser uma escolha para 

transformar-se em um critério de inclusão social. O autor centraliza sua abordagem 

na instrumentalização dos indivíduos vinculada à adaptabilidade e à 

empregabilidade fundamentais frente ao contexto crescente de competitividade. 

Entendemos que o discurso que anuncia os quatro pilares para a educação 

ao longo da vida, se sustenta em uma visão particular de subjetividade individual 

baseada na realização pessoal, no empenho e na performance. Recai sobre o 

indivíduo, o ônus da responsabilidade de construir por seus esforços uma trajetória 

formativa para a empregabilidade e que possibilite sua inclusão social, ou seja, os 

indivíduos são responsabilizados pelo seu desenvolvimento pessoal, pelo seu êxito 

e pelo seu destino. Assim, as políticas educacionais, têm por referência além das 

mudanças estruturais e prática a formação de novas relações e interações.   

Muitos dos argumentos em torno da aprendizagem ao longo da vida são 

tentativas de responder à necessidade de formação voltada para o desenvolvimento 

das competências individuais, face às exigências das economias do conhecimento. 

As adaptações e flexibilizações, da economia baseada no conhecimento, mobilizam 

os indivíduos compromissados com atividade profissional a se tornarem o produto do 

trabalho sobre si mesmo ou conforme argumenta Schwartz (2003, p.261), “a arbitragem 

entre o uso de si por si e por outros implica forçosamente uma escolha, obrigando-nos a 
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escolher, forçam-nos a nos escolher, apontando para um agir particular em que as 

pessoas são o horizonte indireto ou direto do uso industrioso de si”. 

Outra questão a ser destacada quanto ao conceito do uso de si, apresentado 

pelo autor, é o entendimento das correlações apresentadas entre os saberes. A 

noção que fazer é além de gerir uma atividade é gerir a si próprio, utilizando seus 

saberes, experiências, conhecimentos, não se reduzir às instruções, articular o saber 

com a finalidade de ultrapassar os limites do saber operacional. É nessa dinâmica 

que os indivíduos instituem interações e transformam a si mesmo e criam novas 

realidades. A partir da obrigatoriedade de fazer escolhas, de criar e mobilizar 

recursos disponíveis a atividade humana se dá, e ainda como discorre Schwartz 

(2003, p. 323), é o indivíduo em seu ser que é convocado. Ainda que não 

aparentemente; essa tarefa cotidiana requer recursos e capacidades infinitamente 

mais vastas do que são explicitadas. 

Charlot (2004) se aproxima da argumentação de Schwartz (2003), ao sugerir 

que os processos de aprendizagem devem ser estudados em uma perspectiva 

heurística. Eles consideram tanto a dimensão particular quanto a dimensão social, 

pois, todos nós temos uma forma singular de ser social e ao mesmo tempo uma 

forma social de ser singular. Neste sentido, o processo de aprendizagem é 

construído por relações com o mundo que superam o saber em si. A relação com o 

aprender é ampliada aos diferentes tipos de aprendizagens requeridas pela vida 

social – aprendemos por ação e interação – e, especialmente nas relações sujeito e 

meio e sujeito e conhecimento. Isso implica o processo de aprender as coisas do 

mundo da vida e do patrimônio cultural acumulado pela humanidade, e que implica 

no uso de si e na apropriação do sentido de si no mundo, construindo-se e 

reconstruindo-se a si próprio. 

Tardif (2008), ao problematizar a formação e os saberes docentes, tal como 

os autores citados, define o saber experiencial como saber construído socialmente, 

em contato com outros e, ao mesmo tempo, individual numa relação de “interação 

entre Ego e Alter, relação entre eu e os outros repercutindo em mim, relação com os 

outros em relação a mim, e também relação de mim, para comigo mesmo quando 

essa relação é a presença do outro em mim mesmo” (2008, p. 15). Ou seja, o saber 

se constitui da individualidade e subjetividade de um sujeito que é também um ator 

social que interfere e modifica a construção de seus saberes a partir de uma rede de 

relações exteriores a ele. 
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A noção ampla do saber apresentada pelos autores, Tardif (2008), Schwartz 

(2003) e Charlot (2004), congrega conhecimentos, competências, habilidades e 

atitudes promovendo a conexão do saber fazer e o saber ser aos saberes da 

experiência. Destacamos que os saberes da experiência enquanto processo 

formador, atribui sentidos e validam as vivências individuais e coletivas 

reorganizando a pluralidade de conhecimentos disponíveis no mundo vivido e no 

mundo do sistema.   

Pode-se deduzir, com base na argumentação dos autores referenciados, que 

aprender implica uma dinâmica de desejos, de ações e do tempo, este desdobrado 

em presente, passado e futuro, que ultrapassam as questões ligadas à 

empregabilidade e ou à competitividade. A capacidade de mobilidade e/ou 

imobilidade dos diferentes saberes está diretamente relacionada à atribuição de 

sentidos. As experiências que os indivíduos têm em contato com o mundo da vida, 

implicando implica em um movimento indissociável entre o interior e o exterior 

próprio do inacabamento e incompletude da condição humana. 

É nesse cenário, que a formação se entrecruza com as ações e relações que 

as trajetórias de aprendizagem se constroem, numa relação de interdependência 

com outros sujeitos e consigo mesmo supondo uma experiência/relação identitária. 

 

2.4 - Dimensões do aprendizado ao longo da vida 

A aprendizagem ao longo da vida surge à semelhança de outros fenômenos 

sociais. Elas são marcadas por interpretações diferenciadas, decorrentes da tensão 

entre o mundo sistêmico, ou seja, a racionalidade entendida pela relação meio-fins 

da educação e as propostas de uma racionalidade que se articula entre o sistema 

(formado por instituições, como por exemplo, a escola) e o mundo da vida. Destaca-

se o processo educacional como uma construção e reconstrução dos próprios 

sujeitos a partir de condicionantes e possibilidades.  

Em virtude dessa problemática, nas últimas décadas a dimensionalidade da 

aprendizagem ao longo da vida é tomada como diretriz para garantir 

estrategicamente o acesso a todos à oferta de educação e formação. Desse modo, 

para dar conta de responder às necessidades econômicas, sociais e políticas a 

publicação do Livro branco da educação ao longo da vida, publicado na Inglaterra 

(Department for Education and Employement, 1998), o Memorandum sobre a 
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educação e formação ao longo da vida, ratificado em Lisboa (Commision of the 

European Communties, 2000), bem como,  a partir da década de 1970 diversas 

publicações da UNESCO - destacadas em outro capítulo -, enfatizam a 

complementaridade e funcionalidade orgânica de uma nova compreensão  do 

conceito de educação. 

De acordo com o relatório Dellors (1996), o processo de formação deve estar 

ancorado a um processo amplo de compreensão do ser e do conviver no/do mundo. 

O autor argumenta que, só se torna possível ultrapassar a visão utilitária do 

aprender a conhecer, e do aprender a fazer, quando a aprendizagem é considerada 

em sua totalidade da realização da pessoa.   Esse pressuposto aponta para a 

relevância da aprendizagem na construção da identidade pessoal e social dos 

indivíduos numa perspectiva dinâmica e sociocultural, trata dos aspectos da 

dimensão da centralidade dos saberes significativos e relevantes para a vida. 

A expressão “aprendizagem ao longo da vida”, pode ser entendida como um 

processo que acontece por todas as fases da vida do indivíduo e de sua 

estruturação sociocultural, e deve ser considerada sob diferentes aspectos. Um 

primeiro aspecto a ser destacado, com base no consenso político global, é o que 

tem como pano de fundo as diretrizes e normas de uma política educativa voltada 

para a superação dos limites dos processos tradicionais de formação. Um segundo 

aspecto do debate, é o de um paradigma educativo orientado para o sujeito como 

um ator social. Nesse aspecto, focalizamos a dimensão das aprendizagens do 

mundo da vida que promovem as conexões entre os vínculos cognitivos e os 

vínculos derivados da sociabilidade. Fato que implica em uma reorganização da 

aprendizagem com consequências para a formação humana.  

Nesse sentido se faz necessário um esforço teórico que nos permita 

incorporar a intersubjetividade no processo de aprendizagem como um instrumento 

de enfrentamento das incertezas e lutas do mundo atual, bem como, um meio 

dinâmico de aquisição de saberes.  

Como já mencionado anteriormente, de acordo com as elaborações teóricas 

de Habermas, é no mundo da vida que os sujeitos reproduzem a cultura 

demarcando o mundo objetivo e o mundo social e formulam suas interpretações 

frente aos mundos subjetivos de cada um. Acreditamos que a interpenetração 

desses três diferentes mundos, potencializa a dimensão da aprendizagem de 

habilidades e conhecimentos fundamentais à formação humana.  Certamente que 
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não estamos apontando como desnecessário a incorporação e desenvolvimento da 

instrumentalidade técnica, mas, pontuando que os indivíduos reelaboram o que 

recebem, segundo seus interesses e valores, e fazem com que a aquisição 

instrumental não esgote o processo. 

As esferas institucionais da sociedade ao serem penetradas pela 

racionalidade instrumental, essa redireciona as discussões no tocante aos valores 

éticos, sociais e políticos, às questões de ordem técnica impondo mecanismos, 

formalmente organizados, à regulação da ação e do agir humano.  

No nível micro dos indivíduos, pode-se afirmar que a modernidade tem 

impacto na identidade dos sujeitos e introduz profundas alterações nas formas de 

acesso ao conhecimento. Desta forma, conduz a sociedade a outras formas de 

organização e com impacto em muitos domínios da vida do indivíduo, e na maneira 

de como cada um se vê e se relaciona num contexto de mudanças constantes em 

que é imposta individualmente e socialmente a obrigação de enfrentar as incertezas 

e precariedades geradas em escala mundial. 

As transformações verificadas no mundo do trabalho também ancoram muitos 

dos argumentos em torno da aprendizagem ao longo da vida. Ball (2001), ao discutir 

algumas questões referentes à passagem do Estado de Bem-Estar para o da 

flexibilidade pós-fordismo, ocorridas no Reino Unido, discorre sobre a incorporação 

das novas regulações na vida dos sujeitos. O autor argumenta que essas 

transformações envolvem não só alterações na sua configuração, a substituição dos 

modelos rígidos de organização por modelos de natureza mais flexível, mas 

estendem-se ao seu significado para os indivíduos. E os tem como referência a 

flexibilidade e a autonomia que incorpora uma visão particular assentada na 

liberdade e na perfomance dos indivíduos. Segundo Ball: 
No seio do funcionamento a performatividade de escritório é menos 
importante. O que está em questão é a base de dados, as organizações do 
poder de acordo com formas definidas de tempo-espaço (sistemas de 
produção fabris reuniões de avaliação, o balanço anual, relatórios escritos e 
solicitações de promoção, inspeções, avaliação por colegas. Mais do que 
somente uma estrutura de vigilância, há na verdade, um fluxo de 
performatividade contínuas e importantes, isto é, um espetáculo. O que está 
em jogo não é a possível certeza de ser sempre vigiado, tal como no clássico 
panóptico, e sim a incerteza e a instabilidade de ser avaliado de diferentes 
maneiras, por diferentes meios e por distintos agentes; é o “surgimento” do 
desempenho, da performance – fluxo de exigências que mudam, 
expectativas e indicadores que nos fazem continuamente responsabilizados 
e constantemente vigiados (BALL, 2001, p.110). 
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A influência desse viés se faz sentir na sociedade como um todo. Os 

conceitos de autonomia, liberdade e de performance passam a definir a capacidade 

de mobilidade ou imobilidade dos indivíduos em relação a um “saber fazer” “e saber 

ser” da profissão. E na sua polivalência ou “saber aprender”, que lhe permita a 

mudança de atividade ou de ferramentas, segundo a natureza da relação que 

estabelece com os outros “saber conviver” ou com os objetos implicando o “saber 

ser”. Ao interligar o micro e o macro, o sujeito convoca a subjetividade construindo e 

reconstruindo valores e saberes já instituídos.  Nesse sentido há uma relação de 

interdependência, pois, se por um lado a modernidade se apropria das construções 

e reconstruções dos sujeitos, por outro, o sistema moderno também necessita do 

mundo da vida para se manter e legitimar.  

O desafio que se coloca, portanto, é que por meio do entendimento as ações 

dos indivíduos e grupos da sociedade reorientem o mundo do sistema em prol das 

necessidades humanas.  Do ponto de vista teórico, a articulação entre o social e o 

individual em Habermas (1990), evidencia o papel fundamental dos sujeitos e sua 

capacidade de comunicação para conduzir as ações e articular as mudanças 

necessárias no contexto social.  

Na perspectiva Habermasiana, o processo de aprendizagem ao longo da vida 

é autônomo. A formação é tanto um trabalho individual da posse dos saberes, de 

acordo com seus interesses individuais, e, engloba todo o complexo de experiências 

vividas cotidianamente. Tanto no plano individual, como no plano nos processos 

sociais de saberes e práticas coletivas em interação com os acordos e vínculos 

sociais. 

Ao desvincular a formação da exclusividade dos contextos formais de 

aprendizagem, consideramos a dimensão nos/dos diferentes domínios da vida. Ou 

seja, o que se apresenta de novo na dimensão da aprendizagem ao longo da vida é 

a relação de complementaridade e interpenetração. Compreendendo como a 

sinergia dos saberes produzidos no contexto formal, não-formal e informal se 

constituem em uma estratégia para fazer face aos desafios  generalizados para 

todos os domínios da vida com que se defrontam as sociedades modernas. Tomar a 

centralidade da comunicação nos processos de aprendizagem leva-nos à 

necessidade de aproximação do debate sobre os contornos da educação não formal 

na compreensão dos processos de aprendizagem e formação humana. 
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2.5 Processos de Aprendizagem e Educação Não Formal. 

O debate sobre a possibilidade de aprendizado em espaços formativos 

diferentes das instituições tradicionais não é recente. No Brasil, nos anos de 1960, a 

polarização esteve presente na "contestação da escola", gerando a revalorização da 

educação não escolar. A estratégia de vivenciar o educativo fora da instituição 

escolar era uma forma de romper com a estrutura social. Fávero argumenta que: 
Em termos de política social, o informal é considerado fruto do desejo de   
ascensão social e   da consequente procura de caminhos que possibilitam 
esta ascensão. Na medida em que as instituições não oferecem esses 
caminhos, os próprios interessados descobrem soluções (FÁVERO,1980, 
p.19). 

A educação denominada por difusa, de acordo com Fávero (1980), é a que 

integra os diferentes tipos de educação, integrando agentes, instituições e 

historicidade urbana. Para o autor, esse tipo de educação visa à modificação da 

vida, à reflexão dos conhecimentos e, sobretudo, à influência do cotidiano. Uma vez 

que, a educação escolar não responde exclusivamente à formação dos sujeitos, é 

fundamental que exista uma relação formativa dialógica, ou seja, a escola incorpora 

as práticas da educação difusa e, esta, incorpora em seu cotidiano práticas formais 

de ensino. 

O autor discorre que no final dos anos 60 e 70 os sistemas de ensino 

passaram por uma grave crise mundial em virtude das transformações do sistema 

produtivo da Europa, que exigiam um trabalhador com níveis cada vez mais 

elevados de instrução. Segundo Fávero (1980), é desse período que Coombs 

(1968), chama a atenção para mudanças tanto nos processos pedagógicos de 

ensino-aprendizagem, quanto para a organização dos sistemas educativos. Essas 

mudanças adequaram a continuidade do desenvolvimento econômico e humano à 

formação de mão-de-obra. Nesse sentido, Coombs (1968), apresentou o primeiro 

indicativo teórico da adequação de modelos não formais de educação em 

consequência da necessidade de complementar o desenvolvimento humano.  

Gonh (1994), também atribui a Coombs (1976), o reconhecimento e a 

popularização de outras concepções de formas e meios educacionais feitos fora da 

escola com objetivos educacionais. A autora, ao discorrer sobre o modelo de 

aprendizagem não formal defendido por este autor, argumenta que o eixo de ensino 

não-formal nesse momento seria o de um sistema educacional que se adequava as 
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necessidades impostas pela e para a sociedade. E assim, diferenciando-se do 

modelo regular formal de escolarização já oferecido pelo Estado. 

A concepção de Gohn (1994) é similar à categorização feita por Fávero, ao 

defender a adoção de um conceito amplo de educação. A autora, também faz uma 

diferenciação entre a educação formal, educação informal e educação não formal. A 

educação formal tem como característica desenvolver-se no seio de instituições 

próprias – escolas e universidades. A educação informal ocorre de forma 

espontânea na vida do dia a dia. Compreende-se como aquela em que onde os 

indivíduos aprendem durante o processo de socialização gerado nos 

relacionamentos intra e extrafamiliares. Por fim, a educação não formal acontece 

fora da esfera escolar, engloba saberes e aprendizados gerados ao longo das 

experiências via participação social, cultural ou política. Gohn argumenta que a 

educação não formal é um processo de aprendizagem construído por escolhas dos 

indivíduos e desenvolvido com intencionalidade na ação, por meio de um interesse 

coletivo no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes 
(...) contribui para a produção do saber na medida em que atua no campo no 
qual os indivíduos atuam como cidadãos. Ela aglutina ideias e saberes 
produzidos via o compartilhamento de experiências, produz conhecimento 
pela reflexão, são processos de autoaprendizagem e aprendizagem coletiva. 
(GOHN, 2013, p. 13). 

Gohn (1994) discorre que um dos pressupostos básicos da educação não 

formal é de que a aprendizagem se dá por meio da prática social. É a experiência 

das pessoas em trabalho coletivo que gera aprendizado. Portanto, o conhecimento 

não vem da memorização dos conteúdos previamente sistematizados, e sim por 

meio das experiências adquiridas na vivência de situações desafiadoras. Dessa 

forma, nas ações conjuntas, a interatividade oral e prática entre as pessoas gera 

novos saberes e/ou reformula o que era antigo. A autora articula sua concepção de 

educação não formal ao campo da educação cidadã, como registrou no trecho: 

 
Na educação não formal, essa educação volta-se para a formação de 
cidadãos (as) livres, emancipados, portadores de um leque diversificado de 
direitos, assim como de deveres para com o (os) outro (s). Chegamos, 
portanto, ao conceito que adotamos para educação não formal. É um 
processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, 
entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o 
outro em sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais de 
aprendizagem e produção de saberes que envolve organizações, instituições, 
atividades, meios e formas variadas, assim como uma multiplicidade de 
programas e projetos sociais” (2010, p.33) 
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Segundo Gohn (1996), a partir das mudanças ocorridas na economia global a 

partir da década de 1990, os processos de aprendizagem em grupos passaram a ser 

valorizados e os aspectos culturais que articulam as ações individuais tomaram 

grande importância. Ainda segundo a autora, as contribuições para as definições e 

modificações do campo de atuação da educação não formal não foram apenas 

impostos pelas mudanças econômicas. Também houve grande contribuição da 

UNESCO, com especial atenção para Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (1990), que apresentou como proposta central um padrão de educação com 

vistas ao desenvolvimento humano contínuo. E na participação da sociedade civil e 

das ONGs em programas educacionais baseados nas possibilidades de trabalho e 

renda. Essas ações articuladas de acordo com a autora, são ferramentas essenciais 

para suprir as necessidades básicas de aprendizagem nessa nova sociedade. 

Em relação as contribuições da UNESCO, é importante destacar o relatório 

“aprender a ser” de 1972, já mencionado anteriormente, que colocou a importância 

da educação como fundamentalmente necessárias às ampliações de alternativas 

flexíveis de aprendizado, promotoras de uma educação ao longo da vida. E 

definindo assim, um novo conceito de educação e à necessidade de promover 

processos formativos nos mais variados espaços e tempos. 

Não se pode esquecer que apesar de o discurso da UNESCO se aproximar 

aos aspectos teóricos apresentados por Gohn, de uma educação permanente, os 

pressupostos da agência não estão voltados para o protagonismo democrático. 

Estão voltados para as ações emergenciais de cooperação, como forma de suprir as 

deficiências dos países com sistemas econômicos e educacionais com problemas 

graves a ajudá-los a atingirem índices ideais de desenvolvimento econômico e 

humano. 

A singularidade da concepção defendida por Gohn (2014), sobre educação 

não formal reside na articulação que faz à cultura política. Ao colocar esse modelo 

de educação como fomentador de uma perspectiva cidadã e participativa, a autora 

entende que seu eixo é formar para a emancipação social dos indivíduos. Além 

disso, afirma que essa educação está muito articulada à ideia de cultura, e tem um 

campo próprio, intencionalidade e seu processo político de aprendizagem se dá em 

dimensão política dos direitos individuais e coletivos. Assim sendo, 
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[...] As práticas da educação não formal se desenvolvem usualmente 
extramuros escolares, nas organizações sociais, nos movimentos sociais, 
nas associações comunitárias, nos programas de formação sobre direitos 
humanos, cidadania, práticas identitárias, lutas contra desigualdades e 
exclusões sociais”. (Gohn, 2014, p.36)  

O conceito proposto pela autora, remete a uma educação não formal com 

vistas a uma formação para a democracia, com intensa participação, e em espaços 

coletivos promovedores de troca de experiência, o que demonstra uma área sem 

uma atuação e presença direta do Estado. Nesse sentido, o conceito de 

complementaridade que direciona a educação não formal em relação ao trabalho em 

conjunto com os sistemas formais de ensino, assim argumenta “complementar no 

sentido de desenvolver campos de aprendizagens e saberes que lhes são 

específicos” (p.41). 

De acordo com Gonh, o processo político-pedagógico de aprendizagem e 

produção de saberes da educação não formal possui várias dimensões. Elas que 

possibilitam ao indivíduo fazer uma leitura do mundo do ponto de vista de 

compreensão do que se passa ao seu redor. Esses são processos que se 

desdobram em autoaprendizagem e aprendizagens coletivas adquiridas a partir da 

experiência em ações coletivas, organizadas por eixos temáticos (questões étnicos-

raciais, gênero, geracionais e de idade etc.), com apoio de organizações 

institucionalizadas ou não. Assim sendo, a aprendizagem na educação não formal 

se dá por intermédio das vivências. Desta forma, possibilita o desenvolvimento de 

conscientização e interpretação do mundo, a organização de como agir em grupos 

coletivos, bem como, dar condições aos indivíduos de valorizar a si próprio, construir 

e reconstruir identidades coletivas.  

Ao contribuir para a problematização dos aspectos da educação não formal 

Enguita (2001) embora não utilize os termos “educação difusa” ou “educação não 

formal”, sua argumentação se relaciona com as ideias de Fávero (1980) e Gohn 

(1994). O autor reconhece que a educação não é um processo exclusivo da escola, 

ela pode acontecer em locais diferentes e em diversas situações sociais que não 

correspondem ao modelo escolar formal. E assim, supera a compreensão da 

educação somente como prática formal, ampliando seu sentido, reconhecendo não 

só a importância, mas a necessidade das práticas educativas que acontecem para 

além da escola, ou seja, em seu entorno. 
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A educação não formal, portanto, está presente em múltiplos campos da vida, 

nesta pesquisa nos deteremos nas ações que se desenvolvem segundo a dinâmica 

de processos emancipatórios nas associações de estudantes. As lutas pela 

educação envolvem as questões tanto de conteúdo escolar, quanto o exercício da 

cidadania, e o envolvimento dos estudantes para além do seu campo de vivência, no 

enfretamento de problemas em prol do interesse coletivo. Nas falas dos estudantes 

sobre as ações educativas das quais participam nas associações e no entorno, há 

destaque quanto à importância para a formação da promoção de conscientização do 

grupo diante da responsabilidade social e da solidariedade e ainda para as relações 

em grupo, possibilitadas por essas ações nas associações e no entorno. 

No tocante à contribuição da educação não formal para socialização, Gonh 

(2005), argumenta que o convívio com os diferentes sujeitos e contextos e auxilia no 

processo de ensino-aprendizagem. Este acontece por meio de compartilhamento de 

experiência, quando possibilita a interferência do outro na constituição de si. As 

aquisições que fazemos no mundo da vida a partir das múltiplas formas de inserção 

social compõem um acervo de saberes complexos que ao mesmo tempo em  

ressignifica o que aprendemos, também designa nossa localização como sujeitos 

sociais. 

Percorrendo caminhos de compreensão quanto ao contexto das ações da 

educação não formal, Enguita (2001), ao analisar a sociedade atual, sugere que 

dada “a vertiginosa realidade intrageracional das mudanças sociais” (ENGUITA apud 

GOHN, 2010, p. 14) faz-se necessário pensar essa nova realidade. Esta seria de 

forma cooperativista entre as instituições de ensino e o seu entorno, criando uma 

relação que denomina como “escola-rede”. Para o autor, essa visão propõe 

ultrapassar o olhar ainda enclausurado da escola, para uma visão em que o grande 

desafio seria pensar em centros educativos ligados a outros agentes educacionais 

presentes, por exemplo, via educação não formal.  

Segundo Gonh (2005), a educação não formal favorece a socialização por 

meio do convívio com os diferentes sujeitos e contextos e auxilia no processo de 

ensino-aprendizagem, já que acontece por meio de compartilhamento de 

experiência e possibilita a interferência do outro na constituição de si. As aquisições 

que fazemos no mundo da vida a partir das múltiplas formas de inserção social 

compõem um acervo de saberes complexos que ao mesmo tempo em que 
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ressignifica o que aprendemos, também designa nossa localização como sujeitos 

sociais. 

Na educação não formal, não existe uma preocupação exclusiva de trabalhar 

os mesmos conteúdos da escola formal, mas sim de alguns conteúdos com vista a 

capacitar o sujeito de acordo com seus interesses utilizando-se de espaços e 

tempos interativos. Para Trilla, “[...] ter um caráter não obrigatório facilita a 

possibilidade de métodos alternativos e condizentes com a realidade e necessidade 

de cada contexto” (TRILLA, 2009, p. 42). 
Compreendendo-se que o ser humano se constitui a partir das relações que 

estabelece e a educação não formal representa uma atividade importante no 

processo de formação do indivíduo. A apresentação dos conceitos de educação não 

formal e as argumentações defendidas pelos autores trazem uma reflexão 

necessária para a problematização sobre educação e formação: o interesse x a 

necessidade. 

A argumentação do autor sobre o entorno evidencia as interações funcionais 

existentes entre os diferentes espaços formativos e descreve que os resultados da 

educação não são frutos de um amontoado ou soma de experiências. São e sim, 

resultado de uma interdependência entre os efeitos educacionais que ocorrem em 

variados espaço-tempo. A educação do ponto de vista dos seus efeitos é um 

processo holístico e sinérgico em que todas as experiências interagem entre si. Ou 

seja, cada experiência educacional é vivida em função das experiências 

educacionais anteriores e prepara e condiciona as subsequentes. Assim sendo, o 

que se aprende em um ambiente é verificado em outro. 

A respeito das relações funcionais entre os efeitos educativos Trilla (2008), 

discorre que elas se dão de maneiras diversas e destaca nessas relações efeitos de 

complementaridade entre os diversos agentes participativos. São os efeitos de 

suplência que assumem tarefas próprias da educação formal, efeitos de reforço e 

colaboração em conjunto com a educação formal e efeitos de interferência ou 

contradição quando a realidade educacional não converge para práticas inclusivas 

ou há conflitos de interesses opostos (TRILLA. 2008 p.46-49).  
A argumentação de Tardif (2008), ao analisar a articulação dos diversos 

espaços e ações educativas experienciadas ao longo da vida e a ação educativa 

instrumental, da formação docente, remete-nos a romper com o clássico sentido 

educativo escolarizado. Professores e alunos, na dinâmica das aprendizagens 
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experimentam a heterogeneidade para além dos muros da escola. Ampliam os 

fluxos de tempo/espaço de aprender/ensinar, de modo que, as práticas educativas 

não estão restritas ao lugar de aluno/professor, mas nas relações de aprendizagem 

que são potencializadas pela realidade cultural, inerente a cada espaço. Assim 

sendo, o que se aprende em um ambiente é verificado em diferentes contextos 

mediando saberes significativos na perspectiva da formação humana.  
De acordo com Gohn (1994), o processo político-pedagógico de 

aprendizagem e produção de saberes da educação não formal, possui várias 

dimensões. Elas possibilitam aos indivíduos fazer uma leitura do mundo do ponto de 

vista de compreensão do que se passa ao seu redor, gerada pelo acesso a recursos 

culturais. Esses são processos que se desdobram em autoaprendizagem e 

aprendizagem coletivas, adquiridas a partir da experiência em ações coletivas, 

organizadas por eixos temáticos (questões étnico-raciais, gênero, geracionais e de 

idade etc.) com apoio de organizações institucionalizadas ou não. A educação não 

formal articula uma cidadania ativa ao promover a mobilização dos sujeitos. 
No tocante à circulação internacional de estudantes em vias de qualificação, é 

imprescindível levarmos em conta que não circulam somente pessoas, mas também 

circulam sobretudo ideias, expressões, saberes, signos e culturas. e A correlação 

desses espaços e tempos nas variadas práticas e processos educativos organizam e 

reorganizam o que parece ser uma ordem ou política pública já estabelecida. 

Ampliar o debate sobre os processos de aprendizagem e saber, reconhecendo o 

entorno como produtor do conhecimento implica ir além do processo de instrução. 

No entorno não apenas circula a universidade, ele está também presente dentro 

dela possibilitando uma reflexão crítica acerca das situações que afetam a vida, as 

relações interpessoais e os sujeitos. 
Ainda de acordo com Gonh (2010) e Trilla (2008), a educação não formal é 

aquela que possibilita aprendizagens por meio dos processos de compartilhamento 

de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos do cotidiano 

articulando ações de participação e interesses coletivos como produtoras de 

conhecimento. A esse respeito, Tardif (2008), afirma que as experiências têm como 

propriedade fundir os saberes, os conhecimentos, as habilidades e atitudes. O saber 

ser, saber fazer, saber conhecer e saber conviver não se encontram sistematizados, 

eles se integram à vivência e são incorporados aos sujeitos produzindo um sentido 

próprio à formação. 
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Acreditamos que o processo formativo consiste em uma dinâmica de trocas 

na qual circulam o individual e o social, o particular e o geral. A mediação entre 

essas dimensões é feita por meio de estabelecimentos de vínculos e relações que 

ao circularem pelas redes formativas implica um processo de humanização.  

Os teóricos e as elaborações adotadas para o desenvolvimento desta 

pesquisa apontam para a necessidade de a formação ser tomada como prática 

social. Portanto, ao situarmos as aprendizagens não formais como um processo 

sociocultural e político, inerente ao agir humano não temos a intenção de analisar os 

seus contrapontos em relação à aprendizagem instrumental e sim, suas 

potencialidades. Para confrontar a complexidade do aprender a aprender e 

possibilitar a formação humana. 
Ainda são poucos os estudos sobre os desdobramentos das aprendizagens 

da educação não formal junto ao processo de desenvolvimento humano em 

determinados contextos. Segundo Gohn (2006), a educação não formal capacita os 

indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo que os circunda.  
Na próxima parte, discorremos sobre as escolhas metodológicas para a 

realização da presente investigação. Apresentaremos o contexto e os participantes 

da pesquisa e nos desafiamos a responder à nossa questão de pesquisa a partir das 

análises dos dados obtidos na pesquisa de campo com o referencial teórico 

adotado. 
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3. AS AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS NA UNIVERSIDADE E NO SEU 
ENTORNO À LUZ DOS PARTICAPANTES DA PESQUISA 

3.1 Metodologia  

Inicialmente alguns conceitos foram considerados, porém, tudo foi 

reformulado, em busca da construção de um quadro teórico mais adequado ao 

objeto. Em vários momentos, as mudanças de rumos foram tão radicais que 

chegamos a duvidar que seria possível concluir este estudo. De muitas e variadas 

formas ficou entendido que o estado de tensão estaria sempre presente, porque 

afinal pesquisar não é encontrar respostas e sim perguntas. Escolher regras e segui-

las, significou encontrar possibilidades de tornar mais suave o difícil e rigoroso 

projeto de construção de um trabalho científico. A escolha da metodologia vai além 

de definir as regras ou os métodos a serem utilizados pelo pesquisador, ela se torna 

um caminho possível.     

Com o propósito de trabalhar a construção da problemática deste estudo, 

primeiramente nos inteiramos das particularidades do programa e dos processos de 

adaptação à nova realidade política do país, e em seguida, à análise das entrevistas com 

os sujeitos da pesquisa. A medida que nos inteiramos das experiências de vida dos 

sujeitos, mais indagações surgiram. Na tentativa de compreender as práticas humanas e 

suas reconstruções, saltava aos olhos a necessidade desses estudantes de falar de um 

movimento maior das redes de sociabilidade entre os sujeitos que compõem suas 

experiências. Foi, então, nessa perspectiva que consideramos acertada a escolha da 

pesquisa qualitativa como a mais adequada para orientar os caminhos desta pesquisa, 

por nos possibilitar uma leitura analítica dos processos vivenciados pelos sujeitos 

pesquisados. 

Na perspectiva da complexidade, o método não se constitui num programa, e 

sim num caminho, numa estratégia. Entender o método como um manual, é pensar 

que basta estabelecer regras permanentes e segui-las mecanicamente. Segundo 

Morin (2003), se acreditarmos que a realidade se modifica, perceberemos que o 

método como programa é insuficiente diante da incerteza e condição mutável da 

realidade. Convém ressaltar, que isso não quer dizer que pensar a complexidade é 

negar o rigor científico, mas sim, refletir que o espaço de produção do conhecimento 

é marcado por imprevistos e criatividades, a fim de contornar os obstáculos e 
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possibilitar a ampliação das fronteiras na produção do conhecimento. Sendo assim, 

ainda que ao final da pesquisa possa ser necessário efetuar reformulações no 

método, este nos possibilitou a aprendizagem de aprender.  
O Diálogo com Morin (2003) e Santos (2005), possibilitou o entendimento de 

que seria necessário distinguir as ideias sem reduzi-las. Porque pensar complexo é 

olhar a desordem como aprendizagem e os obstáculos como possibilidades. De 

acordo com Santos (2005), é necessário um paradigma de um conhecimento 

prudente que valorize nossa trajetória.  Nesse contexto, a perspectiva 

epistemológica adotada é a que vai ao sentido de valorizar as experiências 

humanas, porque elas são produtoras e reveladoras de conhecimento. 
Diante da tamanha diversidade para ter acesso a esse universo particular foi 

necessário em um primeiro momento, fazer uma aproximação junto aos estudantes, e 

não uma observação participante, pois, é algo que neste campo não nos pareceu viável. 

Buscamos acessar de que maneira os estudantes estruturam oralmente suas 

experiências e trajetórias formativas. A escolha deste método de abordagem nos permitiu 

compreender as falas, o os valores, a dimensão do movimento de ordem e desordem 

possibilitando interpretar as falas dos sujeitos a luz do quadro teórico escolhido. Cada 

sujeito da pesquisa é singular e têm interpretações individuais, porém, as experiências 

foram construídas coletivamente, portanto, em um ato político. 
Ainda na etapa de negociações, para se ter acesso ao campo, apresentamos 

a pesquisa a sra. Rosaly Ribeiro chefe da divisão de matrículas especiais e gestora 

do programa PEC G na UNIRIO. Ela se mostrou muito satisfeita com a realização da 

pesquisa e colocou à disposição os contatos dos demais órgãos envolvidos, bem 

como permitiu, a imediata liberação do acesso ao sistema de informações gerais do 

ministério da educação (SIMEC).           
Em seguida, passamos à revisão bibliográfica pertinente ao tema quando 

exploramos informações quanto aos pontos de partida e chegada dos estudos já 

produzidos no tocante aos participantes do PEC G. Traçamos o caminho a ser 

percorrido tomando por princípio não se desviar da problemática central: a 

interpenetração das ações educativas e sua contribuição para a formação humana.  
E assim procedemos com a fase exploratória documental, com a construção 

do instrumento de coleta de dados e a análise dos dados. Durante toda a execução 

e contornos da pesquisa, todas as etapas mencionadas anteriormente estiveram 

superpostas em diversos momentos. Por este motivo, a análise dos dados ocorreu 
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também nas fases exploratória e de coleta de dados, conforme recomendam Alves 

Mazzotti e Gewandesznajder (2000, p.162):  
Em decorrência da feição indutiva que caracteriza os estudos qualitativos, as 
etapas de coleta, análise e interpretação ou formulação de hipóteses e 
verificação não obedecem a uma sequência, cada uma correspondendo a um 
único momento da investigação, como ocorre nas pesquisas tradicionais. A 
análise e a interpretação dos dados vão sendo feitas de forma interativa com 
a coleta, acompanhando todo o processo de investigação.  

Para definir o recorte que seria dado em relação aos sujeitos da pesquisa, adotou-

se uma observação não participante junto ao entorno.  Definimos o recorte para amostra 

em torno dos estudantes de nacionalidade Guineense e Beninenses por apresentarem 

como característica certo protagonismo coletivo. Eles são os responsáveis pela 

comemoração do dia da África e eventos comemorativos para o dia da independência de 

seus respectivos países. Esses estudantes mantêm encontros e atividades periódicas 

através das respectivas associações de estudantes, e também, por manterem laços de 

convivência e amizade entre si. Ressaltamos que o objetivo não é o de comparar os 

perfis dos estudantes em relação ao curso de formação, e sim, marcas de regularidades 

de discurso por representarem interesses coletivos que se constituem como fio condutor 

para o conhecimento. 

A intenção da análise documental consistiu em elucidar os objetivos da pesquisa, 

pois de acordo com Yin (2005), ao revisar qualquer documento é importante entender 

que ele foi redigido com alguma finalidade específica. Nesse sentido, contribuindo para 

elucidações que ultrapassem o sentido literal, foram consultados: a carta da ONU, parte I 

(1945), os documentos publicados pela UNESCO, internacionais e regionais – 

Publicações norteadoras para a educação/ formação e cooperação educacional e a 

LDB/1996, além de pesquisa junto ao site da UNESCO.   

Quanto ao histórico do programa, os documentos e normas considerados 

relevantes para esta pesquisa foram: Decreto nº 55.613/1965, Protocolo de 1967, 

Protocolo de 1974, Termo Adicional ao Protocolo de 1974, Protocolo de 1986, 

Protocolo MRE-MPAS, de 1987, Protocolo de 1993, Termo Aditivo ao Protocolo de 

1993, Convenio MRE-MS, de 1994, Protocolo de 1998, Manual do PEC G de 2000, 

Decreto 7304/2010, Decreto 7948/2013 e os relatórios dos principais órgãos  

brasileiros envolvidos Divisão de Temas Educacionais DCE/MRE e o MEC. 

Além dos documentos citados, outras fontes documentais que contribuíram para a 

investigação foram os dados obtidos dos sites e blogs da associação dos estudantes com 

sede no Rio de Janeiro, e a rede social Facebook páginas:  africanos que vivem no Brasil 
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e as páginas individuais dos estudantes. Ainda que haja especificidades da comunicação 

mediada por computador quanto à interação e linguagens em pesquisas na internet e 

“fora” dela, elas se dão em ambientes que não devem mais ser tratados como real versus 

virtual. Corroboramos a ideia defendida por Sá (2005), de que a mediação entre 

pesquisador e pesquisado sempre se fará presente de algum modo, mas, como também 

é apontado pela autora, os ambientes digitais têm características próprias, têm 

gramáticas e linguagens próprias que não podem ser perdidas de vista. Desse modo, 

observar uma lista de discussão na internet ou uma comunidade virtual em um site de 

rede social, trará dados materialmente distintos (como textos escritos, imagens e links 

publicados pelos usuários, por exemplo) daqueles coletados em encontros presenciais. 

Devido à fluidez e circulação dos conteúdos as páginas foram visitadas e printadas, 

quando houve necessidade, uma vez por semana 
Outra ferramenta utilizada para o desenvolvimento da pesquisa está pautada na 

realização de entrevistas semiestruturadas. As questões foram organizadas em três 

blocos de perguntas, em que cada um correspondia a um objetivo da pesquisa.  Antes do 

início da aplicação das entrevistas foi realizado um pré-teste com dois estudantes, um do 

sexo masculino e o outro do sexo feminino, de cursos diferentes, em dias alternados. 

Além de verificar a clareza e compreensão dos enunciados das questões, o pré-teste nos 

possibilitou reformular algumas questões. 
A escolha da entrevista semiestruturada como uma das técnicas, oportunizou 

possibilidades mais amplas como: reformular perguntas, mudar as ordens face às 

respostas obtidas, formulação de perguntas do tipo: Você pode dar um exemplo? No 

sentido de aprofundá-la, e extrair do entrevistado informações detalhadas que possam 

ser utilizadas em uma análise qualitativa. De acordo com Castro, Ferreira e Gonzalez 

(2013; p. 37), “para uma investigação das relações interpessoais, o melhor instrumento é 

a entrevista, de preferência aberta, não dirigida, onde o indivíduo se sinta confortável para 

falar de assuntos que são importantes para ele (e não só para o pesquisador)”. Sobre a 

importância dos sujeitos entrevistados, Yin (2005; p.114), argumenta que respondentes 

quando em situação à vontade e bem informados, apresentam, inclusive atalhos e outros 

caminhos e ajudam o pesquisador a identificar fontes relevantes de evidências. O roteiro 

inicial para a realização das entrevistas semiestruturadas encontra-se no anexo 1 

Acrescentamos que os nomes que constam nas transcrições de alguns trechos de 

fala são fictícios e escolhidos pelos próprios sujeitos participantes, para preservar a 

identidade dos mesmos. Além disso, a coleta de dados foi feita com consentimento dos 
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que foram entrevistados, com a utilização de um gravador de voz do smartphone para 

auxiliar no processo de transcrição das informações coletadas. 
A construção do roteiro de entrevistas exigiu uma imersão prévia no “pano de 

fundo”, ou seja, no mundo da vida dos sujeitos pesquisados para apreender as 

“entrelinhas” do ser. Este pré-saber, não determinada por uma coisa ou outra e sim do 

contexto, permite articular os pontos de convergência entre os sete saberes da educação 

e as ações e práticas desenvolvidas nos diversos ambientes formativos. Desse processo 

de tangenciamento entre os saberes surgiram os seguintes tópicos:  

 O que pensam os estudantes sobre conhecimento e formação. 

 Inter-relações aprendizagens e ações educativas 
 Contribuição das aprendizagens para a formação humana         

    A análise e interpretação dos dados foi elaborada com base na técnica do 

conteúdo temático a partir da qual realizou-se a categorização. Esta, operacionalizada 

inicialmente por uma interpretação prévia do material constituindo, de acordo com Turato 

(2003), uma leitura flutuante para a construção do corpus. Após o esgotamento das 

leituras flutuantes, retornou-se ao processo exploratório inicial para elaborar as categorias 

inter-relacionando-as às teorizações iniciais. Os conteúdos temáticos foram organizados 

em categorias e subcategorias diretamente relacionadas aos objetivos da pesquisa e, em 

seguida agrupadas as questões e aos dados obtidos, a saber. 

           A categoria referente às concepções de educação e formação humana apresentou 

quatro subcategorias: autoconhecimento, interesse, vínculos relacionais, 

interculturalidade. Para a categoria inter-relações aprendizagens e ações educativas 

foram identificados pelos estudantes quatro itens: Capacidade de expressar seu ponto de 

vista, mobilização social, cultura política e capacidade de fazer escolhas. Nas 

identificações feitas pelos estudantes acerca das aprendizagens necessárias para a 

formação humana, considerou-se cinco subcategorias, a saber: capacidade de expressar 

seus diferentes pontos de vista, negociação de conflitos, consciência humana, 

responsabilidade com o meio em que vive e conhecimento ampliado do mundo.              
Para as categorizações, foi utilizado as apreciações à luz das concepções dos 

autores sinalizados ao longo da dissertação, confrontando-as com as falas dos 

entrevistados. Os relatos foram organizados de maneira temática, a partir dos aspectos 

comuns que mais se destacaram em suas falas.  A seguir, a apresentação das categorias 

e subcategorias e o referencial teórico norteador correspondente para a análise. 
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Quadro 4 Organização das unidades de análise e o correspondente referencial teórico. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA AUTORES 

O QUE PENSAM SOBRE 
CONHECIMENTO E 

FORMAÇÃO. 

Auto formação  

 

Interesse 

 

Fazer escolhas  

 

 

Experimentar  

 Relação sujeito e conhecimento e 
sujeito e meio (Charlot) 

 

 Conhecimento pertinente (Morin) 
 

 Uso industrioso de si (Schwartz) – 
Aprender a fazer 

 Mobilização de saberes 
 

 Experiências interagem entre si. 
Habilidade de saber ser e saber fazer 
(Tardif) Desenvolvimento de habilidades 
sociais (Morin) = Processo de 
aprendizagem experiencial. 

 Saberes da Experiência (Tardif) 
 Ordem, desordem reorganização dos 

valores, saberes. (Morin)  
 Aprender no mundo e sobre o mundo, 

conhecimento pertinente que favoreça 
aptidões – Aprender a aprender. 

INTER-RELAÇÃO 
APRENDIZAGENS /SABERES 

E AÇÕES EDUCATIVAS 

 

Identidade Coletiva 

 

Participação 

Cooperação  

Conhecer pessoas 

Capacidade de 
dialogar e expressar 
seu ponto de vista 

 Gonh (aprendizagens da educação 
formal = aprendizagens sociais), 
Interculturalidade (Walsh) 

 - Delors (saber ser, saber fazer, saber 
conviver, saber aprender) 

 Relação de interação entre Alter e 
Ego (entre o sujeito e o outro 
repercutindo em si a presença do 
outro. (Tardif). 

 Processo de comunicação de 
conhecimento entre os sujeitos = 
Processo relacional, através do diálogo 
com outros (Habermas/ Gohn) 

CONTRIBUIÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS PARA A 

FORMAÇÃO HUMANA 

 

 

Cultura Política  

 

 

Visão ampliada do 
mundo  

Solidariedade 
Coletiva 

Consciência humana 

 

Responsabilidade 
com o meio em que 
vivem  

 Processo de compreensão do outro, 
evidenciando a dimensão política e 
cidadã do processo formativo = 
Relação com o outro 
(Habermas/Gohn/Morin)  

 
 Reflexão sobre a identidade humana 

(Morin) autoconhecimento = Relação 
com si mesmo. 
 

 Visão ampliada do mundo. 
Reconhecimento da coexistência dos 
saberes da educação formal (mundo 
do sistema) e da educação não 
formal (mundo da vida) 

 (Consciência Planetária - 
Gohn/Morin) = Relação com o mundo 
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A fim de apresentar esse conjunto de processos educativos, optou-se dentro 

dos limites da escrita, tentar conservar alguns traços da comunicação oral, por este 

motivo na transcrição foram mantidas a própria linguagem coloquial e algumas 

expressões utilizadas pelos estudantes. 
A seguir serão apresentados o entorno e os sujeitos da pesquisa. 

 
3.2 Caracterização do Entorno  

O lócus da presente investigação é a Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro, UNIRIO, que aderiu ao protocolo do PEC G em 1998 e que está 

localizada na cidade do Rio de Janeiro, em diferentes bairros, a saber: localizados 

no bairro da Urca estão a Reitoria, o Centro de Ciências Humanas e sociais (CCHS), 

o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET), o Instituto de Ciências 

Biológicas e o Centro de Letras e Artes. No bairro de Botafogo encontra-se o Centro 

de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP). Na área central da cidade, está o Instituto 

Biomédico (IB), e no bairro da Tijuca o hospital universitário Grafreé Guinle e o curso 

de Medicina. As Unidades Acadêmicas estão localizadas nos seguintes bairros: 

Urca, Botafogo, Centro, Tijuca e Maracanã. É interessante atentarmos para o fato de 

que, a localização entre o eixo norte-sul do campus universitário alarga 

efetivamente, o raio de experiências dos estudantes PEC G com o entorno.  

Outro fator determinante é que a UNIRIO não é dotada de alojamento para 

estudantes. Os estudantes que realizam o curso de línguas na UFRJ ocupam a vila 

estudantil da Cidade Universitária (Ilha do fundão), localizada no próprio campus da 

universidade. Outros alunos ou moram em repúblicas organizadas pelas associações de 

estudantes, e há ainda muitos que residem nas comunidades próximas. Porém, após os 

elevados reajustes dos aluguéis, boa parte relata que a opção que restou foi morar bem 

afastado do centro e dividir com três ou quatro pessoas os custos com moradia.  

Nas observações feitas no entorno, foi possível acompanhar a participação 

desses estudantes na organização e participação das comemorações pelo Dia da 

África em duas instituições. Primeiramente na UFRJ e em seguida na Fundação 

Educacional Unificada Campograndense – FEUC. Foram realizados debates sobre a 

formação de uma única associação que viabilize a união de estudantes de diversas 

nacionalidades africanas, reunião para resolução de problemas do cotidiano dos 

estudantes e assuntos de interesse geral. Os encontros foram promovidos em sua 
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maioria pela associação de estudantes Guineenses e por estudantes Beninenses. 

Há uma agenda permanente da associação dos estudantes para que as reuniões 

ocorram uma vez por mês, sempre aos sábados, intercalando entre as instituições 

para possibilitar o envolvimento de todos.  Participaram desse encontro os 

estudantes das instituições citadas, estudantes da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro - UERJ, bem como os estudantes da UNIRIO. Observamos também a 

presença de alguns estudantes brasileiros que mantém relação mais estreita com os 

grupos. 

Esses encontros nos permitiram constatar que a participação dos sujeitos 

variava conforme o interesse ou não na atividade ou assunto proposto, uns se 

envolviam mais e outros se envolviam menos. Enquanto alguns se mostravam 

mobilizados pelas discussões, outros se mobilizavam para as atividades práticas. 

Porém o interesse do grupo em chegar a soluções conjuntas e a mobilização em 

torno do que fazia sentido, de certa forma, os incentivava à participação contínua, 

dando indícios da relação com o aprender.  

 De modo geral, os estudantes Guineenses se reúnem pelo menos uma vez por 

mês, em suas associações de estudantes. Essas reuniões podem ser restritas apenas às 

suas respectivas nacionalidades e a comunidade de estudantes da UNIRIO, mas 

algumas vezes há participação dos estudantes nacionais de outras universidades do Rio 

de Janeiro. As questões e ações desenvolvidas vão desde o acolhimento dos recém-

chegados, organização de festas e eventos acadêmicos, até debates sobre o 

enfretamento de situações do cotidiano. Fatos vivenciados aqui no Brasil e questões e 

ações voltadas ao país de origem. As associações funcionam principalmente como um 

apoio coletivo para a sociabilização e resolução de conflitos que afetam o indivíduo ou o 

grupo. No grupo dos estudantes beninenses, as reuniões acontecem por meio da rede 

social e de forma mais eventual presencialmente. 

Para compreender a dinâmica desses espaços formativos, procuramos 

focalizá-los a partir dos sujeitos e construir categorias para análise a partir de suas 

características e objetivos propostos.  

A associação de estudantes guineenses (AEG-RJ) é caracterizada em seu 

estatuto como uma organização civil sem fins lucrativos, conforme destacado no 

preâmbulo do estatuto da associação dos estudantes, a saber:  
[...] cientes das suas responsabilidades e missão a cumprir, percebendo a 
necessidade de se auto organizar como forma de compartilhar os 
conhecimentos e trocar ideias e experiências, na reunião da assembleia geral 
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constituinte instituíram uma organização civil, laica e sem fins lucrativos com 
interesse de solidarizar e fortalecer os laços de fraternidade comprometendo 
em cooperar com as diferentes instituições públicas e privadas com intuito de 
alcançar o bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, como valores 
supremos da sociedade, respeitando a carta magna interna e internacional, 
bem como o estado democrático de direito (AEG. 2015, p.2). 

De acordo com o estatuto e o relato dos estudantes, a AEG-RJ tem como 

objetivos representar e apoiar os cidadãos guineenses e os estudantes PEC G de 

outras nacionalidades que não possuem associação no Estado do Rio de Janeiro, 

com a prévia anuência dos seus Consulados. 

Podemos observar que se trata de um objetivo amplo e desafiador, pois 

pretende desenvolver, coletivamente, práticas sociais entre grupos onde se 

pressupõe a existência de conflitos próprios das suas fronteiras culturais distintas. 

Segundo relato dos estudantes, a AEG-RJ promove atividades culturais e de 

integração desde 2000. A partir de 2012 iniciaram a realização mensal de atividades 

voltadas para a divulgação da cultura de matriz africana (religião, música, culinária 

entre outros assuntos). Somente em 2015, a associação foi registrada e oficializada 

para possibilitar a abertura de convênio com a Secretária Municipal de Educação do 

Rio de Janeiro, com o propósito de ampliar o intercâmbio de conhecimento e 

promoção de oficinas culturais nas escolas da rede pública municipal. A seguir pode 

ser observado o planejamento das principais atividades promovidas em 2015:  
 

Figura 2 – Relatório de atividades anual 

 
Fonte : rede social facebook.  
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A associação representativa dos estudantes beninenses no Brasil, (AEBB) 

promove atividades desde 2006, mas ainda está em processo de organização da 

documentação para proceder à oficialização. De acordo com os documentos 

publicados na rede social, a AEBB14 tem como principal objetivo buscar boas 

condições de estudos e acolhimento aos alunos novos, contribuir na busca de 

soluções para os problemas do cotidiano. Assim como promover a expansão da 

cultura beninense no Brasil e elaborar projetos culturais e educativos voltados para 

instituições educacionais. 

As duas instituições se relacionam e tem como objetivos a prática da 

responsabilidade social, extensiva a todos os que participam da vida em sociedade: 

os próprios estudantes em interação com a comunidade universitária e demais 

instituições do entorno. Gohn, no livro “Educação Não Formal e o Educador Social: 

atuação no desenvolvimento de projetos sociais” argumenta que a educação não 

formal não substitui a educação formal. Ela poderá ajudar na complementação por 

meio de programações específicas, ao articular toda a comunidade educativa no 

entorno da escola. Desta forma podem ser equacionados os seguintes tipos de 

aprendizagens: aprendizagem prática, aprendizagem teórica, aprendizagem técnico-

instrumental, aprendizagem política, aprendizagens culturais, aprendizagens 

linguísticas, aprendizagem sobre a economia, aprendizagem simbólica, 

aprendizagem social e aprendizagem cognitiva. A autora ressalta que o fio condutor 

do desenvolvimento das aprendizagens é a participação coletiva. 

Outra característica comum é a maneira como organizam as ações e 

atividades. Em ambas é dado um problema ou ideias que podem ser de um único 

indivíduo ou do coletivo, e por meio da verbalização oral, os participantes em 

conjunto buscam encontrar determinadas soluções para o desenvolvimento da 

atividade. Assim sendo, é necessário que se discutam os diferentes caminhos para a 

resolução das questões.  

Ao tratar da metodologia usada nos processos de educação não formal, Gohn 

(1999, p. 106) discorre que: [...] “Ao se expressar, os atores/sujeitos dos processos 

de aprendizagem articulam o universo de saberes disponíveis passado e presente, 

no esforço de pensar/elaborar/reelaborar sobre a realidade em que vive[...]”.  

                                                            
14 https://www.facebook.com/assocition.etudiantsbeninois#_=_ 
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São realizadas reuniões mensais para buscar o envolvimento de todos nas 

atividades socializantes. Quando não há possibilidade dos encontros presenciais, a 

construção dos debates se dá pela rede social dos grupos. É importante explicitar 

que no processo de construção das ações e tomadas de decisões coletivas que 

pudemos acompanhar durante a observação do grupo, que optamos por nos apoiar 

nas teorização de Habermas em relação à interação e intersubjetividade. Ambos 

estão presentes no agir comunicativo para priorizar dois aspectos considerados mais 

significativos: a intencionalidade, ou seja, o que orienta o agir comunicativo dos 

indivíduos entre os diferentes posicionamentos e possibilidades de ação e as 

contribuições desse processo de práticas coletivas para a sua formação. 

Além das ações educativas desenvolvidas nas associações através dos 

dados coletados, identificamos que a maioria dos estudantes participa de projetos 

acadêmicos e sociais dentro e fora da universidade. Em sua maioria por intermédio 

das associações estudantis, e em uma instituição não governamental denominada 

Educação e Cidadania para Negros e Carentes - EDUCAFRO. Ainda sobre as 

participações em grupos de discussões, os estudantes de medicina mencionaram 

sobre as contribuições do coletivo NegreX a partir dos debates sobre a questão 

racial e social dos negros e afrodescendentes brasileiros que cursam a graduação 

em medicina. Outros estudantes relataram a participação nos Diretórios Acadêmicos 

e nas atividades desportivas. 

Na intenção de conhecer o que esse processo dialógico de aprendizagem  

pode possibilitar a formação do ser social desses estudantes, nos propusemos a 

selecionar os sujeitos que nos possibilitariam compor os objetivos da pesquisa.  

A seguir, o calendário de observações realizadas ao longo do estudo. No 

Quadro 3, constam as ações educativas, observados no campo de temporalidade 

periódica, ou seja, são programadas com frequência e organizada pelas 

associações citadas com a participação de estudantes PEC G de outras 

nacionalidades. No quadro 4 constam a participação dos estudantes em ações livres 

que acontecem dentro e fora do ambiente institucional.   
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Quadro 3 - Calendário de observações das ações educativas coletivas 
Observação Data Ação Local 

1º 20/05/2015 Encontro regional dos estudantes PEC G. UFRJ 

2º 06/06/2015 III Evento Sócio Cultural FEUC 

3º 04/08/2015 Reunião dos estudantes do Benin UNIRIO 

4º 19/08/2015 
Evento sobre Interculturalidade organizado 

pelos estudantes 
UNIRIO 

5º 06/12/2015 
Debate sobre união africana (todas as 

nacionalidades) 

Vila Olímpica da 

Mangueira/UERJ

6º 
08 e 

09/03/2016 
Encontro e recepção de novos estudantes UNIRIO/UFRJ 

9º 12/03/2016 
Reunião associação dos estudantes 

guineenses 
FEUC 

7º 17/05/2016 IV Encontro Sócio Cultural Dia da África UFRRJ 

8º 25/05/2016 IV Encontro Sócio Cultural Dia da África UFRJ 

Fonte: Elaborado pela Autora  
 

 
Quadro 4 - Calendário de observações das ações educativas livres 

Observação Data Ação Local 

1º 24/11/2015 Oficina Cultural ONG 

2º 06/04/2016 Debate coletivo Negrex Diretório acadêmico (Unirio) 

Fonte: Elaborado pela Autora  
 

A observação teve papel central não somente na escolha dos participantes de 

pesquisa, mas, principalmente, na busca por articulação teórica que visasse 

problematizar as interações das ações realizadas com a percepção de formação dos 

estudantes.  

 

3.3 Apresentação dos Sujeitos da pesquisa 

Em consulta ao SIMEC, verificamos que até o primeiro semestre de 2016 

havia cinquenta e dois estudantes ativos, de diversas nacionalidades, que participam 

do convênio na UNIRIO. Na última década, os países que enviaram o maior número 

de estudantes para a instituição foram Guiné-Bissau, Cabo Verde e Benin, conforme 

exposto no gráfico 3 a seguir: 
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Com o intuito de coletar informações que contribuíssem para responder aos 

objetivos propostos, foram entrevistados dez estudantes, sendo: seis Guineenses e 

quatro Beninenses que participam do programa, em cursos diversificados, 

distribuídos da seguinte maneira: 3(três) são estudantes de medicina, 2(dois) são 

estudantes de ciência política, 2 (dois) estudantes cursam turismo, e 3(três) 

estudantes cursam, administração pública, ciências ambientais e biomedicina, 

respectivamente.    Esclarecemos que, para apreender as contribuições vivenciadas 

para a formação, priorizamos entrevistar apenas os estudantes que estão com 

previsão máxima de conclusão do curso até o primeiro semestre de 2017. Desse 

grupo a faixa etária dos estudantes estava entre 23 - 26 anos de idade e havia 

apenas duas estudantes do sexo feminino que inclusive concluíram o curso e 

retornaram ao país de origem em meados do segundo semestre de 2016. O perfil 

sócio econômico é bem diversificado, ao contrário da expressão “eles são todos 

filhos de ministro ou da elite africana”. Eles são filhos de proprietários de pequenos 

negócios familiar, médicos, professores, empregados em empresas particulares e 

alguns funcionários públicos. É possível dizer que são da camada média africana, 

pois, embora vir estudar aqui exija muitas economias e muitas dívidas, o programa 

possibilita o acesso ao ensino superior gratuito.  

Conforme nos informou a gestora do programa na UNIRIO, no ano de 2015, 

os candidatos às vagas oferecidas pela universidade para ingresso no primeiro 

semestre de 2016 não foram aprovados no exame de proficiência em língua 

portuguesa. Ela acrescentou que, após intensas reivindicações das associações dos 

estudantes junto ao MRE, foi concedida a oportunidade para os candidatos 

refazerem o exame, e em caso de aprovação ingressar no segundo semestre de 

2016.  A Sra. Rosaly Ribeiro ainda esclareceu que a partir de 2013 tornou-se 

obrigatório, inclusive para os candidatos oriundos de países lusófonos, comprovação 

de proficiência em língua portuguesa. De acordo com o regulamento, quando o país 

de origem do candidato não oferecer o certificado de proficiência em língua 

portuguesa, o estudante poderá inscrever-se no Brasil e realizar o curso preparatório 

uma única vez, nas universidades disponíveis para aplicação do exame. 

Segundo o relato da Sra. Elisa Mendes, responsável pela gestão do programa 

junto ao MRE/DCE, a oferta do curso de língua portuguesa nas universidades 

brasileiras é o gargalo que inviabiliza um maior aproveitamento das vagas 

disponibilizadas no programa. No Rio de Janeiro, as universidades responsáveis 
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pelo CELPE-Bras são: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Federal fluminense (UFF) e Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro 

(UFRRJ). Como a UNIRIO não oferece o curso nem o exame, antes desse 

estudante chegar à Universidade para realizar a formação escolhida, ele frequenta 

em torno de um ano, uma dessas instituições.  Os jovens reprovados no exame 

CELPE-Bras retornam aos seus países de origem imediatamente. 

Ressaltamos que os estudantes Guineenses participantes da pesquisa foram 

selecionados em um momento em que não havia exigência de certificação para os 

oriundos de países falantes de língua portuguesa.    

Sem querer entrar em um dos aspectos que serão discutidos na análise dos 

dados, aprender uma língua faz parte do processo de aprendizagem de si próprio e 

do outro. É preciso dizer que a linguagem deve ser apreendida como produtora dos 

significados das experiências, não reduzida ao aspecto instrumental, mas como 

processo que permite dar sentido às coisas do mundo da vida. 

De acordo com os próprios alunos a questão do estranhamento linguístico 

com o português falado no Brasil, acarreta algumas dificuldades nos anos iniciais de 

vivência no Brasil. Embora a UNIRIO receba estudantes do PEC G desde 1998, a 

inexistência de uma política de línguas na instituição indica um pouco da 

complexidade que envolve o planejamento das políticas públicas. 

Outra obrigatoriedade do programa é apresentar uma declaração de 

compromisso (ao estudante em tempo integral para realizar o curso no prazo 

estabelecido, não é permitido trancamento, repetência na mesma disciplina mais de 

duas vezes ou em duas disciplinas no mesmo período letivo). E ainda no país de 

origem, os responsáveis pelos estudantes devem assinar um comprovante de 

capacidade econômica, em que se comprometem a fornecer mensalmente (400 

USD) dólares para custear a estada do estudante no país. Não é permitido trabalhar 

formalmente, e a oferta de bolsas via ministérios ou via instituição de ensino é rara e 

de ampla concorrência). Além disso, os estudantes precisam apresentar e 

passaporte com visto temporário IV (prorrogado anualmente após pagamento de 

taxas e mediante comprovante de matrícula).  

Cabe salientar que embora os candidatos comprovem a disponibilidade 

financeira, o salário mínimo na maior parte dos países africanos não ultrapassa (200 

USD), no caso especifico da Guiné Bissau (59,92 USD) e quanto ao Benin (64,67 

USD) dólares. Segundo os relatos de alguns estudantes, o perfil econômico é 
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definido, essencialmente, por dois grupos distintos. Esses grupos são divididos em: 

estudantes herdeiros da elite africana que podem pagar a renda; e estudantes filhos 

da classe média que não dispõem do recurso financeiro. Esses últimos fazem 

empréstimo ou solicitam a terceiros para assinar simbolicamente no ato da seleção o 

termo de compromisso sem que tenham a obrigação de enviar no futuro o valor 

declarado.  

Apesar de não ser o objetivo desta pesquisa analisar os perfis ou a situação 

socioeconômica, a maioria dos estudantes relataram práticas e ações de 

aprendizagem em espaços de atividades de trabalho. De acordo com o estatuto do 

estrangeiro, não é permitido que exerçam atividades que configure vínculo 

empregatício. Porém o custo elevado de viver em grandes centros urbanos e a 

irregularidade no envio do auxílio financeiro por parte das famílias dos estudantes, 

fazem com que boa parte deles ocupe o mercado de trabalho temporário de maneira 

irregular, conforme já consta no estudo sobre migração com fins de estudo, realizado 

por Désiderio (2006). Mesmo diante de tal constatação, os critérios de renda para a 

candidatura ao PEC G ainda não foram repensados pelos órgãos envolvidos.    
Nesta parte foram apresentados os argumentos que levaram à escolha da 

abordagem qualitativa, os procedimentos da coleta de registros, bem como o 

procedimento de análise de dados. Também foi feita a apresentação metodológica 

para a execução da pesquisa e apresentados o entorno, o contexto, bem como, os 

sujeitos da pesquisa. Passaremos na próxima parte, a dar voz e analisar os 

caminhos formativos percorridos pelos estudantes. A construção da análise, 

envolveu relatos das experiências vivenciadas que foram categorizados, ou seja, 

agrupados a partir das naturezas comuns das experiências. 

 

 3.4 As Ações Educativas e o Aprendizado Social 

Para uma melhor compreensão da análise realizada, as falas dos estudantes 

foram organizadas de forma temática. Incialmente serão apresentadas as 

subcategorias referentes ao reconhecimento intersubjetivo no qual os estudantes 

validam o conhecimento e os saberes significativos na sua trajetória formativa. Se 

levou em consideração os diversos contextos e situações interpretadas por cada 

sujeito, indicativas de relações de complementaridade e coexistência que pudessem 



98 
 

auxiliar na direção de analisar a problemática da formação humana. A organização 

textual da análise foi elaborada com a pretensão de contemplar o efeito mobilizador 

desencadeado e os sentidos múltiplos da formação ao longo da vida. Por este 

motivo os dados obtidos nas respostas das questões, a saber: De que maneira as 

ações educativas são experimentadas pelos estudantes e quais as contribuições 

dessas experiências educativas para a formação humana, respectivamente questões 

dois e três, foram problematizados de maneira inter-relacionada.  

Os fatos cotidianos que acontecem com os estudantes, de forma geral, 

promovem um processo de formação no qual eles próprios desejam cada vez mais 

saber de si mesmos, do outro e saber com o outro. Nas entrevistas os estudantes 

apresentam, em alguns momentos, um entendimento sobre o significado que fazem 

entre saberes e conhecimentos. Ao mesmo tempo, indicam que para a constituição 

da formação humana é necessário que conhecimentos e saberes andem juntos e se 

desloquem de lugar. O campo de possibilidade para este deslocamento, de acordo 

com os estudantes, é por meio da autonomia, do interesse, da participação e da 

experimentação.   

Ao serem perguntados sobre suas expectativas em relação à educação no 

Brasil e sobre o que consideram importante para sua formação, Guineenses e 

Beninenses, respectivamente, focalizam as diferenças entre os processos 

educacionais formal, não formal e informal, na maioria dos relatos, reconstruídos 

pela memória, entre o seu país de origem e o Brasil como pode ser observado nos 

relatos que seguem: 

A estudante Káppia iniciou seu relato, focalizando na fala da sua mãe sobre o 

que é significativo para a formação:  
[...] Vou começar respondendo a senhora com uma pergunta que minha mãe 
me fez assim que passei meu primeiro mês aqui: ”Minha filha o que você tem 
feito aí para voltar formada? Não me diga que só está indo da sala de aula 
para casa. Porque isso eu não precisava gastar tanto dinheiro, pra isso você 
não precisava ir para o Brasil você fazia aqui mesmo”[...] sabe por que ela 
disse isso? (risos) minha mãe não existe. É que no meu país não temos 
muito acesso a museu, biblioteca, não tem esse negócio de praça para as 
pessoas se encontrarem, não tem nada disso de espaço público e as escolas 
ensinam a instrução dos livros.  

E ainda ao falar sobre a relação de conhecimentos e saberes para a 

formação, a estudante declara que:  
[…] Não adianta você ter conhecimento para fazer só aquilo ali que já está 
determinado porque eu vou me formar em ciências ambientais e onde vivo 
tem muita riqueza natural, mas, depende de muitas coisas para eu fazer, só 
isso ou aquilo para você conseguir ter êxito precisa saber escolher de que 
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jeito fazer. Não é porque você tem um conhecimento teórico que aquilo só 
basta, você vai precisar saber as outras coisas. Eu pude entender aqui na 
vida, no cotidiano direitinho o que minha mãe estava querendo, do jeito dela 
me dizer, que a universidade me dá um diploma, mas, as regras da 
sociedade, e como agir, de tomar decisão, de ser responsável pelas coisas 
todas não é só com você é com os outros também porque o que eu passo o 
outra também passa. Isso é aqui fora que se aprende e sem esse 
aprendizado você não é um bom profissional, você não é bom como pessoa, 
sem o saber da vida você pode conhecer muita coisa na teoria, mas é na 
prática de resolver você percebe que não sabe é nada, então você só 
obedecer às regras prontas sem entender porque é que é assim ou porque 
não pode ser de outro jeito.  Aqui onde estou hoje aprendi a dar valor a 
minhas experiências e tudo está relacionado ao que eu sou e é isso que vou 
levar da minha formação para a minha vida de volta para o meu Benin 
[…].(estudante KÁPPIA) 

Acreditamos que seja esclarecedor mencionar que a estudante é a caçula de 

uma família de três filhos. O irmão mais velho estudou em universidade em seu 

próprio país e trabalha na empresa da família. O outro irmão está atualmente 

fazendo intercâmbio na Bélgica, onde vive com alguns familiares que imigraram para 

lá. Mesmo que implicitamente Káppia, ao iniciar sua fala, se referindo a sua rede 

familiar, não seria apenas uma contextualização. De certa forma seria uma 

expectativa por autoformação frente à influência da sua rede informal representada 

pelos irmãos.  

Observa-se a partir desse relato que concerne à educação, que os 

conhecimentos necessários para o processo de formação já não são considerados 

exclusivos da instituição formal (universidade). Estes, necessitam estar articulados a 

outros espaços que mobilizam saberes, em um sentido amplo e  contribuem para o 

processo de formação dos indivíduos como cidadãos.  

No que tange à percepção acerca da importância do conhecimento para a 

formação, nota-se que nessa fala o considerado importante é um conjunto de 

conhecimento que engloba a técnica, as atitudes e as habilidades aplicado no 

contexto. Aproximando das teorizações de Tardif (2008), há uma valorização dos 

saberes produzidos no cotidiano por possibilitar um agir com autonomia. Assim, ao 

se tornar autônomo, o sujeito se constitui como produtor de saberes necessários e 

significativos para interferir no real. E ainda, de acordo com Morin (2001), 

conhecimento pertinente permeado por saberes em sua produção. Outro fator 

constantemente relatado é a aquisição de autonomia como algo que os capacita 

para fazer escolhas, habilitando-os para o domínio de conhecimentos, promovendo 

o ato de experimentar. Ressalta-se que a subcategoria autonomia é apresentada 



100 
 

pelos estudantes associada ao contexto e dependente de uma abertura ao meio, de 

uma interação do sujeito (estudante) com o real (objeto e meio). 

A estudante, ao relacionar o saber fazer ao saber ser, nos aproxima das 

reflexões teóricas de Dellors (1996) e Charlot (2004), ao revelarem a pluralidade dos 

espaços de construção dos saberes e a autobiografia do sujeito. Os autores 

argumentam que a mobilização dos saberes construídos nos diversos 

espaço/tempo, contribui para a transformação do próprio eu.  

Um dos estudantes com maior tempo de vivência aqui no Brasil, o aluno Loui, 

(há 8 oito anos no Brasil), iniciou sua fala retomando a sua descendência, príncipe 

de uma das etnias dos Balantas15. De acordo com o estudante, significa (povo que 

resiste), em seguida passou a fazer um contraponto comparativo entre o significado 

que dá ao saber cultural do seu país e a importância para a construção da sua 

formação. Ele percebe que ao estar aqui, lhe é permitido rever o que está lá em um 

processo de reconstrução e autoaprendizagem. Assim, a valorização da 

ancestralidade africana se constitui em um elemento fundamental para despertar um 

reencontro com ele próprio.  

Quanto à dimensão dialógica da formação, o relato de Loui, a seguir, faz 

referência a um processo de formação conectado a uma educação que, de acordo 

com Morin (2011), que seja religadora do ser e do saber como possibilidade de ler a 

complexidade do mundo. O estudante, ao avaliar o seu processo de construção do 

conhecimento complementar e ao mesmo tempo antagônico, provoca uma reflexão 

sobre a necessidade de viabilizar condições plurais o que possibilita aos sujeitos 

perceberem os saberes histórico-cultural-social em uma ressignificação do aprender 

a aprender.  
[…]você traz alguns conhecimentos por causa da cultura. Sabe a cultura em 
si traz uns conceitos de ser humano e relações entre o ser humano que aqui 
no Brasil é mais voltado ao candomblé. A senhora não me perguntou sobre 
religião eu sei mas não estou aqui falando de crença, estou falando de 
costume, sabe do valor que tem a tradição para a formação da pessoa. Veja 
eu sou católico, meus pais e avós todos também, mas, para seguir para 
Brasil meu avô fez consulta no jogo de Ifá (búzios) para ouvir os ancestrais e 
eles disseram que eu seguisse e cumprisse meu Odu (destino) é um costume 
consultar os mais velhos. Então lá no meu país não tem essa divisão com os 
costumes . Um de uma religião pode se misturar com outros costumes de 
outra religião, o candomblé em si é chamado de vudun. Aqui o que o 

                                                            
15 O povo Balanta resistiu a hegemonia Mandinga (Império Mali séc XV ao Séc XIX), as investidas 
coloniais dos Árabes e, em parte, a colonização portuguesa participando ativamente do Movimento 
de Independência da República da Guiné.  Os Balantas se reconhecem como uma sociedade 
horizontal, para os guineenses isso significa que, mesmo com a titularidade de chefe, todos tem 
direitos e deveres iguais. (LOPES, 1982) 
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candomblé tem de filosofia tem também no Benin mas só que pra gente é 
cultural tomar banho de folhas para limpar o corpo, para cuidar da saúde, 
perfuma, tem folhas que tratam de algumas doenças, então todo mundo faz 
esse tipo de coisa é normal, cultural, não tem a ver com essa crença ou 
aquela crença, tô falando do quanto saber da origem e significado da tradição 
educa a pessoa. A senhora deve de estar pensando e os crentes?. No meu 
país existe o movimento de expansão dos evangélicos e tal, mas, a tradição 
cultural faz parte da história de todo o povo, lá não desvalorizamos nossa 
história, é muito forte a tradição na vida da gente. Isso faz parte de mim como 
a cultura daqui também tá fazendo parte de mim ampliando minha visão 
também das coisas de lá.  Não sei se a senhora me entende. Estar no Brasil 
também é diferente tenho essa liberdade de ver qual o sentido do que é 
natural pra mim. Eu até pra falar o que sei daqui ou de lá tenho que ter um 
certo cuidado porque muitas pessoas em relação a assuntos mais assim (?). 
Não é só isso não muitas coisas o pessoal tem um visão fundamentalista, 
aquilo só é visto de uma única posição, e só pode ser daquele jeito que ele 
acha, só acredita e vê daquele jeito  e então para você não chocar e ser 
possível de uma conversa você tem que falar e explicar como é lá, como é 
aqui e todo o contexto, pra esclarecer bem as coisas, a questão dos 
antepassados e como eles se relacionavam e viam a sustentabilidade para 
entender como é hoje em dia. Lá no meu país tem essa preocupação por 
conta da própria cultura e as outras coisas serem ligada à natureza a relação 
é harmônica e mais próxima do cotidiano prático de todas as pessoas, assim  
faz parte do dia a dia não é bem uma preocupação entendeu? É um hábito, 
tá na comida, tá nas roupas, tá na educação entende? Aqui no Brasil percebo 
que as pessoas precisam parar e olhar para entender como sua prática 
reflete na sustentabilidade e no Benin faz parte em tempo integral essa 
questão. Às vezes percebo que as pessoas levam na brincadeira, dizem 
assim: ah tá, vou me mudar pra lá e tal, mas depois vê que essa África não 
está no conhecimento que se produz de lá, mas quando tem acesso a isso vê 
que é diferente mesmo e acabam entendendo. […] (estudante LOUI) 

Ao registrar certa crítica à ruptura entre a natureza e o homem, entre a mente 

e o espírito, que privilegia um padrão cultural como um mecanismo de controle da 

produção do conhecimento, fizemos uma análise apoiada em Walsh (2009). Esta 

análise, de que a colonialidade do poder está intrinsicamente associada ao saber e 

ao ser, podem ser observados na invisibilidade dos saberes/conhecimentos que se 

contraponham potencialmente como alternativa à concepção hegemônica dos 

saberes.  A colonialidade do saber nos revela ainda que o eurocentrismo nos 

impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo em que vivemos.  

De acordo com Morin (2011), a causa dos erros e Ilusões na formação está 

associada ao monopólio da produção do conhecimento. A validação de uma vertente 

única de verdade, impede a circulação e o reconhecimento de outros 

conhecimentos, multiplicando os individualismos e invisibiliza outros sujeitos 

produtores de conhecimento.  

 Outro ponto a ressaltar é o ato de fazer referência aos saberes disponíveis, 

em outros locais além da instituição formal. Desta forma, os relatos trazem à tona 

elementos para refletir sobre a ideia de rede e coletividade, junto a outros sujeitos. 
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Pressupõe-se a relação de coexistência e complementariedade argumentada por 

Trilla (2009), de que entre as modalidades educacionais, haja uma espécie de 

compartilhamento de conteúdos e habilidades específicas sem que exista 

preponderância de uma ou outra. E mesmo que cada uma das instâncias 

educacionais, de que o sujeito participa, não atenda a todos os aspectos e 

dimensões da educação, funcionalmente as diversas modalidades compõem o ato 

de aprender. De acordo com Morin, a consciência das dimensões complementares é 

fundamental para uma educação formadora do ser. 

O estudante Abou, ao responder à questão, parte de algumas características 

dos processos educacionais de seu país de origem e reconhece a autonomia como 

fundamental no processo de formação humana, conforme segue o relato, a saber: 
[…] Não sei se vou responder sua pergunta mas vou lhe dizer a primeira 
experiência que tive foi saber que para poder dar conta de conhecimento da 
faculdade e de todo o restante foi saber o que é autonomia, ser autônomo 
porque nossa educação é tradicional lá no Guiné muito ligada à família e aqui 
teria que me cuidar sozinho e na questão acadêmica você precisa escolher o 
que vai estudar, como vai estudar, e fazer coisas em grupo e falar no grupo e 
debater tudo e lá você recebe a instrução na escola e vai estudar de acordo 
com aquilo que está ali escrito pelo professor, para ser profissional, e para 
sua formação pessoal você é educado pela família, aqui professores se 
mistura com alunos, ou como vocês falam trocam ideias nos projetos e nas 
aulas também e lá não é assim. No Guiné cada um fica na sua posição16, 
você não tem essa liberdade de se expressar, quer dizer você não pensa que 
isso é ruim ou bom. Aqui a forma de aprendizado dos brasileiros é diferente 
tem mais liberdade e isso pra mim no início foi um pouco difícil, e ficava com 
muita vergonha e medo porque não tinha hábito de fazer isso, e a dificuldade 
com a língua também muito grande, e também lá só é permitido falar quando 
o professor autoriza [...] Só penso assim agora essa troca sem estar numa 
posição fixa é muito boa todos têm algum saber e conhecimento de alguma 
coisa [...] Também entendo que o sistema educativo de Guiné continua do 
jeito que é para manter tudo no seu devido lugar ordenado, na escola só 
obrigam a buscar aquele conhecimento que o professor tá ali colocando só 
aquilo que é o certo, você não conversar com o outro sobre aquele assunto, 
também não tem acesso a outras formas de conhecimento, tudo é só com o 
professor ou com você mesmo sempre sozinho então acho, quer dizer passei 
a pensar assim aqui, você não compreende que tem direitos individuais e 
coletivos também, não debate quando o governo que tá no poder dá um 
golpe ele continua no governo, ou porque não há investimento. Não 
protestamos por direitos porque não se ensina essa coisa de participar. 
(estudante ABOU) 

Ao trazer a fala de Abou em torno das vivências educativas no seu país, 

intenciona-se destacar três observações em relação às implicações do domínio da 

racionalidade técnica no processo de aprendizagem. A primeira delas é a percepção 

por parte do estudante da instrução, como um mecanismo de acomodação, que 

                                                            
16Há uma certa hierarquização social entre os grupos étnicos que fazem parte da sociedade guineense. Os 
indivíduos têm maior ou menor importância consoante a posição que ocupam na sociedade (Lopes, 1982: 35). 
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passa pela via do silenciamento e inibição de possibilidades de diálogo. A segunda é 

o reconhecimento das contribuições da participação, por meio da comunicação, para 

a libertação dos indivíduos da coação do mundo do sistema. Abou detalhou que 

poucos, inclusive ele próprio, têm a possibilidade de ter contato, com espaços onde 

haja a circulação livre de ideias e opiniões e acesso a informações e debates.  

Ao final, o estudante deixa implícita a necessidade de submeter o 

conhecimento a uma reflexão crítica que se contraponha à concepção hegemônica 

reproduzida no cotidiano. De acordo com a perspectiva habermasiana, o 

conhecimento só se mantém válido enquanto há argumentos e amplos consensos 

que apoiem sua validação. Quando esta revalidação é processada a partir da 

interpenetração do conhecimento do mundo, do sistema e do mundo da vida ela  

possibilita uma sociedade comunicativa que considera significativa as relações 

sociais e a dignidade humana.  

Um aspecto relevante na fala dos estudantes, diz respeito ao impacto da 

produção do conhecimento teórico no dia a dia. Abou apresenta uma postura crítica 

no tocante à comunicação da universidade com o entorno. Ele alerta para a 

necessidade de conectar as diferentes estruturas do saber como uma forma de 

reconstrução. É a partir da desconstrução social por meio de uma convivência ativa 

entre o saber científico e o saber popular que circula e se faz presente na 

organização da vida fora dos muros da universidade. 

Ao fazer uma aproximação da percepção de Abou às teorizações de Morin 

(2001), ainda que os mundos, no caso, o mundo acadêmico (sistema), o mundo de 

casa (subjetivo) e o mundo da vida (intersubjetivo) sejam compostos por 

antagonismos, as ações e reações se processam coletivamente. Não se trata 

apenas da inserção de um ou outro, de acordo com o pensamento do autor, trata-se 

de buscar a religação do conhecimento à complexidade do real. Nesse sentido, esta 

pesquisa reconhece o entorno como sendo uma ordem/desordem, com possibilidade 

de auto-organização e de construção de valores e saberes amplos e religadores. 

Baio, Aza e Adenkóule, ao responderem à questão, retomaram as 

características do sistema educacional do seu país de origem, ressaltando do 

mesmo modo que Abou as limitações restritas para espaços de circulação livre de 

ideias e acesso a informações. E ainda que se sentissem privilegiados socialmente 

por estudar em colégios onde haviam professores de portugueses e franceses, os 

quais de acordo com os estudantes: 
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[...] Culturalmente esses professores são de processo de Bolonha são as 
escolas EAP (associação de escolas portuguesas), formada por professores 
portugueses alguns e os melhores professores da Guiné. É um sistema de 
ensino católico. Eles têm outra didática então eles te provocam a procurar a 
resposta, o problema é que não há onde procurar e mesmo que você seja 
Manjaco, Balanta, Fula ou fale francês, criollo, português você fica com 
aquilo que é dito ali pelo professor entende?. Eles agem como nossos pais 
com autoridade porque autoridade lá na Guiné é cultural, mas agora vejo que 
não é só cultural é também influência de processo histórico. (estudante 
BAIO) 

[...] Minha família é de tradição acadêmica. Então quando eu estava lá eu 
acreditava que sabia e entendia de muita coisa sabe, acreditava que 
dominava alguns conhecimentos e que tinha acesso a um conhecimento 
cultural maior de quem estudavam só com professores guineenses. Veja a 
senhora que aqui até o terceiro período eu reprovava muito porque aqui o 
professor te dar uma introdução e você tem que se posicionar e debater, 
discutir aquelas coisas quer dizer não há uma resposta aí eu e outros 
colegas ficávamos perdidos porque não entendia isso de acomodar. Então 
conversando com Costa e Adenkoulé eles também perdidos. Aí um brasileiro 
chamou para participar das reuniões do diretório acadêmico[...].  Posso lhe 
dizer que o debate e o jeito de se negociar as coisas, procurar trocar ideias 
com os colegas me ensinou a aprender. Essa coisa de investigar outros 
lados da mesma história lá nós ficamos com aquilo que é dito por nossos 
pais ou pelos professores. […] É isso penso que importa para meu 
desenvolvimento é experimentar[...]. Sei que não vou ter prestigio social em 
relação a quem tá em Portugal ou Inglaterra não vou ter prestígio mas terei 
uma visão de mundo ampla posso dizer isso minha formação aqui é ampla 
por conta da experimentar de cuidar mim mesmos e ao mesmo tempo um do 
outro. […] (estudante AZA). 

Quanto a fala de Adenkoulé, o estudante inicia sua fala e retoma um pouco 

sobre as poucas possibilidades de fazer e ter experiências formativas em outros 

espaços fora da escola. Ele ressalta que sua família tem tradição com participação 

em música, então ele acredita que isso já lhe confira um diferencial e diz que 

inicialmente usou dessa estratégia para a sua socialização e apoio financeiro. 

Adenkoulé inclusive participou de programas de talentos musicais e organizações de 

eventos como DJ. E para prosseguir com seus objetivos de se formar no Brasil, 

segue falando sobre o sistema educacional do seu país, ao mencionar que 

considera importante para sua formação conviver com o outro: 
[...] Conhecer pessoas foi muito importante. Aprendi de tudo a me expressar, 
a falar o português, tudo bem que ainda falo muito mal, mas entender 
costume, e me posicionar nas coisas e me disponibilizar para ouvir as 
pessoas também. O que eu vivo aqui no Brasil se volta para o meu 
aprendizado acadêmico, profissional e também como pessoa então estar 
aqui na sala de aula ou estar em outros lugares lá fora se misturam fazem 
parte de mim e da profissional que serei. [...] quando converso no telefone 
com minha família eles dizem que estou diferente que estou estrangeiro, hoje 
eu já misturo dentro de mim a cultura brasileira com a do meu Benim e as 
vezes me sinto mais brasileiro que vocês e as vezes mais beninense do que 
quem acabou de chegar mas vou dizer uma coisa que nunca pensei em dizer 
na maior parte do tempo me sinto cidadão do mundo”. (estudante 
ADENKOULÉ) 
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Ao responderem sobre a importância do conhecimento para a formação, Baio 

e Aza deixam implícita a crítica em relação à manutenção de certo “centrismo”. 

Esse, é reproduzido hierarquicamente nas diferentes estruturas educativas -, 

instituição informal (família) e instituição formal (Estado) -, que ao valorizar um 

conhecimento despersonificado geram um controle e limita o indivíduo a tornar-se 

sujeito consciente da ação de aprender. É possível fazer uma aproximação ao que 

Morin (2011) argumenta sobre o aprendizado e desenvolver uma consciência 

humana. A busca do saber, quando se constitui em uma atitude produtora de 

sentidos, permite que o sujeito desenvolva a conscientização de si mesmo, e ao se 

relacionar com o outro, que lhe é complementar ou oposto, reconhece-se enquanto 

espécie humana e compreende e aprende por meio dessa relação. 

Nas entrevistas, é constante a identificação de que o conhecimento de si 

mesmo é necessário para o desenvolvimento da autonomia. A concepção de 

aprendizagem problematizada por Morin (2011) considera a perspectiva humanista e 

a perspectiva emancipatória do conhecimento. Para o autor, as oportunidades do 

saber estão inscritas no mundo vivido, caracterizando-se em um processo ativo e 

que se constrói e reconstrói ao longo da vida. Os saberes se processam em um 

percurso dinâmico e em conjunto com outro(s) em um movimento de partilha e 

participação entre o mundo do sistema e o mundo da vida. Nesse sentido, pode-se 

considerar que a consciência planetária nas proposições Morinianas se realiza a 

partir de um aprendizado compartilhado. 

 A ação de compartilhar sociabiliza os indivíduos e oferece condições para 

ampliação do horizonte cultural entre os sujeitos sociais, uma vez que estes trocam 

saberes e aprendem a se conhecer enquanto seres humanos e a viver juntos, 

compartilhando e reelaborando valores em uma coletividade comum. Essa dinâmica 

de enriquecimento cultural se constitui em mobilizações, questionamentos e também 

estimulam tomadas de consciência, em um movimento interativo de autoconstrução 

e reconstrução entre os sujeitos sociais. Isso implica em um reconhecimento da 

própria complexidade humana e do viver juntos em uma coletividade comum.  

Ao falar sobre sua formação Baio, Aza e Adenkoulé   sinalizam como é 

importante para a formação a coexistência da interação e dos vínculos relacionais. 

Eles possibilitam o ato de saber/aprender autônomo com si próprio e com o outro e 

uma apropriação da relação de participação como um saber e prática estratégica 

para a formação.   
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Pela interação, de acordo com Habermas, as normas sociais se constituem e 

são reelaboradas a partir da convivência entre os sujeitos. É a capacidade de 

interação que media a maneira como os sujeitos irão agir, responder, fazer escolhas 

e responder por suas ações no mundo da vida. Assim sendo, o mundo da vida 

fornece subsídios para que os mesmos também saibam lidar com a racionalidade 

técnica.  

Os diferentes relatos sinalizam que as experiências educativas vivenciadas 

aqui no Brasil são um elemento de libertação de si próprio.  Esta relação de 

liberdade é percebida ao indicarem que não são mais os mesmos, e ao 

reconhecerem que dispõem de um campo de possibilidades por meio das 

experiências dialógicas vivenciadas fora da sala de aula. Esse fato os torna capazes 

de desenvolver habilidades que não sabiam dispor e de incentivar a transformação 

do próprio saber ser/aprender. Ao partir desse entendimento, será analisada a 

categorização das inter-relações das aprendizagens e ações educativas e suas 

contribuições para a formação humana.  

De acordo com Gohn, a educação não formal tem como objetivo geral 

desenvolver ações voltadas para a formação de um cidadão pleno, e em espaços de 

participação em associações, por exemplo, desenvolve aprendizagens 

complementares que lhes são intencionalmente específicas, como já mencionadas 

anteriormente. Algumas destas aprendizagens encontram-se destacadas nos relatos 

a respeito das ações desenvolvidas nas associações de estudantes e na 

participação em demais projetos do entorno, que contribuem para análise do 

processo de aquisição de saberes na perspectiva de uma construção e reconstrução 

contínua do ser humano.  

Ao trazer alguns relatos em torno das participações nas ações educativas, 

pretende-se lançar luz sobre o processo de aquisição de saberes e aprendizagens 

que contribui para a formação humana dos participantes da pesquisa.  

Na condução das entrevistas, foi solicitado que relatassem sobre as ações 

desenvolvidas na associação, por que e como eles participam o que aprendem e no 

que contribui participar de ações educativas (na associação e no entorno) para sua 

formação humana.  

Aza, é um dos estudantes que além de participar dos eventos, faz parte do 

conselho administrativo da associação. No que diz respeito à resolução de 

problemas do cotidiano, fez o seguinte registro: 
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[…] Na associação além de apoiar uns aos outros, discutir, trocar ideias 
sobre o que acontece no nosso país, difundir cultura e organizar cursos sobre 
história da África, festas e tal também conseguimos resolver problemas de 
documentos que jamais resolveríamos sozinho. A senhora sabe que a Guiné 
passou por um momento de golpe de estado e o Brasil rompeu relações com 
Guiné. A passagem muito cara, boa parte sem dinheiro para pagar e também 
ser certeza que teria visto pra voltar. Bem, nós ficamos ilegais, perdemos 
bolsas de PROMISAES17, com passaportes vencidos proibidos de renovar. 
Então nos organizamos todas as outras associações de outros estados 
também apoiaram fazendo cartas, e um grupo foi a Brasília, quando tudo 
parecia perdido, fazia tempo já sem resposta, conseguimos com que fosse 
liberada a vinda do cônsul para emitir passaporte especial aqui no Brasil para 
os estudantes que estavam aqui já a concluir seus projetos[…]Aqui tive  
experiência muito boa em trabalho da associação, lá também me fez perder a 
inibição e aprendi muito com a organização das coisas em grupo 
[…].(estudante AZA)  

Nas falas dos estudantes há evidências de boas razões para participar das 

atividades das associações. O engajamento nessas atividades decorre de seu 

significado e da possibilidade de troca com os colegas, em uma dinâmica entre si 

próprio e o outro. A forma pela qual os estudantes reformam ou atribuem 

significados às ações, parece estar vinculada a um certo tipo de consciência de si, 

que se constrói junto aos outros.  

Todos os estudantes mencionaram certa responsabilidade com o meio em 

que vivem, o que permite fazer uma aproximação da contribuição da aprendizagem 

dos direitos políticos citada por Gohn (2010), por ser um processo que possibilita a 

formação do indivíduo para interagir com o outro, ao contribuir   para a formação 

humana dos sujeitos participantes. Seguem alguns trechos das entrevistas em que 

os estudantes falam sobre os assunto e ações debatidas durantes as reuniões:   
[…] Na associação discutimos também a situação de nosso país porque 
quando você está aqui você traz o conhecimento do que aprendeu lá e junta 
com as coisas daqui, do seu conhecimento acadêmico e da vivência das 
coisas que passa aqui sua visão muda. Parece que não sabíamos de nada 
porque aqui cada um cuidando de si e do outro porque é isso que fazemos 
na associação também cuidamos do outro. Quando refletimos com 
responsabilidade sobre o que decidir, o que escolher, nossa visão de mundo 
se amplia, você consegue conviver[…] (estudante BAIO) 

“[…] Lá na associação estamos preparando um projeto de construção de 
escola para uma ilha da guiné e fazendo também um projeto de divulgação 
cultural na Educafro […]”. (estudante ADENKOULÉ) 

                                                            
17 PROMISAES – Projeto de Ensino Milton Santos tem o objetivo de fomentar a cooperação técnico-científica e 
cultural entre o Brasil e os países com os quais o Brasil tem acordo de cooperação, em especial os do 
continente africanos, nas áreas de educação e cultura. Implementado em 2005 e vinculado ao Programa 
Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, é um programa de bolsa auxílio permanência que atende aos 
estudantes PEC G, que estão regularmente matriculados em curso de graduação, em instituições federais de 
ensino superior IFES, e oferece apoio financeiro no valor 622,00. Os estudantes concorrem a um edital de 
vagas, dentre alguns critérios de eliminação do candidato a bolsa estão: a documentação vencida, quantidade 
de reprovações superior a duas por semestre letivo, baixo coeficiente de rendimentos. (MRE;BRASIL,2016). 
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[...] “Na associação preparamos todos os anos o dia da África para 
apresentar na faculdade de UFRJ, e em outros lugares. Bem aí que tem um 
projeto aqui na UNIRIO que chama conexão de saberes chamou alguns para 
participar e tal e em 2015 organizamos um evento bacana no dia da África lá 
no campus. Envolvendo debates e discussões sobre africanidades comida, 
arte e tal, e o ex-ministro Celso Amorim também foi convidado e fez uma 
palestra sobre a importância das relações da África com o Brasil. A senhora 
me pergunta o motivo de fazer isso. Posso dizer que um dos motivos é que o 
brasileiro não conhece a África, quando conhece é o país África, e não o 
continente africano. Então como vai respeitar costumes que não conhece e 
como vai representar e se identificar e se respeitar a pretos e a si próprio 
pretos então o problema de preto daqui acaba também sendo meu problema, 
entenda, mesmo que eu tenha sotaque ou me vista com roupas de grife ou 
com traje de africano, sou preto e as vezes angolano, o que piora muito a 
minha vida quando a polícia me chama assim. E vou contar uma experiência 
para a senhora uma coisa engraçada, bem agora é engraçada, logo que fiz 
amizade com colegas brasileiros fui estar lá na lapa com eles e estava com 
um relógio que meu pai me deu de presente aí dois caras lá para as tantas 
chegaram perto de mim e me disseram perdeu passa logo relógio aí eu falei 
perdi o que?  Aí um deles falou aí tá fazendo o que aqui angolano? Eu disse 
eu não te conheço, sou de Bissau. Um deles disse Tá de sacanagem, vaza, 
cai fora, vai p tua área ou tá querendo que te mostre onde fica Bissau. Me 
soltaram com a ordem de que angolano fica em outra área. Nessa hora foi 
muito bom ser angolano (risos). Nunca vou esquecer isso e contei a senhora 
porque neste dia entendi ser preto no Brasil é ter uma marca do que é 
errado, do que é pra ser evitado, não estou dizendo que ser angolano é ruim 
é que aqui já me disseram os colegas que angolanos são vistos como 
mafiosos, e com o resto todo apagado não conhece sua história, sua cultura 
aí como vai ter argumento para ser forte para enfrentar o problema de 
racismo. Falar de história e cultura dos pretos aqui é fortalecer autoestima 
dos africanos e pretos brasileiros a se reconhecer. (estudante LOUI) 

 
 

Figura 3: Evento cultural organizado pelos estudantes PEC G na Unirio. 
 

    

 

Ao falarem sobre suas participações nessas atividades, os estudantes 

apresentaram certo entusiasmo e interesse em articular os conhecimentos e saberes 

adquiridos como forma de responder aos seus projetos pessoais e profissionais 
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futuros. E principalmente, aos desafios e lutas de agir sobre o cotidiano, 

individualmente e coletivamente.  

Alguns estudantes, ao falarem sobre a dinâmica de elaboração das propostas 

da associação, pontuaram que nem sempre as reuniões são harmônicas como se 

espera. O convívio com os conterrâneos e com outros africanos de outras 

nacionalidades, também é movido em alguns momentos por dissensos de origem 

étnicas e conflitos de ideias. Fato registrado nos relatos de Baio e Adenkoulé, ao 

falarem sobre a organização e participação dos estudantes nas ações junto à 

Educafro: 
[...]nós dávamos aula de história da África e línguas e tudo mais nas 
comunidades da escola pública, eu e mais alguns ainda estamos lá e aí eles 
nos ajudavam com esse projeto junto à prefeitura cedendo a sede, alguns 
materiais sem cobrança porque também apoiamos [...] estava tudo certo para 
acontecer isso, mas alguns começaram a ficar com medo porque na 
Educafro se toma posicionamento e começaram a se afastar com medo de 
se envolver no movimento negro do Brasil e ser expulso do programa, e não 
podia e tal  aí o que aconteceu começou a rolar um pouco de 
desentendimento então eu e outros continuamos mas ainda estamos 
discutindo sobre a questão da associação se envolver seria muito bom 
mesmo a contribuição e a troca e até o apoio financeiro mesmo sendo pouco 
ajudaria também. Então agora estamos estudando sobre o que é movimento 
político e para tirar a dúvida, pedimos consultoria sobre o assunto na 
representação diplomática. Alguns souberam interpretar isso e mantiveram 
seus trabalhos como é o caso de Aza. Ele conseguiu outros espaços de 
museus e cursos, mas o ideal é que seja pela associação, porque isso nos 
fortalece culturalmente abrindo outros espaços, ajudando a própria matriz 
africana do Brasil também […] (estudante BAIO) 

[…] agora estamos passando por situação de um pouco de desentendimento 
de alguns que desejam manter relações com Educafro e outros como eu que 
têm receio de receber punição. O pessoal novo fica esperando eu tomar a 
iniciativa na organização dos eventos eles ainda não têm interesse para 
participar frequência baixa, às vezes vai participa outras vezes fica 
esperando a gente Os estudantes novos que chegaram ainda não dão 
continuidade aos projetos não entendi que coletivamente ficamos fortalecidos 
eles pensam que a ideia de projeto é para ter lucro material porque a 
educação que recebemos na escola é voltada para a individualidade e nós só 
entendem a importância do aprendizado coletivo quando os problemas 
aparecem. Então alguns pensam que eu tô fazendo as coisas por causa de 
ganhar dinheiro. Chega e me pergunta quanto vou ganhar. Aí digo pra pagar 
minhas coisas dou aula de francês pra pessoal de curso e particular quero 
ver o pessoal aqui com mais condições de estudar. (estudante ADENKOULÉ) 

Por se tratar de um grupo de pessoas em um processo de negociação de 

propostas, o conflito também se faz presente. O fato de as propostas estarem 

sujeitas à crítica, é fundamental nas formulações de Habermas. O autor argumenta 

que quanto mais próxima da razão comunicativa uma pessoa se encontra, mais 

disposta também se mostrará ao entendimento. 
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Em relação às contribuições de participar das ações na Educafro, o estudante 

Alabê relata que: 
[...] aprendi que trabalho em equipe colaborativa você consegue fazer coisas 
mesmo sem ter muito recurso, se uma coisa for de interesse das pessoas do 
grupo, eu penso muito nessa mobilização. Desde que participei de projeto de 
vestibular comunitário que via pessoas fazendo esforço grande para o 
pessoal da comunidade fazer uma faculdade eu entendi como a mobilização 
e o compromisso com as questões sociais é problema de todos inclusive 
meu[...]”. (estudante ALABÊ) 

A reação de conflito nessa situação é ocasionada por conta das possíveis 

interpretações em relação à proibição de manifestação e participação em atividade 

política, de acordo com a Lei 6815/80, que rege o Estatuto do Estrangeiro no Brasil, 

a saber: 
Art. 107. O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer 
atividade de natureza política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos 
negócios públicos do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado: I - organizar, 
criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de caráter político, ainda 
que tenham por fim apenas a propaganda ou a difusão, exclusivamente entre 
compatriotas, de ideias, programas ou normas de ação de partidos políticos 
do país de origem; (BRASIL, Estatuto do Estrangeiro. 1981) 

Além de trazer um conhecimento mais aprofundado sobre as demandas 

políticas e sobre a máquina estatal do seu país de origem, pode-se inferir que nas 

lutas do cotidiano, as associações são espaços de potencialidades de 

experimentação e reelaborações. As ações são planejadas a partir de um conjunto 

de demandas ou conflitos, essas ações por sua vez, produzem uma prática social e 

política. O grupo, ao se organizar para expressar interesses e atingir objetivos no 

mundo do sistema, onde as regras e normas já estão institucionalizadas, acionam 

mecanismo de autoaprendizagem, de formação de uma identidade coletiva e de 

cultura política.  

Ao acompanhar alguns eventos que reuniram outras nacionalidades em 

comemoração ao dia da África, realizados pelos estudantes, foi possível perceber o 

envolvimento e o interesse em compartilhar sobre a cultura e história dos seus 

países para com as outras pessoas. O mesmo interesse se faz presente no 

cotidiano, tendo em vista que costumam partir do pressuposto de que o brasileiro 

nada sabe sobre a África além de estereótipos. De certa forma, não estão errados, 

como se observa na fala do estudante Baio: 
 […] É por isso que é importante saber da história da África, da cultura dos 
países, para não ter estereótipos e julgamentos nesse momento. E aí que, 
problema cultural de preconceito se conecta entende por exemplo o caso do 
Gilmar Mendes absolvendo o médico que estuprou mulheres aqui. Isso não é 
tratado assim no meu país não há perdão, a causa de mulherismo lá é mais 
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forte do que aqui, lá tem lei sim as pessoas ignoram isso e os programas de 
TV que passam aqui contam histórias que não são reais e concluem coisas 
bárbaras que não tem nada a ver. (estudante BAIO) 

Uma questão que também chamou atenção na organização dos eventos, por 

ser também motivo de conflito, é em relação à acomodação da descendência 

cultural no interior da própria comunidade nacional.   
“[...] na organização da festa do dia de África estamos sempre a propor que a 
associação seja dos africanos e não só dos guineenses, mas ainda é difícil 
veja dentro da Guine mesmo tem os balantas, os fulas18 e têm os como eu 
que falamos o criollo, todos são de dentro de Guiné Bissau, e os de Cabo 
Verde falam criollo e só Angola tem como língua falada o português. Aí está, 
falar Criollo começa o problema uns querem falar daquele determinado 
assunto no seu próprio idioma e outros não aceitam, fica achando que o 
pessoal recém-chegado já acha que os caras não têm os mesmos objetivos. 
Muitos de nós conversamos abaixados (de cocóras) mantendo a tradição uns 
já não tem isso como costume no seu país. Só que você só entende isso 
depois de um tempo aqui, você sente falta de alguns costumes, inclusive de 
falar seu idioma nativo, sua cultura, usar suas expressões então esse 
momento da organização das festas você traz sua história toda e coisas em 
comum com o outro, você aqui não é brasileiro, depois de alguns anos 
também não é mais estrangeiro, às vezes sou mais guineense aqui do que 
quando estava lá .Essa flexibilidade vem aos poucos, mas sempre 
debatemos sobre a necessidade de uma associação única para incluir todos. 
Não podemos reproduzir o que os governos do meu país já fazem. Não é pra 
reproduzir separatismo [...] Na associação nós aprendemos aquilo que a 
universidade não ensina, esse negócio de lidar com o outro, com os 
problemas seu e do outro também[...] (estudante BAIO) 

 

O agir comunicativo, como já mencionado anteriormente, tem uma noção de 

racionalidade inscrita na interação comunicativa. O consenso, não é algo a que se 

chegue de imediato. Tais consensos precisam ser continuamente trabalhados, 

refeitos e validados e revalidados a partir das situações onde se confrontam as 

intersubjetividades, as tradições culturais e uma dada configuração social. Nesse 

sentido, apesar das falas apontarem que não há um consenso entre os estudantes 

para a proposta de um único grupo, na perspectiva Habermasiana, a existência do 

dissenso é própria na ação comunicativa. E mesmo que ainda não seja possível um 

entendimento esperado, o diálogo e as trocas de saberes acontecem isentos de 

coerção. Nesse sentido, as aprendizagens na dimensão política, social, cognitiva, 

cultural e teórica acontecem sem haver prejuízo no aprendizado do exercício da 

prática social. 

                                                            
18 De acordo com Lopes (1982), cerca de 30 grupos étnicos originários de 3 grupos sociais: 55% indigenas 
animistas (Balantas, Bijagós, Mancanhas, Manjacos, Papeis, e Felupes), 40% são islamizados (Fulas, Mandigas e 
Bilatas e 5% descentes de colonizadores europeus. Concentrando  cerca de 25 linguas faladas em Guiné Bissaú. 
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Partindo-se do entendimento de Gohn (2010) sobre a aprendizagem política, 

o ato de participar das atividades das associações, constitui em uma tomada de 

consciência do seu papel social, dos seus deveres e direitos. E possibilita também, 

contestar as regras estabelecidas e reorganizar novas determinações individuais e 

ao mesmo tempo condizentes com os interesses do grupo. O consenso implica um 

entendimento, e a partir desse entendimento, um acordo sobre que ações o grupo 

vai realizar sobre aquele determinado problema.   

A aprendizagem linguística é também uma das dimensões da aprendizagem 

na educação não formal, na qual, de acordo com Gonh (2010), os sujeitos por meio 

das interações, constroem códigos e símbolos que os possibilita ler o mundo, 

compreender seus interesses e apresentar suas propostas. Conforme observamos e 

foi relatado nas interações e participações nas quais os sujeitos capazes de 

linguagem e ação, estabelecem uma relação interpessoal com meios verbais ou não 

verbais. O conceito central nesse tipo de aprendizagem, é a negociação de 

situações suscetíveis de consenso. A linguagem, nesse caso, ocupa lugar central 

como meio de entendimento.  

Ao relatarem sobre as práticas discriminatórias que perpassam o cotidiano 

das sociedades africanas e brasileira, os estudantes se aproximaram das 

argumentações de Walsh (2005), quanto à importância do reconhecimento da 

diversidade como componente fundamental para a educação em uma perspectiva 

intercultural. E também para a promoção de uma nova relação social, na qual os 

grupos dialoguem sem hierarquização. Uma educação intercultural está associada a 

ensinar e a compreender as diferenças. De acordo com Morin (2011, p.102), é o 

caminho para a humanização das relações humanas.  
 

Devemos relacionar a ética da compreensão entre as pessoas com a ética da 
era planetária, que pede a mundialização da compreensão. A única 
verdadeira mundialização que estaria a serviço do gênero humano é a da 
compreensão, da solidariedade intelectual e moral da humanidade. 

 

Um dos grandes desafios atuais à educação parecer ser o aprender a 

conviver, a respeitar o outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a 

si mesmo. Entender que, a compreensão humana ocorre quando se aprende e se 

reaprende incessantemente com a vida e com os outros. 
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Ambas as associações têm entre os objetivos das atividades promovidas, o 

de acomodar os estudantes recém-chegados. Essa ação é uma tentativa de melhor 

adaptação às diferenças culturais, articulando o universo cultural dos sujeitos as 

ações pedagógicas e um movimento de reelaboração da identidade coletiva do 

grupo e do próprio processo educativo de cada um. Observa-se pela descrição feita 

pelos estudantes, que um dos maiores desafios à convivência no interior do grupo, 

remete à figura do sujeito coletivo nos projetos nos quais a cultura local e as 

tradições, são acionadas como um elo dos processos de novas aprendizagens.  

Durante as entrevistas, mesmo a questão não sendo foco da pesquisa ou 

sugestão da pesquisadora, os estudantes falam sobre alguma situação de 

preconceito e discriminação que vivenciaram. Ao reconstruírem as situações, o 

fazem em função de buscar possibilidades para o enfrentamento da situação.  Elas 

são evidenciadas nos trechos das falas dos estudantes Alabê, Kwadow, ao falarem 

sobre a motivação em participar das ações do movimento estudantil ligado à 

temática racial, no ensino superior do curso de medicina, denominado coletivo 

Negrex , relatam que: 
[…] “Veja só eu vivi preconceito sim na rua, na faculdade e tal, mas, eu não 
sabia o que era isso aí alguns africanos que têm residência aqui no Brasil já, 
me falaram como é que são as coisas aqui e alguns orientam que é melhor 
não se envolver e tal, mas fui conversar sobre isso e querer saber das coisas 
nas reuniões dos estudantes negros de medicina que se chama coletivo 
negrex aí vi que muita coisa culmina nesse negócio do racismo. É a cor da 
pele, é a história mesmo de Brasil, a condição social das pessoas, o lugar 
onde moram o que os africanos só falam que é problema da cor não é, 
aprendi que não é só a sua cor, o problema são as coisas todas, mas, o que 
se discute no negrex é além disso porque o médico cuida das pessoas, toca 
nas pessoas e precisa ter uma relação com elas. Eu serei um médico aqui, lá 
no meu país ou em outro lugar qualquer quem sabe? E que hoje se relaciona 
com os outros colegas e na universidade tirando, os do PEC G, os pretos são 
poucos mesmo, muito poucos, tem turma pra formar que não tem ninguém. 
Eu vejo que conversar sobre racismo me ajudou a procurar aprender as 
coisas debater sobre as coisas e me fortaleceu para lidar com alguns 
professores, colegas e com as outras pessoas” (estudante ALABÊ). 

[...] “conheci alguns colegas de curso brasileiros que participavam de 
discussões sobre a questão de estudantes negros no curso de medicina e 
isso me ajudou na questão da minha identidade cultural e entendi que o 
problema de pretos brasileiros também era meu não só ali dentro da 
faculdade mas lá fora quando um policial decidia me revistar, ou quando o 
pessoal das lojas ignora a presença de pretos brasileiros enquanto o meu 
traje de preto africano atrai a outros só porque sou turista e potencial 
consumidor dos produtos brasileiros. Então me sinto responsável em 
participar daquele momento ali com eles para eu ter conhecimento da história 
de sociedade brasileira que não está nas novelas que passam no Benim e 
nem nos livros, mas está ali no dia a dia dos pretos do Brasil e inclusive no 
meu[...] “ (estudante KWADOW) 
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Djamanca, ao ser convidada para uma ação educativa em uma ONG, 

demonstra um papel ativo no processo de aprendizagem em interação com o outro 

ao trazer a reflexão da interposição das normas e valores nos processos de 

constituição do sujeito e a possibilidade de reconstituição do ser. Ao justificar a sua 

participação, a estudante o fez com base nos seus valores e escolhas, 

demonstrando, segundo Tardif (2008), que a ação educativa não é uma atividade 

qualquer e sim um fazer intencional que mobiliza os saberes resultantes da auto 

formação e da complexidade da vida.  
 […] “ tem uma outra menina que se chama Daniela, ficamos amigas. Ela 
trabalha em uma ONG que atua em defesa do direito das mulheres, lá tem 
curso sobre estudos africanos, artes, saúde, dança, então ela me chamou 
para fazer uma oficina de história oral e danças, então fui lá. Fiz trabalho com 
jongo e também falei para as meninas sobre o significado da dança, a 
história, a religião e falei sobre mulherismo. O Brasil não é muito diferente 
estou querendo dizer que as mulheres precisam enxergar que sua vida é 
determinada desde que você nasce quando se é mulher, se você não 
experimentar sair desse lugar e ajudar outras mulheres a sair desse lugar só assim 
conseguiremos todas escrever nossa própria história. No meu país os pais e as 
mães de meninas precisaram mudar suas atitudes para que suas filhas não 
morressem. Esse negócio de não saber da sua origem e negar sua história 
também prejudica muito a autoestima das mulheres. As mulheres são fracas e 
anuladas mesmo aqui tendo mais liberdade de expressão que em muito país 
africano, as mulheres não têm poder para reagir às violências que passa na vida. 
Vejo isso por um exemplo simples nos eventos de cultura africana eu fico nas 
oficinas de tranças no cabelo e as pessoas acham bonito, mas rejeitam fazer 
aquilo que é uma coisa que é daquela cultura que é negada, o brasileiro nega o 
preto que há no brasil, as meninas preferem a chapinha que estraga o cabelo e 
reafirma o que a pessoa não é. Eu mesmo passo por situação assim a pessoa 
cumprimenta dizendo:  Oi linda!  E um minuto depois fala para eu mudar um monte 
de coisas em mim que vou ficar linda. Mesmo eu dizendo que estou bem do jeito 
que sou as pessoas ficam ali em cima. Vejo que parece ser um incômodo eu ser 
fora de um padrão desejado. Então fui lá dizer para elas que são donas do próprio 
corpo e da sua própria vida. “ (estudante DJAMANCA)  
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Figura 4:  Oficina de dança realizada na ONG  

   

 

Esses relatos se aproximam das teorizações de Charlot (2000), no tocante a 

modificação da relação com o saber. Esta relação não está tão somente voltada 

para o de saber, mas sim o de se relacionar com e pelo outro, por si próprio e por 

um melhor entendimento do mundo, que não se particulariza e que se transforma em 

uma nova relação de aprender a aprender. Conforme apontado por Gohn (2010), 

uma das metas que a educação não formal pode atingir é a aprendizagem teórica. 

Ela mobiliza as forças sociais em confronto (solidariedade, participação, cidadania) 

em práticas concretas. Como as reveladas pelos estudantes e por meio da 

aprendizagem política abordada por eles como a matriz da autonomia inter-

relacionada com a construção da solidariedade social, que permite aos sujeitos 

instituir um movimento do aprender a conviver. O aprender a conviver está imbricado 

ao aprender a fazer, no tocante ao desenvolvimento da autonomia, da 

interdependência, da habilidade de administrar conflitos, de fazer escolhas e ao ter 

interesse em manter um esforço na participação de projetos comuns. 

Podemos localizar nesse viver e aprender, um estranhamento, participação, 

proximidade e questionamentos da realidade social que se inserem em alguns 

momentos na trajetória de formação de todos os estudantes. Um contraponto à 

questão da participação, como aprendente, foi percebido no relato do estudante 

Dossovi. Apesar de comunicar a intenção de articular o saber da experiência aos 

conhecimentos adquiridos, como forma de responder ao seu projeto de formação 

futuro, o seu discurso se aproxima da prática solidária, representada por um 

envolvimento e doação ao serviço de ação social. Ainda se observou que, ao 
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apontar como motivo aspectos comportamentais e sociais para o não 

estabelecimento de relações de convivência com outros africanos e brasileiros, 

percebeu certa resistência a estabelecer contato com o que é diferente, conforme 

pode ser observado no trecho que segue:  
[…]”. Eu não participo do diretório acadêmico, das atividades porque não 
tenho tempo, sei que organizam festas e campeonatos em outros lugares, as 
associações, e tal as festas de cultura brasileira Funk, e às vezes tem DJ 
africano eu não gosto, não sou de sair e tenho muito que estudar. Às vezes 
vou na casa de uns amigos da igreja bater um papo.  Acho que pelo meu 
jeito mais quieto de não sair muito e de não falar muito com quem não 
conheço e também por não entender o sentido de algumas coisas que as 
pessoas falam eu me isolo mais e me dedico aos estudos e a esse trabalho 
da igreja. Meu cotidiano é casa, estudos, a casa dos amigos e a igreja. A 
igreja me ajuda muito porque sou uma pessoa que não gosta de sair, mas na 
igreja é que me socializo e convivo com outras pessoas que compartilham do 
interesse de ajudar aos necessitados, dando condições da pessoa melhorar 
suas condições social baixa que se encontram e ensinar as crianças para 
elas saírem desse mundo. Vi que havia possibilidade de desenvolver ação 
social com as crianças carentes, eu gosto muito porque meu interesse na 
medicina é a pediatria. A proposta do trabalho do grupo iluminados é 
comprometida com ensinar o caminho do bem para elas e de, no meu caso, 
penso que sabendo um pouco de inglês vai conseguir pensar em um futuro 
diferente longe das drogas e da violência. Às vezes são tantas coisas que 
acontecem que precisa deixar um pouco o objetivo daquela atividade que 
estava já escrita para aquele dia para atenção a um problema que a criança 
traz. ” […] (estudante DOSSOVI) 

Em relação à fala de Dossovi, ainda que o estudante não reconheça que a 

atitude de conviver com a diferença contribua para o seu processo de formação, ao 

mencionar que “precisa deixar o objetivo daquela atividade”, evidencia que há uma 

influência recíproca entre o indivíduo e o social - entre ele próprio e o grupo de 

crianças – implicando uma apropriação daquele contexto. Ao reordenar, o já 

estabelecido, produz-se a si mesmo e é produzido pelo mundo. Nesse caso, a 

aprendizagem e a formação se aproximam de um saber social, interpenetrado pelas 

experiências do presente com as expectativas futuras. O aprender adquire referência 

na sua experiência pessoal e na relação com o outro.  

As experiências relatadas pelos estudantes indicam que, estes vivenciam 

discussões coletivas simultaneamente no entorno da universidade e nas atividades 

das associações de estudantes. Locais onde a cultura existente e a cultura adquirida 

são acionadas, como um elo dos processos de aprendizagens, criando novas 

possibilidades de confrontação de valores e percepções do mundo. O 

entrecruzamento da cultura existente, com a adquirida, perpassa nas falas como um 

processo de autoconhecimento dos sujeitos que ressignificam seu processo de 

aprendizagem como cidadãos ativos. Outro ponto a ressaltar é que, de acordo com 
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Habermas (1989) e Gohn (2000), as atividades efetivadas no cotidiano do mundo, 

na tentativa de solucionar os problemas da vida diária, põem os sujeitos em 

movimento. Essa atitude promove uma atividade e permanece em desenvolvimento, 

porque há sentido, valor individual e coletivo, emergindo em processos de 

aprendizagens que desenvolvem a capacidade de recriar a vivência do cotidiano, 

buscando novas perspectivas. 

Com o apoio da perspectiva teórica adotada, pode-se inferir que a experiência 

ao longo da vida, deve ser entendida como portadora de uma dimensão global que 

possibilita a constituição do humano. Mesmo quando há divergências e 

estranhamentos, a experiência vai sendo apropriada e interiorizada na constituição 

dos sujeitos. Nesse movimento de constituir, estão contidas as experiências 

vivenciadas e “tecidas” as suas singularidades com as pluralidades, reconstituindo a 

si próprio, ou fazendo uma aproximação às teorizações de Morin (2001). Onde as 

interações ativas do real, o todo e as partes são “tecidos” conjuntamente, ligam-se 

de um modo que impossibilita conhecer um ou outro.  

Do exposto, depreende-se que o processo formativo atual, põe em jogo o 

próprio Ser do sujeito. Envolve o Fazer/Aprender/Conviver, ao apontar para a 

necessidade de haver uma articulação entre os saberes que se encontram 

desconectados e o reconhecimento das singularidades históricas e culturais. Desta 

forma, expõe as ilusões do conhecimento, de maneira a possibilitar uma necessária 

revisão do projeto de formação humana, que une os sujeitos como parte de uma 

mesma humanidade e potencializa práticas sociais emancipatórias.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, foram apresentadas as reflexões que demonstram a redefinição 

dos processos educativos nas políticas globais de cooperação educacional e suas 

relações com o ensino superior e a mobilidade vivenciada pelos estudantes 

guineenses e beninenses através do PEC G. O fio condutor para análise, se deu a 

partir das publicações da UNESCO, por impulsionarem a cooperação educacional 

com a perspectiva de atender às demandas: econômicas, sociais e de formação 

humana. 

Conforme se pode observar, os documentos apontam que a cooperação 

educacional, centrada na diversidade cultural, se constitui como fundamental para a 

formação ampliada de redes de conhecimento que vão além da mera aquisição de 

conhecimentos técnicos com finalidades produtivas. As pesquisas produzidas sobre 

o programa PEC-G, assim como os próprios participantes deste trabalho, 

reconhecem a importância da cooperação brasileira para a formação de quadros 

técnicos estratégicos para o desenvolvimento dos países participantes. Os registros 

de gratidão, o aprendizado de outra língua e cultura, também são destacados como 

contribuição por boa parte dos estudantes. No entanto, podem-se constatar outros 

dados a partir da análise dos dados. Além do relatado em estudos anteriores, os 

estudantes, ao tentarem compreender o contexto social no qual estão inseridos e ao 

elaborarem novas estratégias para dar conta das dificuldades do cotidiano, 

desenvolvem um agir social e político. Este fato simultaneamente se associa à 

identidade do sujeito, e à complexidade da vida. Portanto, ao potencializar a 

formação dos sujeitos, não só se tornam aptos a entender suas necessidades reais, 

mas também participam ativamente da sociedade onde vivem e ampliam sua 

consciência planetária.  

Outro ponto a ser destacado como contribuição do programa, é a 

possibilidade de ressignificação dos saberes para aqueles que convivem com os 

estudantes, para as instituições envolvidas e, sobretudo para nós mesmos. Incluo-

me aqui, uma vez que durante este período de interação com os participantes, pude 

ter acesso a outros saberes que implicaram reflexões na minha própria identidade 

como aprendente. Em razão do ir e vir em torno de nós e em torno do mundo. 

A universidade e seu entorno, se apresentam para estes estudantes com 

algumas faces ora agradáveis, ora desagradáveis. Alguns dos aspectos destacados 
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pelos participantes da pesquisa foram: a abertura da universidade ao diálogo com 

muitos movimentos sociais, mas, em contrapartida, não percebem que essa troca 

efetivamente interfira na produção do conhecimento de áreas hegemônicas. Uma 

segunda situação, que chama bastante atenção dos estudantes, é a postura 

reivindicatória e a participação de muitos estudantes universitários em algumas 

questões do cotidiano. Fato que, segundo os estudantes, ao mergulhar nas 

questões do cotidiano, exigiu que mobilizassem muitos recursos emocionais, sociais 

e humanos. O que provocou um processo de reflexão e construção de uma noção 

de si mesmo e do seu papel enquanto sujeito. Entre os aspectos desagradáveis, na 

visão dos estudantes, é o fato de perceberem que ser negro e de classe popular no 

Brasil, significava ser estigmatizado e ser negro africano com sotaque, implicava 

também alguns estigmas. Além desta situação, ao trazer à tona a percepção das 

variadas formas de preconceito que existe no Brasil, os estudantes também 

mencionam o fato de que aqui, se sabe pouco sobre a África.  Ainda que, tantos os 

brasileiros, como eles próprios, também pouco sabem sobre o próprio Brasil esse 

tempo de vivência possibilitado pelo programa, poderia trazer alguma mudança de 

sentido, a partir de uma reintegração os laços históricos e culturais entre os países. 

A participação dos estudantes do PEC-G não se resume aos estudos ou a 

experiência de sala de aula, pois envolve outros aspectos tais como o desejo de 

conhecer outros lugares, de aventurar-se. Um dos questionamentos direcionados 

aos estudantes, foi como experimentam os diferentes espaços formativos e como 

vivenciam outras ações educativas. De acordo com as falas, ao participarem de 

alguns debates e movimentos sociais, os estudantes passam a conhecer novos 

espaços formativos. Segundo os seus relatos, esses locais “abre a mente” e os 

deixa dispostos a conhecer tudo e vivenciar com o mundo uma aprendizagem de 

trocas, estabelecendo um diálogo entre as culturas e as pessoas.   

Em relação às contribuições das ações educativas no campo da educação 

não formal, para o aprendizado do curso universitário e para a formação humana 

dos estudantes, de acordo com Gohn (2010), os processos participativos 

reconhecidamente produzem saberes e conhecimento por meio das aprendizagens 

construídas no campo da participação social. Conforme evidenciado em alguns 

relatos dos estudantes, a participação em ações providas pelas associações, 

redefiniram, para eles, alguns elementos e valores. Essas ações possibilitaram a 

construção de uma identidade coletiva articulando a solidariedade e à cultura 
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política, por meio de práticas reivindicatórias. Práticas essas, observadas no relato 

sobre a renovação dos vistos e passaportes, uma demanda coletiva que reorientou a 

própria máquina estatal. Bem como a própria ideia de organização do dia da África, 

no qual as palestras e demais atividades buscam, simultaneamente, desconstruir os 

estereótipos que incomodam os estudantes PEC-G e refletir a respeito da relevância 

da inserção do negro na sociedade brasileira. E ainda, as oficinas de história e 

cultura, que são divulgadas nas escolas e demais espaços e oferecem a 

possibilidade de reflexões sobre o auto preconceito. Ainda de acordo com as opções 

teóricas desta pesquisa, a construção de uma identidade coletiva do grupo, promove 

o hábito de cooperação. Resulta ainda em outras formas de aprendizagens pela 

experiência cotidiana e evidencia a dimensão intersubjetiva dos processos 

educativos não formais, para a formação dos participantes da pesquisa. 

Na educação não formal, o interesse é uma subcategoria que tem como 

denominador comum gerar mobilização na participação em ações coletivas 

promovendo a apreensão da cultura política. Possibilitando assim, o aprendizado e a 

formação com base em novos valores, sobretudo de uma relação modificada com o 

outro, com o saber e com o conhecimento. Tem-se em vista que, os indivíduos 

envolvidos em ações coletivas, formalizam vínculos relacionais. Em uma relação, 

procuram um entendimento intersubjetivo por meio do diálogo, na expectativa de 

chegar a um entendimento mútuo. E mesmo quando não é possível haver um 

consenso, os sujeitos participantes da pesquisa parecem compreender que a 

relação com o outro, com o conhecimento e, portanto, com o saber, não deve ter um 

fim em si mesmo, e sim, ser um meio para satisfazer interesses universalizantes.  

Nos relatos dos estudantes sobre as experienciações nos projetos 

participativos e nas ações educativas das associações, a linguagem e o mundo da 

vida são apresentados como um instrumento para o encontro com o outro. Num 

mundo compartilhado de significado, que potencializa habilidades e atua 

ressignificando valores e normas, esse processo configura-se como fundamental 

para a formação humana. 

Uma reflexão pontual, diz respeito à centralidade da educação na sociedade 

contemporânea. Acreditamos que, no campo das reflexões sobre educação, haja 

consenso que os processos de aprendizagem não se restringem apenas aos 

espaços formais de ensino. A concepção fundada pela UNESCO de que a 

“educação é um direito de todos os seres humanos”, pode dar a entender com tal 
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afirmação que, a educação é um processo obrigatório para o tornar-se humano 

através do ato educativo. Partindo dessa perspectiva do inacabamento do humano, 

tal como indica Morin (2001), retomamos ao ponto de partida aqui assumido: Que 

aprendizagens se constituem potencialmente significativas no processo de educação 

e formação humana?    

De acordo com Gohn, a educação não formal tem como finalidade abrir 

janelas do conhecimento, possibilita aos indivíduos se tornarem cidadãos éticos, 

ativos, participativos com responsabilidade diante do outro e do mundo. Os 

estudantes, ao demonstrarem interesse em participar das ações educativas 

promovidas pelas associações e pelo entorno, abrem janelas de conhecimento em 

um processo interativo de formação. 

  Faz-se necessário admitir que as janelas de conhecimentos, reconhecida 

pelos sujeitos participantes, se configuraram em uma dinâmica do sujeito consigo 

mesmo e com o mundo. Esse ato se dá em um processo de aprendizagem ativa e 

inter-relacionada remetendo à formação humana a um circuito interconectado no 

individual e no social, no particular e no coletivo, nos saberes produzidos no espaço 

formal e no espaço não formal. Ao retomar as argumentações de Enguita (2015), o 

grande desafio aos espaços de educação formal é o de ultrapassar a visão da 

instituição formal encerrada em si mesmo e constituída pela divisão entre produtores 

e receptores de conhecimento. Os espaços de educação formal ainda estão pouco 

abertos ao diálogo com outras organizações coletivas e comunidades, grupos que 

atuam também como produtoras de conhecimento. Em consonância com o autor, 

uma relação interativa com o entorno, significa acreditar na multiplicidade de 

sujeitos.  E Considerar suas intervenções práticas no cotidiano como um sistema 

ativo, em permanente processo de construção e reconstrução do conhecimento e 

que, estrategicamente contribui para ampliar o processo de formação que se 

constitui em humanização dos indivíduos. 

Nesse sentido, se o conceito de formação encontra limites no universo 

empírico das instituições formais, a interação como outras redes e espaços de 

educação não formal, apresenta-se como possibilidades de complementação e 

ampliação do papel relevante que a educação apresenta na formação humana dos 

indivíduos. 
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6. ANEXOS 

ANEXO A (Roteiro das Entrevistas Semiestruturadas)  

 

Questão Central: De que forma as diferentes ações educativas realizadas na 
Universidade e no entorno interferem no aprendizado do curso universitário 
contribuindo para a formação humana dos estudantes participantes do convênio 
PEC G com a UNIRIO. 

1) Como a Universidade e seu entorno se apresenta para este estudante? 

1.1. Quais expectativas você tem em relação aquisição de conhecimento de um 
curso universitário?  

1.2 O que você considera prioridade para a sua formação? 

1.3 Além da sala de aula que outras atividades ou lugares você considera importante 
para a sua vida? 

1.4 qual o impacto da interação com o brasileiro e outras culturas para o seu 
desenvolvimento?  

2). De que maneira as ações educativas e os diferentes espaços formativos 
são experimentados por estes estudantes? 

2.1. Quais as oportunidades, além de participar do PEC G, surgiram durante este 
período aqui no Brasil? 

2.2. Quais as atividades desenvolvidas ou assuntos são discutidos? 

2.3. Qual a sua frequência ou participação? 

2.4. Porque você considera como oportunidade e o que te motivou a participar das 
atividades? 

3. Qual a contribuição dessas experiências educativas para a formação 
humana desses estudantes? 

3.1. Que experiência dessas oportunidades vivenciadas contribuíram para o 
aprendizado do seu curso?    

3.2. Que mudanças ocorreram em relação a você mesmo ao participar dessas 
experiências? 

3.3. De que maneira você acredita que a circulação nesses espaços afetou sua 
visão de mundo? 

3.4. No que contribui para sua vida a experiência de vir se formar no Brasil? 
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ANEXO B (Ações Educativas Promovidas Pelas Associações de Estudante 

Realizada na UFFRJ) 
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ANEXO C (Ações Educativas Promovidas Pela Associação de Estudantes 

Guineenses Realizada na FEUC) 
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ANEXO D (Evento Cultural Organizado Pelas Associações de Estudante em 

Parceria com a Centro Cultural Viaduto de Madureira) 
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ANEXO E (Evento Comemorativo Dia da África Organizado Pela Associação de 

Estudante Guineense com Participação de Nacionalidades Diversas) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




