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E uma grande honra poder compartilhar com vcs minhas experiencias, desafios e 

questionamentos. Durante os ultimos 35 anos tenho me dedicado ao ser educadora e 

educanda com os trabalhadores dos EUA. Nas 

universidades publicas dos EUA, existe uma 

disciplina que se chama “Labor Studies,” ou 

seja, Estudos sobre Trabalho e Trabalhadores, 

reconhecida como campo interdisciplinario de 

pesquisa academica. Claro nesses dias de neo-

liberalismo, esses programas enfrentam  ataques 

fortes e a vezes mortais.  

Meus alunos sao trabalhadores sindicalizados, a maioria metalurgicos, tratados 

nas aulas como objetos e nao sujeitos nesse estudo. Era sempre definida nossa tarefa  a de 

trazer conhecimentos e consciencia para eles. 

Depois de algumas reunioes com o estimado Paulo Freire, em Nova York e aqui 

no Sao Paulo, tentei abrir espaco para os trabalhadores dentro da Universidade como 

sujeitos, educadores tanto como educandos. Nessa reuniao com Freire, dizia ele que o 

objetivo dos educadores dos trabalhadores deve ser “ajudar que eles entendessem melhor 

o que ja sabiam e que dai criassem novos conhecimentos.” Fiquei com essas palavras na  

mente e no coracao. 

Em 1992, em colaboracao com um grupo de trabalhadores interessados em 

ampliar sua educacao, e com fundos de um programa negociado pelo sindicato dos 

metalurgicos(USW) para pagar cursos de estudo, lancamos um curso piloto, desenhado 
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pelos propios trabalhadores sobre as mudancas no proceso de trabalho na siderurgica, 

devidas a re-estructuracao da industria globalmente.   

O progama resultante que ficou era conhecido como Swingshift College, 

universidade com aulas dia e noite para os que trabalham turmos rotativos, porque os 

metalurgicos trabalham  em diferentes turmosa cada 7 dias, de noite, de tarde e de manha. 

Era essa realidade do trabalho que lhes negavam primeiro aceso aos cursos da 

universidade. Swingshift College foi programa customizado dentro da Universidade de 

Indiana com vistas a respeitar as experiencias, conhecimentos e realidades dos 

trabalhadores.  

 Com meu propio entendimento da educacao popular, los requisitos, metodos e 

padroes da Universidade, e com a resistencia por parte de todos os parceiros frente a 

participacao direta dos trabalhadores em sua propria formacao, o programa avancou. 

Passo a passo Swingshift emergiu, floreceu e finalmente foi esmagado com mudancas no 

ambiente politico-economico, ideologico e cultural. Durou 16 anos (de 1993 ate 2008) e 

tres grupos de trabalhadores fizeram graduacao, muitos com distincao. 

Com base nessa experiencia, falarei sobre os desafios, formas de resistencia, e 

oportunidades que possibilitam aos trabalhadores criar  novos conhecimentos, novos 

modelos de aprendizagem e novas pedagogia para o avanco de nossa luta por educacao 

para todos.  

Foi a propria re-estruturacao do mercado mundial que deu abertura para esse 

programa. O Noroeste de Indiana tinha e tem 5 empresas integradas de aco. A 

competicao mundial e as novas tecnologias cortaram brutalmente o numero de 

empregos—eliminaram mais que a metade—antes eram mais de 50,000;  hoje so ficam 

15,000—e por tanto mudaram o processo de trabalho drasticamente durante os anos “80” 

em diante. Subiu a producao de aco e intensificou o trabalho. Hoje muitos trabalhadores 

de novo trabalham 12 horas o dia, como fizeram no seculo 19. So as comunidades mais 

vulneraveis ficavam nas cidades de aco. Em Gary onde moro desde 1981, por exemplo, o 

povo e 85% Afro-Americano. 

O Sindicato dos Metalurgicos USW decidiu negociar um beneficio para pagar os 

custos de educacao para os socios, para reduzir as consequencias de desemprego massivo.  

Criou um Instituto  para coordenar e pagar educacao por os trabalhadores: Instituto de 
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Desenvolvimento de Carreiras, ICD em ingles. As empresas pagam um centavo por cada 

hora trabalhada, e com esses fundos financiaram  novas salas de aula, adequados para 

adultos e com novas tecnologias de educacao e proximas as empresas. A pesar desses 

recursos financeiros, a Universidade nao se interessouem em fazer as adequacoes para 

esses educandos-trabalhadores. O Instituto precisava: duas aulas por dia para acomodar 

os trabalhadores em diferentes turnos, respeitando os conhecimentos deles; incluindo e 

possibilitando a participacao dos trabalhadores na definicao dos conteudos a serem 

abordados. 

Para impulsionar de baixo, criei um curso piloto, como mencionava antes. Era um 

grupo de trabalhadores que construiam essa aula, segundo os intereses e capacidades 

deles. Escolheram o eixo de “mudancas no proceso de producao” porque todos tinham 

experiencia no tema. Era importante atrair educandos, garantindo que essa experiencia 

validasse o que ja sabiam e mostrasse que  eram capazes de cursar a nivel universitario. 

As aulas se mantinham de manha e de tarde, e videos eram gravados para que os que 

faltassem pudessem assistir em casa.. 

Comecou aula com as historias vividas de mudancas no trabalho, refletindo sobre 

as causas e consequencias. Conversamos sobre a historia, a politica e o impacto do 

mercado mundial. Fizerem entrevistas com outros trabahadores na empresa para saber 

como eles entendiam esse processo. A tarefa era escrever como eles tomariam decisoes 

diferente do que fizeram os empresarios. Gostavam isso! Assim, emergiram valores, 

culturas e conhecimentos dos trabalhadores. Depois fomos ver uma nova fabrica de aco 

japonesa, construida em zona rural, nao muito afastada das outras. Essa visita assustou a 

todos, porque essa fabrica tinha poucos trabalhadores, quase invisiveis, porque 

trabalhavam isolados, em escritorios pequenos, cheios de novas tecnologias sem tempo 

ou oportunidade de falar entre eles. Todo trabalho nao especializado era realizado por 

trabalhadores sem sindicato, com poucos direitos e baixos salarios. Os membros do 

sindicato pensavam que eram eles que controlavam a producao, as regras, e os padroes. 

Nao identificavam que o controle da produccao ja estava inserido na propria tecnologia. 

Nao entendiam as consequencias de ter dois niveis ou faixas de renda e de direitos. 

Naquele momento os educandos perceberam o que poderia  vir a ser o futuro deles.  
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Essa experiencia e a conversacao sobre ela lhes motivou pedir mais aulas, sobre 

novas tecnologias e o impacto sobre trabalho e trabalhadores. Cada vez mais crecia a 

demanda por mais educacao que respondesse a suas perguntas, suas realidades e suas 

necesidades, uma educacao que respeitasse seus conhecimentos e lhes ajudasse mudar as 

circunstancias da vida. E foi assim que nasceu o Swingshift College. 

Com o aumento de inscricoes, a Universidade percebeu que ganharia muitos 

dolares. Permitiu que as aulas ocoressem pela manha e tarde;  oferecindo videos das 

aulas. Em vez de esperar  em filas longas na Universidade, as inscricaos eram realizadas 

no predio do Instituto ao lado da empresa. O Instituto pagaria pelo conjunto, e nao tinha 

que pagar cada aluno separadamente. 

Facilitando a participacao dos educandos, Swingshift estabeleceu um conselho 

integrado por alunos, representantes do Instituto, dos sindicatos, da Administracao da 

Universidade, e professores. Um programa especial preparava um grupo de trabalhadores 

para ser defensores dos interesses dos trabalhadores e advogar com e para eles. (no inges, 

Learning Advocates) Esse grupo participava em todas as aulas, e se encontrava com os 

professores antes de que eles pudessem ensinar nesse programa. Esses 

educandos/educadores explicavam os modos de aprender, as dificultades de horario e 

leitura; rejeitavam provas em sala de aula, somente  tarefas que poderiam fazer em casa. 

Nao queriam livros muito abstratos; tinham preferencia por historias, tipografia grande, e 

paginas sem brillo, que lhes permitiria ler dentro da fabrica. Organizavam grupos de 

estudo e tarefas feitas coletivamente. Permitiam que todos os educandos criticassem ou  

sugerissem  mudancas nas aulas.  Preferiam o dialogo, e nao palestras. 

Era um grande desafio identificar professores que poderiam entender e aceitar 

uma aula de iguais. Os primeiros que seleccionei vinham de familias trabalhadoras e 

ensinavam cursos que facilmente acomodavam essas demandas: sociologia e 

comunicacao. Apresentei a maioria das aulas sobre Estudos de Trabalho. Esses dois 

primeiros professores eram orientadores para os novos professores, e discutiamos entre as 

aulas para que as disciplinas se desenvolvessem de forma integradas. Entao, levaramos 

todos os educadores para visitar as empresas de aco onde trabalhavam os educandos para 

que comprendessem as condicoes que viviam no trabalho. 
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Tinhamos aulas grandes, com muito entusiasmo, muita conversacao, e 

adicionamos novas aulas de geologia, matematica, historia, e literatura, adecuando ou 

acustomando o mais possivel os requisitos dos trabalhadores. Uma nova comunidade de 

educandos/educadores surgia, e juntos participava em festas e protestos. Para o decimo 

aniversario do  Swingshift, convidamos a CUT e O Programa Integrar dos Metalurgicos  

do Brasil.  Mais de 100 educadores dos trabalhadores de EUA e Canada participaram, e 

tambem, os educandos.  

Mas como tudo muda, mudou a administracao da Universidade e o ambiente 

politico-economico no pais. Em sua primeira palestra, um novo governador de Indiana 

anunciou que nao haveriam vagas para os trabalhadores ou disciplinas sobre eles dentro 

da universidade publica. Isso abriu um ataque persistente contra o programa. Em luta 

ideologica, a administracao afirmava  as siguintes ideias: trabalhadores nao tem bastante 

inteligencia para  fazer cursos academicos na Universidade; e unica maneira que 

pudessem sair com boas notas seria baixar o nivel das aulas.  Administracao acusava os 

professors de Swingshift de deluir o conteudo, de inchar as notas; concluia dizendo que os 

educandos estavam trapaceando. 

A nova direcao da Universidade identificou como tratamento especial ou 

diferenciado toda adequacao que fiziamos. Insistia que “todo aluno deve ser ratadi 

iguao.” Nao poderia existir ajuda especial so para um grupo de alunos; e que os alunos 

nao podiam participar na preparacao das aulas. Decidiram nao pagar mais para duas aulas 

identicas no mesmo dia.  

A Universidade comecou publicar mentiras. A administracao reclamou que 

Swingshift  havia esgotado os recursos da universidade. Ao provar que na realidade o 

programa aumentou a renda em mais de $500,000 por semestre, trocou de tatica e negou 

a participacao dos professores das Humanidades e Ciencias. So queria os alunos que 

poderiam se graduar em 4 anos.  E finalmente, reclamou que Estudos sobre Trabalho, 

nossa disciplina, nao tinha objetividade academica, que so tratava os temas desde a 

perspetiva dos trabalhadores.   

Eu estava fora dos EUA dando aulas em Fortaleza quando a universidade 

transfiriu o controle do programa para o departamento dos estudos empresariais. Dentro 

do ano se fechou. 
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Hoje nos EUA a reforma educacional significa a privatizacao das escolas 

publicas, aprendizagem a distancia, empregos precarios para os professores, e 

terceirizacao de todas funcoes possiveis. Aumenta numero de alunos por aula; e fecham 

ou vendem ao setor privado muitas escolas nas comundiades mais vulneraveis. Nem 

pensar numa pedagogia dos oprimidos! 

O pedagogo Miguel Arroyo descreve em diferentes obras fenomenos parecidos 

aqui no Brasil: como o sistema apoia uma pedagogia  que inferioriza os educandos dos 

grupos mais vulneraveis e coloca obstaculos; como lhes  estigmatiza, falando das 

fraquezas, a ignorancia, a falta de conciencia deles. Essa educacao institucionalizada 

tradicional sempre valoriza os conteudos, nao a qualidade de aprendizagem, e so  busca 

que os alunos “descobrissem” as conclusoes ja pensadas.  

Desafios e Questionamentos Para o Foro 

Dentro das escolas publicas, nas universidades,  ate mesmo nos movimentos 

socias o desafio maior e mudar as pedagogias tradicionais, as que estam enraizadas nas 

politicas, ideologias e valores culturais do capitalismo, abrindo oportunidades para que o 

povo crie novas pedagogias e espacos. 1. Como poderiamos  aprender com o povo 

novas pedagogias  que lhe permita mudar as circunstancias da vida? Desfio 

primeiro. 

Segundo, precisa estar sempre fazendo analisis das realidades do momento. Sem 

duvida, o momento para mim nos EUA e muito diferente. A tarefa nao e tao diferente: 

aprender com os movimentos socias em luta. Quais sao esses movimentos hoje? Nos 

EUA nao sao os movimentos sindicais, por exemplo.  Sao mais os que organizam os 

trabalhadores mais vuneraveis, do salario minimo, de servico. Tambem  os trabalhadores 

publicos desvalorizados e atacados pelos governos da direita. Os sindicatos querem 

apoiar e aproveitar desses movimentos, mais suas preocupacoes maiores ficam sendo os 

dos propios membros, um grupo cada dia mais pequeno, no setor privado, menos de 7% 

sindicalizados do total da forca laboral . Como voces analizam o momento em que 

atualiza seu trabalho? Quais sao os movimentos atuais onde poderiamos aprender 

com o povo e criar novos conhecimentos para construir um melhor mundo? 

Numero 3. Contra que e quem lutamos, como sempre dizia Freire?  Parece 

facil, mais e muito complicado na realidade. Nos EUA um grupo luta so contra o 
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presidente por ser Afro-Americano. Seria ruim estar identificado com esse grupo, ao 

criticar Obama por suas politicas neo-liberais! E ele mesmo o inimigo? Se falamos so dos 

problemas dos oprimidos, estamos culpando-lhe e esquecendo o sistema responsavel? 

Aqui no Brasil, tem a Dilma e o PT em posicoes de responsabilidade. Que significa isso 

para a luta? Contra que e quem lutamos?   

Para que lutamos?  #4  Qual e a mensagem que queremos comunicar? Como 

expressamos  nossas lutas? Os lideres sindicais nos EUA falam agora da importancia de 

restabelecer a classe media. Mais quem e essa classe media?  Nao e classe de luta; e 

classe consumidora.  A maioria dos trabalhadores, que moram nas comunidades mais 

vulneraveis nunca chegaram ser parte dessa classe media. Essa mensagem so atrae os 

profissionais e os trabalhadores sindicalizados, bem pagados, privilegiados.  Exclue os 

excluidos! 

A formulacao da mensagem tem consequencias. Miguel Arroyo escreve sobre o 

uso da terminologia da igualdade, de exclusao ou de inclusao. Explica ele que nao somos 

iguais, e que precisa outras pedagogias, outras demandas.  O falar da igualdade como 

meta da luta disfarca as vezes os objetivos das lutas concretas, porque temos diferentes 

reivindicacoes. A vezes quando falamos de igualdade, significa que percebemos as 

diferencas como problema. Arroyo identifica isso como problema de uma 

“universalidade” que nao reconhece as diversidades do povo. Quais sao nossos 

objetivos? Para que lutamos? 

O povo precisa de muitas coisas. Mas nao podemos esquecer a luta contra as 

politicas do neo-liberalismo, a privatizacao, o desregulamentacao, a tercerizacao; os 

contratos de livre comercio, por exemplo. Esse novo contrato trans-pacifico vai ser ruim 

para o povo do mundo! Numero 5: Como  poderiamos mobilizar o povo para essa 

luta, quando a luta por direitos humanos  basicos ainda tem que se realizar? 

Finalmente, nossa luta enfrenta sempre resistencia; nao avanca sempre. Perdemos 

avancos, como a gente perdeu Swingshift College ou como O Programa Integrar dos 

Metalurgicos onde alguns programas nao tiveram  continuidade por falta de 

financiamento. As mudancas politicas-economicas precisam tambem nos flexibilizar. 

Numero 6: Como ficar flexivel nas taticas sem fazer concessoes de nossos principios 

fundamentais?  
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Finalmente, 7: Temos sempre que buscar novas parcerias, aberturas e 

oportunidades. Acho o Programa Integrar e modelo dessa flexibilidade.  Com o 

programa aqui, “A Cidade de Solda,” Integrar tem feito parceria com empresas, logrando 

abrir espaco para a educaco popular de cidadao. 

Sao muitos os desafios, e tambem as oportunidades. A luta por um mundo melhor 

e tarefa de todos nos! Obrigada. 


