






















































































































CARACTERÍSTICAS DA METODOLOGIA “CRIAÇÃO DO SABER”

1 – Valorização das experiências que cada um traz e/ou adquire no processo:

 Todos têm experiências e conhecimentos construídos ao longo das suas vidas; 
 Combate à idéia socialmente posta de que o conhecimento já está pronto e padronizado, 

precisando ser apenas repassado às pessoas;
 O conhecimento é uma construção coletiva e histórica dos trabalhadores; 

Na prática:
 papel do monitor é questionar, fazer pensar, animar a discussão;
 Respeito às diferenças de linguagem e ação de cada um;
 Não aceitação de respostas prontas, pré – estabelecidas;
 Aproveitar os conceitos equivocados dos alunos como elemento de enriquecimento;
 quadro é o “caderno coletivo” onde todos expõem suas dúvidas, questionamentos, equívocos 

e acertos .

2 – Desmistificação do conhecimento e da carga de poder que este se associa

 O conhecimento e o individualismo são instrumentos de dominação e reprodução do 
capitalismo;

 A nossa prática educativa é a de retomada desse saber com o poder que a ele corresponde; 
 Conhecimento construído coletivamente, pertence ao grupo;
 Quebrar a idéia de que o conhecimento pertence a um grupo de pessoas, livros, etc.

Na prática:
 Clareza quanto aos papéis de Aluno e Monitor;
 conhecimento/poder que o Monitor traz se soma ao dos Alunos, sendo ambos geridos pelo 

coletivo;
 A simplificação – de linguagem, fórmulas, etc, facilita o acesso ao conhecimento;
 Relação constante entre teoria e prática;
 A prática da solidariedade é fundamental na construção coletiva do conhecimento.
 programa de Formação Política assumido pelos alunos.

3 – Gestão democrática do processo educativo: a construção da autonomia, o exercício do 
poder compartilhado e a invenção de novas formas de representação

 A educação dos trabalhadores pensada, construída e gerida pelos próprios trabalhadores;
 Viver hoje a sociedade que queremos;
 As formas de organização, representação, reivindicação e justiça são recriadas por cada 

turma;

Na prática:
 Respeito à autonomia de cada indivíduo e de cada turma;
 Espaço para crítica e autocrítica;
 Liberdade de expressão: respeita-se o pensamento do outro;
 Resgate de valores: solidariedade, respeito, auto-estima, coletividade;
 Prática da “justiça dos iguais”;
 Assembléias para tomadas de decisão;

4 – A responsabilização e o envolvimento dos alunos e ex-alunos em relação ao 
empreendimento social no qual se constitui o CTC

 A vivência prática cria um envolvimento nas pessoas que fazem o CTC;
 Os envolvidos contribuem para que o CTC seja uma ação dos trabalhadores para os 

trabalhadores;

Na prática:
 Contribuição dos alunos, ex-alunos e militantes para o programa de Formação Política;
 Contribuição dos ex-alunos para o programa técnico específico;
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5 – A ação ligada à reflexão e à intervenção social

O respeito à experiência de cada um, a desmistificação do conhecimento, o exercício do 
poder compartilhado, a gestão democrática do processo educativo e a responsabilidade pelo 
empreendimento social vivenciados no CTC apóiam as ações dos alunos nos demais espaços da 
sua vida, transbordando para a luta pela gestão e governo.

As modificações nas relações familiares, nas relações de trabalho e nos movimentos
sociais, podem ser identificadas como conseqüências da vivência no cotidiano do CTC.

Como foi montada esta sistematização das características  da metodologia “Criação do 
Saber”

A partir de 2000, fizemos dois cursos de formação de formadores. Dentro destes cursos uma 
atividade era levantar, do ponto de vista dos alunos, as características da proposta político 
pedagógica do CTC, a tal metodologia. O pessoal partia da Plataforma como texto base e fazia 
um bocado de observações de sala de aula, reuniões, atividades e assembléias. Discutia as idéias 
de cada um, e o resultado era uma lista dividida por temas.

Logo depois, a equipe de monitores, tendo sido aumentada com vários ex-alunos e precisando de 
capacitação, decidiu fazer um estudo da Plataforma e escolheu um método igual ao do curso de 
formação de formadores, com observações e discussões. Daí resultou uma lista de princípios 
muito semelhante a que temos na Plataforma.

Quando a Prefeitura resolveu implantar os Centros Públicos de Trabalho e Renda, (idéia de 
Carlúcio, acho que em 2002), criamos um Laboratório de Metodologia para discussões das 
propostas das diversas ONGs que atuavam nos Centros. Uma atividade foi cada ONG apresentar 
sua metodologia para discussão geral.

Para nossa apresentação juntamos os resultados dos três trabalhos anteriores.
A nossa apresentação foi feita em dois dias, sendo que no primeiro dia a discussão foi muito rica e 
só sobre o primeiro ponto “valorização das experiências...”. 


