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1- Contextualizando...

	O presente trabalho objetiva captar os sentidos presentes nos discursos dos operários da construção civil acerca do modelo de escolarização oferecido pelo campo empresarial, representado aqui pelos empresários do setor da construção civil do Rio de Janeiro.
	Tentaremos apresentar como se configura a relação trabalho e educação na década de 1990, período em que o projeto que elegemos para analisar é criado. Para isso, recorremos aos estudos que diversos autores vêm realizando, bem como a documentação legal existente e os discursos de representantes do setor empresarial. Posteriormente, analisaremos como as expectativas e perspectivas presentes nos discursos dos operários entrevistados dialogam com o campo teórico.
	
2- Pra começo de conversa...

A década de 1990 no Brasil foi fortemente marcada pela implementação do projeto neoliberal. No campo educacional, tal política se materializa por ações que destacam a competitividade no setor; por pagamento de gratificação por produtividade aos professores e funcionários das escolas; ampliação da oferta de escolarização a partir do modelo de parceria. A pesquisa que ora apresentamos tem como objeto de estudo o projeto Alfabetizar é Construir. Este projeto, criado no início da década analisada, consiste na oferta de escolarização a trabalhadores da construção civil por meio de uma parceria entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro – SINDUSCON-Rio – a Fundação Roberto Marinho – FRM, a Secretaria Nacional de Educação Básica – SENEC/MEC  e o Serviço Social da Indústria – SESI Durante a pesquisa que realizamos acerca do Projeto Alfabetizar é Construir no período compreendido entre 2000-2002, obtivemos do SINDUSCON a informação de que a Fundação Roberto Marinho e o SENEC/MEC não participam mais do projeto..
Este projeto tem por objetivo geral:
desenvolver  um processo que possibilite ao trabalhador da construção civil ampliar os conhecimentos sobre a sua realidade; capacidade de compreender, criticar e argumentar; e a consciência sobre sua condição de cidadão que, como tal, tem direito a usufruir do produto do próprio trabalho e alcançar condições dignas de vida numa sociedade desigual como a nossa (Fundação Roberto Marinho, 1992, p. 6-7).	
Como podemos perceber, o objetivo geral faz referência à cidadania e à necessidade de coexistência de condições dignas de sobrevivência. Mas como se constroem tais condições, quando se está diante de um projeto nitidamente articulado e elaborado pela classe empresarial? E o que representa um projeto com essas características, no momento em que o país convive com uma reorganização do campo político, econômico, social e cultural ocasionado pela implantação da concepção neoliberal de Estado?
	Se a década de 1990 é marcada por uma série de reformas que são apresentadas como possível saída para a crise que o país enfrenta, na educação, a realidade não se diferencia. A diminuição do espaço público e sua substituição por espaços e ações oriundas da iniciativa privada se configuram e o Banco Mundial se constitui como um grande articulador dessas mudanças (Kruppa, 2001).
	Nesse sentido, tais ações e o próprio processo de privatização que se acelera nessa década por meio de estratégias que visam remodelar o sistema educacional e atrelá-lo à lógica do mercado vão se intensificando a partir do governo Collor, com o discurso de incentivo à qualidade total e às iniciativas que, claramente, enfocam a competitividade e a produtividade.
	Em relação às ações propostas pelo Banco Mundial, segundo Siqueira (2001), documentos do Banco que abordam a questão educacional consideram como ineficiente a atuação do Estado no que concerne ao crescimento do número de escolas e de professores e, conseqüentemente, à ampliação do acesso da população aos serviços educacionais. A principal causa dessa ineficiência é a má administração na distribuição de recursos.
Essas questões, inegavelmente, interferem na relação com o mundo do trabalho. A transferência de algumas responsabilidades e de algumas funções do setor público para o privado sugerem uma “diminuição do espaço público e a substituição da lógica do público pela do privado no interior da esfera pública, que se encolhe em face da supremacia das ‘exigências’ (da acumulação do capital) sobre as ‘necessidades’ (do trabalhador)” (Kruppa, 2001, p. 5). 
O debate sobre a educação de jovens e adultos (EJA), modalidade de ensino que visa atender, prioritariamente, à classe trabalhadora e que, portanto, não deve ser pensada desarticulada do mundo do trabalho, precisa ser recolocado nesse momento. Tal questão cria possibilidades para a ampliação dos investimentos em recursos humanos para a área, com a participação do Estado, da iniciativa privada, das ONG’s e dos movimentos sociais. Os programas oferecidos pelas empresas a seus empregados são exemplos desse cenário, tendo como objetivo central garantir maior qualificação dos trabalhadores. Ações desse tipo representam uma política de incentivos da classe empresarial, que se reverte na própria atuação dos trabalhadores nas atividades a serem desenvolvidas. 
Diante disso, o modelo de parcerias se apresenta como real alternativa para a solução de problemas básicos – embora complexos –, que o governo federal e os governos locais, em âmbito estadual e municipal, na maioria das vezes, não se dispõem a resolver. Nessa perspectiva, entendemos que o projeto Alfabetizar é Construir é um exemplo emblemático de uma realidade onde a iniciativa privada assume a responsabilidade social da escolarização de seus trabalhadores.
Vale ressaltar, também, que esses investimentos ocorrem numa época em que há tanto uma ausência de políticas públicas para a educação de jovens e adultos, como ainda uma preocupação das empresas com a qualificação dos seus trabalhadores. O conceito de empregabilidade se apresenta na década em análise, ao considerar a educação e a qualificação como fatores que potencializam a inserção do indivíduo no setor produtivo, ou mesmo, sua manutenção no trabalho já conquistado.
O conceito de empregabilidade se refere à capacidade e competência do trabalhador em conquistar o emprego e se manter nele, considerando-se as constantes transformações do mercado de trabalho. Diante disso, discutir a questão da empregabilidade representa, nesse momento, tratar as proporções que o conceito vem tomando nas sociedades capitalistas, numa época em que termos como flexibilização, competência, criatividade, tornam-se referências no mundo do trabalho.
Além disso, o sentido atribuído à empregabilidade transfere para a educação a responsabilidade do desenvolvimento no indivíduo de competências capazes de habilitá-lo para a concorrência e para a necessidade de flexibilidade imposta pelo mercado. A essa relação criada para articular educação e garantia de emprego, Gentili (1999) classifica como “a desintegração da promessa integradora”, tendo em vista que:
(...) a garantia do emprego como direito social (e sua defesa como requisito para as bases de uma economia e uma vida política estável) desmanchou-se diante de uma economia e uma vida política como capacidade individual para disputar as limitadas possibilidades de inserção que o mercado oferece (Gentili, 1999, p. 89).
Essa transferência de responsabilidades para o indivíduo tem um “peso” ideológico considerável e a educação no mundo globalizado tem uma significativa responsabilidade nesta questão.
Quando as empresas da construção civil do Rio de Janeiro que analisamos para esta pesquisa oferecem oportunidades de escolarização ou, apenas, alfabetização para os seus operários, está colaborando para a ampliação da formação do trabalhador, não só no que se refere às exigências específicas do ramo de atividade no qual trabalham, como também contribuindo com o resgate de uma dívida social historicamente acumulada, já que, parcela significativa dos operários que atuam no setor da construção civil é analfabeta ou analfabeta funcional. E a realidade fluminense não se diferencia.
Em relação aos aspectos legais, o Parecer CNE/CEB nº 11/2000, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, orienta que o resgate da dívida social acumulada com uma parcela significativa dos jovens e adultos que não tiveram acesso à escolarização na idade considerada adequada seja realizado, tendo em vista que o acesso e a conquista da terminalidade do ensino fundamental é um direito público subjetivo para todas as pessoas, independente de sua faixa etária.
Segundo o Parecer CNE/CEB nº 11/2000:
A nova formulação legal da EJA no interior da educação básica, como modalidade do ensino fundamental e sua inclusão na ótica do direito, como direito público subjetivo, é uma conquista e um avanço cuja efetivação representa um caminho no âmbito da colaboração recíproca e na necessidade de políticas integradas (BRASIL, 2000, p. 53).
No que se refere à atuação da iniciativa privada na educação de jovens e adultos, o mesmo documento considera que:
Os empresários, dentro de seus objetivos, reconhecendo a importância da educação e incorporando sua necessidade, têm tomado iniciativas próprias ou buscado o fortalecimento de parcerias seja com os poderes públicos, seja com organizações não-governamentais e redefinindo ações já existentes no âmbito do “Sistema S”.
Os trabalhadores, conscientes do valor da educação para a construção de uma cidadania ativa e para uma formação contemporânea, tomam a EJA como espaço de um direito e como lugar de desenvolvimento humano e profissional (BRASIL, 2000, p. 54).
De acordo com essa afirmação, podemos considerar que as diretrizes constituem não só um referencial para a educação escolar formal, mas também para as ações da sociedade civil organizada nos movimentos sociais, ONG’s e, ainda, via as próprias iniciativas empresariais, por entender a necessidade da existência desses espaços alternativos voltados para a escolarização de jovens e adultos trabalhadores.
Um paradoxo se estabelece: se, por um lado, essa orientação possibilita a ampliação do atendimento à EJA, por outro, permite que o governo não dê a atenção devida à área, visto que outras instâncias poderão assumir a responsabilidade com a escolarização dessa parcela da população brasileira.
O mesmo Parecer ressalta, também, a necessidade de se romper com a cultura assistencialista, discriminatória e excludente que ainda acompanha essa modalidade de ensino. E destaca a importância da formação e da qualificação docente para atuar nas salas de aula da educação de jovens e adultos, de acordo com as demandas e especificidades apresentadas pela área.
Nessa perspectiva, a década de 1990 – no que se refere às possibilidades de qualificação profissional e entendendo a alfabetização como um dos caminhos para que o trabalhador desenvolva com mais competência suas tarefas no interior do canteiro de obras – apresenta uma reorganização da relação entre trabalho e educação nas sociedades capitalistas a qual, por sua vez, constitui uma ruptura com a forma como essa relação era estabelecida em outras décadas do século XX (Fogaça, 1999). A reorganização do modo de produção capitalista e, portanto, do processo de industrialização e de desenvolvimento econômico, se confronta com a possibilidade real de garantia de escolaridade da classe trabalhadora, apesar da necessidade de permanente formação de mão-de-obra, principalmente na segunda metade desse século.
Fogaça (1999) justifica essa ruptura com base na reformulação do conceito de qualificação profissional que apresenta a exigência de uma educação “ampla”, capaz de garantir ao trabalhador a possibilidade de se adaptar às necessárias mudanças que vêm sendo impostas ao mundo do trabalho. Essas mudanças levariam a um ideário de escola que fosse capaz de formar amplamente o cidadão, de forma que lhe possibilitasse adquirir, posteriormente, as qualificações que lhe fossem exigidas. 
A expansão das ações educativas pela iniciativa privada é uma marca dessa década. Nesse sentido, a implementação do projeto neoliberal e a lógica de substituição da oferta de serviços sociais pela esfera privada em lugar da pública, desloca o Estado da posição de primeira instituição responsável por garantir a educação no país.

3- A relação trabalho e EJA na década de 1990

Para uma melhor compreensão dessa relação, consideramos importante refletir sobre quem são os atores educativos na década analisada. Fazendo referência à evolução do investimento em capital humano na atualidade, percebemos que, numa reconfiguração do que ocorria nas décadas de 1960 e 1970, as ofertas de aumento da escolaridade dos trabalhadores ou a ênfase em programas de (re)qualificação se configura como uma real possibilidade de ascensão social e econômica desse trabalhador e, também, se transforma no apelo à empregabilidade.
Concordamos com a análise desenvolvida por Gentili acerca da neoteoria do capital humano e a importância da função integradora atribuída à escola na virada do século.
O apelo à empregabilidade e seu uso numa neoteoria do capital humano, cujo conteúdo tem se metamorfoseado com as novas condições de acumulação do capitalismo globalizado, permite entender melhor a crise da promessa integradora. Nesse sentido, a tese da empregabilidade recupera a concepção individualista da Teoria do Capital Humano, mas acaba com o nexo que se estabelecia entre o desenvolvimento do capital humano individual e o capital humano social: as possibilidades de inserção de um indivíduo no mercado dependem (potencialmente) da posse de um conjunto de saberes, competências e credenciais que o habilitam para a competição pelos empregos disponíveis (a educação é, de fato, um investimento em capital humano individual); só que o desenvolvimento econômico da sociedade não depende, hoje, de uma maior e melhor integração de todos à vida produtiva (a educação não é, em tal sentido, um investimento em capital humano social) (Gentili, 2002, p. 53-54).
O investimento em capital humano realizado pelas empresas procura provocar, intencionalmente, um processo de aumento dos padrões de competitividade e de produtividade no setor industrial. Dessa forma, a educação em empresas e pelas empresas vem se constituindo como uma alternativa para a manutenção da competitividade, tanto interna como externamente. E, ainda, ao participar de projetos educacionais, sejam eles enfatizando ações voltadas para a necessária redução dos índices de analfabetismo, seja por meio de programas de (re)qualificação profissional, as empresas estão ampliando suas possibilidades de reconhecimento nos padrões de qualidade total via a oferta educacional.
Rodrigues (1998), em suas análises acerca da relação que os empresários estabelecem com a educação, considera que as décadas de 1980 e 1990 são fortemente marcadas pela inserção do empresariado brasileiro nos debates da área. Tal inserção ocorre em função de uma leitura feita pelo setor empresarial sobre a necessidade de se investir em uma maior modernização do trabalho nas indústrias de maneira geral e, ainda, na qualificação profissional. Com a bandeira da universalização da educação básica, a burguesia industrial se apropria do discurso da classe trabalhadora, mas, por sua vez, não são desenvolvidas ações que visem atender as demandas consideradas por aquela classe. Data, também, desse período as reivindicações do empresariado para participarem ativamente na definição das políticas educacionais e na gestão do ensino, buscando resultados imediatos. 
Rummert (2000) também corrobora com essas análises ao afirmar em seus estudos Cf. RUMMERT, Sonia Maria. Educação e identidade dos trabalhadores: as concepções do capital e do trabalho. São Paulo: Xamã; Niterói: Intertexto, 2000. a concepção de educação de qualidade defendida pelos representantes do capital, na qual todo o investimento que a classe empresarial faz na educação básica exige do Estado um retorno: a possibilidade dessa classe intervir na formulação da política educacional e na concepção de educação a ser oferecida à classe trabalhadora.
A perspectiva da educação no país, que condiciona sua história às demandas e aos interesses do mercado, é reforçada pelas estratégias do desenvolvimentismo pós-Segunda Guerra Mundial que apontavam para a “equalização social no contexto do milagre econômico Grifos do autor.” (Frigotto, 1999, p. 41).
Reafirmamos, ainda, que o processo de disseminação das desigualdades sociais entre países e entre a população de determinada região é provocada, nos chamados países em desenvolvimento, predominantemente, pela ação dos organismos internacionais, ou seja, representantes legítimos dos interesses de uma minoria que vem se consolidando como hegemônica na nossa sociedade – a burguesia industrial –, mas que, na prática, serve predominantemente para aumentar as desigualdades sociais e econômicas existentes e, por conseguinte, as relações de poder e a manutenção dessa hegemonia. 
No contexto do projeto neoliberal, o reflexo dessa situação na relação trabalho e educação aparece quando, recorrendo-se ao discurso da empregabilidade, determina-se que no mercado não há lugar para todos aqueles que precisam de emprego, ainda que a neoteoria do capital humano potencialize tais condições (Gentili, 2002). Nesse sentido, segundo a ótica neoliberal, apesar da possibilidade de se investir no desenvolvimento das potencialidades de cada sujeito, somente alguns deles serão bem sucedidos na conquista de uma vaga no mercado de trabalho, o que, na prática, suscitará a existência de desempregados e trabalhadores precarizados ou subempregados.
Em relação, especificamente, ao projeto Alfabetizar é Construir, representantes do setor empresarial entrevistados consideram a importância da educação para ampliar os padrões de satisfação dos operários e, também, a associam com a redução dos índices de acidente de trabalho e de desperdício de material de construção nos canteiros de obras.
Ao fazer referência aos alunos-trabalhadores atendidos pelo Alfabetizar é Construir o representante de uma das empresas pesquisadas declara que:
Esses funcionários começaram a ser realmente alfabetizados para a vida, não simplesmente a ler e a escrever. Eles começaram a ter uma certa representatividade em reuniões que nós tínhamos dentro da empresa, dentro dos canteiros de obra, sobre segurança, sobre questão trabalhista e eles começaram a aparecer. (...) Eles começaram a aparecer, a opinar, a querer participar melhor (Representante da Empresa A).
Com essa afirmação é possível perceber que o projeto que escolhemos para analisar a atuação da iniciativa privada no setor educacional aponta, também para os próprios trabalhadores, a possibilidade de melhoria no padrão das relações sociais e nas intervenções que este operário possa vir a realizar nos diferentes espaços onde atua.
Ao analisar a redução dos índices de acidente de trabalho que consideramos anteriormente, contata-se que a escolarização oferecida aos alunos-trabalhadores, realmente contribui para essas estatísticas:
Nenhum aluno sofreu acidente. (...) E as escolas trabalharam, esse tempo todo, com esse tipo de aula também. E o técnico de segurança fica mais à vontade em colocar cartazes indicativos de segurança e eles vão entender melhor os cartazes (Representante da Empresa A).
No entanto, é de suma importância afirmar que todo investimento em capital humano realizado pelas empresas prevê o retorno. Esse retorno representa lucro. Seja ele em menor desperdício de material, redução de acidentes de trabalho ou, tal como a realidade do final do século XX propõe, uma reorganização do modo de produção capitalista, estimulando a existência de trabalhadores que sejam flexíveis o bastante para desenvolver diversas funções no interior da empresa.
É nesse sentido que os programas de educação em empresas não mais se restringem a uma formação estreita, como sugere o personagem vivido por Charles Chaplin no filme Tempos Modernos. Os trabalhadores do final do século XX não são mais treinados (ou adestrados) para desenvolverem apenas uma função exclusiva. Deles se requer a capacidade de raciocinar, resolver problemas que forem identificados, além da capacidade de substituir um trabalhador que desenvolva outra função, caso seja necessário. Diante disso, o investimento na ampliação da escolaridade e na qualificação dos trabalhadores pelas empresas é de grande valia, estando a educação intimamente relacionada a essa questão.

4- Quem são e o que dizem os operários?
	
	Tomando-se por referência uma pesquisa A pesquisa a que fazemos referência foi desenvolvida em agosto de 2000 e teve como objetivo traçar o perfil dos operários atendidos pelo Alfabetizar é Construir. realizada pelo SINDUSCON-Rio em dezenove escolas localizadas em canteiros de obras no ano de 2000, podemos identificar que 73% dos alunos-trabalhadores são oriundos da região nordeste do Brasil e migraram para o Rio de Janeiro por diversos motivos. Dentre eles: 76%, em função da expectativa por um trabalho na cidade grande, sendo este o principal motivo; 15% por apostar em melhoria das perspectivas de vida; 9% para acompanhar a família. A grande maioria (64%) começou a trabalhar quando criança e em atividades rurais e vê no Alfabetizar é Construir a oportunidade de resgatar um tempo que as condições possíveis de vida lhes tirou.
Não tinha escola perto de casa. (...) E eu tinha que ir a pé. Saía, às vezes, meio-dia de casa e às vezes chegava atrasado lá. Aí a professora achava ruim que eu chegava atrasado. Às vezes mandava eu voltar. E eu voltava pra casa. Aí meus pais achavam ruim porque eu tinha voltado. E às vezes eu ficava também (...) por lá até a hora que terminava a escola pra poder eu vir embora pra casa (Eletricista, 39 anos, Empresa A).
Comecei a trabalhar pequeno. Trabalhei na plantação; como perueiro, lá em São Paulo, que é muito perigoso o serviço. Depois eu fiquei de maior aí eu comecei a trabalhar. Sem estudo mesmo eu consegui fazer um curso, fiz um teste numa empresa lá e eu trabalhei quatro anos nessa firma. Depois de quatro anos eu saí dela. Aí fiquei uns dias desempregado. Aí eu vim pra cá pro Rio (...). Tô aqui trabalhando na firma. (...).Ela [a professora da turma] incentiva muito as pessoas (Bombeiro eletricista, 24 anos, Empresa A).
A necessidade de conquistar melhores perspectivas de vida transforma a vinda para os grandes centros urbanos numa busca incessante. E nessa busca pela ampliação de tais perspectivas, os peões passam um tempo na cidade e quando reúnem uma economia considerada razoável, retornam para junto da família. Após certo tempo migram, novamente, para a cidade grande. E todo o ciclo se repete.
Essa mesma pesquisa nos permite identificar que a construção civil não é o setor em que a maioria gosta de trabalhar. 67% dos entrevistados manifestaram sua insatisfação, sendo que a necessidade de sobrevivência, aliada ao fato de não saber realizar outra função são os motivos principais de permanência desses sujeitos no setor.
Apesar da construção civil, historicamente, concentrar um grande contingente de analfabetos, do universo que entrevistamos parte deles declarou que aprenderam a ler e a escrever em sua cidade natal ou pelo MOBRAL. Contudo, tiveram que abandonar os estudos porque precisavam ajudar no sustento da família.
Para mim estudar ficava difícil. Estudava durante o dia, aí tinha que parar de estudar para ir trabalhar. Aí não dava. Ficou aquilo. Aí achei melhor ir trabalhar com meu pai, ajudar minha família, do que estudar. Aí eu parei de estudar (Servente de obra, Empresa C).
Comecei a trabalhar. Não tive oportunidade para estudar. Aí não deu para estudar. Agora é que tá dando, né! (Servente de obra, Empresa C).
Não tinha tempo, trabalhava com meus pais, vivia mais trabalhando no sítio. Aí a gente não tinha tempo para poder estudar.  Os doze irmãos só estudavam depois de adultos. (Operário, Empresa A).
Então, a escola nos canteiros oferecida pela indústria da construção civil se apresenta como uma possibilidade para que o operário retome seus estudos.
Eu acho o projeto muito importante. Eu acho que está sendo feita alguma coisa pela educação. Pela educação desses rapazes que já passaram por uma escola (..) não tiveram condições de ficar pela demanda da família de precisar que eles trabalhem. (...). Eu acho que é um trabalho muito importante. Eu acho que é um começo e é um grande caminho (Professora do Projeto na Empresa A).
Como podemos perceber, as empresas vêm assumindo mais do que um compromisso com esses trabalhadores. As ações implementadas têm sido de fundamental importância na e para a vida cotidiana desses sujeitos que não tiveram o direito à educação garantido na infância, ainda que, em alguns casos, haja uma grande dificuldade para se garantir sua permanência nos espaços escolares, tendo em vista os horários de trabalho e de estudo coincidirem. Percebe-se que, em muitas situações, ainda que haja um incentivo ou, por outro lado, a exigência de que o trabalhador estude nas escolas oferecidas nos espaços físicos das empresas, falta uma conscientização por parte dos empresários da necessidade de se viabilizar tempo na carga horária laboral para que esse sujeito que é trabalhador, mas também é aluno freqüente com efetiva qualidade às atividades escolares O Projeto de LDB de Jorge Hage considerava a redução da jornada de trabalho para alunos-trabalhadores como o caminho para compatibilizar o desempenho das duas atividades por parte de quem a desejasse, em condições reais. Reduzir-se-ia, dessa forma, a jornada de trabalho, e não a carga horária escolar..
Retomando-se os dados coletados e analisados pela pesquisa, a maioria dos trabalhadores entrevistados declarou que não tem redução da jornada de trabalho pelo motivo de freqüentarem as aulas. Pelo contrário, alguns ainda são convocados a fazer horas extras, mesmo no horário das aulas.
Estou matando uma hora de aula e estudando só uma hora, pra fazer serão (Carpinteiro de Forma, Empresa A).
Pudemos identificar nessas entrevistas que a redução da jornada de trabalho só ocorre quando o operário exerce a sua profissão em um canteiro de obra diferente daquele onde está instalada a escola, tendo em vista a necessidade de viabilizar sua locomoção para a mesma. Tal informação foi afirmada, também, pelos representantes de empresas que entrevistamos. 
No que se refere ao acesso e permanência do trabalhador na escola, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 – determina que:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
	ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

(...)
VI- oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII- oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola.

(...)

Art. 37 A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Grifos nossos.
	O Parecer CNE/CEB nº 11/2000 reafirma o que a LDB determina. Com a concepção de que os jovens e adultos necessitam do acesso ao saber escolarizado, seja para se manter ou se inserir no mercado de trabalho, propõe aos sistemas de ensino que garantam ofertas educacionais que sejam adequadas às diversas realidades existentes entre o público que demanda por esta modalidade de ensino. Falta, portanto, elucidar as possíveis estratégias para compatibilizar junto a esses sujeitos a garantia de estudarem e trabalharem, a fim de que esse direito não fique condicionado às subjetividades possíveis, tendendo a não acontecer de forma a contemplar os reais interesses e demandas dos jovens e adultos.
Ainda em relação à oferta de escolarização, identificamos nos discursos dos alunos-trabalhadores que a mesma é uma via de mão dupla. Embora alguns dos sujeitos entrevistados reconheçam como uma excelente e gratificante oportunidade a oferta de escolas nos canteiros de obras, outros identificam essas ações como lucrativas para as empresas de construção civil. Neste trabalho já fizemos referências a alguns desses motivos, recorrendo à teoria existente na área e a outras pesquisas realizadas. Nos preocuparemos aqui com o discurso dos operários em relação a estes fatores.
Ao perguntarmos para um eletricista o que representa estar estudando na escola do canteiro, ele responde:
Eu aprendi mais foi aqui estudando nas firmas mesmo. Meu nome, eu assinava, mas assinava, mas faltava alguma letra. Aí estudava lá nas empresas assim. Aí eu fui aprender mais (Eletricista, 39 anos, Empresa A).
Um dos elementos que percebemos é a existência de um sentimento de gratidão por terem encontrado na escola da empresa o aprendizado da leitura e da escrita, além da possibilidade de ascensão profissional e social. Tais fatores corroboram a compreensão das relações de dependência que se estabelecem entre empresários e operários.
Ele não quer que a gente fique só naquilo. Quer que mude de profissão. Cada vez que passa que a gente cresça mais. Eu acho importante isso aí. E a escola ajuda. A escola ajuda muito, porque se você não saber ler como é que você vai fazer uma instalação? Você vai conseguir ligar uma luminária dessa aí? Não vai conseguir. Se você não saber ler, porque você vai ligar uma luminária dessa aí você vai ter que olhar no manual como é que liga, vai ter que saber ler, saber que fio vai ter que colocar, senão vai pegar fogo em tudo. Eu acho que isso aí ajuda, porque a pessoa que não sabe ler não vai ter chance de fazer isso aí, tá entendendo. Fazer serviço de tubulação, de esgoto precisa de tudo. Você tem que saber olhar um desenho, olhar o lado... A escola ajuda nisso aí muito, não é pouco não (Bombeiro eletricista, 24 anos, Empresa A).
Os discursos dos operários revelam que há um reconhecimento da parte deles pelas empresas que implantam o Projeto Alfabetizar é Construir. Além disso, é possível observar que as ações educativas desenvolvidas por empresas junto aos seus trabalhadores e que se revertem em investimento em capital humano, são realizadas de forma muito competente, considerando-se os objetivos a que se propõem.
Perguntados sobre quais foram os motivos que levaram os empresários a implantar o projeto, um dos alunos-trabalhadores respondeu:
Eu acho que ele [o empresário] deve ter analisado a ficha das pessoas. Eu acho que ele viu que muitas pessoas que trabalhavam aqui comigo não sabiam ler, e eles resolveram fazer isso aí, tá entendendo? Porque ele sabe quem sabe ler, quem não sabe. (...) Quer que aprenda, e você tem que se esforçar. Eu acho que é aquela coisa: ele não tá querendo forçar, ele tá querendo ajudar. Agora têm pessoas que pensam que ele tá forçando. Ele não tá forçando, tá querendo ajudar as pessoas (Bombeiro eletricista, 24 anos, Empresa A).
Em contrapartida, alguns alunos-trabalhadores têm a consciência de que o investimento feito pela empresa tem um objetivo bastante explícito. E esse objetivo passa pela intenção que esses homens estejam mais bem qualificados para o desempenho de suas funções.
Ao responder a mesma pergunta, outro aluno-trabalhador considera que a implantação das salas de aula nos canteiros ocorreu porque interessava diretamente a empresa.
Mas eu acho que foi o bom senso que fez ele [o empresário] fazer isso para os alunos. Um bom negócio pra ele mesmo. (Operário, Empresa A).
Quando perguntado por que esta iniciativa se caracteriza como um bom negócio para os empresários e para as empresas, este mesmo trabalhador afirmou:
Pelo seguinte, que muitos alunos, trabalhadores que tavam aí e que já podiam pensar num modo de trabalho que possa adiantar pro lado deles mesmo. (...) Se você vai trabalhar na obra aqui, tem muita coisa que tem que ser marcada por desenho, se você não tiver estudo você não vai fazer, laje é por medida, se você não estudar, não souber nada, não vai saber medir uma medida porque não sabe ler. Então muita coisa já melhora pra gente, porque você vai errar menos, já vai calcular seu trabalho, o que você pode dar de produção. Então tudo isso já melhora para eles, pro patrão (Operário, Empresa A).

5- Algumas considerações...

Diante dessas declarações podemos perceber que quando os operários encontram uma sala de aula no canteiro de obra, a maioria atribui a sua existência ao interesse do patrão pelo operário ou à boa vontade que os empresários têm em ajudar as pessoas. A filantropia empresarial merece considerável destaque neste momento, assim como a suposta boa ação que está por trás do Projeto Alfabetizar é Construir. 
E em relação a esta pseudo boa ação em implementarem o Projeto que aqui se apresenta – uma vez que, como já é sabido por nós, a mesma está carregada de interesses que visam o retorno rápido do investimento feito através da oferta da escola ao operário – alguns dos trabalhadores entrevistados destacam que se o empresário não lhes tivesse dado essa oportunidade, não estariam estudando.
Esse incentivo à sociedade para que cada um faça a sua parte está sintetizado nas propostas que o governo Cardoso apresenta para o país nos dois períodos em que esteve à frente da Presidência da República Fernando Henrique Cardoso foi Presidente da República por dois mandatos, nos períodos de: 1995-1998 e 1999-2002..
Uma vez composta por homens de boa vontade, cabe à sociedade – incluindo-se o setor empresarial – assumir responsabilidades sociais.
Diante disso, concordamos com a crítica de Gentili a iniciativas dessa ordem.
A ‘solidariedade responsável’ dos empresários (individual ou corporativamente) acaba tornando-se o apelo moral que justifica e legitima um compromisso maior dos homens de negócios com os problemas sociais do país (Gentili, 1998, p. 82).
Durante a realização de toda a pesquisa tentamos responder a essa questão. Os caminhos traçados foram muitos, bem como as possíveis respostas.
A responsabilidade assumida pelas empresas com seus trabalhadores ocupa posição relevante e nos permite refletir como se conjuga, na década de 1990, a necessidade latente de escolarização dos trabalhadores pelas empresas, adequando essa escolarização às transformações do mundo do trabalho.
As aulas nos canteiros e a contribuição que apresentam para os alunos-trabalhadores ajudam na aquisição dos conhecimentos da leitura e da escrita e, em alguns casos, servem para relembrar algum conteúdo esquecido. De maneira geral, o Projeto é considerado pelos operários como excelente oportunidade para estudo, haja vista que esses trabalhadores passaram a sua infância tendo outras prioridades – seja por escolhas voluntárias ou por única possibilidade para tentar garantir sua sobrevivência e a familiar.
Vale ressaltar, ainda, que o reconhecimento que os peões, usuários destas salas de aula, têm pelo valor do Projeto Alfabetizar é Construir, muitas vezes não considera uma necessidade posta pelo capitalismo que é o investimento no operário e o conseqüente retorno para a empresa. Percebemos isto quando alguns dos entrevistados declaram que só estão estudando por causa do Projeto. No entanto, alguns discursos dos alunos-trabalhadores apresentam um posicionamento mais crítico em relação à ação empresarial. Um grupo de operários entrevistado reconhece no projeto a existência de um investimento da classe empresarial na implantação de salas de aula dos canteiros, com vistas a que os próprios peões possam ter maior rendimento no desempenho de suas funções. Diante disso, podemos comprovar que esse grupo de alunos-trabalhadores já compreende que todo investimento em capital humano está carregado do interesse no retorno a ser dado para os investidores, no caso, empresários do setor da construção civil do Rio de Janeiro.
Também não podemos perder de vista que, antes do retorno para as empresas, toda oferta de escolarização ou qualificação profissional oferecida à classe trabalhadora garantem uma ampliação dos campos de saberes dos sujeitos envolvidos. Os conhecimentos aprendidos poderão ser utilizados pelos trabalhadores em diferentes espaços onde os mesmos estabeleçam relações sociais e profissionais, seja na própria empresa ou fora dela.
Ainda assim, se a década de 1990 é marcada pela expansão da oferta educacional por experiências diversas e inclusive relacionadas à esfera privada, que vêm, de certa forma, complementando a tímida oferta da esfera pública sobretudo na EJA, tais iniciativas não podem se constituir como as únicas alternativas. É preciso assegurar para a classe trabalhadora a igualdade no acesso e a permanência na escola a partir da consolidação da garantia de um direito público subjetivo, que seja capaz de superar a dualidade e o preconceito que, historicamente, acompanha a EJA no Brasil: o direito à educação.
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