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A Construção Coletiva
Em termos prospectivos, a idéia-força da construção coletiva aponta na direção da articulação entre o
individual e o coletivo. Isto implica a valorização das diferenças como constitutivo do próprio coletivo,
bem como a valorização da perspectiva de processo, onde nada está pronto e acabado. Por outro
lado, a construção coletiva coloca em discussão a questão do poder decisório e dos diferentes níveis
de organização e instâncias de competências da vida em sociedade. A realidade não existe sem o ser
humano, assim como o real não é apenas o ser humano. O real é o mundo material e as relações que o
ser humano estabelece na vida social, consigo mesmo, com a natureza, com os outros seres e com o
transcendente.
Desse modo, pode-se afirmar que o ser humano está ao mesmo tempo na esfera da natureza e da
história. Isto quer dizer que não existe uma posição determinista em relação ao ser humano. O social
não é produto de seres isolados, mas os indivíduos constroem sua subjetividade no real e nele
sintetiza-se todo um conjunto de relações sociais que não determinam inteiramente a subjetividade
do ser humano, mas algumas de suas formas fundamentais, bem como seus limites.
Por outro lado, as relações sociais não são supra-individuais, nem tampouco se pode abstraí-las dos
indivíduos concretos que as constroem. Apesar do caráter objetivo das relações sociais, o ser humano
não as contraí como autômato, mas como sujeito concreto, dotado de consciência e de vontade.
É justamente por isto, que os seres humanos são capazes de transformar suas circunstâncias, ainda
que a sociabilidade capitalista tenda a transformá-los em objetos pela mercantilização de suas
relações. È na luta contra este processo de mercantilização que deve ser entendida a força da
construção coletiva. Para isto é fundamental a perspectiva de singularidade dos seres humanos, da
recusa dos esquemas conceituais rígidos, onde o ser humano é refém seja de sua objetividade ou de
sua subjetividade.
A perspectiva de singularidade se realiza, na construção coletiva, em um processo de permanente
busca da liberdade do ser humano junto com os outros. É nesse processo que ele se diferencia e se
constitui. Assim, a construção coletiva não se confunde com o processo de homogeneização, ao
contrário, ela se rebela justamente contra esta tendência.
Por outro lado, só pode ser considerada como diferenciação aquela que está fundada na
reciprocidade social, no curso da qual as pessoas envolvidas umas com as outras conservam sua
iniciativa na busca de alternativas. O desafio que se coloca é como contribuir para a afirmação de
valores de solidariedade, proximidade e partilha, instituindo relações diferenciadas e diferenciadoras.
É o desafio que esta idéia-força coloca para todos o que desejam construir efetivamente uma
sociedade justa e fraterna.
Para enfrentar este desafio torna-se fundamental apostar na capacidade de ação e reflexão das
pessoas. Não uma ação e reflexão já definidas a priori, quer por pretensos dirigentes, quer por
determinismos históricos. Ao contrário, apostar que as pessoas podem olhar para frente construindo
as condições para a realização do que foi avistado.
Daí a insistência que aqui foi atribuída ao processo. Não se trata de ir fazendo, num puro ativismo, mas
de ir construindo, numa empreitada que é impossível ser feita por uma só pessoa ou pelo somatório
de pessoas. O processo só se realiza enquanto construção coletiva, que nega qualquer possibilidade
de homogeneização, bem como de mercantilização.
Na construção coletiva coloca-se a questão da tomada de decisões. A pergunta central não é quem
decide, mas como e para que se decide. São estas questões, do para que e como, que colocam na
ordem do dia tanto a construção como o coletivo. Implica, ainda, a necessidade de transparência e
circulação das informações para todos os que estão participando da construção.
Por fim, implica a articulação de diferentes níveis e esferas de atuação. O coletivo não
necessariamente de todos que fazem tudo. Ao contrário, há distintos fazeres e habilidades. Daí a
necessidade de criar espaços que estimulem e oportunizem diferentes fazeres, que se articulam em
torno de objetivos comuns.
A construção coletiva se apresenta como idéia-força capaz de articular as singularidades, num esforço
propiciador da potencialização dos indivíduos, elevando-se ao autêntico processo de sua
humanização e libertação criadoras.
Extraído do livro: Brasil: Alternativas e Protagonistas. Consulta Popular, 1999.
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Logística da Página Principal

Título da notícia: É recomendável que o
título da página não seja maior do que 1
linha.

O menu é um espaço que deve conter as informações
estruturais do Fórum de EJA.

- Na página principal é recomendável que seja publicado as novidades
do Fórum de EJA, já que as informações estruturais estarão no menu.
- As nóticias, na página principal, devem ser resumidas e pequenas,
como uma chamada. As informações na íntegra, documentos e textos,
estarão em forma de links.

Os documentos, os textos e as
notícias na íntegra devem estar na
forma de links na página principal.

É interessante que a notícia, sempre que possível, seja
acompanhada de uma imagem.

Como colocar uma imagem ao lado da notícia? Abaixo
daquela parte do “Corpo: * ” que utilizamos para
formatar o texto para publicar no sítio, abaixo disso vai ter
as palavras “Imagem na Notícia”. Clique nelas e depois
vá em “Arquivo...”, arquive a imagem que você deseja e
por último é só “enviar”.
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Como publicar conteúdo direto no Portal?
1º Passo:

1) Depois de se cadastrar (fazer login), vá em “Criar conteúdo”.

2º Passo:

2) Escolha a opção “Página de livro” e ignore as outras para textos.

3º Passo:

3) Coloque o “Título”,(não pode exceder a uma linha); na opção “Superior”
selecione <Nível máximo>; no “Corpo” cole ou escreva o texto que desejar.
É obrigatório escrever algo nesse espaço.

Colar ou escrever o texto AQUI
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4º Passo:

4) Formate o texto utilizando os comandos que estão disponíveis no
“Corpo”.

5º Passo:

5) Com o texto pronto, vá na parte baixa da página até encontrar a opção
“Opções de publicação”(é a última opção antes do “Enviar”)

6º Passo:

6) Selecione em “Opção de publicação” as opções “Publicado”. Caso
queira que o texto esteja na página principal, escolha a opção
“Promovido à página principal”, mas somente nesse caso.

Agora é só ENVIAR!
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Como anexar um arquivo?

1º Passo:

1) Vá na opção “Arquivos anexados” (é a 4ª opção abaixo de
“Corpo”). Clique, vá abrir uma caixa e ao lado vai estar “Arquivo”,
quando clicar vai abrir uma caixa “Enviar arquivo”. Selecione o local
onde o arquivo foi gravado. Por exemplo: “Meus documentos”, “Área
de trabalho”.

1º
2º

2º Passo:

2) Selecione o arquivo que deseja anexar. Clique duas vezes ou uma
vez somente e depois vá em “Abrir” que o arquivo vai aparecer na
caixa “Anexar novo arquivo”. É só “Anexar”. Dependendo do
tamanho do arquivo pode demorar um pouco.

AQUI
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3º Passo:

3) O arquivo vai ser anexado, mas vai estar selecionado (com um “V”) a opção
“Listar”, desmarque (isso é importante, por isso não esqueça!).

4º Passo:

PRONTO! O arquivo já está anexado. Agora é
só “Enviar”.
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Como criar hiperlink?

1º Passo:

1) Você deve selecionar o endereço do arquivo que está abaixo da caixinha
“Descrição” que consta o nome do arquivo (é só ir do final para o começo do
endereço apertando o botão esquerdo do mouse). Selecione TODO o endereço e
copie-o dando um “Ctrl C” ou clicando com o botão direito do mouse indo em
“Copiar”.

ASSIM!

2º Passo:

2) Selecione com o botão esquerdo do mouse a palavra que deseja que seja linkada (p.ex:
saiba mais, clique aqui, nome...). Lembrando: NÃO TENTE COPIAR! É o arquivo anexado
que já deve estar devidamente copiado. Depois procure a figura do “Hiperlink” (ao passar
o mouse nela vai aparecer “Inserir/Editar Hiperlink”). Clique!
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3º Passo:

3) Vai abrir a caixa do “Hiperlink”, vá na caixa vazia que está escrito (acima) “URL do hiperlink”.
Cole o arquivo dentro da caixa. Dica: Essa é a parte que dá mais trabalho e que necessita de uma
maior paciência. O portal às vezes é teimoso, por isso você pode ter que tentar várias vezes até
conseguir. Não desista, caso não consiga colar na primeira tentativa: vá no endereço selecione
novamente, copie...volte na palavra que deseja linkar e tente colar até conseguir. Às vezes dá de
primeira!

4º Passo:

4) Na parte de cima da caixa do “Hiperlink” vai ter três janelas, clique na opção do meio “Destino”,
nela vai aparecer “<não ajustado>”. Desça a lingüeta até aparecer a opção “Nova Janela (_blank)”,
selecione-a (isso é muito importante!). Agora é só dar “Ok”! E enviar normalmente.

AQUI!
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Como criar um Menu?
1° passo:

1) Depois de fazer o login, vá em “Gerenciar”.

2° passo:

2) Escolha a opção “Menus”.
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3 passo:

3) Para criar seu menu, vá em “Adicionar Menu”.

4° passo:

4) No espaço de “Título”, você deve escrever o nome
desejado para o seu menu. E por último, deve “Enviar”.
OBS: Depois de criado o menu, ele tem que ser ativado como
bloco para você visualizá-lo e ele aparecer na página
principal. Para isso, vá às instruções que explica como ativar
blocos.
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Como adicionar itens ao seu menu?
1° passo:

1) Depois de fazer o login, vá em “Gerenciar”.

2° passo:

2) Escolha a opção “Menus”.
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3° passo:

1) Para adicionar item ao seu menu, vá em “Adicionar
item de menu”.

4° passo:

2) No espaço de “Título” e “Descrição”, você deve
escrever o nome desejado para o seu item de menu. No
“Endereço”, você deve colocar o endereço da página
que você deseja linkar. Ou seja, não esqueça de pegar o
node (aquele endereço que fica assim que criamos a
página), como por exemplo, SOMENTE a parte que está
em
negrito
no
endereço
http://forumeja.org.br/pa/?q=node123
No “Item Pai” vá na lingüeta e escolha o lugar para onde
esse item de menu deve ir, por exemplo, Menu. Por
último, “Enviar”. Para criar outros itens de menu é só
repetir o processo.

www.forumeja.org.br

17

Como ativar um bloco?
1° passo:

1) Depois de fazer o login, vá em “Gerenciar”.

2° passo:

2) Escolha a opção “Blocos”.
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3° passo:

3) Vá em “Adicionar bloco”.

4° passo:

4) Em “Descrição do bloco”, você irá escrever o nome
do menu criado que você deseja ativar. E no “Corpo de
bloco” irá escrever novamente.
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5º passo:

Por último, você deve “Salvar bloco”.

6º passo:

5) Para realmente ativar o seu bloco, na fileira de bloco
“Desativado”, procure o nome do bloco que criou e vá à
lingüeta do bloco escolhido. E escolha a opção “barra lateral
da esquerda”.
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7º passo:

6) Para realmente finalizar a ativação do seu
bloco, vá em “Salvar blocos”. Agora, seu bloco e
menu criados estarão aparecendo na página
principal e você poderá visualizá-lo.

OBS: Você precisará fazer essa ativação de blocos sempre
que criar um novo menu, não confunda com item de menu.
Quando você criar item de menu não precisará ativar blocos.
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Como criar uma galeria de imagens?
1º passo:

1) Depois de se cadastrar (fazer login), vá em
“Gerenciar”.

2º passo:

2) Depois de ir em Gerenciar, vá em
“Gerenciamento de conteúdo”.
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Clique em “Image galleries” (Galeria de imagens).

3º passo:

3) Clique em “Add gallery”.
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4º passo:

4) Em Gallery name coloque o nome da sua
galeria, ex "Semana Paulo Freire", na descrição
coloque por exemplo "Essa galeria contém fotos
da Semana...." . “Enviar”.
Essa galeria contém fotos da Semana Paulo Freire

Como colocar imagens na galeria?
1º passo:

Agora que a galeria já está criada, você já pode ir
colocando fotos dentro dela.
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1) Para fazer isso, vá em "Criar conteúdo", escolha
"Image".

2º passo:

2) Agora você irá colocar o nome da foto e
selecionar a galeria que você quer que a foto esteja,
por exemplo "Semana Paulo Freire" na ligüeta onde
está “Nenhum” abaixo vai estar o nome.

AQUI!
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3º Passo:
3) Escolha a imagem a ser inserida em “Image” e
clique em “Browse”.

4º passo:

4) Irá abrir uma “Caixa de diálogo” para
que você selecione a foto desejada.
Clique no arquivo onde a foto foi salva e
em seguida em “Abrir”. Agora é só
“Enviar”!

Para adicionar outras fotos na galeria criada é só fazer o
mesmo procedimento!
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Como colocar um logotipo na página principal?

Local onde o novo logotipo irá aparecer!

1º passo:
Entre em “Gerenciar”, depois em
“Construção do site”, e depois entre na
opção “Temas”
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2º passo:

Entre em “Configurar”

3º passo:

Vá até “Opções do Logotipo” e envie a imagem
desejada, de preferência com as seguintes propriedades:
largura: 150 pixels, altura: 90 pixels
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4º passo:

Agora é só “Salvar Configurações” e a seu
logotipo irá aparecer na página principal.

www.forumeja.org.br

30

Sobre o VIM (limpador de textos) e Front Page (editor de HTML)
O padrão de formatação do Portal (e da maioria dos sites) é Arial 10, mas o editor de texto do Portal não
funciona direito. Quando se publica um texto no Portal que vem do Word, geralmente ele vem "sujo"
(com span) e é por isso que as vezes não conseguimos consertá-lo! O VIM serve para limpá-lo (tirar o
span)! E o Front Page serve para editar melhor o texto que já foi "limpado" pelo Vim. Resumindo, para
que os textos no Portal fiquem com a formatação que você deseja e sem sujeiras (sem span) é MUITO
BOM utilizar primeiro o Vim e depois o Front Page.
Como você viu, é preciso ter 2 programas: o Vim (que eu posso te enviar por e-mail) e o Front Page (que
tem na maioria dos computadores domésticos!
Vamos lá:
1- Depois de instalado, o Vim aparece em três versões:

gVim 7.0.lnk

gVim Easy 7.0.lnk

gVim Read only 7.0.lnk

Abra esse aqui!
2- Depois de abrir o programa, a primeira coisa a fazer é pegar o texto (Word, do Portal, ou de qualquer
outro lugar) e colá-lo dentro do Vim!

Cole o texto “sujo” aqui!

Vai ficar (+ ou -) assim
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3 - Depois que o texto foi colado no Vim, pode-se considerar que ele está limpo! Agora é só colar ele no
Front Page!
OBS: O meu FrontPage está em italiano, os nomes são diferentes, é claro! Outra coisa: Antes de colocar o
texto no espaço chamado NORMAL, você deve limpar os códigos que a Microsoft deixa. Para limpar é só
ir em HTML.

Cole o texto do Vim aqui no
espaço chamado NORMAL

4- Vai ficar assim! Ainda falta colocar em Arial 10!
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5- Depois de arrumar o texto para Arial 10, você deve ir em HTML e copiar o código fonte do texto.

Aqui!
6- Depois que você copiou o (esquisito) código fonte, é só colar no “espaço-especifico-para-colarcódigo-fonte” que existe no Portal, lá aonde você irá publicar o texto!
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7- Pronto! O texto ficará perfeito, em Arial 10, como você fez no Front Page! Agora é só enviar!

Qualquer dúvida entre em contato conosco:
www.forumeja.org.br
forumeja@gmail.com
Ou acesse o Fórum de Discussão:
www.forumeja.org.br/forum
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