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1. INTRODUÇÃO 

Nesta monografia apresentam-se os resultados de uma pes 

quisa sobre o ensino supletivo do Rio de Janeiro, tendo como 

objetivo conhecer o processo pelo qual ele se organiza, sa

ber como e para que foi criado, como evoluiu e qual e a sua 

importância dentro do Sistema Estadual de Educação. 

-Deve-se esclarecer que nao se pretendeu analisar em pro 

fundidade os problemas da educação brasileira, mas contribuir, 

na medida do possível, para o conhecimento de um importante 

segmento do ensino do Rio de Janeiro -- o ensino supletivo --, 
na convicção de que, assim agindo, estaríamos também favore-

cendo o conhecimento de outros setores qa vida brasileira,urna 

vez que os sistemas de ensino refletem imperativos políticos, 

conforme assinala Carneiro Leão (1939: 42). 

Quanto à importância do ensino supletivo, parece ocioso 

justificar. Se não bastassem "as implicações de eqtiidade de 

tal tipo de programa ( ... )" (cf. cláudio Moura Castro, 1980: 

16), acrescentar-se-ia que o supletivo constitui um mecanis

mo de volta à escola e um meio de ~quisição de certificados 

tanto de educação geral quanto de educação profissionali-

zante -- para um grande contingente populacional situado 

fora da faixa de atendimento educacional regular, contribu -

indo, assim,para neutralizar os efeitos da evasão forçada e 

para a concretização dos ideais de educação continuada. 

~ Provável que muitos argumentem que este trabalho é de 

pouca ou nenhuma relevância, na medida em que os fenômenos 

aqui analisados não implicam a formulação de princípios de

sencadeadores de açõe~. No entanto, o argumento da irrelevâ~ 

cia deve sempre ser encarado num contexto de relatividade. 

A própria evolução das condições sócio-econômicas pode tran~ 

formar em relevante aquilo que em determinado momento se apre 

sentava como irrelevante. 
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Não se procurou estudar o ensino supletivo somente de 

acordo-com o pensamento clássico, que compreende o todo pela 

soma das partes, mas também de acordo com o pensamento sistê 

mico, que concebe a organização como uma estrutura conceptual 

ou um conjunto de idéias que devem ser relacionadas de modo 

a formar o que se convencionou chamar de sistema administra 

tivo, dentro do qual interagem os insumos organizacionais . 

Mais adiante voltaremos ao conceito de sistemas administrati 

vos. 

Dentre as razoes que justificam o pensamento sistêmico, 

cita-se o fato de que sua concepção reuniu o método clássico 

ou mecanicista segundo o qual a organização é formada por 

estruturas ou componentes analisáveis e sintetizáveis, em 

que o todo é concebido como soma das partes -- com o método 

organicista, que anteriormente só se aplicava â análise dos 

organismos vivos, tendo sua exclusão da física marcado o iní 

cio das ciências físicas modernas (cf. Anatol Rapoport, in 

Anohin et aI., 1976: 22). 

Vejamos, resumidamente, como se deu a-transição do pe~ 

sarnento científico do sistema físico (mecanicismo) para o 

sistema organísmico: l a física aristotélica entendia o deslo 

camento dos corpos (ascensão e queda, por exemplo) de acordo 

com o princípio da determinação teleológica do movimento. O 

deslocamento traduziria, assim, a busca natural de uma pos,!. 

ção metafisicamente predeterminada. ~ isso que se depreende 

das palavras de Rapoport (op. cit., p. 22), o qual diz textu 

almente que "a natureza de um objeto ou substância devia pre~ 

crever para si sua posição natural ou própria e, assim, o :rrovinento 

1 - Detalhes sobre este neologismo encontram-se no capo 2 , 
item 2.1.2, alínea "a", desta monografia. 
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era explicado pelo suposto esforço de cada objeto ou substân

cia para atingir sua posição natural". 

A inconsistência dessa concepçao -- a do princípio da 

teleologia -- conduziu Galileu a um impasse metodológico e o 

levou ã formulação do princípio mecanicista, que lhe possibi

litou representar matematicamente os mecanismos, excetuando-se, 

entretanto, os organismos vivos ou.quaisquer outros de igual 

complexidade, tais corno os sistemas sociais. Em conseqüência 

daquela impossibilidade de representação mecanicista das orga

nizações complexas, chegou-se à concepção errônea do princípio 

vitalista, com o qual se procurava explicar os organismos vi-
I 

vos, os quais nao seriam explicáveis em termos de processos fí 

sico-químicos conhecidos ( cf. Rapoport, ,op. cit., p. 25) • 

. A superioridade da concepção organicista (conhecimento 

das partes pelo comportamento do todo) em face da perspectiva 

mecanicista (conhecimento do todo pela sorna das partes) é ine

gável. Enquanto o organicismo sempre possibilita urna visão de 

conjunto de um fenômeno, o mecanic~smo nem sempre o faz. Contu 

do, não convém subestimar o método mecanicista, pois sua capa

cidade explicativa ainda é extremamente ampla, indo desde a me . 
cânica celeste clássica (explicação do sistema solar em função 

do comportamento das massas que o compõem), passando pela fis~ 

ologia (explicação do processo vital corno urna seqüência de re

ações), pela ciência econômica clássica (conhecimento do pro

cesso econômico corno uma totalidade de ações individuais), até 

chegar ã psicologia behavorista, que concebe o comportamento 

corno urna totalidade de estímulos e respostas cf. Rapoport , 

op. cit., p. 26). 

Fundindo os dois métodos acima citados, a teoria dos sis 

ternas superou as limitações mecanicistas e possibilitou a cri

ação da cibernética, linguagem que tornou possível a represen

tação matemática de organizações complexas, ao mesmo tempo em 
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que abriu possibilidade para a reaproximação de cientistas de 

. todos os segmentos do saber, contribuindo, assim, para neutra 

lizar o isolamento no qual as especializações os estavam colo 

cando. 2 

Feita esta breve. incursão na história do pensamento ci

entífico, voltemos ao conceito de sistema administrativo. De

ve-se entender por sistema administrativo o conjunto formado 

pela estrutura burocrática, juntamente com os elementos e pr~ 

cessos que interagem tanto com ela quanto dentro dela, tais 

corno o meio ambiente, os .insumos, o processo de conversão, os 

produtos da organização e o processo de retroalimentação •. Co~ , 
sideram-se insumos os recursos de toda orqem, as estruturas 

internas e os interesses de todos os indivíduos e grupos en

volvidos no processo organizacional. 

No capítulo 2 faz-se urna breve revisão da literatura re

lativa ã teoria dos sistemas, situando-se resumidamente a ci

ência da administração no contexto brasileiro e analisando-se 

o modelo de desenvolvimento institucional, de Milton Esman, do 

qual foram tornadas por empréstimo algumas categorias de análise. 

o capítulo 3 descreve a evolução do ensino supletivo do 

Rio de Janeiro, mostrando a oposição que exi~tia entre o ensi

no acadêmico e o ensino popular brasileiro antes da década de 

3D, analisando a mudança de rumo operada na política educacio

nal a partir dos anos 30 e finalmente mostrando corno se organ! 

zou o supletivo do Rio de Janeiro após a promul~ação da Lei Fe 

deral n9 5.692/71, em cujo capítulo IV encontra-se a filosofia 

e a doutrina do ensino supletivo brasileiro. 

Os objetivos, os resultados e urna breve análise destes 

encontram-se no capítulo 4, onde se procurou definir os parâm~ 

2 - Para maiores detalhes sobre este assunto, veja Anohin et 
aI., Teoria dos sistemas (Rio de Janeiro: editora da FGV,1976), 
capo 2. 
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metros estruturais do sistema supletivo e enquadrá-lo no Sis

tema Estadual de Educação, a fim de que se pudesse avaliar o 

. seu papel dentro da política educacional global do Estado e 

sua importância corno instrumento de mudança. 

As inovações introduzidas pelo supletivo do Rio de Janei 

ro são também apresentadas no capítulo 4, destacando-se a cri 

ação dos Centros de Estudos Supletivos, os quais se caracter! 

zam corno estabelecimentos de ensino altamente inovadores. 

Contudo, nao se pSde avaliar o processo de instituciona

lização ou grau de efetividade do sistema, por vários motivos, 

dentre os quais destacam-se os três seguintes: (i) não se fez 

qualquer análise da validade dos objetivos; (ii) não se incl~ 

iuna pesquisa nenhum estudo de eficiência organizacional ; 

(iii) esse tipo de avaliação não constituía objeto de estudo 

desta monografia. 



2. REVISÃO DA LITERATURA 

O objetivo deste capítulo é discutir a literatura na'qual 

se procurou assentar a base teórica desta monografia. Desta-

cam-se os tópicos que, a juízo do autor, pareceram mais rele

vantes para a compreensão e análise do ensino supletivo do Rio 

de Janeiro. 

Razões de ordem prática sugerem a divisão da discussão em 

duas partes: na primeira, discute-se a teoria dos sistemas,ana 

lisando-se, de forma sumária, alguns dos títulos que compõem a 

~asta bibliografia disponível sobr'e o t~mai na segunda, ,discu

te-se a teoria do desenvolvimento institucional (institution 

building), destacando-se o modelo de Milton Esman. 

'Não se deu ênfase ã segunda parte, isto é, ã discussão so 

bre a teoria do desenvolvimento institucional, porque sua base 

teórica se fundamenta na teoria dos sistemas, analisada na pri 

meira seção deste capítulo. Enfatizá-la seria urna repetição 

desnecessária. 

Contudo, procurou-s~ descrever e explicar o modelo de de-

-'senvolvimento institucional de Milton Esman, porque ele 

parcialmente utilizado corno estratégia de or.ientação para 

pesquisa, organização e análise dos.dados relativos desta 

grafia. 

sera 

a 

mono 

2.1 Teoria dos Sistemas 

Tendo em vista que os sistemas sao dotados de funções 
" 

analítico-organizativas, possibilitando o relacionamento e a 

análise de variáveis, dados e inform,ações sob um número redu

zido de conceitos (cf. Marcelino,· RAP 15, 1981, edição estra, 

p. 126), procurou-se desenvolver esta monografia com base na 

análise de sistemas. 
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Sem desconhecer as limitações dos sistemas enquanto mode 

los explicativos da realidade organizacional, assume':"se que 

no presente caso o método sistêmicoé mais adequado do que 

uma análise meramente estrutural. Por·isso optou-se por esse 

método, apesar da advertência de vários autores sobre suas li 
--._-

~itações.3_. 

"Enquanto a análise estrutural "contempla a organização 

setoria1mente, sem analisar o seu potencial sinergético, nem 

as influências do meia ambiente, o.método sistêmico apresenta 

inquestionáveis vantagens sobre a análise' tradicional de O & M 

na elaboração de diagnósticos admi.nistrativos e na formulação 

de políticas" (cf. Souza, 1978: 34)., 

2.1.1 Ciência da administração no contexto brasileiro 
-:-

a) Teoria administrativa no Brasil 

Pouca atenção·.tem sido dada no Brasil ao estudo das teo

rias de administração pÚblica. Se por um lado é. verdade que o 

esforço de pesquisa dos países latino-americanos é mais inten 

so no setor pÚblico (cf .. Jácome, RAP 9, 1:44), por outro lado 

-é também verdade que a administração de empresas, pelo menos 

no Brasil, encontra-se "mais evoluída, mais'pesquisada, mais 

experimentada", pois tem recebido a·maior parte das preocupa

ções acadêmicas (cf. Motta e Caravantes, 1979: 90-91). 

3 - Guerreiro Ramos (1981: 79) I por .exemp10, diz que em geral 
os analistas se apoiam "numa conc:epção demasiado holística" , 
que os leva a "reificar o sistema organizacional". 



.17. 

Exclusivamente sobre a administração pUblica brasileira 

são poucos os estudos existentes. As pesquisas realizadas nes 

se setor têm-se concentrado nos pontos de domínio comum -as 

duas áreas (pública e privada), enfatizando, prioritariamente, 

técnicas de gerência, aspectos sócio-psicológicos e por fim 

aspectos organizacionais. O. setor pUblico brasileiro, não obs 

tante possuir recursos humanos da mais alta qualificação, nao 

dá mostras de que se preocupe.em pensar a filosofia do servi

ço público como um todo. 

Em termos genéric"os, sabe-se que diversas teorias prete!,! 

dem explicar as organizações. Entretanto, especificamente so

tlre as organizações pUblicas existem pouquíssimas propostas 

de explicação. Na literatura relativa às burocracias pUblicas, 

estas "não são tratadas como organizaçoes, mas como componen

tes do sistema político mais amplo" (cf. Rogério Pinto, RAP, 

15, 3: 71) • 

Por outro lado, considerando-se que "a ausência de pesqui 

sa, em administração, é ainda maior do que em outras ciências" 

(cf. Jácome, RAP 9,1:49), cónclui-~e pela necessidade de ela

boração de teorias diversas, que se apliquem a alguns tipos de 

organizações e não a outros (cf. Perrow, 1976: 40) e sejam ca

pazes de possibilitar a gênese de formas organizacionais dis

tintas, nas quais se possa enquadrar os diferentes tipos de or 

ganizações atualmente existentes. 

As organizações pUblicas, segundo Rogério Pinto ( RAP 15, 

3:71), constituem urna infra-estrutura de colaboração humana, 

através da qual se desenvolvem as ações da instituição ou su

perestrutura organizacional. Tais açoes, ao refletirem as de

mandas individuais ou grupais, populares ou societais, indu

zem a instituição ao comprometimento com as necessidades so

ciais, cujo atendimento é continuamente buscado. 



, 
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Joseph Eaton (1972) reforça essa idéia." Eis suas palavras: 

"( ••• ) a given enterprise can be 
. an organization as well as in the 
process of becoming an institu
tion. While an extreme case may 
approach either an ideal organi
zation or an ideal institution, 
most living associations resist 
so easy a classification. They 
are complex mixtures of both 
designed and responsive behavior". 

(p. 141) 

Por outro lado, em função-de sua dupla face -- a de orga-

nização e a de instituição -- estão elas constantemente sujei-

tas a duas formas de pressão, resultante~ de dois tipos de ex! 

gências sociais. A primeira dessas formas de pressão resulta 

de sua responsabilidade política frente às demandas sociais; a 

segunda é determinada pelo alcance, magnitude e complexidade 

de seu compromisso gerencial, em face da expectativa de que 

elas, as organizações, atuem de forma racional na busca de so

luções para os complexos problemas fta sociedade. 

Rogério Pinto (RAP 15, 3:1981) é bastante enfático a res

peito desse ponto: 

"Devido a essa mistura caracte
rística de requisitos, as organi
zações públicas precisam ser ins
titucionalmente sensíveis, ao mes 
mo tempo que organizclcionalmente
responsáveis; institucionalmente 
igualitárias, enquanto organiza
cionalmente justas; institucional 
mente eficazes, enquanto organizã 
cionalmente eficientes; institucI 
onalmente participativas, enquan= 
to organizacionalmente executivas". 

(p. 72) 
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Rogério Pinto entende que o servidor pUblico está sujei

to à racionalidade 11 insti tuci.onal/organizacional", a qual se 

.caracteriza "pela necessidade de combinar questões de substân 

cia com questões normativas ( ••• ). Temos ai, de novo, a con-

frontação entre a prevalência da ação executiva unilateral, ba 

seada na racionalidade substantiva (Manheim), de inspiração or 
, . 

ganizacional, e a exigência da participação (racionalidade 

funcional), de inspiração institucional" .(cf. MP 15, 3:72). 

b) Concepções de organização.e administração 

Esta seção procura conceituar' os termos organização e 
, . 

administração, com o objetivo de facilitar a compreensão do p~ 

pel que deve ser desempenhado tanto pela.teoria administrativa 

quanto pela teoria de organização no estudo do setor educacio

nal da burocracia pUblica brasileir~. 

Usar-se-á o termo organização ora para designar processo 

administrativo'- situação na qual ele se torna sinônimo de 

administração -- ora para designar estrutura empresarial, con

forme a formulação de Parsoris. 4 A distinção entre os diversos 

empregos, entretanto, parece irrelevante, não oferecendo qual

quer dificuldade à interpretação, dentro do contexto. 

o objetivo aqui nao e rever a literatura sobre organiza

ção, mas apenas alinhar algumas opiniões, começando-se com ~ 

de Paulo Roberto Motta ~ Geraldo R. Caravantes (1979) ,os quais 

afirmam que: 

liA investigação cientifica em adminis
tração tem procurado demonstrar que for 
mas flexiveis e, de certa maneira, orgã 
nizações ambiguamente estruturadas sãõ 
mais eficientes que estruturas lógicas, 
rigidamente definidas e formalizadas ins 
titucionalm~nte". 

(p. 106) 

4 - Ver Talcott Persons, IISugestões para um tratado socioló
gico da teoria de organização", in Organizações complexas, com 
pilado por Amitai Etzioni (São Paulo: Atlas, 1978), p. 43.Exem 
plificando organização, Parsons cita "a autarqui~ ou departa = 
mento, a empresa comercial ou industrial (especialme~te ~uando 
excede determinado tamanho), a universidade e o hospltal . 
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Por organização deve-se entender "o processo de estabe-

lecer um sistema constituído por grupos de trabalho e relações 

de autoridade e de responsabilidade, de modo que cada pessoa 

saiba exatamente qual é a sua tarefa, qual é o relacionamento 

dessa tarefa com as outras e onde procurar autoridade, para de

cisões" (cf. CNPQ-INPE, 1972: 37). 

Etzioni (1980: 9, 11), citando Talcot Parsons, define or

ganizações como "unidades soci~is (ou agrupamentos humanos) in

tencionalmenteconstruídas e reconstruídas, a fim de atingir ob 

jetivos específicos ( ••• ). Podemos reservar, sem riscos, a pala 

vra organizações para unidades planejadas, intencionalmente es

truturadas com·opropósito de atingir objetivos específicos( •• J". 

A definição do CNPq, segundo a qual organização é "o pro

cesso de estabelecer um sistema ••. ", impõe-nos a necessidade de 

aqotarmos um ponto de vista a respeito do tipo de sistema que 

desejamos, isto é, a necessidade de esclarecermos se queremos 

definir a organização como um sistema aberto ou fechado. Mais 

adiante, quando discutirmos o conceito de sistema, mostraremos 

as diferenças entre os sistemas abertos e os fechados. 

Kleber Nascimento (RAP 6,1:25) e Beatriz Wahrlich (RAP 13, 

1:59) entendem que se deve conceituar organização como um sis

tema aberto, formado por um sistema de papéis (cf. Katz & Kahn, 

1978:200) ou uma estrutura de papéis (cf. Chiavenato, 1979:494), 

a fim de que se possa visualizá-la como um sistema sócio-técnico 
5 (cf. Katz & Kahn,op. cit., p. 486). 

5- Chiavenato, assim como os demais estruturalistas, utiliza o 
termo "estrutura" em lugar de "sistema". A respeito da contro -
vérsia sistema-estrutura, Jiménez Nieto (1975: 62-63) esclarece 
o seguinte: "( ... ) lo que el estructuralismo llama estructura 
no sólo es um sistema, sino el más puro y depurado tipo concep
tual de sistema que es el que encierra, como dijimos, un holis 
mo radical". Diz ainda ·Jiménez Nieto que o estruturalismo mais 
refinado, liderado por Levy-Strauss, entende que o conceito de 
estrutura é mais amplo que o de sistema, porque compreende os 
conceitos de função, matéria e forma. Sua falha estaria em não 
separar os conceitos de função e estrutura, tornando-os de difí 
cil operacionalização. Na teoria dos sistemas visualizam-se se 
paradamente a estrutura e a função, conceitos que, ao serem re 
unidos, formam a unidade holística denominada sistema. 
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K1eber Nascimento (RAP 6,1:25) afirma que "a perspectiva 

de sistema fechado é incompatível com .os requisitos de uma 

administração pública voltada para a mudança, para a inovação 

'em· larga escala ou, se quiserem, para o desenvolvimento". 

Essa concei"lção moderna da ciência da administração e das 

funções que ela deve desempenhar (mudança, inovação, desenvo1 

vimento) formou-se nos anos 40, em decorrência das tentativas 

da Escola de Relações Humanas visando aplicar os princípios da 

psicologia social à administração. 

No Brasil, muitos pensadores da administração pUblica 

nao assimilaram totalmente a perspectiva de sistemas abertos. 

sáo pessoas que encaram determinados setores da administração 

pública brasileira como sistemas fechados, nao considerando 

seus elos institucionais, entendidos estes como sendo as orga

nizações com a$ quais um dado sistema se relaciona, influenci

ando-as e sendo por elas inf1uenciad6. 

Arnaldo Niskier (Jornal dos Sports, 17.7.83) tem a se~ 

guinte visão do processo administrativo: 

"Podemos definir a administração como o 
processo. de criação e manutenção de um am
biente interno onde indivíduos, em grupos 
organizados, passam a trabalhar eficiente
mente com vista à consecução das metas. Ad 
ministrar é a arte de saber fazer e admi = 
nistração seria o conjunto de conhecimen -
tos em que se basei~ essa arte". 

(p. 17) 

A definição acima parece evidenciar uma concepçao de 

administração como sistema fechado, em conformidade com a 

idéia de administração como engenharia humana (abordagem meca 

nicista) e não como ciência social aplicada, segundo a aborda

gem moderna. 6 

6 - Sobre as concepções de administração como engenharia huma
na e como ciência social aplicada, veja Kleber Nascimento, RAP 
6, 2:26. 
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Embora se possa afirmar que tal definição assenta em 

principios sõcio-psicolõgicos, parece clara a sua visão do 

processo administrativo como um sistema fechado, pois enfati 

za os conceitos de "eficiêncLa" e "saber fazer", caracteristi 

cos da abordagem clássica, em detrimento dos conceitos de lisa 

ber decidir" e "saber dirigir", caracteristicos da abordagem 
7' 

moderna. 

Mais do que sistema aberto, a organização deve ser vista 

também como um sistema sõcio-técnico, no sentido de que é for 

mada por um subsistema técnico -- responsável pela implemen

tação das tarefas -- e por um subsistema social, onde se de

senvolvem as relações interpessoais (cf. Trist & Rice, apud 

Katz & Kahn, 1978: 486). Ressalte-se que.o conceito de subsis 

tema técnico não se restringe ã burocracia organizacional con 

forme a visão tradicional da administração. 

c) Função da estrutura organizacional 

A delimitação ou explicitação de uma estrutura é uma 

questão bastante relativa. A bem dizer, sõ faz sentido defi

nir uma estrutura em face de um problema concreto, isto é 

tendo-se em vista o caso concreto a ser analisado. Além disso, 

subsiste o problema da controvérsia existente entre os estru

turalistas e os não-estruturalistas, já apresentado na nota de 

rodapé n9 4, porem nao devidamente equacionado. 

7 - Cf. Naimar Mendanha Ramos, RAP 15 (edição extra), 1981 , 
p. 178. 

. , , 
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Neste trabalho ·entende-se estrutura organizacional como 

um conjunto de órgãos, leis, normas e regulamentos (subsiste~ 

ma técnico) operacionalizados por um conjunto de pessoas (sub 

~istema social), os quais, interagindo, formam o subsistema 

administrativo, que compreende as estruturas de tomada de de

cisões, apoio e implementação. Numa palavra, amplia-se o ter

mo para fazê-lo coincicir com organização ou sistema adminis

trativo. 

Nosso conceito de subsistema administrativo tende a se 

confundir com o de burocracia, mas é algo mais amplo, pois nao 

se restringe a uma "estrutura de implementação de decisões" , 
conforme a visão tradicional em administração, nem a uma "es -

tliutura de legitimação de dominação·" I segundo a visão socioló-. 

gica tradicional, nem finalmente a um "grtipo social próprio , 
com uma articulação específica de interesses", de acordo com a 

teoria da burocracia (cf. Gustavo Bayer, RAP 9,1:68). 

As teorias administrativas ligadas à Escola clássica atri 

buíam maior valor ao subsistema técnico, na medida em que en

fatizavam os subsistemas estrutural e gerencial, enquanto a Es 

cola de Relações Humanas, mercê de seu empenho em valorizar o 

aspecto humano, atribuía maior importância ao subsistema so

cial. 

Por que se diz que a Teoria clássica - também conhecida 

como Administração Científica - atribuía mai~r valor ao subsis 

tema técnico? Certamente porque ela perseguia t!=nazmente a efi 

ciência organizacional~ enfatizava a especialização e não re

conhecia a existência de conflito entre o homem e a organiza -

ção (cf. Etzioni, 1980: 36-37). Em outras palavras, existe ne

la uma acentuada tendência "a ignorar o elemento humano ( •.. ), 

pois imagina que está administrand0 coisas e não açõ~s de pes

soas" (cf. Luciano Zajdsznajder, in Anais da Sa Reunião Naci

onal da Anpad, p. 79). 

Essa visão dualista da realidade aspecto técnico de um 

lado, aspecto humano de outro -- explica a insuficiência meto

dológica daquelas duas grandes escolas do pensamento adminis-
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trativo e também o surgimento da teoria sistêmica, a partir, da 

qual pôde-se compreender que 1I0s subsistemas técnico,e social 

se inter-relacionam, influemciam-se mutuamente e interdependem 

. (cf. Motta & Caravantes, 1979: 23-?6), de modo a exigir a'defi 

nição de organização não apenas corno um sistema técnico (Esco

la Clássica), nem apenas corno um sistema social (Escola de Re

lações Humanas), mas corno um sistema sóçio-técnico. 

Contudo, há quem discorde da utilização dos sistemas 

mo teoria administrativa. Katz & Kahn (op. cit.: 507 e 508) 

co-

, 
por exemplo, entendem que "sob certos aspectos, a teoria de 

sistema não é teoria alguma ( ••• ). ~ urna abordagem e uma lin

guagem conceptual para a compreensão e descrição de mui t,as es

pécies de níveis de fenômenos ( ••• ), api~cável a qualquer pro

cesso dinâmico recorrente, qualquer seqVênciapadronizada de 

even tos 11 • 8 

'o comportamentalismo, também éhamado "behavorismo ll
, por 

ser uma teoria psicológica voltada para o estudo do comporta

mento individual, posto que brotado no seio da Teoria das Rel~ 

ções Humanas, da qual constitui um segundo estágio (cf. Chiav~ 

nato, 1979: 328), e também por ter subjacentes ,a mecânica ne~ 

toniana, cujas leis só se aplicam aos sistemas fechados (cf. 

Katz & Kahn, 1978: 16 e 34), revela-se, também, metodologica

mente insuficiente para o estudo das organizações adrninistrati 

8 - Katz & Kahn, em consonância com os pontos de vista expendi 
dos por Merton e Alrnond, citados por Young, procUram estabele= 
cer diferenças entre urna abordagem e uma teoria. Afirma Young 
(1970: 19 e 20) que Merton expressa uma abordagem em termos de 
"uma orientação geral" I' a qual "esboça os tipos de variáveis 
que devem ser levados em consideração por uma análise e propõe 
conceitos com os quais se pode considerar uma determinada área" 
••• "Neste contexto -- continua Young -- a ênfase récai sobre 
os sistemas de codificação de dados, mais do que sobre as re
lações entre as variáveis ou hipóteses formais". Deduz-se, en
tão, que Merton entende urna abordagem como um sistema de codi
ficação de dados (orientação gera'l) e urna teoria, corno um sis 
tema de relacionamento de variáveis e hipóteses. Almond, por 
sua vez, expressando urna "visão ( .•. ) paralela ã de Merton na
quilo que se refere ãs variáveis, conceitos e classificações 
( ••• )", entende que "uma aborciagem é considerada algo mais do 
que um conjunto de conceitos e esquemas classificatórios inte
grados, se bem que represente ainda menos que uma teoria com -
pIe ta ". 
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tivas. ~ fácil de ver que o comportamento organizacional que 

se procura analisar num sistema administrativo inclui o com 

'portamento individual, mas a ele não se restringe. 

Assim, pode-se considerar a organização como um sistema 

administrativo e observá-la segundo uma ótica estruturalista. 

~ útil ver a estrutura organizacional como um subsistema for 

mado por um conjunto de órgãos, leis, normas e regulamentos, 

todos inter-relacionados, os quais, ao serem adequadamente 

operacionalizados, cumprem sua missão específica de conectar 

os subsistemas técnico e. social. 

No que tange especificamente às organizações administra 

tivas, não obstante a visão estruturalista de March & Simon 

(1972: 21), segundo a qual "não será descabido traçar uma 

analogia de base biológica, pois .as organizações são agre

gados de seres humanos em mútua interação", éumpre observar 

que suas estruturas se diferenciam grandemente daquelas dos 

organismos biológicos. 

Uma importante diferença entre esses dois tipos de es

trutura consiste no fato,de que enquanto as funções vitais, 

-características dos sistemas biológicos, são rigidamente con 

dicionadas pela estrutura somática, à qual apaptam-se de for 

ma inexorável, o mesmo nao ocorre com as funções sociais, cu 

jas estruturas, embora possam ser tidas como imutáveis duran 

te determinados períodos de tempo, são passíveis'de manipul~ 

ção "ad infinitum" a fim de que se consiga eng~ndrar a forma 

mais adaptável e adequada ao exercício da função administra

tiva a ser desempenhada {cf. Motta & Caravantes, 1979: 51}. 

Nesse caso, não existe correspondência fixa entre funções e 

estruturas (cf. Young, 1970: 46). 
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No contexto. destamenegrafia e cenceite de adaptação. nae 

deve ser encarado. cerne uma ação. visando. tão. semente à autepre 

servaçae erganizacienal, quer seja censciente quer invelunta 

riamente, tal cerne a ameba de Bertalanffy,9 mas cerne uma açae 

c.ensciente e deliberada visando. estabelecer um arranje estru

tural capaz de permi.tir à erganizaçãe enfrentar es ebstácules 

que de vez em quando. ameaçam a sua sebrevivência e se 

ao. cumprimente de suas missões erganizacienais. 

opeem 

Isto equivale a dizer que e executivo. de heje, per atuar 

numa era de descentinuidade,lO não. pede esquecer que "a natu

reza essencialmente dinâmica de ambiente centrasta cem a. ten-, 
dência estática da erganizaçãe. Per isso.; e per cenceituar sua 

respensabilidade primária cerne e atendimento. às necessidades 

externas de ambiente, ele suberdina (ou se esferça per isse)a 

estrutura, eu critéries e métedes erganizacienais aes pregra 

mas" (cf. Kleber Nascimento., ep. cit.). 

Suberdinar as estruturas erganizacienais aes pregramas 

de ação. equivale a duas impertantes idéias: (1) equivale a 

adetar atitudes predeminantemente veltadas para'es 

de desenvelvimente sócie-ecenômice (cempertamente 

ebjetives 

teleelóg.!. 

9 - Bertalanffy (l977~ 253-5), cem base na deutrina de ergani~ 
me cerne sistema aberto., critica as teerias psiçelógicas -- e 
esquema estímule-respesta, as teerias cegnescitiva e de cendi
cienamente, es princípies de ambientalisme, de .' equilíbrio. 
etc. -- e afirma que "bielegicamente a vida não. é manutenção. 
eu restauração. de equilíbrio. mas essencialmente de desequili
brio. ( ••• )", sem e qual seria impessível progredir. Afirma, 
ainda, Bertalanffy: "Se a vida, depois de uma perturbaiãe de 
erigem externa, veltasse simplesmente ao chamado. equillbrie he 
meestátice, nunca teria pregredide além da ameba, que, afinal 
de contas, é a criatura melhor adaptada de mundo ( .•. )", Cf. 
também Katz & Kahn (1978: 49): "As estruturas sociais são. sis 
temas essencialmente inventades ( ••• ). O cimente que os manté~ 
em cenjunte é essencialmente psicelógico ao invés de bielógi 
co.. Os sistemas sociais firmam-se em atitudes, percepções, me= 
tivações, hábitos e expectativas des seres humanos". 

10 - Peter Drucker, apud Kleber Nascimento, RAP 6(2) :38. 
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co), com preocupaçao predominantemente funcional, isto é, sem 

preocupações exageradas com os meios gerenciais; e (2) equiva 

le a conceber a administração como processo de decisão racio 

nal e nao como processo de execuçao racional. 

A distinção de concepçio mencionada no parigrafo ante 

rior é extremamente importante. Conceber a administração como 

decisão racional possibilita a correta compreensão do papel 

do executivo moderno, entendido este como sendo um tomador de 

decisão (decision-maker), isto é, um administrador de alto ní 

velo 

Admitindo-se o comportamento humano como função dos p~ 

drões individuais de percepção do real, os quais, por sua 

vez, condicionam-se às formas indi viduai's de concepção da rea 

lidade, supõe-se que conceber a administração como decisão r~ 

cional, e não como execução racional, é uma condição essen 

cial ao descondicionamento do'executivo, servindo para afas

ti-lo do comportamento ou papel de executor racional e indu

zindo-o a assumir o comportamento ou papel de decisor (deci -
. k) . 1 11 ~ S10n-ma er raClona. 

11 - A concepção legalista ou enfoque jurídico de administra
çãopUblica vem-se tornando cada vez mais rara em nosso meio. 
Se por um lado não se pode ignorar a importância do Direito 
Administrativo na administra2ão pública brasileira, enten 
de-se, por outro lado, que nao se pode reduzi-la a esse impoE, 
tante ramo do saber jurídico. A administração, por ser uma 
ciência holística (Jiménez Nieto, 1975: 23), compreende o Di 
reito Administrativo, o qual não representa senão um mero 
item na sua composição (cf. Beatriz Wahrlich, RAP 13, 1: 36). 

. ! 
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Por outro lado, nao se deve esquecer que a administração 

pública, em função do seu comprometimento com os objetivos do 

desenvolvimento sócio-econômico, pressupõe não somente racion~ 

lidade decisória mas também decisões condicionadas a critérios 

d 1 -" . 12 e re evanCla. 

Sobre o assunto abordado no parágrafo anterior, 

Roberto Motta (RAP 6, 3-1972), tem a seguinte opinião: 

Paulo 

MA racionalidade administrativa, principal
mente a da administração pública, vai mais 
longe que a racionalidade decisória clássi
ca: a racionalidade administrativa depende 
da relevância, da escala de valores e tam 
bém das pressões psicossociais, politicas e 
econômicas do meio. A avaliação de urna de
cisão, corno sendo boa ou má, deve ser feita 
à luz de critérios de relevância relativos 
aos objetivos do desenvolvimento socioeconô 
mico ( ••. ). A ênfase tem sido dada aos as 
pectos da gerência, da racionalidade admI
nistrativa, isto é, nota-se uma preocupaçãO 
acentuada com a administração não enfatizan 
do a administraçao pfiblica ou para o dese~ 
volvimento" (grifado no original) . 

~ 

(pp. 47 e 48) 

Em muitos setores da administração pública brasileira pr~ 

domina a concepção de administração corno execução racional, em 

vez de decisão racional, resultando em graves distorções de 

comportamento administrativo. 

12 - Guerreiro Ramos (1981: 122) afirma que "o homem não se 
preocupa com a natureza ética dos fins per se. 1:: um ser que 
calcula, decidido apenas a encontrar, com precisão, meios ade 
quados para atingir metas, indiferente ao respectivo conteúdõ 
de valor". 
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Segundo novamente Kleber Nascimento (RAP 6,1-1972), 

"l!: comum a preocupação com a proce·ssualisti 
ca de execução, com a efici~ncia dos proce~ 
sos, sem a correspondente e antecedente pre 
ocupação com a eficácia dos resultados, a 
qual depende primeiro e acima de tudo, da 
qualidade da decisão". 

(p. 8) 

Cabe enfatizar, finalmente, que, em face dos objetivos vi 

sados, a estrutura organizacional deve 9~ardar estreita rela 

ção com as funções a serem desempenhadas pela organização. Isso 

quer dizer que ela nunca deve ser rígida, como tende a ocorrer 

no setor público brasileiro, mas f~exível e adaptável, a fim· 

de poder ajustar-se continuamente às cont~ng~ncias da cada mo 

mento histórico. 

2.1.2 Estudo dos sistemas 

) O d · t . ~.. 13 a campo os SlS emas organlsmlcos 

A descoberta das semelhanças estruturais existentes entre 

as várias ci~ncias (isomorfismo científico) ou das correspo~ 

d~ncias funcionais existentes entre os vários ti·pos de siste 
-mas (cf.Young, 1970: 30} possibilitou a superaçao da concep -

çao mecanicista do mundo e forneceu a base teórica para a for 

mulação da Teoria Geral dos Sistemas (cf. Bertalariffy, 1977: -

55-56) • 

13 - O neologismo "organísmico", em lugar de "orgãnico", alim 
de ser usado, entre outros autores, por Guerreiro Ramos (1981), 
Kleber Nascimento (RAP 6, 2: 13) e Rapoport, i recomendado por 
Francisco M. Guimarães, tradutor do livro Teoria Geral dos Sis 
temas, de autoria de Ludwig von Bertalanffy, editado pela Vo 
zes, em 1977. Diz Guimarães: "Conservamos na tradução o neolo 
gis~o "organlsmico" para indicar que se trata de uma especial 
intenxão do autor, explicada pelo contexto. Nesta primeira 
ocorrencia a palavra aparece entre aspas, mas nas seguintes vem 
expostas sem este expediente. A palavra "orgãnico" , que em 
portugu~s serve de adjetivo tanto a "órgão" quanto a "organis
mo", não expressaria o que o autor pretende dizer. (N. do T.)". 
Cf. Ludwig von Bertalanffy, Teoria geral dos sistemas, 3~ ed. 
(Petrópolis: Editora Vozes 1977), p. 21. 
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Chegou-se à conclusão de que o conceito de organismo, ·~té 

então inaplicado às ciências físicas, poderia ser de· grande 

utilidade na formulação de novas idéias~ sobretudo no campo 

das ciências sociais. 

As organizações sociais, em função de sua configuração de 

sistemas abertos, pareciam mais diferentes dos sistemas físi

cos do que dos sistemas biológicos, onde o conceito de organi~ 

mo sempre teve aplicação. Nunca se conseguiu representar um 

organismo vivo como um mecanismo, "salvo em contextos extrema 

mente limitados".14 Em face dessa impossibilidade, formulou-se 

o princípio do vitalismo· para desi9nar os organismos dotados do 

princípio de equifinalidade (atingimento ~e objetivos indepen

dentemente das condições iniciais), tais como os organismos vi

vos. 

·0 cerne da diferença mencionada no parágrafo anterior en

contra-se no processo de entropia, que se comporta de forma 

crescente nos ·sistemas físicos, e nos sistemas fechados em ge

ral, e de forma decrescente nos sistemas organísmicos (cf. 

Bertalanffy, 1977: 196, 215, 216), os quais são por definição 

sistemas abertos. 

14 - Cf. Rapoport, in Anohin et aI. ·Teoria dos sistemas (Rio de 
Janeiro: Editora ·da FGV) , pp. 22 e 25. Para a transplantação do 
conceito de sistema das ciências físicas para as ciências soci
ais e do comportamento tornou-se necessário resolver o problema 
conceitual da contradição entre os sistemas físicos e os orga -
nísmicos e explicitar a diferença existente entre as organiza -
ções sociais e os sistemas físicos. Deve-se entender sistemas 
organísmicos não somente como·os das ciências biológicas mas 
também os das ciências sociais e do comportamento.·$ua caracte 
rística primordial é serem eles sistemas abertos. Kleber Nasci 
mento (RAP 6,2:13), ao analisar o conceito de eficácia, que so 
faz sentido nos sistemas abertos, pOi;3diz respeito ao desempe -
nho externo da organização, reporta-se ao modelo organísmico 
afirmando que sua "sobrevivência depende muito da capacidade 
que tenha o sistema de detectar rápida e acuradamente as deman
das do ambiente, bem corno captar os recursos ou (indutos) da 
conjuntura em que opera". 
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Entropia é a expressa0 do processo de degradação energé

tica (Lei de Kelvin), cujo efeito é o nivelamento das diferen 

.ças térmicas entre os elementos de um sistema fechado. Atin 

gido o equilíbrio térmico, e não havendo canais de comunicação 

com o meio exterior para a entrada de novos impulsos energéti 

cos, acomoda-se:0 sistema, em razão da falta de energia livre 

para trabalho útil sobre o ambiente. 15 

Diz-se que o processo entrópico, na medida em que se ca 

racteriza como inibidor da ordem e neutralizador da evolução, 

é incompatível com o comportamento dinâmico dos sistemas orga 

nísmicos. Estes, ao contrário dos sistemas físicos, evoluem, 

ajustam-se, adaptam-se, direcionam-se para objetivos preesta

belecidos e "podem evitar o aumento de entropia e desenvol 

ver-se mesmo no sentido de estado de ordem e organização cres 

centes" (cf. Bertalanffy, 1977: 66) .16 

Como se dá isso? De acordo com a explicação mais gener~ 

lizada~ os sistemas organísmicos, em função de sua natureza 

de sistemas abertos, possuem capacidade para receber informa 

çãodo meio ambiente. A informação representa a energia que 

alimenta o sistema e atua em sentido contrário ao do processo 

entrópico, inibindo-o e neutralizando-o. Segundo Bertalanffy 

15 - A afirmação de que o processo de entropia ~ "a tendincia 
de um sistema fechado para um estado caótico" (Wahrlich, RAP 
2:29), não obstante a sua veracidade, parece inadequada. A 
meu ver o sistema tende para a inatividade (repouso), devido 
i iriexistincia de energia livre para trabalho Gtil sobre o am 
biente (cf. Anatol Rapoport, in Anohin et alo Teoria dos SiS
temas. Rio de Janeiro: Editora da FGV, p. 31). 

16 - Esta idéia não tem nenhuma relação com a doutrina da evo 
lução superorgânica, de Spencer. Aqui no Brasil, quem utilizã 
as idéias de Spencer é Djacir Menezes (1956: 40-41), quando 
utiliza o termo "superorgânico" para designar a passagem de 
um determinado nível de ordem para um nível superior. Katz & 
Kahn (1978: 19) vêem "falhas nas generalizações muito limita
das" da doutrina superorgânica. Em sua opinião "este tipo de 
tratamento aproxima-se de um sistema fechado de conceituação 
em que os inputs humanos são ignorados ou considerados cons 
tantes ll

• No que respeita às complexas e dinâmicas organizações 
modernas, parece insustentável a visão dessa antiga teoria so 
ciológica. -
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(1977: 66-68, 204), enquanto "a entropia ( ... ) é a medida da 

desordem ( .•. ) a informação é a medida da ordem ou da orgarii 
- 17 .. . zaçao". Enquanto nos organismos vivos o processo entropi·co 

é neutralizado pela energia que se forma em conseqü~nciada 

ipgestão de alimentos, nas organizações sociais forma-se o 

processo antientrópico a partir da incorporação de informações. 

Katz & Kahn (1978: 34) v~em de forma semelhante a capaci 

dade organizacional crescente dos sistemas abertos. Enquanto 

o processo entrópico dos sistemas fechados produz o nivelamen 

to das estruturas sist~micas, "nos sistemas sociais, porém,as 

estruturas tendem a tornar-se mais' elaboradas, ao invés ~e me 

nos diferenciadas ( ..• ). O sistema aberto não se esgota por 

que pode importar energia do mundo que ~ rodeia. Por isso, a 

~peraçao da entropia é contrariada pela importação de energia 

e o sistema vivo é caracterizado mais pela entropia negativa 

do que positiva". 

Sob este enfoque, tenta-se analisar as instituições admi 

nistrativas. Não se deve perder de vista, entretanto, que,con 

. forme assinala FerreI Heady (1970: 49), elas não constituem 

organismos biológicos, r~zãopela qual a visão mais adequada 

parece ser a da teoria dos sistemas, que procura sintetizar 

"a posição mecanicista, que não abrange as operações de um 

sistema complexo, e a'organicista, que confia em noções teleo 

lógicas ad hoc ( •.. }"~ (Cf. Rapoport, in Anohin et aI., 1976: 

39) . 

17 - No caso do serviço público, aponta-se.urna restrição: nas 
organizações públicas "a informação não é, nem de longe, tão 
importante quanto outras dimensões, tais corno compromisso,sen 
sibilidade etc. { .•. }. Entre a inten~ão e o resultado da polr 
tica há um período longo e crítico de implementação da polr 
tica, virtualmente vulnerivel ~s vicissitudes do envolviment~ 
e da ação humanas, estes só remotamente determinados pela qua 
lidadeda informação em que se baseiam as decisões políticas" 
(cf. Rogério Pinto, RAP 15, 3:74-75). 
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b) Enfoque sistêmico 

Ao longo do tempo, tentou-se separar a administração da 

·política. 17 Admitia-se que os problemas de política deveriam 

concentrar-se no Estado e no processo decisório governamental 

(cf. Young, 1970: 11), enquanto os problemas de administração 

pUblica se restringiriam ã burocracia pública e ã execução das 

decisões, sem qualquer preocup~ção com os fatores externos 

organização, isto é, os condicionamentos do meio ambiente. 

relações entre a organização e seu meio ambiente começaram 

ser analisadas pela teoria estruturalista (cf. Chiavenato 

-a 

As 

a 

, 
1976: 243) e foram enfatizadas pelo enfoque sistêmico, que 

acentuou a noção de interdependência funcional (cf. Motta & 

Caravantes, 1979: 91-96). 

Além de desenvolver a análise de interdependência, o en 

foque sistêmico "avançou a sua contribuiç~o para a dimens~o 

mais ampla da globalidade das transações da organização com a 

sua ambiência externa (e J evoluiu da concepç~o de sistema di 

nâmico, até chegar ao que se poderia chamar, hoje, de siste 

ma globalístico-contingencial" (cf.- Motta & Caravantes, 1979: 

96) . 

o sistema estático se caracterizava por fraca percepçao 

da ambiência externa e visão estável e fechada do sistema or 

ganizacional, com pouca ênfase nas transações ambientais. As 

características do sistema dinâmico se traduziam numa "conceE 

ção mais aberta do sistema organizacional, ampliando a análi 

se de interdependência a fatores externos de adaptaç~o e so 

brevivência organizacional, enquanto o sistema globalístico

contingencial busca a percepção total da interface organiza 

ção~ambiente, incluindo a dimens~o social, os aspectos empre 

endedores da organização, através de sua influência externa 

e, principalmente, a transitoriedade das ligações com a ambi 

ência externa" (cf. Motta & Caravantes, 1979: 96-98). 

17 - Jiménez Nieto (1975: 72), manifestando sua discordância a 
respeito dessa idéia, afirma que "por los carrilles de la funci 
ón política y de la económica fluye la acción continua de la 
administración 
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Abordar os problemas de forma sistêmica, isto é, tentar 

compreendê-los em sua totalidade não constitu~ novidade. A 

filosofia vem procurando fazer.isso desde a antiguidade, des-

'tacando-se as idéias ·de Aristóteles, na República i a Suma Teo

lógica, de Santo Tomás de Aquinoi o Leviatã, de Thomas Hobbesi 

o Discurso sobr( .0 Método r de Descartsi a Monadologia, de Lei

binizi e a Crítica da Razão Prática, de Emmanuel Kant (cf. 

Churchman, 1971: 304 e ss.). 

Considerando-se que no passadD "as ciências nada mais 

eram que ramificações da filosofia" (cf. CNPq-INPE, 1972: 15) 

e tendo-se em vista que esta, assim como a abordagem sistêmi

ca, sempre se preocupou com problemas globais, diz-se que filo 

sofia e enfoque sistêmico se unem em determinados pontos. 

Em épocas mais recentes, principalmente durante o século 

XIX, o interesse em predizer o futuro, isto é, a fascinação 

"pela idéia de destino, quer tome a forma de Espírito Absolu 

to, Ditadura do Proletariado, Niilismo, Super-Homem, Fim da C! 

vilização ou Evolução Biológica" levou pensadores como Hegel, 

Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Spengler e Spencer a "tratar da 

natureza dos sistemas totais". (Cf. Churchman, 1971: 305 e 

306) . 

Ultimamente, cientistas e estudiosos das ciências sociais 

têm-se referido à teoria de sistemas como um "poderoso instru 

mento de análise, planejamento, tomada de decisão e formulação 

de políticas" (cf. Souza, 1978: 17). Nesse contexto, a aborda 

gemo de sistemas seria um conjunto de técnicas administrativas 
18 associadas à Engenharia de Sistemas (CNPq-INPE, 1972: 15). 

18 - Não se deve confundir Engenharia de Sistemas -- entendida 
como atividade de criação, em sentido genérico -- com a Enge
nharia 'técnica tradicional, que é um tipo particular de cria 

. ção. A atividade de Engenharia de Sistema não é exclusiva de 
engenheiros, como se poderia pensar, inadvertidamente, mas de 
qualquer profissional ou equipe cuja atividade seja projetar 
ou criar sistemas (cf. CNPq-INPE, 1972: 54). 
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No Brasil são poucas as aplicações da teoria de sistemas 

a projetos de organização e planejamento, citando-se alguns 

. exemplos nas áreas de educação e administração. No exterior, 

esse tipo de abordagem "tem sido profusamente aplicado no cam 

po da ciência política e da administração, pelas inúmeras 

tagens que apresenta na análise dos complexos problemas 

envolvem essas áreas de conhecimento" (cf. Souza, 1978: 17 

18,19). 

c) Ambiente de sistemas 

van 

que 

, 

Outra questão relevante na abordagem de sistemas e o 

que se deve entender por meio ambiente. Este,segundo K1eber 

Nascimento (RAP 6, 2: 34), "é o conjunto de condicionamentos 

e influências físicas, sociais, econômicas, políticas e tecn~ 

lógicas que sofre a organização". Churchman, por sua vez, o 

define como sendo o conjunto de objetos que influenciam o sis 

tema mas não estão sob seu controle, embora sejam por ele in 

f1uenciados. 

Diz Churchman (1971): 

"Não apenas o ambiente é alguma coisa 
que está fora de controle dos siste 
mas mas também algo que determina em 
parte o funcionamento do sistema". 

(p. 58) 

Ao tentar explicar a noção de sistema aberto, Beatriz 

Wahr1ich assume uma posição semelhante à de Churchman, embora 

de forma indireta, porque não intencional. Segundo Wahrlich 

(RAP 8, 2-1974), 

"No sistema aberto admite-se que a or 
ganização contenha maior número de 
variáveis do que se possa perceber em 
determinado momento, ou que algumas 
variáveis estejam sujeitas a influên 
cias que não possam ser previstas e, 
portanto, controladas". 

(p. 68) 
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Pode-se dizer também que o ambiente consiste num conjunto 

de estruturas descontínuas, isto é, um conjunto de organizações 

não necessariamente relacionadas entre si, com as quais o sist~ 

ma 'mantém algum tipo de relacionamento. Essa idéia se encontra 

na definição de Milton Esman, expressa nos seguintes termos: 
• I 

"The environment, in turn, is not regarded 
as a generalized mass, but rather as a set 
of discrete structures with which the 
subject institution must interact. The 
institution must maintain a network of 
exchange relationships with limited number 
of organizations for purposes of gaining 
support, overcoming resistance, exchanging 
resources, structuring the environment,and 
transferring norms and values".19 

dl Conceituação de sistemas 

Duas teorias distintas, resultantes de duas correntes de 

pensamento diferentes, são responsáveis pelo surgimento da no 

çao moderna de sistema. 

A primeira dessas teorias se apóia nas iaeias de 

Bertalanffy 20 e é de natureza indutiva, consistindo em obser 

var os fenômenos nas diversas ciéncias e explicá-los através 

de uma mesma formulação matemática, que pode ser generalizada 

para outros fenômenos. 

A outra teoria e de natureza dedutiva, pois consiste em 

"achar uma definição matemática para sistema, na sua maior g~ 

neralização possível e, daí, deduzir vários teoremas e corolá 

19 - Cf. Milton Esman, "The elements of institution building" 
in Institution Building and Development, compilado por Joseph 
Eaton (Beverly Hills: Sage Publications, 1972), p. 23. 

20 - Ludwig von Bertalanffy, Teoria Geral dos sistemas (3~ ed.; 
Rio de ~aneiro: Editora Vozes, 1977), capo 3; CNPq-INPE, Enge 
nharia de Sistemas (4~ ed.; Rio de Janeiro: Editora Vozes,1972), 
'p. 286. 
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rios. Depois, procurar particularizar esta teoria matemática 

para as diversas ciências. Esta corrente tem em A. Wayne 

Wymore um de seus principais idealizadores" (cf. CNPq-INPE , 

'1972: 286).21 

E possível conceituar sistema de forma objetiva, mas isso 

pode não ser útil para a análise e compreensão de determina 

das realidades, sobretudo no campo das ciências sociais. O 

conceito de sistema tem origem nas ciências físicas, ou mais 
. t fof'· t...· 22 N . - . fof'· t preclsamen e na lSlca eorlca. as ClenClas lSlcas es u 

dam-se geralmente sistemas fechados, enquanto nas ciências so 

ciais estudam-se geralmente sistemas abertos. 

Bertalanffy (1977) tem a seguinte opinião sobre o assun 

to em pauta: 

flA física e a físico-química convencio
nais tratam de sistemas fechados e so 
mente nos últimos anos é que a teoria 
foi estendida para incluir processos ir 
reversíveis, sistemas abertos e estados 
de desequilíbrio". 

(p. 55) 

Em determinados contextos a tarefa de classificar os sis 

temas em fechados ou abertos apresenta alguma dificuldade. 

-A maioria dos autores afirma que sistemas fechados sao 

aqueles que não trocam energia com o meio ambiente, entenden 

do-se este como sendo o conjunto dos objetos que não estão sob 

o controle do sistema mas podem ser por ele influenciados e 

exercem influência sobre o seu comportamento. 

21 - Não tivemos acesso ã obra de A. Wayne Wymore, A Mathemati 
cal Theory of Systems Engineering - The Elements (New York: -
John Wiley, 1967). 

22 - A teoria dos sistemas abertos é uma importante generaliza 
ção da teoria física, da cinética e da termodinâmica (cf: 
Bertalanffy, 1977: 66, 143). La semilla del árbol sistémico se 
plantá em terrenos de las ciencias físicas Y naturales, pero 
su fronda se solazan hoy también los cultivadores del saber 
social (cf. Jiménez Nieto, 1975: 24). 



.38. 

Sistemas abertos seriam entio aqueles que "apresentam in

terfaces com o meio ambiente e têm capacidade de crescimento, 

,mudança, adaptação ao ambiente e até auto-reprodução ( .•• )" 

(cf. CNPq-INPE, 1972: 19; Motta & Caravantes, 1979: 21, Kleber 

Nascimento, RAP 6, 2: 35). 

Na hierarquia de sistemas de Kenneth Boulding (cf. Motta 

& Caravantes, 1979: 15, 16) .os sistemas fechados ocupam os 

três primeiros níveis, enquanto os sistemas abertos situam-se 

a partir do quarto nível, enquadrando-se a organização social 

no oitavo nível, onde se agrupam os sistemas de maior comple

xidade. No caso da organização social, a unidade não é o indi

víduo, mas o papel por ele desempenhado. 

Alguns autores classificam os~sistemas em naturais -- co

mo por exemplo o sistema solar (cf. CNPq-INPE, 1972: 19), o 

clima, o solo (cf. Optner, 1971: 31) -- e artificiais. Estes 

seriam os esquemas conceituais, os chamados construtos. 23 Essa 

classificação é um tanto irreal. O termo sistema pressupõe uma 

construção analítica, isto é, designa modelos conceituais cria 

dos pelo homem para explicar determinados fenômenos. B~a~ffY 
(l977: 130) diz, a esse respeito, que nem mesmo "nas entidades 

de que trata a física, átomos, partf:culas elementares etc. ( .•• ) 

eram blocos constitutivos do universo, mas ao contrário mode 

los conceituais muito complicados, inventados para explicar os 

fenômenos observados". Isso quer dizer que os sistemas não pa~ 

saro de construtosou esquemas conceituais idealizados pela men 

te humana. 

Inúmeros autores têm opiniões semelhantes sobre este as

sunto. Veja-se, por exemplo, o que diz Saul Katz: 

23 - O significado do termo "construto" encontra-se em Katz & 
Kahn (1978: 13) e em Optner (1971: 10). Optner fala também em 
sistemas concretos, que podem ser descritos em termos quanti 
tativos, e sistemas abstratos, que não são facilmente defin~ 
dos em termos finitos. 
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"Systems are intellectual constructs that 
provi de methods for categorizing,abstract 
ing, and organizing data on human behavior 
and studying their interrelationships. The 
systems view may be used at different 
leveIs of aggregation and for various 
purposes. Organizations, and often, groups 

(, of organizations, interact as systems. 
Their analysis will, therefore, be helped 
through a study of them as individual and 
multi-organizational systems".24 

A definição de sistema de Saul Katz, transcrita no pará 

insuficiente para a análise das organ! 

talvez pelo fato de ter sido formu 

grafo anterior, embora 

zações administrativas 

lada especificamente para o estudo dos sistemas de comport~ 

mento humano -- revela-se de grande importância para os fins 

desta monografia, na medida em que destaca o fato de que as 

organizações interagem corno sistema. 

Contudo, tendo em vista os objetivos desta monografia , 

tentou-se encontrar uma definição mais ampla, tendo-se cheg~ 

do à de Jiménez Nieto (1975), que parece bastante satisfató -

ria: 

"En general, no suscitaremos controversia 
aI definirlo como conjunto holistico de 
elementos en interacción estable, perma 
nente o co'ntinua, ais lados de su", ci'r 
cunstancia o medio ambiente por una 
frontera de porosidad variable, a través 
de la cual los elementos propios deI sis 
terna, todos ellos en relación de interde 
pendencia o interacción primária,influyen 
y son a sua vez influidos, por intercam 
bio fronterizo, con los elementos de otros 
sistemas paralelos o con los que, corno 
parte de conjuntos más amplios o supersis 
ternas, circundan, envuelven y ambientan 
aI sistema".25 

(p. 25) 

24 - Cf. Saul M. Katz, "The institution-building model: a 
systems view", in Institution Building and Development, compi 
lado por Joseph Eaton (Beverly Hills: Sage Publications, 1972), 
p. 154. 
25 - Agradeço ao colega Vicente Saraiva por me haver alertado 
para as idéias de Jiménez Nieto 
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Xoung (1970: 29) prefere o termo "sistemas analíticos" 

para designar os sistemas artificiais. Para ele,sistema analí 

tico é "uma construção intelectual composta de aspectos ou 

atributos de entidades concretas". 

Assim, a diferença entre sistemas analíticos e sistemas 
.. 

físicos, para Young, consiste.no fato de que os sistemas físi 

cos, ao ·contrário dos analíticos, nao se compõem de atributos 

mas sim de entidades concretas. 

Na visão de Young (1970), voltada para a análise de fenª 

menos sociais, os sistemas físicos, concretos, conceituam-se 

como sistemas de participação: 

"Em têrmos de fenômenos sociais, 
os sistemas de participação são 
aqueles cujos componentes básicos 
são sêres humanos e que podem, 
portanto, ser considerados como 
grupos de indivíduos. Os sistemas 
analíticos, por outro lado, são 
abstraÇões que enfocam elementos 
escolhidos do corrport:arrento hurrano". 

(p. 55) 

Em qualquer caso; Young utiliza o termo sistema no senti 

do de "uma construção intelectual",· isto é, uma construção ana 

lítica. 

David Easton (1968: 52 e 53) introduz a idéia de sistemas 

construtivos e faz duas importantes afirmações: (1) que e po~ 

sível "argumentar que todos os sistemas são construções menta

is" e (2) que "um sistema natural é uma porção conceptualmente 

isolável da realidade .fenomenal ( .•• }". 
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No nosso caso, como no de qualquer analista do campo das 

ciências sociais, urge compreender que um sistema não passa de 

. um conjunto de conceitos, cuja definição rigorosa e objetiva 

pode não ser de muita significação. O que realmente tem impoE 

tância, nesse caso, é a identificação e delimitação de um con 

junto qualquer de variáveis, mesmo que não se leve em conta o 

d 1 · t t elas. 26 grau e re aC10namen o en re 

Joseph Eaton (1972), movido pela preocupaçao em tornar 

os conceitos cientificamente operacionalizáveis, entende que 

pode não ser relevante definir o sistema em si (instituição, 

organização etc.), enquanto conjunto de conceitos, a menos 

que tal definição contribua de alguma forma para a compreensão 

dos dados em análise. são as seguintes suas palavras: 

"what is the scientific utility of a 
set of concepts? As mere words, they 
add nothing to the data. It matters' 
little whether a new school of public 
administration is described as an 
organization or an institutioni nor 
if those in position of responsabi -
lity are called leaders or adminis -
trators. What does matter is a 
precise definition of these concepts, 
'ín terms that are sufficiently opera 
tional.and reliable so that different 
investigators will apply them in a 
roughly comparable manner to compar
able data". 

(p. 13) 

26 - A esse respeito ver David Easton (org.), Modalidades de 
Analise política (Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970) ,p.190, 
trabalho que sintetiza o seu livro anterior, denominado " Uma 
teoria de analise política" (Rio de Janeiro: Zahar Editores , 
1968) . 

/ . 
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E Jiménez Nieto (1975) acrescenta que 

"La solidez de cada construcci6n sistémica 
no depende entonces de las calidades epis 
temo16gicas deI anãlises sistémico, sin~ 
de la utilizaci6n que se le pueda dar en 
sus aplicaciones concretas" ( ..• ) "Los sis 
temas nacen, se desarrollan y mueren ante 
el escrutinio subjetivo; o pueden volver a 
ser sistemas después de haber dejado de 
serlo; odecaer y reconstituirse, perder 
o ganar peso específico, consolidarse o 
eclipsarse. pero la clave deI anãlis±s 
estã siempre, no tanto en el hechoobjeti 
vo de que esas relaciones existan en sí ~ 
sino en su perceptibilidad ( ..• )". 

(pp. 24 e 25) 

A maioria dos autores não abre mão da idéia de conceber 

um sistema como sendo um construto formado por partes inter-re 

lacionadas. Anatol Rapoport, por exemplo, diz que "uma rigoro 

sa definição de sistema destacaria de todas as classes, agreg~ 

dos ou fenômenos aqueles que podem satisfazer aos seguintes 

critérios: (1) Especificar um conjunto de elementos identificã 

veis; (2) Pelo menos entre alguns ~lementos podem-se especif! 

car relações identificáveis; (3) Algumas relações implicam ou 

tras; (4) Certo complexo de relaçõ~s, a um determinado tempo, 

implica certo complexo (ou um dentre vãrios complexos possíveis) 

t t · 27 num empo pos erlor. 

Os itens (3) e (4) evidenciam o carãter de interdependên

cia como uma importante propriedade dos sistemas abertos. 

27 - Cf. Anatol Rapoport, "Algumas abordagens de sistemas para 
a teoria política", in Modalidades de Análise política, compi 
lado por David Easton (Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970)~ 
pp. 168-9. 

, . 
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David Easton (1968: 54), se por um lado considera "que 

todos os sistemas são construções mentais", por outro lado 

destaca a idéia da interdependência das partes e justifica 

sua insistência "em reservar o conceito de sistema a uma 

unidade que incorpore padrões de comportamento inter-relacio 

nados em natureza ( •.. }". E Martin Landau afirma que "the 

special merit of systems approaches today is that they 

compel attention to 'vital interconnections' , forcing us to 

take due account of interrelationships of the things we 

investigate".28 

Nesta monografia a noçao de interd~pendência tanto 

entre os elementos internos como entre eles e o meio ambi

ente -- é de fundamental importância, porque servirá de base 

para a compreensão e análise dos elos institucionais . 

. 
Com relação a esta questão da interdependência, desta-

cam-se as op~niões de Jiménez Nieto, expressas numa passagem 

em que ele discute as propriedades dos sistemas. 

Diz Jiménez Nieto (1975): 

"La interdependencia de los elementos su
pone que todo cambio en ~as propriedades 

de qualquiere de ellos afecta directamen 
te a los demas y en esa propriedade resi 
de, precisamente, el dinamismo deI siste 
ma. . 
El sistema responde ajustándóse, adaptán
dose y adecuandose a las disfunciones , 
desviaciones, variaciones,oinvenciones e 
inriovaciones y absorbiéndolas gradual , 
aunque no uniformemente ( ••. ). 

28 - Cf. Martin Landau, "Linkage, coding, and intermediacy: 
a strategy for institucion builqing", in Institution Building 
and Development, compilado por Joseph Eaton (Beverly Hills: 
Sage Publications, 1972), p. 92. Nessa mesma obra, à pagina 
160, em nota de rodapé, Saul M. Katz diz que "Walter Bucley 
describes a system as a complex of elements or components 
directly or indirectly related in a casual network such that 
each component is related to at least some others in a more 
or less stable way within any particular period of time". 
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La critica que se hacia aI funcionalismo de 
Parsons es que pone demasiado !nfasis en 
mantenimiento, equilibrio, reajuste, homeós 
t~sis y estabilidad de las estructuras ins 
titucionales, de modo que historia, proces 
so, cambio social y cultural, desarrollo in 

. terno, etc., parece ser desviaciones de va 
loracíón negativa. Se dice de ella que es 
una teoria conservadora y conformista, que 
'defende el sistema' ( .•. ). Pero para una 
teoria general de sistemas esas desviacio -
nes no son negativas, y deve incorporar tan 
to el mantenimiento como el cambio, la pre 
servación deI sistema e el conflito interno 

( •• '. ) 11 • 

(p. 48) 

José Prado de Souza (1978: 22) sugere que se deve "enten

der sistema como um conjunto de elementos ou partes de uma rea 

lidade que, no desenvolvimento de suas ações, mantêm entre si 

relações diretas de interdependência, com mecanismos de intera 

çao e bloqueios capazes de fazer convergir as açoes desenvolvi 

das para a obtenção de objetivos comuns". 

A definição acima é bastante ampla e extremamente útil 

para a formulação da base teórica desta monografia, na medida 

em que compreende os sistemas abertos e a eles se ajusta. Em 

outras palavras, contempla as noções de equifinalidade e . tele 

ologia, subjacentes à abordagem de sistemas abertos, como que 

a fazer um laço entre a posição .mecanicista, que nem sempre 

abrange as operações de um sistema complexo, em sua totalidade, 

e a organicista, "que confia em noções teleológicas ad hoc( .•. )" 

(cf~ Rapoport, in Anohin, op. cit., p. 39). 

Bertalanffy (1977: 64 e 181) afirma, a esse respeito, que 

"em qualquer sistema fechado o estado final é inequivocamente 

determinado pelas condições iniciais ( ... ). Por oposição, o 

mesmo estado final, a mesma meta pode ser alcançada partindo 

de diferentes condições iniciais e por diferentes trajetos nos 

processos organismicos". Assim, equifinalidade não é prerroga 
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tiva dos sistemas fechados, mas somente dos sistemas abertos, 

entendendo-se equifinalidade como sendo essa condição de o 

mesmo estado -final poder ser alcançado a partir de ~ondições 

iniciais distintas e seguindo caminhos diversos. 

Na análise estrutural-funcionalista, o conceito de equi

finalidade corresponde ao de "alternativas funcionais". Segll!!. 

do Young (1970: 46) "esse conceito codifica a proposição de 

que uma determinada função pode ser executada por muitas com 

binações estruturais diferentes, e poderia provavelmente ser 

chamado mais descritivamente de conceito da substituibilidade 

estrutural". 

Nos sistemas regidos pelas leis deterministas (sistemas 

fechados), segundo a concepção mecanicista nascida da física 

do século XIX (cf. Bertalanffy, 197'7: 71), que "acentuava a 

resolução dos acontecimentos em cadeias causais lineares e re 

duzia os processos biológicos às leis conhecidas da natureza 

inanimada" (cf. Bertalanffy, 1977: 208), a impossibilidade de 

identificação de objetivosnorteadores de suas açoes e fun 

ções tornava sem sentido os princípios de equifinalidade e 

teleologia. 

Bertalanffy (1977) afirma que 

"Não havia lugar para a direção, a ordem ou 
a finalidade ( ..• ). A única finalidade da 
ciência parecia ser analítica, isto é, a di 
visão da realidade em unidade"s cada vez me 
nores"e o isolamento de cadeias causais in 
dividuais. Assim, a realidade física foi 
desmembrada em pontos de massa ou átomos, o 
organismo vivo em células, o comportamento 
em reflexos, a percepção em sensações punti 
formes, etc. ( ... )~ Podemos declarar, como 
característica da ciência moderna, que este 
esquema de unidades isoláveis atuando segun 
do a causalidade em um único sentido mos 
trou-se insuficiente. 
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Daí o aparecimento em todos os campos da ci 
encia de noções tais como totalidade, holis 
tico, organização, gestalt, etc., signifI 
cando todas que, em última instância, temos 
de pensar em termos de sistemas de elemen 
tos em interação mútua". 

(pp. 71 e 72) 

Aqueles princípios passaram a ter sentido após a superaçao 

da teoria mecanicista, quando s~ passou a substituir as leis de

terministas por leis estatísticas, abrindo-se caminho para o es

tudo dos sistemas abertos; cuja análise revela a existência de 

"processos organismicos" (cf. Bertalanffy, 1977:181), que possi

bilitam a materialização daqueles fenômenos, sem violação das 

leis físicas (cf. Bertalanffy, 1977: 65). Imaginava-se, até então, 

que o princípio da equifinalidade só seria explicável em face da 

'existência de "fator vitalista". Em conseqfiência, seria ele in

compatível com as leis físicas e por conseguinte inaplicável aos 

organismos não possuidores de "fator vitalista". Em outras pala

vras, sua existência só era admissível nos organismos vivos. 29 

e) Limitação dos sistemas 

o valor científico da Teoria dos Sistemas vem sendo ampla

mente reconhecido, em função de sua capacidade de facilitar a 

compreensão glob.al da realidade. Neste sentido, o método sistê

mico não é incompatível com a especialização, entendida esta 

como um processo unidirecional de conhecimento (cf. Motta & Ca

ravantes, 1979: 14) que tanto tem contribuído para o aprofunda-
30 mento de inúmeros segmentos do saber. 

29 - Define-se vitalismo como sendo a doutrina segundo a qual 
os fenômenos vitais não são explicáveis em termos da ciência na 
tural (cf. Bertalanffy, 1977: 65). 
30 - Nos últimos tempos tem crescido o número dos que admitem 
que a especialização exagera~ além de desviar o analista da vi
são global do todo, não lhe possibilitando uma v~são em perspec 
tiva da realidade em análise, impede a compreensão das partes 
isoladamente. Wright Mills (1969: 228), por exemplo, referindo
se aos técnicos, entendidos estes como os especialistas por ex
celência, diz que lhes falta interesse em ver o sentido do mun 
do. 

/ , 
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A diferença entre a moderna abordagem sistêmica e as abor 

dagens tradicionais (teoria clássica, teoria das relações huma 

nas e teoria da burocracia) evidencia-se quando se explicitam 

as relações de interdependência, que caracterizam aquela abor 

dagem, em lugar das ~elações de causa e efeito, que caracter i 

zam as abordagens anteriores, como explicam Djacir Menezes 

(1956: 124) e E .rtalanffy (1977: 58), para citar s6 dois exem 
plos.3l 

Assim, qualquer sistema, por mais abstrato que seja, corno 

por exemplo o sistema de preços de uma determinada economia,ca 

racteriza-se por relações de interdependência. 

Analisando os preços dos bens de uma determinada econo 

mia, Djacir Menezes (1965) mostra que eles formam um sistema , 

cujo característica é o seu inter-relacionamento. Segundo esse 

raciocínio, o preço de um bem reflete não s6 os custos de pr~ 

dução, comercialização etc., mas também uma determinada parce

la, que se poderia dizer abstrata ou ex6gena, formada pela in 
. . 32 

ter-relação entre os demais preços da econom1a. 

Desse modo, a noção de interdependência é imprescindível 

no estudo das organizações administrativas, sejam elas públ! 

cas ou privadas. Em outras palavras, a visão sistêmica reve

la-se de .fundamental importância, não obstante sua insuficiên 

cia conceitual em determinados contextos, conforme advertem 

vários autores, dentre os quais Guerreiro Ramos (1981: 79),em 

cuja opinião os analistas tendem a se apoiar "numa concepção 

demasiado holística" da realidade em análise, concepção essa 

que os leva a rei ficar o "sistema organizacional". 

31 - Djacir Menezes (op. 'cit.) diz que, enquanto os clássicos 
se fixaram nas relações de causa e efeito, a visão sistêmica 
explicita as relações de interdependência através de noção fu~ 
cional; Bertalanffy, por sua vez, diz que "o método da ciên 
cia clássica era inteiramente adequado a fenômenos que ou po 
diam ser resolvidos em cadeias causais isoladas ou eram resuI 
tado d~ um nfimero infinito de processos causais ( .•. )". 
32 - Essa idéia tem subjacente os princípios da teoria do con 
sumidor, segundo os quais as pessoas orientam suas decisões de 
compra das utilidades de que necessitam por uma escala de pri 
oridades montada em função das relações de complementaridade
e substituibilidade dos bens a serem consumidos. A visão dos 
preços como um sistema seria possibilitada por sua interdepe~ 
dência, explicada, esta, pela existência daquelas duas impor
tantes propriedades dos bens. 
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Sem deixar de levar em conta tal insuficiência conceitu

al (limitaç6es dos sistemas enquanto modelos explicativos da 

realidade organizacional), deseja-se reconhecer que, em fun 

ção das vantagens descritas ao longo' desta seção, no estágio 

atual do pensamento administrativo o modelo aqui apresentado 

é sem sombra de dúvida o mais adequado· para o estudo do ensi 

no supletivo do Rio de Janeiro, objeto de análise desta mono 

grafia. 

2.2 Teoria do Desenvolvimento Institucional 

2.2.1 Modelo de desenvolvimento institucional 

A formulação da teoria do desenvolvimento institucional, 

conhecida também por institucionalização Organizacional ( cf. 

Geraldo Borges Santos, RAP 14, 3: 35), se deu em conseqüência 

do surgimento. da Administração Para o Desenvolvimento, que 

tem subjacente a hipótese de que o desenvolvimento sócio-eco 

nômico, ao contrário das mudanças históricas, que seguem um 

curso espontâneo, é um processo deliberado e sistematicamente 

dirigido. 

ao: 

Sobre este assunto Saul M. Katz emitiu.a seguinte opini-

"Economic and social dev~16pment, unlike 
spontaneous historical change, is a 
deliberate process of si"stemetically 
~uiding and accelerating societal change. 
The planning process is based on a model 
of action - implicit or explicit - that 
can encompass the many elemen'ts and the 
OEplex interrelationships. Institution 
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building is one such modelo It focuses on 
the role of organizations that formulate 
and implement programs propagating inno 
vations that contribute to development 
process".33 

A Administração Para o Desenvolvimento, cuja base de ap~ 

io teórico-doutrinário era formada pelos princípios da Nova 

Administração Pública, de orientação eminentemente teleológica 

(cf. Motta, RAP 6,3:48), tinha corno objetivo estabelecer valo 

res organizacionais via socialização interna, visando envolver 

. a liderança institucional num processo de comprometimento com 

os objetivos do desenvolvimento sócio-econômico. 34 

Formulada para aplicação nos países do Terceiro Mundo, a 

A~ministração Para o Desenvolvimento era movida pela idéia de 

romper com o princípio weberiano da competência neutra (cf. 

Motta, RAP 6, 3:48) e implementar o princípio da responsabil! 

dade organizacional, devendo esta pressupor, englobar e superar 

os conceitos de eficiência e eficácia administrativa. 

Nesse contexto o desenvolvimento institucional pode ser 

visto corno urna estratégia de ajuda externa visando à moderniza . 
ção administrativa. Sua finalidade é ajudar a formular um es 

quema conceitual capaz de facilitar o estabelecimento de org~ 

33 - Cf. Saul M. Katz, "The institution-building model: a 
systems view", in Institution Building and Development,compil~ 
do por Joseph W. Eaton (beverly Hills: Sage Publications,1972), 
p. 153. 

34 - Sobre a Administração Para o Desenvolvimento, ver Nelson 
de Mello e Souza, "Conceito de administração para o desenvolv!" 
mento" (Rio de Janeiro: FGV/EIAP n9 34); Paulo Roberto Motta , 
"Administração para o desenvolvimento: a disciplina em busca 
de relevância ll (RAP 6,· 3-1972); Beatriz Wahrlich, "Evolução 
das ciências administrativas na América Latina ll (RAP 13, 1:46). 
A Nova Administração Pública é tratada, entre outros autores , 
por Frank Marini, Toward a New Public Administration (New York: 
Chandler, 1971) e Alberto Guerreiro Ramos, "A nova ignorância 
e o futuro da administração pública na América Latina ll (RAP 4, 
2: 9) • 

I • 
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nizações inovadores. Estas se definem como organizações formais 

atravii das quais se possa introduzir mudança social planejada 

e dirigida, tendo em vista modificações qualitativas nos pa-

drões de comportamento, nas relações individuais e grupais e 

nas formas de perceber os objetivos e meios organizacionais. 35 

Quando se constatou o fracasso da estratégia de assistên 

cia ticnica - entendida esta como ajuda externa baseada no as 

sessor individual - formulou-se a teoria do desenvolvimento ins 

titucional, cuja preocupação com a mudança planejada, em termos 

qualitativos, ou com o estabelecimento de organizações inovado 

ras, faz supor não somente mudanças incrementais (improvement 

h) 
, 36 c anges , mas tambem mudanças estruturais e de comportamento. 

Sobre este àssunto, Milton Esman diz o seguinte: 

"The institution building perspective 
posits purposeful social innovation 
induced by change oriented elites who 
work through formal organizations.Their 

35 - Joseph Eaton (1972: l39) afirma que "foreign aid has a 
lasting impact when gift of a tractor becomes the precipitant 
of more modernized agricultural practices ( ... ). Similarly, a 
foreign doctor will leave an impact only if he can introduce a 
different model of providing medicaI services, with local staff 
who will carry on, after his services are withdrawn". Isso não 
ocorria na ipoca da assistência técnica norte-americana: "o re 
torno do assessor "estrangeiro ao seu país de origem significa 
va também a volta às rotinas e atitudes tradicionalmente adota 
das, tendo, conseqüentemente, pouca valia os recursos técnicos 
e financeiros mobilizados para introduzir mudanças nos valores 
e no comportamento dos povos assistidos sob essa orientação" 
(cf. Geraldo Borges Santos, RAP 14, 3:6). 
36 - Segundo Jiménez Nieto (1975: 52) mudança incrementaI se 
ria, por exemplo, a simples substituição de uma peça por outrã, 
igualou similar, de modo a não alterar o processo de intera 
ção entre os elementos. Mudança estrutural seria, então, umã 
modificação da qual resultasse alteração no processo de intera 
ção entre os elementos do sistema. Um exemplo de mudança estru 
tural seria a transformação de um carro (veículo de superfI 
cie) num barco (veiculo aquático) . -

/ " . 
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objective is to buildviable and effective 
organizations which develop support and 
complementarities in their environment. 
This support permits the innovations to 

- -take root, gain acceptance, become norma
tive and thus institutionalized in socie 
ty" • 37 

As idéias de inovação e mudança social planejadas e diri 

gidas estão sempre presentes nos escritos de Milton Esman, rela 

tivos ao desenvolvimento organizacional: 

"Institution building is a perspective on 
planned and guided social change. It is 
concerned with innovations that imply 
qualitative changes in norms, on behavior 
patterns, in individual and group rela 
tionships, in new perspectives of goals 
as well as means".38 

Em face do surgimento da teoria do desenvolvimento insti 

titucional, a estratégia de mudança -- antes centrada no indiví 

duo, corno sendo este o único agente inovador -- deslocou-se para 

o interior dos sistemas organizacionais, que passaram a ser en 

carados como sistemas abertos ou corno infra-estrutura de colabo 

ração humana através da qual se exercem as ações da superestru

tura institucional. Às organizações. caberiam os papéis de age~ 

te inovador e veículo de difusão de novas normas e padrões de 

ação. 39 Ao desenvolvimento institucional caberia o papel de fa 

cilitador do planejamento e da estruturação e direção de organi 

zações inovadoras, visando promover o desenvolvimento sócio-eco 

nômico. 

37 - Cf. Milton Esman, "The elements of institucion building", 
in Institution Building and Development, compilado por Joseph 
Eaton (Beverly Hills: Sage Publications, 1977), p. 21 

38 - Milton Esman, op. cit., p. 21 

39 - Assistance is more often rendered by means of development 
of new organizations which can perform innovative functions 
affecting many people (cf. Joseph Ezton, 1972: 140). 
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Para isso, Milton Esman formulou um modelo de desenvolvi 

mento institucional, cuja definiçao transcrevemos do 

.autor: 

próprio 

"Institution-building may be defined as 
( , the planning, structuring, and guiding 

of new or reconstituted organizations 
which (a) embody changes in values, 
functions, physical, andjor social 
technologies, (b) establish, foster , 
and protect new normative relationships 
and actions patterns, and (c) obtain 
support and complementarity in the 
environment".40 

o referido modelo de desenvolvimento institucional tem 

por base a teoria dos sistemas, discutida na primeira parte de~ 

te capítulo. Por isso, a descrição, aqui, de sua fundamentação 

teórica seria desnecessária. 

Em face disso, deseja-se apenas esboçar uma breve justi 

ficação relativamente a decisão de utilizá-lo, nesta monografia, 

como esquema de análise para o estudo do ensino supletivo do 

Rio de Janeiro. 

Nesta monografia procura-se enfocar o ensino supletivo do 

Rio de Janeiro como um subsistema do Sistema Estadual de Ensino. 

Os subsistemas possuem os mesmos parâmetros estruturais dos sis 

temas, o que lhes permite serem observados e analisados como 

tais. 

Por outro lado, supõe-se que, ao longo de sua história , 
o ensino supletivo do Rio de Janeiro tem planejado e dirigido 

ações inovadoras no seu âmbito de atuação, habilitando-se, as 

sim, a ser analisado pela teoria do desenvolvimento institucio

nal. Joseph Eaton (1972: 140) afirma que os "institution-build-

ing concepts provide guidelines for a systematic description of 

·macrosystem interaction process planned to facilitate develop

rnent of innovative organizations". 

40 - Milton Esman, op. cit., p. 22 
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Através desta monografia pretende-se conhecer a evolução 

do ensino supletivo do Rio de Janeiro, descrever a sua estru 

tura organizacional, explicar o seu papel dentro do Sistema 

Estadual de Ensino e avaliar a sua importância como instrumen 

to de mudança. 

Nas teorias de organização não há" modelo adequado para 

isso~4l Geraldo Borges Santos diz que a teoria de organização 

atenta para o aspecto de como são as organizações e como fun 

cionam, negligenciando o "( .•• ) como são criadas, crescem,per 

manecem, atrofiam-se ou ,desaparecem". 

Diz Geraldo Borges Santos (1979): 

"Os estudos de desenvolvimento instituci 
onal buscam preencher esta lacuna, in 
vestigando, analisando e esclarecendo 
porque algumas organizações são capazes 
de sobreviver e expandir de forma conti 
nuada a sua influência sobre as pessoas 
e outras organizações no ambiente em 
que operam, ao tempo em que outras fa 
lham nos seus objetivos, fenecem e ten 
dem a desaparecer". 

(p. 16) 

Vejamos, a seguir, como se descreve o modelo de desenvol 

vimento institucional que estamos analisando. 

2.2.2 Análise do modelo de desenvolvimento institucional 

Nesta seçao discute-se o modelo de desenvolvimento insti 

tucional de Milton Esmán, atribuído também a Esman & Blaise 

(cf. Geraldo Borges Santos e José Prado de Souza), por ter 

sido formulado conjuntamente por aqueles autores, rià Universi 

dade de Pittsburg, visando treinar especialistas de desenvol 

41 - Guerreiro Ramos (1981: 120) diz que "nenhuma mudança si~ 
nificativa ocorreu nos pressupostos epistemológicos da análi 
se organizacional desde Taylor". 
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vimento (overseas developer) para ajudar na tarefa de desenvol 

ver e modernizar os países subdesenvolvidos (cf. Joseph Eaton. 

1972: 11, 12). 

Geraldo Borges Santos analisou e descreveu o referido mo 

delo,com riqueza de detalhes, nos capítulos 1 e 2 de sua tese 

de mestrado em Administração Pública, apresentada à EBAP em 

1979. Assim, parece desnecessário realizar aqui um novo esfor 

ço de análise. Apresenta-se, contudo, um breve resumo daqueles 

dois capítulos. 

Em primeiro lugar cabe observar que o modelo de Esman 

& Blaise assenta em três componentes básicos: a organização,as 

transações e o meio ambiente. ~ais componentes são analisados 

através das variáveis e dos elos institucionais. 

Milton Esman informa que os conceitos componentes de seu 

modelo podem ser descritos como (1) . variáveis institucionais 

-- compreendendo o processo de liderança institucional, a dou 

trina da instituição, seu programa-de ação, os recursos de 

que dispõe e sua estrutura interna: (2) transações; e (3) elos 

institucionais -- subdivididos em c~pacitadores, funcionais , 

normativos e difusos. 

Geraldo Borges Santos (op. cit., p. 50) modificou lige~ 

ramente o modelo original: juntou os elos normativos com os 

capacitadores e introduziu mais uma categoria, a dos elos com 

t 't' 42 t - f d d b d 't pe 1 lVOS. As ransaçoes oram es o ra as em apOlO, rans 

ferência de normas e valores, estruturação do meio ambiente e 

intercâmbio de recursos. 

42 - Tal modificação se justifica. Joseph Eaton (1972: 143) , 
comentando o modelo de Milton Esman, afirma o seguinte: "This 
organizing scheme was further refined ( ... ) but his refinement 
did not call systematic attencion to the fact that some 
linkages are hostile or dysfunctionnal. When a new organiz~ 
tion is established, some of the relevant linkages are comp~ 
titive and disabling". 
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Muitas críticas sofre o modelo de Milton Esman. Dentre as 

mais expressivas destaca-se: (1) a impossibilidade de quantif! 

car as transações e as demais relações ambientais, tornando im 

possível determinar o grau de institucionalização~ (2) a indi· 

ferenciação entre o meio ambiente geral e o meio ambiente ime 

diato, entendido este como sendo o espaço no qual a organiza 

çao atua diretamente i (3) a dificuldade em separar determina 

dos testes de institucionalização, como por exemplo os de nor 

matividade e influenciação, que são extremamente semelhantes , 

quase indistinguíveis i e (4) a não-consideração da influência 

de valores sociais, econômicos e políticos, de importância 

tas vezes mais acentuada e cuja identificação envolve uma 

lise mais global e profunda, ultrapassando os limites 

t -. t . t' t' . 43 ransaçoes ln erlns 1 uClonals. 

Ressalte-se, por fim, que neste trabalho nao se tem 

mui 
~ 

ana 

das 

a 

pretensão de utilizar totalmente o modelo descrito, mas apenas 

algumas de suas categorias, tais como as noções de elos insti 

tucionais, entendidos como ligações interorganizacionaisi pro 

grama de ação, que também chamaremos de objetivos ou produtos 

da organizaçãoi insumos, também chamados de recursos ou fato 

reSi retroalimentaçãoi e, finalmen~e, meio ambiente, variável 

'que determina em parte o comportamento do sistema organizacio

nal. 

Visto em termos genéricos o que vem a ser um sistema, ex 

plicado resumidamente o que se deve entende! por desenvolvime~ 

to institucional e tendo em mente as limitações do modelo uti 

lizado, passamos à análise do sistema de Ensino Supletivo do 

Rio de Janeiro. 

43 - Para outras restriçoes, ver Geraldo Borges Santos, op.cit., 
p. 24 

I , 



3. ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO DO RIO DE 

JANEIRO 

Neste capítulo pretende-se estudar o sistema de ensino 

supletivo do Rio de Janeiro através da análise de sua evolu 

ção histórica até chegarmos à sua estrutura organizacional a 

tual. Veremos como se deu a expansão das instituições escola 

res brasileiras, mostraremos a divisão histórica do sistema 

escolar e tentaremos ver o ensino supletivo como instrumento 

de mudança social e organizacional. 

Mostraremos também que no Brasil o sistema de educação 

popular sempre apresentou uma forte tendência a se ampliar. E 

a partir dos anos 50, devido à implantação da política naci 

onal-desenvolvimentista suportada pela nascente burguesia in 

dustrial brasileira, aquela tendência acentuou-se consideravel 

mente. 

Veremos, ainda, que, desde a implantação da ideologia n~ 

cional-desenvolvimentista até os dias de hoje, o sistema edu 

cacional brasileiro vem sendo utilizado como instrumento de 

atuação a serviço do projeto nacional de desenvolvimento· eco 

nômico, sobretudo através da educação extra-escolar, entendi 

da esta como sendo a que engloba todas as formas extra-regul~ 

res de provimento da educação (Parecer n9 9/76-CEDERJ), inclu 

indo, portanto, o ensino supletivo. 

3.1 Processo de Expansão das Instituições Escolares Bra 

sileiras 

Vários autores, entre os quais Anísio Teixeira e Viana 

Moog, entendem que a colonização portuguesa na América foi 

"uma aventura impregnada de duplicidade". Os portugueses que 

para aqui vieram proclamavam o objetivo de "expandir nestas 

plagas o cristianismo, mas, na realidade, movia-os o propósi 
- 44 to da exploraçao e da fortuna". 

44 - Cf. Anísio Teixeira, "Valores proclamados e valores rea
is nas instituições ~scolares brasileira~~ in Educação no Bra 
sil (MEC, 1976), p. 7' 
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No universo escolar interno, essa duplicidade de propósi

tos deu origem a um processo de evolução educacional extremame!!, 

·t~ paradoxal. ~ assim que se pode compreender o enorme distanci 

amento entre o que Anisio Teixeira chamou de "valores proclama 

dos e valores r~~is nas instituiçSes .escolares brasileiras".Tal 

distanciamento, segundo Anísio Teixeira, acentuou-se de tal fOE 

ma que nos levou ao equIvoco de exaltar "( .•. ) o aspecto mais 

velho e destinado a desaparecer dos sistemas escolares que pro 

curávamos copiar" 45 

Diz textualmente Anísio Teixeira (op. cit.): 

"A escola já é de si uma instituição artifi 
cial e incompleta, destinada apenas a suple 
mentar a ação mais extensa e profunda que. 
exercem outras instituiçSes e a própria vi 
da. Deve, portanto, não só ajustar-se, mas 
inserir-se ao contexto das demais institui 
çSes e do meio social e mesmo físico". 

(p. 11) 

Nossas instituiçSes escolares têm-se mantido ajustadas e 

compatíveis com.o contexto pOlítico-social no qual se integram. 

As modificações que nelas se vêm operando ao longo de sua hist~ 

ria são explicáveis em função das tendências político-ideológi

cas de cada época, como se verá mais adiante. 

45 - Anisio Teixeira refere-se, certamente, à escola tradicio
nal europ~ia, escola "tipicamente de 'classe', destinada aos 
grupos mais altos da sociedade ( ••• ), pois não ministrava se 
não educação para a fruição, para o lazer ( ... )" (op. cito , 
p. 14) .. Observa-se que Anisio Teixeira usa a expressão "siste 

,mas escolares" em lugar de sistemas de ensino. A esse respeit~, 
Arnaldo Niskier (1978: 26) ·diz o seguint.e: "Em vários instru 
mentos legais tem-se feito grande confusão em torno das expres 
sSes sistema de ensino, sistema de educação e sistema escolar" 
(grifados no original). Conclui-se, pois, que tais expressoes 
se equivalem. 
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3.2 Ensino Popular e Ensino Acadêmico no Brasil 

o sistema escolar brasileiro evoluiu muito lentamente du

rante o perIodo imperial. Nessa ipoca a elite brasileira confi 

ava a educação ;rimária e secundária de seus filhos aos coli 

gios jesuItas aqui existentes e depois os encaminhava para a 

Europa, notadamente para a Universidade de Coimbra, onde fazi 

am seus estudos de graduação a nIvel superior, face à 
tência de Universidades no Brasil-Colônia. 

inexis 

Tal situação só começou a mudar significativamente após o 

advento da abolição e da república, eventos históricos que sin 

gularizam aquela ipoca como sendo um perIodo de mudanças 
~ 

so-

cio-polI ticas profundas, as quais teria a escola & se ajusta.r. 

E esse ajustamento, à medida que se realizava, desenvol 

via-se em sentido bidirecional, convergindo para a formação de 

"dois sistemas educacionais: um pequeno, reduzido, acadimico , 

destinado à classe dominante; e outro, primário, seguido de es 

colas normais e profissionais, destinado ao povo, com a ampll 

ttide que fosse possIvel" (cf. AnIsio Teixeira, op. cit., p.16). 

Luiz Antônio Cunha (1977) tambim focaliza este assunto. 

Eis suas palavras: 

"( •.• ) a expulsão dos jesuItas do Brasil 
em 1759 provocou uma completa desarticula 
ção dos ensinos primário e secundário,que 
passaram a constituir'mais do que nIveis 
diferentes de um mesmo sistema, tipos di 
ferentes de ensino. O primeiro destini 
va-se ao ensino das primeiras letras as 
camadas do povo não escravo e o ensino se 
cundário objetivava preparar adolescentes 
de certas camadas para integrarem as eli 
tes sociais. ~ o que Fernando de Azevedõ 
chama de organização dual do ensino ( grl 
fado no original) que a politica cliente
lista do Estado Novo irá unificar". 

(pp. 58 e 59) 
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Ao falar em "tipos diferentes de um mesmo sistema", Luiz 

Antônio Cunha refere-se, sem dúvida, ao que Anísio Teixeira cha 

mau de IIdois sistemas educacionais", cujo desenvolvimento, é 
bom que se diga, apontava na mesma direção seguida pelos siste 

mas escola-res europeus daquela época. 

Em outras palavras, o que se quer dizer é que não só aqui 
~, 

no Brasil mas em todas as naçoes desenvolvidas do mundo verifi 

cou-se aquela dualidade a que se refere Fernando de Azevedo. A 

diferença entre o que ocorreu no Brasil e o que aconteceu na 

Europa liberal é que, lá, os sistemas eduçacionais não tarda 

ram em se fundir, formando um outro, com flexibilidade de pr~ 

gramas e livre transferência de parte a parte, enquanto, aqui, 
• 

além de terem eles permanecido compartimentalizados, especia! 

mente durante a Primeira República, esttveram continuamente maE 

cados por uma forte tendência à "expansão da educação de tipo 

dominantemente' acadêmico, ou como tal considerada".46 

Mas essa tendência interrompeu-se na década de 30. Daí em 

diante o ramo' popular do sistema educacional passou a merecer 

toda a atenção dos chamados economistas da educação e dos pl~ 

nejadores do desenvolvimento sócio-econômico. A.adoção do con 

ceito de capital humano levou os gastos em educação a serem 

,considerados um proveitoso investimento na formação de recur 

sos destinados ao setor produtivo do sistema econômico, com o 

objetivo de assegurar a continuidade do processo de desenvolvi 

mento. 

Essa mudança de direção na forma de encarar a educação de 

corre diretamente de uma nova posição poIItico-ideológica, a 

qual, no plano concreto, se traduziu na concepção de que os in 

teresses -da nação e~am os mesmos da burguesia industrial naci 

onal, burguesia essa que ,acabava de assumir o comando do setor 

produtivo do paIs. 

46 - Cf. Anísio Teixeira, op. cit., p. 20 e Celso de Rui 
Beisiegel, Estado e educação popular (São Paulo: Pioneira,l974), 
p. 22 
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~ bom de ver, por outro lado, que a ideologia subjacente 

à concepção acima mencionada encontra-se presente ainda hoje 

, (primeira metade dos-anos 80) entre os planejadores e deciso 

res (decision-makers) do desenvolvimento sócio-econômico bra 
'1' 47 S1 e1ro. 

Nos anos 50, com a sançao da lei de equivalência dos cur 

sos de grau médio, possibilitando a articulação dos diferen 

tes serviços educacionais, desapareceu aquela desconexão en 

tre os dois sistemas. 48 A partir daí, estendeu-se aos alunos 

dos cursos comerciais, industriais e agrícolas de nível prim~ 

rio a possibilidade de acesso aos cursos secundários e superi 

ores, mediante adaptação de currículo. 

Contudo, o ensino secundário não sofreu alteração alguma. 

Continuou sendo visto pela população -- e apresentado na lei 

-- como um instrumento educacional seletivo, de formação e 

encaminhamento propedêutico das futuras "elites" do país, en 

quanto o grande sistema de educação popular permanecia em sua 

função de preparação profissional e formação para o desenvol 

vimento. Seu objetivo principal era qualificar mão-de-obra pa 

ra melhorar o nível de produtividade do sistema econômico. 

47 - Neidson Rodrigues (1982: 18-21), comentando a posição po 
lítico-ideológica que "foi assumida e defendida no Brasil pe 
los intelectuais que compõem o quadro de tecnoburocratas do 
atual regime político" (referência ao movimento militar de 
1964), critica "a forma dissimuladora em que é apresentada a 
tar'efa educacional" e argumenta que "64 não apresentou uma 
ruptura no projeto de desenvolvimento econômico, e sim ores 
tabelecimento das condições já em plena efervescência desde a 
década de 30". 

48 - Veja a Lei Federal n9 1.821, de 12.3.53, cujo artigo 39 
determinava o seguinte: "Cumprirá ao Poder Executivo, pelos 
seus órgãos competentes ( ... ) proceder aos estudos necessários 
para es·tabelecer geral regime de equivalência entre os di ver 

. sos cursos de grau médio a fim de possibilitar maior liberda 
de de movimento de um para outro ramos desse ensino e de facI 
litar a continuação de seus estudos em grau superior". 
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A Reforma Capanema, realizada em 1942, estabelecia que 

uma das finalidades daquele ensino era "dar preparaçio intele~ 

tual geral que possa servir de base a estudos mais elevados de 

formaçio especial". Além dissoi os alunos deveriam "ser condu 

zidos nio apenas i aquisiç~o de conhecimentos, mas a madureza 

de espirito pela formaçio do hábito de pensar" 49 

De vez que nao se notava semelhante preocupaçao na lei or 

gânica 

ciade 

também 

do sistema de educaçio popular, conclui-se pela evidên 

que a educaçio da época era nitidamente classista (como 

o é a educaçio atual, embora de forma dissimulada, con 

forme assinala Neidson Rodrigues, op. cit.~ apesar da sua ap~ 

- , l'b 1 50 renCla 1 era . 

Esse elevado grau de seletividade do sistema educacional 

daquela época iria diminuir com a implantaçio do ensino supl~ 

tivo nio somente no Rio de Janeiro, entio Distrito Federal,mas 
"em todo o pals. 

Vejamos a seguir como se formou o ensino supletivo no 

Rio de Janeiro. 

3.3 Antecedentes do Ensino Sup~etivo do Rio de Janeiro 

3.3.1 Educaçio de adultos no Rio de Janeiro 

o movimento nacional em favor da educaçio popular, inicia 

do nos anos 30 e intensificado a partir dos anos 40, realizou 

um grande esforço tendente a implementar o preceito constituci 

49 - Veja o Decreto-Lei n9 4.244, de 9.4.42, conhecido como Re 
forma Capanema ou Lei Orgânica do Ensino Secundário, art. 19 e 
§ 29 do artigo 42. 
50 - Liberalismo e elitizaçio educacional nio iio ideologicamen 
te incompativeis. John Locke, um dos maiores expoentes do libe
ralismo clássico, reconhecendo que o mundo estava dividido en 
tre ricos e pobres, entendia caber à educaçio a tarefa de do 
tar os filhos dos ricos "da capacidade de governar, quer os ne 
gócios do Estado, quer a administração de seus negócios partI 
culares" (cf. Luiz Antônio Cunha, 1980: 36). 

, .. 
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onal segundo o qual "a educação é direi to de todos". Objeti,va!!, 

do pô-lo em prática, as autoridades educacionais procuraram e~ 

tender a educação de base aos adolescentes e adultos ana+fabe 

tos. 

No Rio de Janeiro o ensino supletivo desenvolveu-se a paE 

ti~ da educação de adultos, conforme o'Decreto n9 4.299, de 

25.7.33, que dispôs sobre o ensino de Continuação e Aperfeiçoa 

mento e sobre o ensino elementar para adultos. 

- -Tal Decreto instituiu nao so o ensino elementar para a 

dultos, mas também o ensino de Con:t.inuação e Aperfeiçoamento 

ou Oportunidade, em cursos noturnos e de ,matrícula livre. Eram 

dois tipos de ensino que apresentavam características de supl~ 

tivo, embora este só viesse a ser instituído em lei federal nos 

anos 4D (veja o item 3.5 neste capítulo). 

O Decreto acima citado, além de determinar que o ensino de 

adultos analfabetos fosse de matrícula livre, estabelecia, ta~ 

bém, que (1) fosse ministrado "em sess5es noturnas"; (2) ine

xistisse "seriação obrigatória" e "depend~ncia forçada" entre 

os cursos e as disciplinas; (3) fosse estruturado em duas cate 

gorias de ensino, a saber: 

a) Curso Elementar para Adultos 

b) Cursos de Continuação e Ape~feiçoamento ou Oportunid~ 

de 

O ensino elementar para adultos deveria constar de "lei 

tura escrita e ari tméti'ca" e seria "ministrado nas escolas pr:!:, 

márias, em sess5es noturnas ( .•• ), das 19 ãs 22 horas", en 

quanto os Cursos de Continuação, Aperfeiçoamento oU'Oportunid~ 

de se destinariam a "estender, melhorar ou completar a cultura 

de qualquer pessoa", devendo abra!lger "todas as matérias de en 

sino comum ministradas no nível primário e secundário geral ou 

profissional, bem como quaisquer matérias ou especLalidades" 

que viessem a ser requeridas por grupos mínimos de 20 alunos , 

desde que houvesse disponibilidade de professores e instala 
-çoes. 
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Os cursos de Continuação e Aperfeiçoamento deveriam funci

onar nos estabelecimentos de ensino secundário geral e profissi 

onal, em sessoes noturnas, das 17 às 22 horas. 

~ de se admitir, entretanto, que, nessa época, nao se te

nha implantado nenhum curso com base naquele Decreto. Tudo faz 

crer que ele ficou sem regulamentação até 1940, ano em que o 

Secretário Geral de Educação e Cultura do Rio de Janeiro baixou 

instruções regulamentares sobre o funcionamento- dos cursos nele 

instituídos. 

Tais instruções os mantiveram grupados em duas categorias 

de ensino o de continuação e aperfeiçoamento e o elementar 

para adultos -- mas alteraram a denominação do Curso Elementar 

para Adultos, passando a chamá-lo de Curso Primário para Adul 

tos, e estabeleceram dependência entre eles, sob o 

de que, "mesmo nos Cursos livres, há necessidade de 

cer dependência entre certas matérias". 

argumento 

estabele 

No artigo 19 da Resolução que continha aquelas instruções 

dizia-se que os cursos noturnos deveriam grupar-se em: 

a) Cursos de Continuação e Aperfeiçoamento (CCA) 

b) Curso Primário para Adultos (CPA) 

Ao Curso Primirio para Adultos atribuía-se a finalidade 

de "ministrar a educação primária gratuita, indispensável a 

todo cidadão e completá-la" se o aluno desejasse ampliar seus 

conhecimentos. Os Cursos de Continuação e Aperfeiçoamento deve 

riam oferecer lia educação gratuita de adultos em nível secundá 

rio, a mniores de 16 anos, de ambos os sexos, proporcionando -

lhes condições de melhor adaptação e de aperfeiçoamento técni 

co·às ?tividades do comércio ou da indústria e habilitando 
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lhes, ainda, aos.exames de que trata o artigo 100 do Decreto 

21.241 de 4.4.32, a concursos para cargos públicos e à práti 
51-

ca das artes femininas" (cf. D.O.E. de 28.2.40, p. 1.105) •. 

A estrutura organizacional do Curso Primário para 

tos era a seguinte: 

a) Curso Primário 

Adul 

Ministrado em três anos letivos, compreendendo duas fa 

ses de estudo, a saber: 

1) Fase de alfabetização (19 ano) 
. 52 

2) Curso Primário propriamente dito (29 e 39 anos) • 

b) Curso Complementar 

Neste curso, ministrado durante um ano letivo, transmit~ 

aro-se ao aluno "os conhecimentos necessários para que 

possa ingressar num curso secundário". 

(ele) 

Assim, o Curso Complementar, como bem sugere o seu nome, 

era um ciclo de estudos nitidamente propedêuticos, cujo obj~ 

tivo era oferecer aos educandos uma oportunidade de volta à 
escola regular, assegurando-se; dessa forma, a conexão. entre 

os dois sistemas de ensino. 

Os Cursos de Continuação e Aperfeiçoamento foram grup~ 

dos por aquela Resolução em três categorias de ensino, denomi 

nadas, respectivamente, Cursos Livres; Cursos Seriados; e Cur 

sos de Artes Femininas. 

51 - O artigo 100, mencionado na Resolução do Secretário de 
Educação, disciplinava o direito à prestação de exames de su 
ficiência para admissão a qualquer série dos cursos secundárI 
os. Com esse dispositivo, garantia-se a conexão entre os dois 
sistemas de ensino. 

52 - O item 11 daquela Resolução determinava o seguinte: "Os 
cursos primários para adultos ministram instrução primário/em 
3 anos, compreendendo os seguintes assuntos: linguagem, arit 
mética, noções de ciências, geografia, história pátria, dese= 
nho, trabalhos manuais, educação moral e higiene". 

( . 
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Tais cursos, por serem de nível secundário, além de se des 

tina rem a qualificar mão-de-obra para o comércio e para a in 

d~stria, tinham também como objetivo, sem sombra de dúvida, ha 

bilitar candidatos para os exames de "preparatórios", os quais, 

pouco tempo depf"'lis, passariam a chamar-se exames de licença de 

19 e 29 ciclo d'o' nível secundário. 53 

Tudo leva a crer que os Cursos Seriados eram os mais im 

portantes, vez que se subdividiam em 3 grandes grupos - o Cur 

so Fundamental, o Curso Comercial e o Curso Industrial - cada 

um dos quais com 3 anos de duração, compreendendo o estudo das 

seguintes matérias: 

1) Curso Fundamental 

a) Linguagem, Francês, Inglês, Matemática e Desenho 

(3 anos) 

b) Ciências e Geografia (2 anos) 

c) História do Brasil, História da Civilização e Higiene 

(1 ano) 

53 - Em substituição aos exames de "preparatórios" constantes 
da Reforma Francisco Campos, de 1931, os quais remontavam ao 
tempo da Reforma Benjamin Constant, de 1890, a Reforma Capane 
ma, concretizada pelo Decreto-Lei n9 4.244, de 9.4.42, instI 
tuiu os exames de licença para todos os pretendentes a certi 

. ficados de cursos médios, naquela época desdobrados em ginasI 
aI e colegial ou 19 e 29 ciclos do nível secundário. Em ou 
tras palavras, isso significa que o controle dos resultados 
do ensino secundário era centralizado no Estado, vale dizer, 
realizava-se fora do processo de aprendizagem. Somente após a 
instituição do ensino seriado é que aquele controle começou a 
se desceLtralizar, saindo da órbita exclusiva do Estado e pas 
sando a se fazer no processo, isto é, a cargo dos estabeleci= 
mentos de ensino. O artigo 53 do referido Decreto-Lei n9 
4.244 (Reforma Capanema) estabelecia o seguinte: "A conclusão 
dos estudos secundários de 19 e 29 ciclo só se verificará pe 

. los exames de licença". A Lei de Diretrizes e Bases da Educ~ 
ção Nacional (Lei n9 4.024, de 20.12.61) não mais fala em 
exames de licença, mas em exames de madureza ginasial e cole 
gial. Atualmente, em consonância com a Lei de Atualização e 
Expansão do Ensino de 19 e 29 Graus - Lei n9 5.692, de 
11.8.71 - o 19 ciclo (ex-ginasial) pertence ao 19 grau,enquan 
to o 29 ciclo (ex-clássico e ex-científico), constitui o 29 
grau. 
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2) Curso Comercial 

a) Linguagem, Francês, Inglês e Matemática (3 anos) 

b) Geografia e Contabilidade (2 anos) 

c) Histo~ia do Brasil, Desenho, Hist6ria da Civiliza

ção, Higiene, Estatística, Estenografia e Datilo 

grafia (1 ano) 

3) Curso Industrial 

a) Linguagem, Francês, Matemática e Desenho (3 anos) 

b) Noções de Mecânica, Eletricidade e Ciências (2 anos) 

c) Geografia, Hist6ria do Brasil, Higiene e Motores a 

Explosão (1 ano) 

o Curso de Artes Femininas era ministrado em 1 ano letivo, 

podendo ser concomitante com o Curso, Fundamental, e compreendia 

2 grandes grupos de disciplinas: as de formação geral lingu~ 

gem, matemática, conhecimentos do Brasil e desenhoi e as de for 

maçao artística -- corte, costura, trabalhos de agulha e cha 
~ 

peus. 

Os Cursos Livres, destinados iqueles que desejassem "estu 

dar determinados assuntos de qualquer um dos cursos existen 

tes", eram os de mecânica ou eletricidade, esteno-datilografia, 

estatística, contabilidade e uma ou duas artes femininas, adici 

onando-se obrigatoriamente o estudo de linguagem, matemática e 

conhecimentos do Brasil (notadamente hist6ria e geografia) para 

os alunos que nao comprovassem já ter estudado aquelas matéri 

as. Para os cursos de Mecânica e Eletricidade era obrigatório 

o estudo de ciências, enquanto que para o de Artes 

impunh?-se a obrigatoriedade do estudo de desenho. 

Femininas 
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As iniciativas do Rio de Janeiro no campo da educação po

pular, entendendo-se educação popular basicamente como educa 
54 ção de adultos, receberam um estímulo considerável no final 

dds anos 40, por ocasião do lançamento da Campanha Nacional de 

Educação de Adultos, que estudaremos mais adiante. 
( , 

Em dezembro de 1948, talvez por influência da termino lo 

gia utilizada naquela Campanha e também por influência da Lei 

Orgânica do Ensino Primário, sancionou-se, no Rio de Janeiro , 

a Lei Municipal n9 304, com a finalidade específica de mudar 

a denominação do "Curso Primário para Adultos" para "Curso Pri 

mário supletivo".55 Assim, parece correto afirmar que o ensino 

supletivo do Rio de Janeiro nasceu oficialmente em 1948. Toda 

via, é igualmente lógico admitir que ele já existia desde 1933, 

sob a forma de Curso Elementar para Adultos, tendo passado pela 

Resolução de 1940, anteriormente citada, a qual o denominou de 

Curso Primário para Adultos, o qual, como já dissemos, tinha 

todas as características de ensino supletivo. 

Por outro lado, tudo faz crer que tais mudanças foram mo 

tivadas tão somente pela necessidade de ajustamento nominal a 

novas normas federais, notadamente a Lei Orgânica do 

Primário. 

Ensino 

54 - Não adotamos a conceituação de educação popular de Vanilda 
Paiva, por ser abrangente demais: "( .•• ) toda a educação que 
se destina às classes populares: a que se vincula ao movimento 
popular de forma direta, mas também a que é organizada pelo Es 
tado, incluindo-se aí o ensino através do sistema de educação
formal destinado aos adultos e também à população em idade es 
colar" - Veja Vanilda Paiva, "Estado e educação popular: reco 
locando o problema", in A Questão política da Educação Popular, 
compilado por Carlos Rodrigues Brandão (São Paulo: Brasiliense, 
1980), p. 80. 

55 - O Decreto-Lei n9 8.529, de 2.1.46, conhecido como Lei Or 
. gânica do Ensino Primário, determinou que aquele ensino se or 

ganizasse em duas categorias, a saber: ensino primário funda 
mental, a ser ministrado em dois cursos sucessivos -- o ele= 
mentar e o complementar -- e ensino primário supletivo, a ser 
ministrado em um único curso -- o curso supletivo. Voltaremos 
a este assunto na seção 3.5 deste capítulo. 
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Uma sensível reestruturação naqueles cursos se verificou 

no ano de 1950, por intermédio da Lei Municipal n9 478, de 

11.9.50, a qual estendeu o Curso Primário Supletivo para 4 

anos de estudo e o dividiu em dois ciclos, a saber: 
( , 

a) Ciclo básico - com direito a certificado - ministrado 

em três anos de estudo, durante os quais ensinavam-se 

as matérias componentes do curso primário tradicional. 

b) Ciclo complementar - com a duração de um ano de estu

do, durante o qual aprofundavam-se os conhecimentos 

adquiridos no ciclo básico, com vistas aos exames de 

admissão ao ginásio e aos demais cursos do 29 grau. 

Durante os três anos do ciclo básico, estudavam-se, além 

da alfabetização, as seguintes disciplinas: 

- Linguagem 

- Matemática 

- Conhecimentos gerais, compreendendo geografia, histõ 

ria, educação moral e cívica e ciências naturais 

- Desenho 

Trabalhos manuais 

Parece claro, pelo exposto, que o ciclo complementar -

cuja finalidade era "ampliar os conhecimentos adquiridos pelos 

alunos no Ciclo Básico de modo que os prepare para admissão 

aos cursos do ensino de 29 grau" -- em função de seu caráter 

propedêutico ao ensino de 29 grau, deveria ser dispensável 

àqueles q~e nao pretendessem ou não pudessem continuar seus es 

tudos. 

Com relação ao ensino de grau médio, a Lei n9 478, já 

mencionada, determinou que~ "além de outros cursos de nível se 

cundário", a Prefeitura do Distrito Federal deveria manter os 

seguintes: 
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1) Curso Prático de Escritório 

2) Curso de Artes Femininas 

3) Cursos de Oportunidade 

4) Curso Intensivo 
( , 

5) Curso Comercial Básico 

6) Cursos Comerciais Técnicos 

7) Curso Secundário 

Vejamos, a seguir, o que representava cada um dos cursos 

acima: 

1.1 - Curso Prático de Escritório 

ES,te curso, ministrado em dois anos de estudo, destinava

se à "rápida aquisição e aperfeiçoamento de conhecimentos pr~ 

fissionais necessários ao trabalho de escritório". As discipli 

nas que nele se estudavam eram as seguintes: 

1 l a ~ . • 1.1 - Na - serle: 

- Português 

- Inglês 

- Matemática 

Contabilidade 

- Noções de Direito 

- Datilografia 

1.1.2 - Na 2~ série: 

- Português 

- Inglês 

- Matemática 

- Contabilidade 

- Legislação Trabalhista e Fiscal 

- Estenografia 

2.1 - Curso de Artes Femininas 

Este curso, ministrado durante dois anos de estudo, tinha 

corno objetivo a "oriel1:tação de serviços domésticos" e abrangia 



o estudo das seguintes disciplinas~ 

2 1 1 l a ~ , 
•• - Na - serle: 

- Desenho 

- lDrte e Costura 

Chapéus e trabalhos de agulha 

Ornatos 

2 1 2 2a ~ , 
•. - Na - serle: 

- Economia doméstica 

- Trabalhos de agulha 

- Ornatos (facultativo) 

- Corte e costura 

- Chapéus (especialização) 

3.1 - Curso de Oportunidade 
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Este curso destinava-se a "estender, melhorar ou completar 

a cultura de qualquer pessoa, de acordo com as suas necessida 

des ou preferências, em determinado momento ( ... )". Era um cur 

so de matricula livre, "sem seriação obrigat6ria nem dependên 

cia forçada" entre as matérias estudadas. Não conferia certifi 

cado de aproveitamento, mas apenas certificado de freqfiência. 

4.1 - Curso Intensivo 

Este curso, ministrado em dois anos letivos, tinha como 

objetivo preparar candidatos para os exames de licença ginas! 

al. 56 As mate~rl'as t d d b d ' f' , , es u a as o e eClam aos programas o lClalS , 

56 - Na nota de rodapé n9 52 explicamos o que eram os exames de 
licença ginasial e colegial. Este último não podia mais ser rea 
lizado sem preparação regular porque a Reforma Capanema ou Lei 
Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-Lei n9 4.244, de 9.4.42) 
o abolira. O artigo 91 daquele Decreto-Lei disciplinou assim es 
te assunto: "Aos maiores de 19 anos serã permitida a obtençã~ 

. do certificado de licença ginasial, em conseqfiência de estudos 
realizados particularmente, sem a observância do regime escolar 
exigido por esta lei". Como se vê, deixou-se de aceitar a licen 
ça colegial independente de escolarização regular, direito qu~ 
s6 veio a ser restabelecido em 1961, no artigo 99 da Lei de Di 
retrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n9 4.024, d~ 
20.12.61), o qual repetia o artigo 91 da lei anterior e acres 
centava: "Nas mesmas condiç5es permitir-se-á a obtenção de cer 
tificado de conclusão do curs.o colegial aos maiores de 19 anos". 
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"distribuídos, periodicamente, pelo então Ministério da Educação 

e Cultura. 

5.1 - Curso Comercial Básico 

Definido cc 10 sendo lide formação 11 , este curso constituía o 

19 ciclo do ensino comercial e era dado em 4 anos letivos. Sua 

finalidade era "ministrar os elementos gerais e fundamentais do 

ensino comercial". 

6.1 - Cursos Comerciais Técnicos 

Estes cursos, em número de 5, cada qual com a duração de 

3 anos, também eram definidos como sendo lide formação" e cons 

tituíam o 29 ciclo do ensino comercial. 57 Sua finalidade era mi 

nistrar o "ens ino de técnicas próprias ao exercício de funções 

de caráter especial no comércio ou na administração dos negóci 

os pUblicos e privados". 

7.1 - Curso Secundário 

Definido na Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-Lei 

n9 4.244, de 9.4.42), este curso também era formado por 2 ci 

cIos de estudo e tinha a finalidade de preparar os estudantes 

para a Universidade. 

019 ciclo do curso secundário era formado pelo curso gin~ 

sial, que tinha a duração de 4 anos letivos. O 29 ciclo comp~ 

nha-se de dois cursos paralelos o clássico e o científico, 

cada um dos quais com a duração de três anos letivos -- e tinha 

"por objetivo consolidar á educação administrada no curso gin~ 

sial e bem assim desenvolvê-la e aprofundá-la". 

57 - D~ acordo com a Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-
. Lei n9 6141, de 28.12.43), os 5 cursos comerciais técnicos eram 

os seguintes: Curso de Comercio e Propaganda, Curso de Adminis 
tração, Curso de Contabilidade, Curso de Estatística e Curso 
de Secretariado. 
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Nota-se, claramente, que só os quatro primeiros cursos per 

tenciam ao sistema de ensino supletivo. Os demais são aqui con 

siderados porque figuram na relação constante da Lei n9 478,que 

reuniu todos os cursos de grau médio, sem distinguir o que era 

ensino supletivo do que era ensino regular. Observe-se, por ou 

tro lado, que os cinco primeiros cursos eram de nIvel ginasial 

(19 ciclo do ensino secundfirio~ enquanto o sexto era de nIvel 

colegial (29 ciclo do ensino secundfirio) e o último compreendia 

os dois ciclos secundfirios. 

A seguir descreveremos como se deu o lançamento da Camp~ 

nha Nacional de Educação de Adultos e tentaremos mostrar que 

ela contribuiu grandemente para a expansao do sistema de ensino 

supletivo do Rio de Janeiro . 

. 3.3.2 Campanha nacional de educação de adultos 

Em 1947 lançou-se a Campanha de Educação de Adultos, em e~ 

cala nacional, com o objetivo de propiciar ao povo, indistinta 

mente, e sem os condicionamentos impostos pelo sistema seleti 

vo, já mencionado, a aquisição de técnicas que lhe possibilita~ 

sem o acesso à cultura de seu tempo. Em outras palavras, preteg 

dia-se ministrar a educação de base" aos adolescentes e adultos 

analfabetos, devendo-se entender por educação de base a trans 

missão das técnicas de leitura, linguagem oral e escrita, bem 

como conhecimentos elementares de matemfitica, geografia, histó 

ria, artes e educação fIsica. 

t de se notar que os conteúdos programfiticos dos cursos da 

Campanha de Educação de Adultos guardavam estreita relação com 

os do curso fundamental infantil. 

to: 

Celso de Rui Beiiiegel (1974) diz o seguinte a esse respe! 

." ( . \ 

"( ... ) a educação de base a ser ministrada 
aos adolescentes e adultos tinha o seu con 
teúdo praticamente identificado aos conte 
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údos do ensino primário fundamental comum. 58 
Esta aproximação entre os conteúdos do en
sino de adultos e do.ensino infantil apare 
ce claramente numa análise do material didi 
tico elaborado para orientar os trabalhos do 
ensino supletivo". 

(p. 94) 

Como se vê, a extensão do ensino a todos os brasileiros , 

que é uma diretriz de política educacional que vem desde o tem 

po do Império, antecipando-se, assim, às solicitações da comuni 

dade, só começa a se tornar realidade a partir dos anos 30. No 

ta-se que a decisão de pô-la em prática coincide com a formação, 

da ideologia nacional-desenvolvimentista~ que serviu de base 

doutrinária para a implantação do Estado populista, cuja base 

de sustentação política era formada pelas chamadas classes pop~ 

lares urbanas. 

~ ainda Celso de Rui Beisiegel (1974) quem fala: 

"( .•• ) a educação para o povo, no Brasil, é 
sobretudo um produto da atuação do poder p~ 
blico. Afora a epopéia jesuítica dos primei 
ros tempos da colonização e também alguns 
outros exemplos da ação privada, no ensino 
elementar de crianças, adolescentes e adul 
tos, a educação popular sempre se aprese~ 
tou como uma tarefa de iniciativa oficial. 
( ... ) os caminhos da compreensão das ori 
gens e de alguma~ dentre as principais v~ 
cissitudes dessa educação p~ra o povo, . no 
Brasil, passam necessariamente pela análise 
das ideologias em que se expti~em as orien 
tações do Estadó". 

(p. 56) 

Assim, passou-se a utilizar ~ educação popular como técni 

ca social de promoção do desenvolvimento do país, explicita~ 

58 - Na'seção 3.5 encontra-se um quadro comparativo de ambos os 
sistemas -- o fundamental e o supletivo. 

" 
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do-se, desse modo, as raz~es da maciça intervençio do Estado na 

área educacional a partir de então. Concretamente, a interven 

ção do Estado na área educacional se deu, entre outras formas, 

mediante a formulação de um Plano Nacional de Educação Suplet! 

va, em 1947, anc,de nascimento da Campanha de Educação de Adul 

tos. 

59 Deve-se destacar, também, a atuação da UNESCO, que, des 

de sua criaçio, em novembro de 1945, vinha estimulando a real! 

zação de programas nacionais de alfabetizaçio de adultos, com 

base no argumento de que, se a criança alfabetizada nio encon 

trasse solicitação de cultura em seu lar, tenderia rapidamente 

a regredir para o analfabetismo. 

No que diz respeito ao Rio de Janeiro, entio Distrito Fe 

deral, nota-se a existência de uma perfeita sintonia entre as 

iniciativas das autoridades locais e as idéias da Campanha, co 

mo ficou evidenciado na seçio anterior e como se poderá depr~ 

ender do trecho que a seguir se transcreve, retirado de um ofi 

cio enviado pelo Prefeito do Rio de Janeiro ao Presidente do 

Senado Federal, em setembro de 1950. 

o ofício diz, entre outras coisas, o seguinte: 

"Senhor Presidente: 

( •.. ) Desde o início do meu governo assentei as medidas 
que me pareceram necessárias para que nio faltassem ao po 
vo do Distrito Federal os elementos materiais e os recu~ 
sos técnicos para a organizaçio de um sistema educacional 
de que se pudessem todos beneficiar crianças, adolescen 
tes e adultos -- em diversos níveis escolares e em várias 
modalidades de ensino. 

Se, por um lado, se desenvolveu de forma extraordinária o 
ensino primário comum, por outro não foi menor a rede de 
escolas de educação de adolescentes e adultos, tendo em 
vista que nos regimes democráticos um dos primeiros obj~ 
tivos dos Poderes Públicos é a recuparação de todos aqu~ 
les que, não beneficiados pelo sistema escolar, se encon 
tram na condição de marginais. 

59 - Organizaçio das Naç~es Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura. 
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ESta política de assistência educacional ao povo do Distri 
to Federal à qual tenho dedicado as minhas melhores aten
ções e todos os meus cuidados, visaria, pois, à recupera
ção do ensino nos cursos noturnos, freqüentados pelos que 
estão impossibilitados de estudar durante o dia, quando se 
encontram entregues ao trabalho profissional. 
Com esse propósito, enviei à Egregia Câmara de Vereadores, 
em junho de'1949, urna Mensagem, acompanhada de Anteprojeto 
de Lei n9 304 de 20 de dezembro de 1948, organizadora do 
quadro de professores do ensino.supletivo municipal, se im 
punha a reestruturação dos cursos de educação de adultos e 
adolescentes ( ••. )".60 

As palavras do Prefeito não são tão objetivas quanto às da 

Resolução de 1940, na qual se lê, explicitamente, a intenção de 

propiciar aos estudantes "condições de melhor adaptação e aper

feiçoamento técnico às atividades do comércio e da indústria", 

mas confirmam que no Rio de Janeiro as iniciativas tendentes a 

expandir o sistema de educação popular são anteriores ao lança

mento da Campanha de Educação de Adultos. Assim, parece lógico 

supor que as autoridades educacionais locais percebiam, de modo 

mais ou menos claro, que o ensino supletivo poderia vir a ser 

uma boa fonte de produção rápida de recursos humanos para o se

tor produtivo do sistema econômico. 

Estaria, assim, o ensino supletivo sendo programado . para 

exercer um importante papel na modernização da sociedade brasi 

leira, como veremos no próximo item. 

3.4 visão do Ensino Supletivo corno Instrumento de Mudança 

Dentro da linha de raciocínio que vimos desenvolvendo, com 
preende-se a existência de necessidade de implantação de um vas 

to progra'l1a de ensino supletivo, ,que se imaginava ser 

60 - o11cio n9 4.541, de 11.9.50, enviado pelo Prefeito do Dis
. tri to Federal ao Presidente do Senado. 
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um poderoso meio de desenvolvimento local, por ser capaz de 

criar .as condições indispensáveis ã mudança de padrões de or 

ganização da vida coletiva e ser capaz de servir como instru 

menta de preparação da sociedade para absorver as pressoes mo 

dernizadoras que possibilitariam a implantação do projeto na 

cional-desenvolvimentista do Estado populista. 

A constatação de que os conteúdos programáticos do ensi 

no de adultos guardavam estreita relação com os do ensino fun 

damental comum permite concluir que seus objetivos eram, em 

princípio, os mesmos do curso primário infantil, porém esta 

vam imbuídos da idéia de que adolescentes e adultos pudessem 

vir a tornar-se eficazes agentes de mudança social durante o 

processo de modernização da sociedade brasileira • 

. Tais objetivos estavam expressos no artigo 11 da Lei Or 

gânica do Ensino Primário, sancionada em janeiro de 1946, o 

qual estabelecia o seguinte: 

"Art. 11. O ensino supletivo atenderi 
aos mesmos princípios61 em tudo quan 
to·se lhe possa aplicar no sentido do 
melhor ajustamento social de adoles 
centes e adultos" . . 

61 - Referência aos princípios orientadores do ensino prim~ 
rio fundamental, estabelecidos no art. 10 do Decreto-Lei n9 
8529, de 2.1.46, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Primi 
rio. ~ o seguinte o teor do art. 10: "O ensino primirio fundi 
mental deveri atender aos seguintes princípios: a) desenvoI 
ver-se de modo sistemático e graduado, segundo os interesses
da infância; b) ter como fundamento diretivo as atividades 
dos próprios discípulos ; c) apoiar-se nas realidades do awbi 
ente em que se exerça para que sirva à sua melhor compree~são 
e mais proveitosa utilização; d) desenvolver o espírito de 
coopera~ão e o sentim~nto de solidariedade social; e) revelar 
as tendencias e aptidoes dos alunos, cooperando para o seu 
melhor aproveitamento no sentido do bem-estar individual e co 
letivo; f) inspirar-se em todos os momentos, no sentimento di 
unidade nacional e da fraternidade humana". 

! .• 
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o artigo 11, em sua parte final, expressa com todas as le 

tras a antiga doutrina do ajustamento do indivíduo ã socie 

dade. 62 

A tradição doutrinária do ajustamento do individuo à soci 

edade não conte~~lava o ajustamento do indivíduo enquanto cap! 

tal humano, também chamado de recursos humanos, mas enquanto 

pessoa. 65 Todavia, no contexto político-ideológico dos anos 

40, época de plena evidência da idéia de "escola profissional" 

e da concepção de educação "não como instância formadora de 

consciência ( ... ), mas como instância geradora das condiç~es 

do desenvolvimento" (cf. Rodrigues, 1982: 14), parece bastante 

lógico admitir que aquela expressão escondia a real intenção· 

do legislador. 

Sem dúvida alguma, sua intenção era encarar os educandos 

como agentes de mudança social. É nesses termos que se pode 

compreender a inflexão~que se verificou no curso da evolução 

do sistema escolar brasileiro durante os anos 40. 

A Lei Orgânica do Ensino Primário, de 1946, determinava, 

também, que o erisinoelementar se dividisse em duas 

rias, a saber: 

a) Ensino Primário Fundamental 

categ~ 

-Esta categoria de ensino se destinava as crianças de 7 a 

14 anos e deveria ser ministrada compulsoriamente, tal como nos 

dias de hoje, conforme preceito constitucional (art. 168, inci 

so 1, da Constituição de 1946 e art. 176, § 39. 

62 - Sobre o ajustamento do indivíduo· à sociedade, veja Neidson 
Rodrigues, Estado, educação e desenvolvimento econômico ( são 
Paulo: Cortez Editora, 1982), p. 16 

.63 - Sobre a diferença existente entre os termos indivíduo e 
pessoa, veja Roberto da Matta, Carnaval, malandros e heróis 
(2~ ed., Rio de Janeiro: Zahar, 1980), p. 169. 
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inciso lI, da Constituição de 1969) ,64 

b} Ensino Primário Supletivo 

Esta categoria, como já é do nosso conhecimento, destina

va-se aos adolescentes e adultos aos quais não fora possibil! 

ta do o acesso à escola durante a infância ou que por qualquer 

razao tivessem sido induzidos ou condicionados a 

antes de completar seus estudos. 

abandoná-la 

-Conforme ficou evidenciado na seçaoanterior, cumpre lem 

brar que o ensino supletivo eleme~tar do Rio de Janeiro é ante 

rior à Lei Orgânica do Ensino primário,'gue é de 1946. 

No Rio de Janeiro, como já tivemos· oportunidade de escla 

recer, o ensino supletivo primário data de pelo menos 1933 (D5:, 

ereto n9 4.299 de 25.7.33), sob a ·forma de educação de adultos 

e adolescentes. Contudo, é aceitável o argumento de que só 

após a sua capitulação na Lei Orgânica do Ensino Primário, a 

qual formula inclusive uma diretriz orientadora para a sua es 

truturação organizacional, é que ele realmente começa a 

nir seus parâmetros estruturais e seguir seus próprios 

nhos. 

defi 

cami 

Vejamos, a seguir, qual foi a estrutura organizacional que 

a Lei Orgânica do Ensino Primário e~tabeleceu~ em 1946, para o 

ensino supletivo elementar. 

64 - Objetivando tornar efetiva essa obrigatoriedade constitu 
cional, determinava-se que cada município ou distrito mantives 
se um Cadastro Escolar devidament~ atualizado. Sob:r;e este as 
sunto, está em vigor, atualmente, o artigo 20 da Lei de AtualI 
zação e Expansão do Ensino de 19 e 29 Graus (Lei n9 5.692, de 
11.8.71, conhecida popularmente como Lei de Reforma do Ensi 
no), o qual estabelece o seguinte: "O ensino de 19 grau serã 
obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos Municípios prom~ 
ver, anualmente, o levantamento da população que alcance a 
idade escolar e proceder à sua chamada para matrícula". 
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3.5 Estrutura Organizacional do Ensino Supletivo do Rio 

de Janeiro segundo a Lei Orgânica do Ensino Primário, 

de 1946 

Antes de mais nada, cumpre observar que, embora nao seja 

objetivo desta monografia estudar o ensino fundamental, mas 

apenas o supletivo, ê extremamente difici1 desmembrá-10s,neste 

contexto. Nota-se, freqnentemente, que só faz sentido obser 

vá-lo através de uma visão comparativa dos dois tipos de ensi 

no, como se pretende fazer nesta seção. 

Assim, cabe afirmar que o.ensinoprimário fundamental era 

ministrado em dois cursos sucessivos, sendo um com 4 anos de 

estudo, denominado Curso Primário Elementar, e outro com ap~ 

nas um ano de estudo, denominado Curso Complementar, enquanto 

o ensino primário supletivo era ministrado em um único curso 

de dois anos de duração, o chamado Curso Supletivo .. 

Apresentam-se, a seguir, os conteúdos programáticos daque 

las duas categorias de ensino o ensino fundamental e o ensi 

no supletivo -- em conformidade com o disposto na Lei Orgânica 

do Ensino Primário. 



.80. 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GRUPOS DE DISCIPLINAS E ATIVIDADES EDU 

CACIONAIS MINISTRADAS NO ENSINO PRlMÂRIO FUNDAMENTAL E NO ENSI 

NO PRI~~RIO SUPLETIVO 

a) Curso Primário Elementar Curso Primário Supletivo 

(4 anos' de es tudo) (2 anos de es tudo) 

1. Leitura e linguagem oral 

e escrita 

2'. Iniciação matemática 

3. Geografia e história do Brasil 

4. Conhecimentos gerais aplicados 
à vida social, à educação para 
a saúde e ao trabalho 

5. Desenho e trabalhos manuais 

6. Canto orfeônico 

7. Educação fisica 

b) Curso Primário Complementar 

( 1 ano de estudo) 

1. Leitura e linguagem oral e 
escrita 

2. Aritmética e geometria 

3. Geografia, história do Brasil, 
noções de geografia geral e 
história da América 

4. Ciências naturais e higiene 

5. Conhecimentos das atividades 
econômicas da região 

6. D.esenho 

7. Trabalhos manuais e práticas 
educacionais referentes,às 
questões econômicas da região 

8. Canto orfeônico 

9. Educação fisica 

1. 

2. 

3. 

Leitura e linguagem 

oral e escrita 

Aritmética e geometria 

Geografia e história 

do Brasil 

4. Ciências naturais e hi
giene 

5. Noções de direito usual 
(legislação do trabalho, 
objetivos da vida civil 
e militar) 

6. Desenho 

E mais noções de economia doméstica e puericultura para as alunas 
·de ambos os cursos 

FONTE: Decreto-Lei n9 8.529, de 2.1.46, Lei Orgânica do Ensino 
Primário, Titulo I, Capitulo 11 e Titulo lI, Capitu-
los I, 11 e 111 
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Até aqui vimos como se estruturou e evoluiu o ensino su

pletivo do Rio de Janeiro, desde a época de sua criação até o 

inicio da década de 70. Entretanto, o ensino supletivo que mais 

nos interessa analisar é aquele que resultou da Reforma do Ensi 

no de 19 e 29 Graus, cuja estrutura apresentaremos a seguir. 

3.6 Estrutura Atual do Ensino Supletivo do Rio de Janeiro 

Neste capitulo vem-se tentando mostrar que o ensino suple 

tivo do Rio de Janeiro tem origem bastante remota, enraizando -

se nos antigos exames de "preparat6rios" e passando pela educa 

ção de adolescentes e adultos, via exames de madureza. Todavia, 

cabe observar que ele se estruturou de forma totalmente diferen 

te a partir da Reforma do Ensino de 19 e 29 graus realizada a 

través da Lei de Atualização e Expansão do Ensino de 19 e 29 

Graus - Lei n9 5.~92, de 11.8.71. 

Integrando o capitulo IV daquele diploma legal, o ensino 

supletivo passou a constituir urna linha de escolarização intei 

ramente nova, funcionalmente autônoma e capaz de influir no en 

sino regular. Segundo Augusta Nigri (1981: 17), antes da promul 

gação da lei 5.692/71 "o Ensino Supletivo tinha caráter extre 

mamente restrito, baseado em instrução rudimentar ( ... )". 

Neste trabalho deve-se entender ensino supletivo corno um 
-conjunto de açoes ou atividades educacionais que, nao obstante 

se realizem por quaisquer meios e formas - inclusive os tradi 

cionais - nao se consegue enquadrá-las no sistema de ensino re 

guIar. Assim, os cursos profissionalizantes a nível de 29 grau 

regidos pelas normas do sistema regular - incluem cate nao se na 

goria de supletivos, mesmo que funcionem no turno da noite 8 se 

destinem aos alunos que já estão engajados no mercado de traba 

lho. Muitas pessoas, incluindo professores com experiência de 

magistério nessa area, nao conseguem fazer tal distinção. 

~ este novo ensino supletivo, cuja doutrina e funções en 

contram-se no Parecer n9 699/72 do Conselho Federal de Educa 

I , 
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çao, no Parecer n9 9/76 do Conselho Estadual de Educaç~o ~ no 

referido capítulo IV da Lei Federal n9 5.692 que constitui . o 

objeto de estudo desta monografia. Apresentaremos, a seguir,de 

forma. resumida, as idéias fundamentais contidas naqueles ·docu 

mentos. 

3.6.1 Funções do ensino supletivo 

o Parecer n9 699/72 do CFE fixou quatro funções básicas 

para o ensino supletivo e sugere que outras podem vir a ser 

acrescentadas, 'segundo as necessidades regionais e/ou conjuntu 

rais. Tais funções s~o as seguintes: Aprendizagem, Qua1ific~ 

ç~o, Suplência e Suprimento. 

Cabe esclarecer que muito pouco se conhece a respeito do 

ensino supletivo, n~o só em sentido lato mas até mesmo dentro 

do ambiente restrito dos profissionais da educaç~o. Em geral, 

tende-se a reduzi-lo aos exames supletivos. Estes, no entanto, 

nao s~o sen~o um mero item da Suplência, que é uma de suas qu~ 

tro funções, atualmente. Augusta Nigri (1981: 11) confirma 

isso ao afirmar que "suas potencialidades s~o verdadeiramente 

notáveis, embora muitas vezes, seja focalizado t~o somente p~ 

10 ângulo dos exames". 

- ~ Assim, deve-se entender o ensino supletivo nao so como 

exames de suplência, mas como um conjunto de funções educacio 

nais extremamente abrangente, como veremos a seguir. A funç~o 

de suplência, além de englobar os exames supletivos, também 

chamados exames de suplência, cara~terizados por aferições de 

aprendizagem fora-do-processo, compreende os cursos de suplê~ 

cia, com ava1iaç~0 no~processo, podendo, ainda, combinar es 

sas duas ~ormas de escolarizaç~Q.65 

65 - O Parecer 699/72 do CFE esclarece o seguinte sobre este as 
sunto: "O ensino supletivo abranger& semprecu~sos e exames, o~ 
ambos. Haverá sempre cursos e exames nas funções de Aprendizagem 
e Qua1ificaç~o; cursos com ou sem exames na de Suprimento; e 
exames com ou sem cursos na de Suplência". No Rio de Janeiro , 
entretanto, só se oferecem Qua1ificaç~0 e Aprendizagem através 
de cursos (cf. Deliberação n9 73/80-CEDERJ), com avaliação no
processo, fazendo-se a Aprendizagem no nível de 19 grau (urna ou 
mais das quatro últimas séries), enquanto a Qualificação se faz 
ao nível de 29 grau, conforme se pode ver na alínea "d", adian 
te. 
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Vejamos a seguir o significado de cada uma das quatro fun 

ç5es do ensino supletivo brasileiro, iniciando-se pel~ suplia 

cia, por ser no momento a função mais importante, devido 

condições sócio-econômicas do país. 

a) Função de Suplência 

-as 

De acordo com o artigo 24, alínea lia" da Lei Federal 

n9 5.692, de 11.8.71, combinado com o Parecer 699/72 do Conse 

lho Federal de Educação, a função de suplência tem como objeti 

vo "suprir a escolarização regular para os adolescentes e adul 

tos que não a tenham seguido ou concluído na idade própria",d~ 

vendo incluir "a idêia fundamental da madureza" e podendo redu 

zir-se ã parte geral do currícul066 para'fins de IIprosseguimea 

to de estudos em caráter regular ( ••• ), realizar-se para exclu 

sivo efeito de habilitação profissional de 29 grau67 ou 

revestir ambas as características e.conduzir a um diploma de 

técnico" . 

Em outras palavras, reveste-se esta função de dois objet! 

vos básicos, a saber: (i) proporcionar escolarização intensiva 

ou extensiva a adolescentes e adultos e ou (ii) ·conferir-lhes 

determinados graus de esc?larização independentemente de com 

provaçao de estudos prévios em instituições escolares regul~ 

res. 

66 - A parte geral do currículo é co~stituída pelas disciplinas 
Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística., 
Programas de SaGde e Ensino Religioso (art. 79 da. Lei Federal 
n9 5.692) mais o núcleo comum a que'se refere o art. 49 da Lei 
Federal n9 7.044, o qual estabelece o seguinte:· "Os currículos 
do ensino de 19 e 29 graus terão um nGcleo comum, obrigatório 
em âmbito nacional, e uma parte diversificada ( ... )". Ressal -
te-se que '0 ensino religioso é facultativo para os alunos, mas 
é obrigatório para os estabelecimelltos. 

67 - Habilitação profissional é o meio de fornecer ao educando 
conhecimentos e capacitações compatíveis com o exercício de 
uma profissão técnica, a nível de 29 grau ou equivalente (art. 
19 da Deliberação n9 94/83-CEDERJ), podendo ser realizada "em 
regime de cooperação com empresas ou outras entidades pUblicas 
ou privadas" (art. 69 da Lei n9 7.044, de 18.10.82)~ 
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Segundo o Parecer 699/72 do CFE, o ensino supletivo, na 

função de suplência, "já foi a própria escola regular. Era o 

tempo dos preparatórios, em que os estudos podiam fazer-se li 

vremente e o controle de resultados se operava fora do processo 

de aprendizagem, por um exame de Estado". 
( , 

o primeiro dos objetivos acima se realiza através dos cur 

sos de suplência, enquanto o segundo se realiza através dos exa 

mes de suplência. Mais adiante explicaremos o que vem a ser cur 

sos e exames de suplência. 

Os cursos sao oferecidos tanto pelos estabelecimentos de 

ensino supletivo da rede oficial do Estado quanto por institui 

ções privadas devidamente credenciadas pela Secretaria de Edu 

cação do Rio de Janeiro. Os exames, por sua vez, são realizados 

pela Coordenação de Ensino Supletivo da Secretaria de Educação. 

A seguir descrevem-se os cursos e exames de suplência orga 

nizados e mantidos pelo Estado, através da Coordenação de Ensi 

no Supletivo da Secretaria de Educação. 

i) 'Cursos de suplência 

Os cursos de suplência da rede oficial de ensino supletivo 

do Estado do Rio de Janeiro abrangem desde a alfabetização ao 
68 29 grau. 

Dois tipos de estabelecimentos de ensino -- as Escolas Es 

tadtiais de Ensino Supletivo (EEES) e os Centros de Estudos Su 

68 - Professores das EEES informam que, em passado recente,qua~ 
do se chegou a pensar que o MOBRAL conseguiria cumprir sua mis 
são nacional de erradicar o analfabetismo, as EEES eram virtual 
mente encorajadas a só oferecer ensino de 19 grau, a fim de in 

.duzir os alunos a se alfabetizarem no MOBRAL. Contudo, ante a 
constatação de que os egressos daquela instituição não vinham 
efetivamente alfabetizados, resolveu-se que as EEES voltariam 
a alfabetizar (cf. Delib. l06/84-CEDERJ) 
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pletivos (CES) -- formam o conjunto que estamos denominando de 

rede oficial de ensino supletivo e do Rio de Janeiro. 

Nas EEES ministram-se cursos de alfabetização, das quatro 

primeiras séries do 19 grau, das quatro últimas séries do 19 

grau e/ou do 19 grau completo (cf. Deliberação n9 106/84-
- 69 

CEDERJ) . Nos Centros de Estudos Supletivos ministram-se cur 

sosde 19 grau completo e de 29 grau, sendo que este último 

nao está implantado ainda em toda a sua plenitude. 

A suplência de 29 grau, sob a forma de curso, existe atu 

almente somente num Centro de Estudos Supletivos da rede ofici 

al o da Casa do Marinpeiro -- em convênio com o Ministério 

da Marinha. Projeto de extensão dessa mooalidade de ensino aos 

demais CES, tanto os que já se encontram em funcionamento como 

os que venham a ser instalados daqui por- diante, está em estu 

do no CEDERJ, prevendo-se sua aprovação e conseqfiente instala 
-çao entre o final de 1985 e início de 1986. Mais adiante dare 

mos detalhes sobre os CES. 

Quanto à metodologia de ensino, constatou-se que as tecn~ 

logias educacionais utilizadas nos cursos oferecidos pelas EEES 

da rede oficial (não contactamos nenhuma instituição partic~ 

lar) assemelham-se enormemente às do ensino regular, não obs 

tante a recomendação legal de que os cursos supletivos não se 

limitem a adaptar o ensino regular (cf. Supl~tivo-85, p.7) .Sob 

este aspecto o ensino supletivo mini~trado nas EEES da rede 

oficial ainda está bastante distanciado do fim ·colimado. 

69 - De acordo com dados fornecidos pelo Setor -de Estatística 
da Coordenação de Ensino Supletivo da Secretaria Estadual de 
Educação, no município do Rio de Janeiro existem atualmente 37 
EEES que óferecem alfabetiza~ão a 3.035 alunos. Isso também e 
verdade para os demais municlpios do Estado. Entretanto, os 
quantitativos correspondentes aos demais municípios não foram 
tabulados porq\,eo objetivo desta nota é apenas mostrar que o 
ensino supletivo do Rio de Janeiro compreende também o ensino 
de alfabetização.Ressalte-se, por- outro lado, que os dados 
aqui apresentados não figuram no capo 4 desta monografia, jun 
tamente com a análise e comentário dos resultados do Sistema 
de Ensino Supletivo do Rio de Janeiro, porque foram obtidos 
depois que aquele capítulo já estava completamente fechado. 
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Afora a divisio por fases, em vez de s~ries, a abreviaçi~ 

da terminal idade (rio supletivo os 8 anos de 19 grau e os 3 anos 

do 29 grau sio ministrados, respectivamente, em 8 e 4 fases se 

mestrais, cada semestre supletivo (fase) cobrindo a mat~ria cor 

respondente a um ano letivo regular) e a inclusio de Práticas 

Opcionais, entendidas como um conjunto de disciplinas que par~ 

cem substituir a Sondagem de Aptidões ou Preparaçio para o 
. 70 

Trabalho, a que se refere o § 19 do artigo 49 da Lei Federal 

n9 7.044, nada foi constatado de significativamente diferente 

no processo de ensino daquelas instituições. Nos CES, entreta~ 

to, ministra-se um ensino mais consistente com a doutrina do 

supletivo. Falaremos especificamente sobre os CES no item 

3.6.3. 

O rádio e a televisio in~luem em suas atividades diárias 

programas originariamente concebidos como cursos supletivos 

dOe 1ge 29 graus. Contudo, no Rio de Janeiro nio se cumprem os 

requisitos estabelecidos no projeto que os criou, tais como o 

acompanhamento atrav~s de monitor e o controle de resultados 

mediante aferiçio de aprendizagem no-processo. Assim, admi 

te-se que no Rio de Janeiro tais programas nio devem ser enca 

rados como cursos supletivos, mas como ensino preparatório para 

os exames de suplência. 

ii) Exames de suplência 

Os exames de suplência constituem verificações de apre~di 

zagem independentes-do-processo, realizadas periodicamente pela 

Secretaria de Educaçio do Estado do Rio de Janeiro, atrav~s da 

70 - Cf. o Parecer 247/77-CEDERJ, que diz o seguinte: "Práticas 
Opcionais. Além das disciplinas determinadas pelo núcleo comum, 
poderio ser oferecidas práticas de caráter profissionalizante , 
que permitirão ao aluno participar de um processo cultural, pro 
fissional e social de integração oao meio". Em conversa que ma~ 
tivemos com diretores e professores de EEES, ficou evidenciado 
que pelo menos algumas delas não incluem em seus currículos a 
parte diversificada, por não se encontrarem devidamente apare 
lhadas. Por outro lado, as práticas opcionais podem constar de 
"Educação Artística, Educação Religiosa e outras Práticas Edu 
cativas" (cf. Ofício-Circular n9 2/84, da Coordenação de Ensino 
Supletivo da Secretaria Estadual de Educação). 
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~oordenação de Ensino Supletivo, visando propiciar- oportunidade 

de obtenção de certificados e/ou diplomas. 

Tais exames cobrem a educação geral de 19 e 29 graus -- ob 

jetivando conduzir ou reconduzir os interessados ao sistema re 

guIar -- e a educaçãO profissionalizante, a nível de 29 grau, 

nas ~reas de el~irot~cnica, enfermagem, telecomunicaç5es e tran 

sações imobiliárias. 

Enquanto os exames de educação geral viabilizam a condução 

ou recondução do aluno ao sistema regular, os exames profissi~ 

nalizantes visam à habilitação legal para o exercício de deter 

minadas atividades t~cnicas. Neste caso, só se aceita inscrição 

de pessoas que já exerçam a profissão a que se candidatam, exi 

gindo-se-lhes dois anos de prática para a prestação de 

na area tecnológica e três anos na área de saúde. 

b) Função de suprimento 

exames 

Esta função tem por objetivo "proporcionar, mediante rep~ 

tida volta à escola, estudos de aperfeiçoamento ou atualização 

para os que tenham seguido o ensino regular no todo ou em pa~ 

te", tendo-se em mente propiciar-lhes condiç5es de adaptação às 

"mudanças crescentes que se operam em rápidas sucess5es" , resul 

tantes da "complexidade crescente que assumem as formas de vida 

e trabalho".71 ~ uma função educacional permeada pela id~ia - de 

educação permanente, para a qual a escola regular não está devi 

damente aparelhada, por várias raz5es, tais como por exemplo 

sua natural incapacidade de acompanhar o ritmo de evolução da 

vidà moderna. 

71 - Os estudos de aperfeiçoamento ou atualização aparecem fre 
q~entem~nte com outros nomes, tais como reciclagem, educação 
continuada, educação permanente etc. 
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Sobre este assunto o Parecer 9/76 do Conselho Estadual de 

Educação manifesta a seguinte opinião: 

"Não supervalorizamos o Ensino Supletivo, 
em prejuízo do regular. E a critíca uni 
versal que a este se faz não é a ele, em 
si, a ele, corno instituição, mas à sua 
prisão estrutural e pedag6gica a moldes 
antigos. A sua duração, fixa para todos, 
a seu formalismo, a seu distanciamento da 
vida" • 

o suprimento é a função supletiva mais abrangente, compr~ 

endendo inclusive "cursos apenas de freqtiência •.. (e) desenvol 

vendo-se paralelamente a qualquer nível de escolarização regu 

lar ••• (desd~ o 19 grau 'à p6s-graduação universitária e da 

formação geral ao aperfeiçoamento profis$~onal" (cf. Parecer 

699/72 do CFE). Nesses termos, constitui à característica mais 

evidente de ensino supletivo. 

De vez que o ensino supletivo pode se estender até à p6s

graduação universitária, o Parecer 699/72 do CFE esclarece que 

se,deve "encarar as idéias de Extensão (universitária) e Ensi 

no Supletivo em conjunto e corno expressão da substancial unida 

de do processo educacional" .. 

Percebe-se facilmente que esta função de suprimento, em 

face de suas características de aperfeiçoamento e atualização, 

que traduzem objetivos permanentes do sistemà de ensino, enceE 

ra um caráter de perenidade, em contraste, por exemplo, com a 

função de suplência, cuja utilização não mais se, justificárá'a 

partir do momento em que se venha a.lograr êxito no propósito 

de oferecer escolarização regular a todas as crianças. 

c) Função de aprendizagem 

Define-se a função de aprendizagem como sendo a "formação 

metódica no trabalho, a cargo das 'empresas ou de instituições 

por estas criadas e mantidas". O artigo 27 da Lei Federal n9 

5.692 refere-se a este assunto nos seguintes termos: "DesenvoI 
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ver-se-io, ao nIvel de uma ou mais das quatro filtimas siries do 

ensino de 19 grau, cursos de aprendizagem, ministrados a alunos 

de 14 a 18 anos, em complementação da escolarização regu 

lar ( .•• )". No Rio de Janeiro os cursos de aprendizagem sao mi 

nistrados principalmente pelo SENAI e pelo SENAC . 

. d) Função'de qualificaçio 

Efetuando-se s6 por meio decursos, independentemente de 

correspondência com qualquer nIvel de escolarização, esta fun 

ção tem o objetivo especIfico de capacitar o educando para o 

exercIcio de uma ocupação produtiva no mercado de trabalho (art. 

19 da Delib. 94/CEDERJ , de 26.5.83). Em outras palavras~ visa 
. . 

à "profissionalização, sem preocupaçio de: educação geral", a 

fim de formar "um profissional diverso dos que a escola técnica 

regular ji oferecia" (cf. Parecer 699/72 do CFE) . 

Constitui, portanto, um desdobramento da função de apreg 

dizagem e representa "o oposto da madureza tradicional", no sen 

tido de que esta não contemplava a realização de cursos, mas so 

mente exames. Sua importância reside no fato de que ela consti 

tui um recurso precioso para aumentar, diversificar e, sobret~ 

do, acelerar a formação de recursos humanos ajustados às peculi 

aridades das diversas regi5es do paIs" (cf. Parecer 699/72) ~ 

Embora se admita qualificação profissional a qualquer 

vel de escolarização, até mesmo ~em nlvel infeiior ao de - 19 

grau (e) sem educação geral" (cf. P,arecer 699/72', itens 2.9 e 

2.12), no Rio de Janeiro s6 se oferecem cursos .de qualificação 

em nIvel de 29 grau. 

A respeito deste assunto, o documento Supletivo 85, da Co 

ordenação de Ensino Supletivo do Departamento de Educação da 
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Secretaria de Educação, editado para uso interno, esclarece o 

seguinte: 

"A aprendizagem desenvolve-se ao nIvel 
de uma ou mais das quatro últimas sé 
ries do 19 grau, como complementação 
da escolarização regular e a qualifica 
ção a nIvel de 29 grau, através de cur 
sos intensivos". 

(p. 8) 



CURSOS E EXAMES QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO SUPLETIVO DO RJ 

l.< CURSOS SUPLETIVOS ' 

1.1 - Cursos de suplência 
( , 

1.1.1 - Alfabetização 

Ministrada nas EEES 
através de cursos sem 
duração preestabeleci 
da. 

1.1.2 - Educ. geral de 19 grau 

Ministrada pelas EEES, 
pelos CES, pelo rádio, 
pela TV e por institui 
ções particulares, em 
8 fases semestrais. 

~.1.3 - Educ. geral de 29 grau 

2. EXAMES SUPLETIVOS 

Realizados todos os anos pela 
Coordenação de Ensino Supleti 
vo.da Secretaria de Educação~ 

2.1 -

2.2 -

Exames supletivos de 19 
grau: Cobrem somente a 
educação geral de 19 grau 
para a atribuição de cer
tificado. 

Exames supletivos de 29 
grau. 
Subdividem-se em três moda 
lidades, a saber: 

-2.2.1 - Podem restringir-se a 

Ministrada somente no 
CES da Casa do Marinhei 
rO,em 4 fases semes
trais, es tando em inplan 
tação nos demais CES. -

2.2.2 -

educação geral para atrib. 
de certificado. 

Podem restringir-se à 
educação profissionali
zante para atrib. de 
certificado de Técnico. 

1.2 - Cursos de aprendizagem 

Ministrados no SENAI, no 
SENAC e em instituições 
particulares autorizadas. 

1.3 - Cursos de qualificação 

Ministrados no SENAI, 
SENAC e nos CES (Técnico 
de secretariado e Assis 
tente administrativo). 

1.4'- Cursos de suprimento 

Ministrados em todos os 
CES(Veja relação na se 
ção 3.6.3) 

2~2.3:--Podem combinar educação 
geral com educação prQ 
fissionalizante para ob 
tenção de diploma de Tec 
nico. 

Mostraremos, a seguir, como se compoem as estruturas curri 

culares dos cursos e exames constantes do Quadro acima. 
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3.6.2 Estruturas curriculares dos cursos e exames supleti 

vos da rede oficial 

Cabe esclarecer, antes de mais nada, que as estruturas cur 

riculares dos cursos de Aprendizagem e Suprimento não se inclu 

em neste tópico porque são extremamente variáveis, em função 

das' necessidades locais e/ou conjunturàis. 72 Consideram-se, pOE 

tanto, somente os cursos de suplência de educação geral, os cUE 

sos de qualificação e os exames de suplência, desdobrados,estes 

Gltimos, em exames de educação geral e exames de educação pr~ 

f " " I" t 73 lSSlona lzan e. 

Quanto aos cursos de suplência, te~~o-se em vista que sua 

parte diversificada varia de escola para escola, preferiu-se 

considerar somente a parte comum ,'isto é, o núcleo comum a que 

se refere a lei que rege o 29 grau~ Isso se justifica, entre o~ 

tras razões, porque existem EEES que nem sequer incluem a parte 

diversificada em seus curriculos, devido à inexistência de faci 

lidades escolares adequadas. 

Citem-se como exemplo as EEES Affonso Penna e Baptista Pe

reira, ambas localizadas no bairro de Andarai, no Rio de Janei 

ro. A primeira delas inclui rudimentos de datilografia nas fa 

ses V e VI e práticas de escritório nas fases VII e VIII; a se 

gunda ministra somente o núcleo comum obrigatório. 

72 - Cada curso se estrutura por um Plano Operacional especifi 
co que tem de ser aprovado pelos órgãos pedagógicos da Coordena 
ção de Ensino Supletivo da Secretaria de Educa.ção. Mais adian 
te, sob o titulo "Centros de Estudos Supletivos, uma escola a 
berta", encontrar-se-â uma lista dos cursos de Suprimento ofere 
cidos pelos CES da rede oficial. -

73 - Não há cursos de suplência profissionalizante" como pensam 
alguns professores, mas apenas exames profissionalizantes. O 29 
grau regular "poderá ensejar habilitação profissional" (cf.$ 29 
do art. 49 da Lei Federal n9 7.044, de 18.10.82), mas isto não 
se deve confundir com supletivo,' como pensam alguns professo 
res, baseados no fato de que os cursos dessa categoria acolhem 
adultos e podem ser noturnos. Dar matricula a adultos e ser no 
turno caracterizariam ensino supletivo? Como se diferenciariam 
esses cursos dos supletivos? Fica ai a pergunta. 
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A seguir, teremos as estruturas curriculares dos cursos 

de suplência de 19 e 29 graus, dos cursos de qualificação of~ 

recidos pelos CES, dos exames de suplência de educação geral 

de 19 e 29 graus e dos exames de 29 grau profissionalizante. 

1. Cursos de suplência 

1.1 - De educação geral de .19 grau 

- Língua Portuguesa 

- Matemática 

- Ciências 

(Física, Química, Biologia e Programas de Saúde) 

- Geografia 

- História 

- Educação Moral e Cívica 

- Organização Social e política Brasileira (OSPB) 

1.2 - De educação geral de 29 grau 

- Língua Portuguesa 

- Matemática 

- Ciências Físicas e Biológicas 

- Geografia 

- História 

- Educação Moral e Cívica 

- Organização Social e política Brasileira (OSPB) 

- Língua Estrangeira 

2. Cursos de Qualificação a nível d~29 grau 

Excetuando-se o SENAI e o SENAC, oferecem-se, nos CES, po~ 

sibilidades de habilitações técnicas em duas especialidades: 

administração, na categoria de Auxiliar, e secretariado, na 

categoria de Técnico. 



3. EXames de suplência 

3.1 - De educação geral de 19 grau 

Língua Portuguesa 

Matemática 

- Ciências Físicas e Biológicas 

- Geografia 

- História 

- Educação Moral e Cívica 

- Organização Social e Política Brasileira (OSPB) 

3.2 - De educação geral de 29 grau 

- Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

- Matemática 

- Ciências Físicas e Biológicas 

- Geografia 

- História 

- Educação Moral e Cívica 

- Organização Social e Política Brasileira (OSPB) 

- Língua Estrangeira 

3.3 - De 29 grau profissionalizante 

.94. 

No presente momento oferecem-se possibilidades de habili

tações técnicas, através de exames, em quatro especialidades: 

transações imobiliárias, telecomunicações, eletrotécnica e en 

fermagem. 

Embora sejam todas elas a nível de 29 grau, somente as 

três primeiras conferem títulos de Técnicos, enquan~o a filtima 

confere o titulo de Auxiliar. 

Seguem-se suas estruturas curriculares. 

,; 



Técnico em Transações Imobiliárias 

- Economia e Mercados 

Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil 

- Operações ImO?~liárias 

- Organização e Técnica Comercial 

- Pireito e Legislação 

- Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa 

- Noções de Relações Humanas e ttica 

- Matemática Financeira 

- Problemas Sócio-econômicos Contemporâneos 

Técnico em TelecomÜnica"ções 

- Eletricidade 

- Análise de Circuitos 

Desenho 

- Organização e Normas 

- Telecomunicações 

- Eletrônica 

Técnico em Eletrotécnica 

- Eletricidade 

- Desenho 

- Organização e Normas 

- Mecânica 

- Máquinas e Instalações Elétricas 

Auxiliar de Enfermagem 

- Introdu~ão à Enfermagem/Higiene e Profilaxia 

- Enfermagem e Saúde Pública 

- Enfer~agem Materno-Infantil/Nutrição e Dietética 

- Enfermagem Neuropsiquiátrica 

- Enfermagem Cirúrgica 

- Enfermagem Médica/Anatomia e Fisiologia Humana 

.95. 

Agora passaremos aos Centros de Estudos Supletivos, que 

constituem a grande inovação introduzida a partir de 1976. 
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3.6.3 Centro de Estudos Supletivos, uma escola aberta 

Os educadores brasileiros têm encarado o ensino supletivo 

como um desafio. Por outro lado, tem-se constatado ser impossf· 

vel implementá-lo de forma satisfatória sem a utilização de 

meios e estratégias educacionais distintos dos tradicionais. 

Uma explicação para isso pode ser o fato de que as metodolo 

gias educacionais tradicionais são relativamente inconsistentes 

com a doutrina do ensino supletivo moderno. 

Objetivando-se reduzir esse descompasso entre a doutrina e 

as possibilidades concretas, criaram-se os Centros de Estudos 

Supletivos (CES) , que se caracterizam como escolas inteiramen 

te abertas e plenamente capazes de se ajustar aos avanços tec 

nológicos da vida moderna. 

Trata-se, realmente, de uma.escola inteiramente diferente 

dos estabelecimentos convencionais, sem freqüência obrigatória 

e sem horário rígido preestabelecido, destinado a preencher 

três funções supletivas: a suplência, o suprimento e a qualif! 

caça0. 

Os CES se distinguem da escola tradicional pelo uso de . 
novas formas de transmissão da educação, tais como o ensino peE 

sonalizado, que se caracteriza pelo atendimento individualiza 

do, levando em conta o ritmo normal de aprendizagem de cada 

aluno e sua disponibilidade de tempo. 

O ensino personalizado realiza-se pelo'método semi-indire 

to (professor/aluno/cabine-de estudo), em lugar do tradicional 

método direto (professor/aluno/sala-de-aula), com auxílio de 

multimeios instrucionais, entendendo-se multimeios como sendo 

o uso combinado ou simultâneo de modernas tecnologias educacio 

nais, tais como filmes', slides, bibliotecas e outras. 

Os conteúdos a serem estudados sao transmitidos ao(s) alu 

no(s) sob a forma de módulos instrucionais - definindo-se módu 

lo como a unidade de ensino do sistema CES - impressos em apo~ 
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tilas ou mini livros cuidadosamente planejados para estudo sem 
74 auxilio de professor. Assim, o estudo poderá tornar-se intei 

ramente livre, segundo a conveniência de cada aluno, não se 

prefixando quaisquer prazos para a conclusão da aprendizagem. 

( -' 

Em face da liberdade que esse sistema confere ao(s) alu 

no(s), liberdade essa configurada na flexibilidade de prazos, 

incumbe-lhe(s) exclusivamente a direção-do processo de aprend! 

zagem. Cabe-lhe(s), por exemplo, não só a iniciativa de procu 

rar(em) os orientadores de aprendizagem (nome do professor nos 

CES), quando necessário, mas também a iniciativa de se decla 

rar(em) apto(s) a se submeter à avaliação. 

Numa publicação do MEC, intitulada R~vitalização dos Cen 

tros de Estudos Supletivos, de 1983, lê-se o seguinte: 

"Para realizar esta proposição poderão 
ser utilizados a instrução personaliz~ 
da através de módulos, estudo dirigido 
em grupo, multimeios, instrução progr~ 
mada, dinâmica de grupo e outras técni 
cas pedagógicas, visando preparar o 
individuo para assumir a responsabili
dade de sua educação, oferecendo-lhe 
oportunidade de selecionar conteGdos 
mais Gteis à sua forma~ão e desenvo~ 
ver habilidades necessarias ao conv~ 
vio social ll

• 

Cpp. 19 e 20) 

74 - Embora se tenha definido módulo corno a unidade de ensino 
do sistema CES, convém destacar duas grandes caracteristicas 
suas: (1) a explicitação e evidenciação dos objetivos educaci 
onais nele contidos e (2) sua orientação no sentido de valorT 
zar a autodidaxia. Em nenhum aspecto do ensino regular sao 
essas duas caracteristicas tão desenvolvidas quanto nos módu 
los instrucionais dos CES. 
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Cada módulo instrucional deve ser assimilado em pelo me

nos .80% dos objetivos educacionais propostos, garantindo-se ao 

aluno três oportunidades de avaliação, entre as quais terá ele 

toda a assistência disponivel. Ressalte-se que, além da assis 

tência pedagógica de rotina, é possivel também obter-se assis 

tência psicológica. 

Assim, diz-se que a implantação dos CES representa a sai 

da do campo da escola-endereço para o terreno da escola-função, 

onde o prédio escolar funciona como um verdadeiro centro de 

comunidade, sistematizando e controlando os meios de comunica 

ç5es utilizados na transmissão da aprendizagem (cf. Augusta Ni 

gr i , 19 81. : 25). 

Considerando-se a meta qualitativa dos CES -·80% dos obj~ 

tivos educacionais propostos - em comparação com o ensino reg~ 

lar e com o supletivo convencional, cujas metas dificilmente 

ultrapassam 50% dos objetivos propostos, chega-se à conclusão 

de que os CES se propõem oferecer um ensino de alta qualidade. 

Comprovar essa afirmação, entretante, não faz parte dos obj~ 

tivos desta monografia. 

FREQU~NCIA 

Quanto à obrigatoriedade de freq~ência, verifica-se uma 

grande flexibilidade, de acordo com a função supletiva e com o 

tipo de curso que esteja sendo ministrado. 

Dentro da função de suplência, apenas exige-se que o alu 

no compareça ao CES uma vez por quinzena, no minimo, ou quat~o 

vezes .no espaço de dois meses. No caso das outras funções (s~ 

primento e qualificação), nada se pode antecipar, devendo-se 

condicionar a freq~ência à especificidade de cada curso. 

;-' , 
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METODOLOGIAS E FORMAS DE AVALIAÇÃO 

As metodologias e as formas de avaliação utilizadas nos 

Centros de Estudos Supletivos variam de acordo com os cursos 

que estejam sendo ministrados e com as funções supletivas nas 

quais eles se enquadrem. 

No caso da função de supl~ncia, utiliza-se, "basicamente, 

a (metodologia) semi-indireta, na forma de blocos de material 

auto-instrucional com o conteúdo de diversas disciplinas" (cf. 

Plano de Funcionamento dos CES, p .. 15). Sempre que possível,oE 

ganizam-se também pequenos grupos de estudo sob a assistência 

de um professor-orientador. 

Na função de suprimento utilizam-se tanto as metodologias 

semi-indiretas quanto as diretas, na forma de aulas, seminári

os, círculos de estudos e outras. 

Quanto à avaliação, que é imprescindível nas funções de 

supl~ncia e qualificação, porém di~pensãvel na função de suprl 

mento, dependendo do curso, recomenda-se seja feita sempre 

no-processo. O Plano Operacional de todo curso supletivo, qual 

quer que seja a função na qual est~ja enquadrado, deve especl 

ficar a forma de avaliação de aprendizagem. 
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CURSOS OFERECIDOS PELOS CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS .QUE SE 

ENCONTRAM EM FUNCIONAMENTO ATUALMENTE 

- Alemão 

- Artes Cênicas 

- Artesanato 

- Cartazismo 

- Desenho 

- Desenho Ticnico 

- Economia de Alimentos 

- Espanhol 

- Física 

Francês 

- Inglês 

- .Interpretação de Textos 

- Laboratório de Redação 

- Língua Portuguesa 

- Matemática 

- Noções de Direito e Legislação 

- Oficina Literária 

- OSPB 

- Pintura em Tela 

- Preparatório Para Exame Supletivo 

- Relações Hu~anas no Trabalho' 

- Revisão de Textos 

-Cumpre esclarecer que os cursos acima nao sao todos ofere-

cidos por cada·um dos Centros de Estudos Supletivos, mas distri 

buídos entre os 9 já em funcionamento. 

Por se tratarem de cursos enquadrados na função de supr~ 

mento, que se caracteriza' pelas idéias de atualização, aperfei 

çoamento, reciclagem, educação permanente, educação continuada 

ou outro nome que porventura se lhe queira da'r, os certificados 

de conclusão a que tais cursos dão direito não têm validade p~ 

ra o prosseguimento de estudos em caráter regula~. 

A seguir analisaremos os resultados do ensino supletivo 

avaliando o seu papel d~ntro da política estadual de educ~ção e 

sua importância como instrumento de mudança. 



4. O SUPLETIVO EM FACE DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Este capItulo tenta analisar o ensino supletivo do Rio de 

Janeiro de duas maneiras: a primeira delas consiste na avalia 

ção de seu pape~ dentro da polItica estadual de educação; e a 

segunda diz respeito à sua importância como instrumento de mu 

dança nos padr6es tradicionais de transmissão de educação. 

Objetivando compreender o seu relacionamento com o meio am 

biente no qual está inserido, idéia que se concretiza através 

da identificação de seus elos institucionais, entendidos estes 

como sendo as relações interorganizacionais, procurar-se-á ex 

plicitar as possiveis inovações por ele desenvolvidas e intro 

duzidas no meio ambiente, desde que delas haja resultado ou ve 

nham a resultar mudanças qualitativas na atividade educacional. 

Em outras palavras, tentar-se-á inseri-lo no Sistema Estadual 

de Educação e analisá-lo como um subsistema. Na seção 4.3,onde 

se analisam seus resultados, encontra-se a maior parte do de 

senvolvimento aqui esboçado. 

Por outro lado, em face da necessidade de delimitação de 

seus objetivos, da necessidade de conhecimento de seu meio am 

biente e da necessidade de conhecimento de seus elos instituci 

onais, os quais lhe permitem introduzir tais mudanças, cumpre 

analisá-lo como um sistema. Sem perder de vista a noção de sub 

sistema aqui esboçada, far-se-á tal análise de acordo com o mo 

delo proposto no capItulo de revisão da literatura. 

4.1 Parâmetro Estruturais do Modelo de Análise 

Nosso modelo de analise enfatiza num sistema os seguintes 

parâmetros básicos: insumos (que se dividem em demandas e ap~ 

io), mecanismos ou processos de conversão, produtos, também 

. considerados como os resultados dos objetivos organizacionais, 

proc-:esso de retroalimentação ou feedback e meio ambiente. 
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Insumos s~o f~tores ou recursos de natureza diversa que 

provêm do meio ambiente e se introduzem no processo de COTIver 

sao para serem transformados em produtos. Dentro dos mecanismos 

de convers~o os insumos sofrem a açio transformadora de deter 

minadas estrutu'-~S ou processos internos, convertendo-se em 

produtos. 

Tentando definir insumos, Sharkansky (1974: 6) afirma 

que eles "compreendem: solicitação de uma política, recursos, 

apoio, oposiçio ou indiferença ante a ação dos administrado 

res" • 

-No meio ambiente, onde os produtos sao lançados para con 

sumo, outras estruturas procedem a sua avaliação e canalizam 

informações sobre eles de volta ao sistema, fenômeno que se de 

fine como sendo o processo de retroalimentação ou feedback, cu 

ja função ~ possibilitar ao sistema a realização do controle de 

resultados, permitindo-lhe modificar rumos e corrigir desvios. 

Por meio do processo de retroalimentação o sistema admi 

nistrativo tomaconhecirnento das influências que seus produtos 

exercem sobre o meio ambiente, influências essas que podem re9. 

rientar os vários fluxos de insumos, tais como as demandas, os 

recursos e as manifestações de apoio e/ou oposiçio. 

Referindo-se ao processo de feedback, Sharkansky (op.cit., 

p. 9) afirma que "os grupos de clientela e os legisladores es 

tio' sempre fazendo algum esforço para conseguir que os admini~ 

tradores mudem sua política e suas decisões sobre casos part~ 

culares". Assim, o processo de feedback é um importante insumo 

para muitds tomadas de decisão, embora não seja fácil utili 

. zá-lo satisfatoriamente, devido à dificuldade de se recolher 

informações suficientes e adequadas para uma avaliação confiá 

. vel do meio ambiente. 
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INSUMOS DO SUPLETIVO 

No caso do ensino supletivo do Rio de Janeiro, identifi

cam-se como seus insumos: (1) sua estrutura organizacional; 

(2) os recursos financeiros provenientes do Ministério da Edu 

caça0 e da quota estadual do sal~rio-educaç~o; (3) as prete~ 

soes do público beneficiado por seus programas; e (4) as deci 

soes das autoridades educacionais, tanto estaduais como fede 

rais. 

Subdividindo-os nas categorias de demanda e apoio, clas 

sificam-se como suas demandas:" as legislações federal e esta 

dual sobre a educação de adolescentes e adultos, a politica 

educacional brasileira, a politica educacional do Estado do 

Rio de Janeiro, as reivindicações sociais por educação e a ne 

cessidade de mão-de-obra suficientemente treinada para asse 

gurar o nivel de produtividade desejado pelo sistema produti

vo da economia brasileira. Na categoria de apoio, cujos itens 

possibilitam ou facilitam o processamento das demandas, inclu 

em-se as doações de equipamentos (item reduzidissimo, quase 

"inexpressivo) e a cessão de instalações para o funcionamento 

dos cursos. 

Este segundo item é de grande significação, haja vista 

que a maior parte das EEES acham-se instaladas em prédios ce 

didos, sendo a maioria deles pertencentes ao Municipio, os 

quais funcionam como escolas regulares durante o dia e como 

escolas supletivas no turno da noite. 

Além desse apoio material, cita-se também o apoio finan 

ceiro. As despesas de manutenç~o (excluindo-se a folha de p~ 

gamento, que é totalmente custeada pelo Estado) foram da or 

dem de Cr$ 516,9 milhões em 1983 e Cr$ 981,95 milhões em 1984. 

Desses totais, Cr$ 182,2 milhões em 1983 e Cr$ 374,25 milhões 

em 1984 foram financiados pelo Ministério da Educação. Ores 

tante, como já ãissemos, foi financiado pela quot~ estadual do 

salário-educaç~o. 
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MECANISMOS DE CONVERSÃO 

- -Mecan~smos ou processos de conversa0 sao os orgaos trans 

formadores de insumos em produtos. Comp6em os mecanismos ou 

processos de convers~o as estruturas burocriticas que integram 

os virios órg~os administrativos, as normas organizacionais,as 

decis6es administrativas e as ~ções ou atividades de toda or 

dem desenvolvidas no interior do sistema administrativo. 

No caso do supletivo, entende-se como mecanismos de con 

versão tanto as decisões e ações administrativas quanto o se 

guinte conjunto de órg~os: a C60rdenaç~0 de Ensino Supletivo 

da Secretaria Estadual de Educaç~o, as EEES, os CES, as entida 

des conveniadas (SENAC, SENAI etc.) e os Núcleos Avançados su 

bordinados aos CES. 75 

PRODUTOS 

A categoria de produto inclui tudo aquilo que emerge do 

processo de convers~o. No caso do ensino supletivo conside 

ram-se como seus produtos os resultados de seus objetivos. E~ 

tes s~o identificados e avaliados na seç~o 4.3 deste capítulo. 

MEIO AMBIENTE 

Considera-se· meio ambiente o espaço no qual se realizam 

inúmeras interações (de natureza econômica, política, social 

etc.) que influenciam o comportamento do sistema supletivo e 

75 - Os Núcleos Avançados encontravam-se em implantac~o na épo 
ca em que esta pesquisa foi realizada. Tais Núcleos são estabe 
lecimentos escolares subordinados aos CES, dos quais consti 
tuem prolongamentos, funcionando em locais onde n~o seja possI 
vel instalar um CES. N~o devem, portanto, ser confundidos com 
os Núcleos Educacionais. Estes constituem divisões administra 
tivas dos Centros Regionais de Educação (CRE's), que não sao 
estabelecimentos de ensino, mas departamentos da Secretaria 
Estadual de Educação. 
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sao por ~le influenciadas. Uma caracterIstica importante do 

meio ambiente e que sobre suas variáveis o sistema supletivo 

não detem qualquer controle, seja direta ou indiretamente. 

Parsons coreitua ambiente de uma organização como sendo 

. "os outros subsistemas de um sistema maior ( ••. )",76 enquanto 

Sharkansky (1974: 6) inclui como "parte do ambiente o público 

beneficiado pelos programas políticos, um mercado que 

custos para as mercadorias e serviços a serem consumidos 

um programa, grupos de "interesses e membros do público e 

fixa 

por 

de 

unidades do governo que ap6iam ou se op6em a uma polItica". 

No presente caso, considerando-se o Sistema Estadual de 

Educação como o "sistema maior", define-se como ambiente do 

sppletivo o espaço de atuação do Conselho Federal de Educação 

na polItica educacional do. Rio de Janeiro, o do Conselho Esta 

dual de Educação, o da Secretaria Estadual de Educação, o das 

instituições educacionais particulares e o do empresariado co 

mercial e industrial local. 

Enquanto os quatro primeiros influenciam o supletivo atra 

vês do estabelecimento de normas e padr6es de resultados, as 

instituições educacionais privadas o influenciam mediante a 

competição pela mesma clientela e o empresariado o influencia 

demandando seus produtos, sob a forma de mão-de-obra treinada. 

O setor universitário, que retira do supletivo uma boa parte 

de sua população-alvo, também exerce sobre ele alguma influên 

cia~ 

4.2 Identificação do sistema de ensino supletivo do Rio 

de Janeiro 

Nossa conceituação de sistema destaca as idéias de cons 

truto ou construção analítica e a possibilidade de poderem 

76 - Ver Talcott Parsons, "Sugestões para um tratado sociol6gi 
co da teoria de organização", in Organizações Complexas, compI 
lado por Amitai Etzioni (São Paulo: Editora Atlas, 1978),p.46-
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elas ser aplicadas a conjuntos de elementos ou segmentos "de 

uma determinada realidade, desde que entre suas partes compQ 

nentes se consiga estabelecer relaç5es de interdepend~ncia" e 

mecanismos de interação e bloqueios capazes de orientar suas 
-açoes para objetivos comuns. 

o ensino supletivo do Rio de Janeiro apresenta-se com 

tais caracteristicas, pois se constitui de um conjunto de ati 

vidades educacionais que não se enquadram no sistema de ensino 

regular, mas convergem com ele na busca de certos objetivos.E!!! 

bora não se enquadrando no sistema regular, tais atividades não 

constituem uma linha de educação totalmente isolada, poi~ co 

nectam-se com aquele sistema em vários p~ntos, garantindo , 

assim, a impossibilidade de ser reeditado o dualismo a que se 

f ' A ~, " F d d A" d 77 re erlam nlSlO Telxelra e ernan o e zeve o. 

Sobre este tema da dualidade, manifestou-se o Conselho Es 

tadual de Educação, em memorável Parecer, no qual 11 fundamenta 

normas para o Ensino Supletivo". Suas palavras são as segui~ 

tes: 

"Mais grave ainda seria o isolamen 
to se, em conseqü~ncia, viessem a 
configurar os dois, um em face do 
outro, alguma forma de dualismo 
( •.• ) ". (Parecer, 9j76-CEDERJ) 

Colocada a questão nesses termos, torna-se, fácil compree!! 

der que o ensino supletivo do Rio de Janeiro con?titui um sUb 

sistema do Sistema Estadual de Educação. E como " subsistema, 

possui os mesmos parâmetros estruturais do sistema de que faz 

parte, equivalendo isso a dizer que se pode analisá-lo também 

como um sistema. 

Em diversos documentos oficiais encontra-se presente essa 

idéia do ensino supletivo como sistema. O Parecer 9j76-CEDERJ, 

por exemplo, ao considerá-lo como uma síntese de atividades, 

77 - Veja o capo 3, item 3.2, ~esta monografia. 
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coloca-o dentro de nossa concei.tuação de sistema. Eis suas p~ 

lavras: 

liA síntese, em sua grande abrangên
cia, congrega, nessa categoria, todo 
um conjunto, entre cujas partes exis 
te analogia, passando a constituir o 
Ensino Supletivo um sistema e, como 
tal, com a necessária coerência in 
trínseca, não obstante a variedade 
que diríamos acidental ou circunstan 
cial de suas formas". 

Desse modo, pode-se concluir que conhecê-lo equivale a 

identificar os par~metr6s estruturais do Sistema Estadual de 

Educação. Quanto ao conhecimento deste último, entende-se ser 

suficiente esclarecer que ele se compõe dos serviços educacio 

nais públicos e privados que têm como objetivo a "formação in 

tegral do homem, dentro de uma concepção realmente humanista" 

(cf. Supletivo-8S, p. 6). 

Releva destacar a ação do Estado, uma vez que a ele incu~ 

be a missão de "defender a formação integral da personalidade 

do educando, que deverá atingir a auto-realização, a prepar~ 

çao para o trabalho e o preparo para o exercício consciente da 

cidadania" (op. cit.). 

o Sistema Estadual de Educação, tal como o Sistema Nacio 

nal de Educação, assenta em dois componentes básicos: o siste 

ma de ensino regular e o sistema de ensino supletivo. 

Enquanto o sistema regular se caracteriza por absorver a 

população em idade escolar definida como sendo aquela que 

vai dos 7 anos aos 14 anos o sistema de ensino supletivo se 

caracteriza por absorver a população de adolescentes e adultos 

que nunca estiveram na escola regular ou que dela se ausenta 

ram antes de completar um determinado ciclo de escolarização. 

Ressalte-se, por outro lado, que, contrariamente ao que 

normalmente se tende a admitir, suas funções e finalidades não 
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se esgotam em atender aos que nao concluíram sua escolarização 

ou não foram à escola regular na idade própria, mas estende-se 

da.alfabetização à pós-graduação universitária. 

Em outras ~alavras, o ensino supletivo constitui-se num 

tipo de educação voltada não somente para o atendimento a ado 

lescentes, mas também para o atendimento a adultos 

complementação de estudos de educação geral, de 

profissional e de atualização, em níveis diversos 

dade (cf. Carballo, 1984: 14). 

4.2.1 Fases do supletivo do Rio de Janeiro 

que buscam 

habilitação 

de escolari 

Analisando-se a evolução histórica do ensino supletivo do 

Rio de Janeiro, distinguem-se nitidamente duas grandes fases: 

urna que se estende dos anos 40 ao início da década de 70 e ou 

tra que tem início com a promulgação da Lei Federal n? 5.692/71, 

prolongando-se até os dias de hoje. É a análise desta segunda 

fase que constitui o objeto de estudo desta monografia. 

Cumpre destacar que seus objetivos básicos t~m permaneci

do mais ou menos constantes. Por isso, t~m eles funcionado. corno 

elos de ligação do passado com o presente. Onde está a explic~ 

ção disso? Certamente no fato de que, atualmente, tanto quanto 

no passado recente, perseguem-se mais ou menos as mesmas metas 

sociais e econômicas que o país se propôs realizar quando do 

lançamento da ideologia do desenvolvimento corno diretriz de 

ação·política. 

4.2.2 Identificação de objetivos organizacionais 

Os objetivos de urna organização complexa traduzem as re 

lações desejadas entre ela e o seu meio ambiente. Assim, nenhu 

~a tentativa de fixá-los logrará ~xito, a não ser em espaços de 

tempo extremamente diminutos, durante os quais as mudanças ambi 

entais não se revelem significativas. 
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Por outro lado, a fim de que possamos utilizá-los como 

padrões de avaliação de desempenho organizacional, é necessá 

rio torná-los invariáveis por algum tempo. Thompson & McEwen 

têm sobre este assunto a seguinte opinião: 

"O problema da fixação do objetivo( ... ) 
consiste essencialmente, na determina 
ção de uma relação da organização com a 
sociedade a qual, por sua vez, se torna 
uma questão do que a sociedade ou os 

. elementos dela desejam que seja feito 
ou possam ser persuadidos a apoiar".78 

Tentaremos aqui delimitar os objetivos do ensino suplet! 

vo do Rio de Janeiro, esclarecendo, antes de mais nada, que 

nao lhe compete formular medidas de política educacional. 

No âmbito estadual a política educacional global é atri 

buição da Secretaria Estadual de Educação e Cultura (cf. Educa 

ção-83, p. 19) e é implementada pelo Departamento Estadual de 

Educação, órgão integrante da estrutura administrativa daquela 

Secretaria. 

Formado por 12 Coordenações (Pré-escolar, 19 grau, 29 

grau, Supletivo, Educação Física, Educação Especial, Nutrição 

Escolar, Supervisão Educacional, Orientação Educacional, Moral 

e Civismo e Assistência ao Educando), o Departamento de Educa 

çao procura implementar a política educacional do Estado de 

acordo com as seguintes diretrizes de atuação. 

- Ampliação das oportunidades educacionais 

- Adequação da ação educativo-cultural às peculiaridades 

regionais 
-- Desenvolvimento de uma açao educativo-cultural integra 

da 

78 - Cf. James D. Thompson & William J. McEwen, "Objet.ivos or 
ganizacionais e ambiente", in Organizações Complexas, compil~ 
do por Amitai Etzioni (São Paulo: Editora Atlas, 1978), p. 178. 
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Incentivo ~ participaçâo comunitâria 

Introdução de mudanças significativas nos conteúdos cur 

riculares e nas tecnologias educacionais 

- Valorização da função docente 

Aperfeiçoamento da estrutura administrativa 

Intensificação,de uma programaçao flexível, participan

te e integral. 

As diretrizes acima servem de base para a formulação dos 

órgãos componentes do Departamento. Os objetivos da Coordenação 

de Ensino Supletivo, que é um dentre aqueles órgãos, encontram

se na publicação Educação-a3 e são aqui utilizados como sendo 

os próprios objetivos do sistema supletivo. 

A seguir apresentamos um resumo das pâginas 29 e 30 daqu~ 

la publicação, definindo como objetivos do supletivo uma condeg 

sação das metas, objetivos e estratégias da Coordenação de Ensi 

no Supletivo. 

OBJETIVOS DO ENSINO SUPLETIVO DO RIO DE JANEIRO 

a) Proporcionar oportunidades educacionais a adolescentes 

e adultos que não concluiram sua escolarização ou não 

a tiveram na idade própria 

b) Suprir a escolarização regular através de cursos que 

utilizem metodologias e tecnologias especiais 

c) Promover atendimento educacional a adolescentes e adul 

tos em suas necessidades de qualificação e/ou habilita 

çao profissional ou suprimento 

d) Reconhecer escolarização obtida fora do processo de en 

sino regular, utilizando-se, para isso, das três formas 

seguintes: testes de suficiência, exames de suplência 

de educação geral e exames de suplência de educação pr~ 

fissionalizante 
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e) Contribuir para o "aumento da produtividade e da rent~ 

bi1idade do Sistema", mediante a capacitaç~o de recur

sos humanos. 79 

4.3 Apresentaç~o e Análise de Resultados 

4.3.1 Participação das EEES e dos CES 

Para cumprir seus objetivos, conta o ensino supletivo , 

através de sua Coordenaç~o, com mais de 700 escolas de 19 grau 

-- as chamadas EEES, sendo 312 no Município do Rio e 410 no 

restante do Estado -- e 9 Centros de Estudos Supletivos (CES) , 

todos localizados na zona urbana do Município do Rio. 

Os CES desempenham as funções de Qualificaç~o, Suplência 

de 19 e 29 graus. e Suprimento, enquanto as EEES desempenham a 

funç~o de suplência de alfabetização e 19 grau. 

Os dados estatisticos mais atualizados informam que du 

rante o ano de 1984 atenderam-se nas EEES 161.957 alunos de 

19 grau (excluindo alfabetizaç~o),-sendo 92.084 no Municipio 

do Rio e 69.873 no restante do Estado. Para isso, utilizaram

se 5.454 professores (computando-se. somente os que efetivamen 

te regeram classes durante o ano), sendo 2.988 no Municipio do 

Rio e 2.466 no restante do Estado. 

Segue-se um Quadro demonstrativo da evoluç~o do -numero 

de escolas supletivas (EEES), professores-regentes e alunos de 

suplência de 19 grau durante os 6 últimos anos. Tendo em vista 

que esses números variam 4 vezes por ano (em março, junho,ago~ 

to e novembro), tomou-se como base o mês de março de cada ano, 

por coincidir com o inicio do ano letivo. 

79 - Estes objetivos foram condensados das páginas 29 e 30 da 
publicac~o Educação-83, da Secretaria de Educação do Rio de 
Janeiro. 



·112. 

QUADRO 4.1 

'~lOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESCOLAS, PROFESSORES-REGENTES E ALUNOS DE 

SUPL~NCIA DE 19 GRAU NO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO E DEMAIS MU 

NIC1PIOS DO ESTADO, NO PERíODO 1979-84 

Município do Rio .. , . Estado 
Anos 

Escolas Professores Alunos Escolas . Professores Alunos 

1979 326 2.983 94.824 448 2.323 59.539 

1980 321 3.002 98.497 427 2.409 67.822 

1981 323 2.968 92.792· 404 2.397 63.648 

1982 323 2.992 94.424 410 2.446 66.075 

1983 318 2.906 91.883 424 2.646 66.153 

1984 312 2.988 92.084 410 2.466 69.873 
I I 

Fonte: Setor de Estatística da Coordenação de Ensino Supleti

vo da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

~ 

A seguir teremos um Quadro demonstrativo do numero de alu-

nos matriculados nos CES. Os números relativos aos CES são mais 

modestos do que os relativos às EEES. 'Isso se explica por que 

os CES ainda estão em fase de expansão. Supõe-se, inclusive,que, 

por constituírem eles uma inovação educacional (o primeiro CES 

foi instalado em 1976), não chegaram ainda ao conhecimento do 

pÚblico, em escala satisfatória. Se eles fossem mais divulgados, 

i possível que sua utilização se intensificasse. 
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QUADRO 4.2 

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CES, ENGLOBANDO CURSOS 

DE SUPRIMENTO L 'SUPL~NCIA DE 19 GRAU NO 29 SEMESTRE DE 

1984 E 19 SEMESTRE DE 1985. 

CENTROS DE ESTUDOS 29, Sem./84 19 Sem./8S 

SUPLETIVOS 19 grau Suprim. 19 grau Supri. 
, , , , , , , , ' 

Casa do Marinheiro 252 8 40 14 

Instituto de Educação 573 67 567 63 

SENAI 240 93 243 115 

Madureira 311 - 326 -

Leblon 261 268 305 268 

Caxias 950 59 1.300 47 

Niterói I e 11 599 785 507 641 

Petrópolis 185 - 244 -

Fonte: Setor de Educação Não-formal da Coordenação de Ensi 

no Supletivo da Secretaria Estadual de Educação. 

O 29 grau encontra-se em projeto (salvo no CES da Casa 
, 

do Marinheiro, onde já está em funcionamento, tendo atendido 

552 alur.os no 29 semestre de 1984 e 447 no 19 semestre de 

1985), prevendo-se sua implantação para o inicio de 1986, de 

pendeI)do de aprovação do Conselho Estadual de Educação. 

Quanto aos alunos matriculados na função de Suprimento, 

deve-se esclarecer que no momento em que se realizou esta 

pesquisa eles se distribuiam pelos seguintes cursos: Ingl~s, 

Franc~s, Alemão, Espanhol, Interpretação de Textos, Laborat§. 

rio de Redação, Preparação para os Exames Supletivos, Dese

nho Técnico, Artesanato, Artes Cênicas e Pintura em Tela. 
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Ressalte-se, ainda, que a relaç~o acima ~ inteiramente 

aleat6ria, isto ~, n~o reflete qualquer ordem de prefer~ncia. 

Em 1985, considerando-se somente os cursos em que houvesse 

ma'is de 50 alunos, a 'ordem de prefer~ncia era a seguinte: In 

glês (436 alunos), Franc~s (250 alunos), Espanhol (199 alunos), 

Preparaç~o Para(Js Exames Supletivos (77 alunos) e Alem~o 

(51 alunos). O número de alunos dos demais cursos variava en 

tre' 5 (em Revis~o de Textos) e 30 (em Laboratório de Redaç~o). 

4.3.2 participaç~o dos exames de suplência 

a) Exames de educação geral de 19 grau 

Al~m do número de alunos de 19 grau que normalmente sao 

recuperados (se é que podemos nos expressar nesses termos) p~ 

las EEES e pelos CES, deve-se adicionar aqueles que se subme 

tem a exames de suplência. Mas aqui há uma dificuldade: como 

as inscrições para os exames se fazem por disciplina, elas n~o 

refletem exatamente o número de candidatos efetivamente inseri 

tos. 

Em termos de exames, o numero de candidatos, al~m de ser 

de dificil apuraç~o -- porque muitos alunos prestam provas de 

a'lgumas disciplinas e n~o de outras -- não tem grande signif,!, 

cada. 

~ 

Por outro lado, tendo-se em vista que o numero de inseri 

çoes por disciplina fornece uma aproximaç~o, embora grosseira, 

do número de candidatos, e levando-se em conta que este traba 

lho tem de ser concluído num prazo extremamente curto, conside 

rou-se desnecessário realiZar um levantamento rigoroso daquele 
~ 

numero. 

Deve-se esclarecer, também,que cada exame de educaç~o 

geral se compõe de sete provas, sendo uma para cada discipl,!, 

na, mas n~o é obrigatório ser aprovado em todas elas de uma 

única vez. Pode-se eliminar parte das disciplinas num exame e 
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deixar o resto para o exame seguinte, explicando-se, assim, 

por que muitos alunos se inscrevem numas e nio em outras. 

Considerando-se que tais exames se realizam duas vezes por 

ano, sob o contr~le da Coordenaçio de Ensino Supletivo, vejamos, 

no Quadro 4.3, a título de exemplificação, os dados numéricos 

relativos aos quatro últimos exames de suplência de educação ge 

ral de 19 grau. 

QUADRO 4.3 

CANDIDATOS POR DISCIPLINA AOS EXAMES DE SUPL~NCIA DE EDUCAÇÃO 

GERAL DE 19 GRAU NO RIQ DE JANEIRO ENTRE O 29 SEMESTRE DE 1982 

E O 19 SEMESTRE DE 1984 

DISCIPLINAS 29 Sem./82 19 Sem./83 29 Sem./83 19 Sem./84 

Português 3.164 2.671 2.021 1.999 

História 3.498 2.927 2.006 2.072 

Geografia 2.927 2.759 2.271 2.072 

OOPB 2.583 1.955 1.525 f 1.615 

Educ. furaI e Cívica 2.487 2.096 1.536 1.549. 

Ma.temãtica 4.553 3.494 2.730 2.714 

Ciências Fís. e Bi.ol. 3.630 3.180 2.419 

I 
2.432 

Fonte: Setor de Estatística da Coordenaçio de Ensino Supletivo 

da Secretaria Estadual de Educaçio do Rio de Janeiro. 

A pyocura dos exames de suplência de educação geral de 

29 grau, é maior do que a do 19 grau, conforme veremos no Qua

dro 4.4 
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b) Exames de educação geral de 29 grau 

Um número bem mais elevado de candidatos se inscrevem 

para os exames de suplência de 29 grau. Não se conhecem com 

segurança as reais causas desse fenômeno. Sabe-se, entretanto, 

que pelo menos três fatores podem concorrer para isso. Um de 

les é o próprio exame de 19 grau, que viabiliza a promoção de 

um grande número de alunos do 19 para o 29 grau; outro pod~ 

ria ser a abreviação da permanência do aluno no sistema reg~ 

lar, em função da necessidade pessoal de ingressar no mercado 

de trabalho; e finalmente um terceiro poderia ser o fato de 

que é legalmente possivel prestar exame de 29 grau, na categ~ 

ria de educação geral, sem ter concluido o 19 grau. 

Segue-se um Quadro demonstrativo das inscrições por di~ 

ciplina nos exames de 29 grau, na categoria de educação geral, 

realizados a partir do 29 semestre de 1982 até o 19 semestre 

de 1984. Nesses exames, além das 7 disciplinas constantes do 

exame de 19 grau, inclui-se também uma prova de lingua estran 

geira, a escolher entre Inglês, Francês ou Espanhol. 



QUADRO 4.4 

EX&~ES DE SUPL~NCIA DE EDUCAÇÃO GERP.L DE 29 GRAU 

NOMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS POR DISCIPLINA 

29 SEM./82-19 SEM./84 

.117. 

DISCIPLINAS 29 Sem./82 19 sem./83 29 Se.1l./83 19 Sem./84 

Português 8.167 7.617 5.813 5.606 

História 9.812 9.388 7.162 6.744 

Geografia 8.404 7.957 6.016 5.887 

OSPB 6.212 5.567 4.659 4.201 

Etluc .t-bral e cí v . 5.728 5.234 4.374 3.842 

Materrática 9.364 7.381 6.556 6.796 

Ciências 14.491 13.764 11.225 11.007 

Inglês 5.930 5.197 4.138 4.136 

Francês 764 680 509 529 

Espanhol 5.172 5.000 I 3.552 3.325 

Fonte: Setor de Exarres da Coordenação de Ensino Supletivo da Secretaria 

Estadual de Educação. 

Observa-se no Quadro acima que a disciplina Ciências dest~ 

ca-se por seu elevado número de inscrição. Tal fenômeno nos p~ 

receu explicar-se em função do elevado índice de reprovaç6es ve 

rificadas nessa matéria. O insucesso na prova de Ciências - pen 
~ 

savamos - levaria os alunos a repeti-la seguidamente, enquanto 

as outras provas já teriam sido vencidas. 

Contudo, os dados mostram que essa hipótese é insubsisten

te, pois existem disciplinas (Matemática, História, Geografia , 

por exemplo) que também "apresentam elevados índices de reprova

çoes, sem, no entanto, mostrarem um índice tão dis-
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'par de inscrições. Os' percentuais de reprovaçao em cada disci 

p1ina estão no Quadro 4.5. 

Em face do Quadro anterior, vale a pena destacar que 

cláudio Moura Castro (1980: 16) encontrou números totalmente 

discrepantes pa:~ os anos 1973-75. Segundo aquele autor, o 

total de inscritos em 1973 foi da ordem de 27.651; o total 

de 'julho de 1974 foi de 33.860; o total de janeiro de 1975 

foi de 41.486 e o total de julho de 1976 foi de 60.809. 

Face a essa discrepânciatã'o acentuada entre o número 

de candidatos inscritos em 1975 e o número de inscrições por 

disciplina de 1982 a 1984, levanta-se a hipótese de que menos 

candidatos estejam tentando o supletivo, atualmente, no Rio 

de Janeiro. Por que isso? ~ uma questão a ser investigada. Na 

opinião de algumas funcionárias do setor de exames de Coorde

nação de Ensino Supletivo, isso se deveria ao fato de que at~ 

almente outros Estados também realizam exames de suplência. 

Assim, os candidatos de outros Estados nao mais precisariam 

vir prestar exames no Rio. Entretanto, nao existem quaisquer 

evidências que comprovem essa hipótese. 

De qualquer modo, os números apresentados na Tabela ant~ 

rior revelam que o ensino supletivo do Rio de Janeiro possui 

uma clientela extremamente significativa. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que uma parte considerá

vel dos candidatos se abstém de comparecer às provas. Para 

exemplificar, tomemos o último exame de educação geral de 

29 grau, cujas percentagens de não-comparecimento às provas 

foram as seguintes: 20% em Português, 29% em História, 19% em 

Geografia, 21% em OSPB, 27% em Educação Moral e CIvica, 29% 

em Matemática, 18% em Ciências FIsicas e Biológicas, 32% em 

Inglês,' 31% em Francês e 30 % em Espanhol. 

Seguem-se os Quadros demonstrativos dos totais de candi

datos que efetivamente prestaram prova no peri6do compre

endido entre o 29 semestre de 1982 e o 19 semestre de 1984. 



QUADRO 4. 5 

TOTAL DE CANDIDATOS POR DISCIPLINA QUE PRESTARAM EXAMES DE SUPL~NCIA 

DE 29 GRAU ENTRE O 29 SEMESTRE DE 1982 E O 19 SEMESTRE DE 1984 

.29 Sem./82 .19 sem./83 . 29 Sem./83 19 Sem./84 
DISCIPLINAS 

C I A R C A R C A R C A 

í 
Português 6687 3375 3312 6168 3392 2776 4684 2014 2670 4449 2204 

História 8185 2510 5675 5573 2284 3289 4752 1900 2852 4806 1532 

Geografia 6727 2633 4094 6574 3089 3485 4893 2101 2792 4762 3157 

OSPB 4308 3884 424 4313 3536 777 3474 2659 615 3298 12723 
Educação fural e Cívica 3941 3476 465 3429 3154 275 2918 2626 292 2806 2429 

.M3. ternã tica ·6378 5097 1281 4883 2148 2735 4539 2176 2361 4851 548 

Ciências 11809 1619 10190 11352 13973 17379 9133 3013 6120 oI 9010 813 

R 

2245 

3274 

1605 

575 

623 

4303 

8197 
I Inglês 4155 962 3193 3087 I 987 2100 . 2.€:i28 919 1709 I 2795 I 495 I 2300 

Francês 559 193 366 437 

Espanhol 3963 1372 2591 3497 
OI 

. 
·1 --_ .. --- ---- ------ -- I· 

C: n9 de alunos que corrpareceram para prestar prova 

A: n? de alunos aprovados 

R: n? de alunos reprovados 

147 290 343 116 227 367 38 329 

1433 2064 2429 923 1506 2343 84 2529 

I I 
I 

Fonte: Setor de Exames da Coordenação de Ensino Supletivo da Secretaria Estadual de Educação; 

~ ..... 
~ 
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QUADRO 4.6 

NOMERO DE CANDIDATOS POR DISCIPLINA E PERCENTUAIS DE APROVAÇÃO 

E REPROVAÇÃO EM EXAMES DE SUPL~NCIA DE 29 GRAU ENTRE O 29 SE 

MESTRE DE 1982 E O 29 SEMESTRE DE 1984 

DISCIPLINA 2.9 Sem./82 .. 1.9 Sem. /83 

c. %A %R C %A %R 
I 

Português I 6687 ·50 50 6168 55 45 

História 8185 31 69 5573 41 59 
-

Geografia 6727 39 61 6574 47 53 

OSPB 4308 90 10 4313 82 18 

Educação M:>ra1 e Cívica 3941 88 12 3429 92 08 

Mate,m tica 6378 80 20 4883 44 56 , I 65 Ciências 11809 14 86 11352 35 

Inglês 4155 23 77 3087 32 68 

Francês 559 35 I 65 437 36 64 

Espanhol I 3963 351~_5 I 3497 41 59 

~---~-~-- I -- ---

C n? de alunos que compareceram para prestar prova 

%A :r:;ercentual de altmos aprovados 

%R :r:;ercentual de alunos reprovados 

I 

29 Sem./83 

C %A %R 

4684 43 57 

4752 40 60 

4893 45 55 

3474 80 20 

2918 90 10 

4539 48 52 

9133 33 67 

2628 35 65 

443 34 66 

2429 138 62 

I 

19 Sem./84 

C %A %R 

4449 49,5 i 50,5 
4806 32 f 68 

4762 I 66 I 34 
3298 83 17 

I 
2806 87 13 

4851 11 89 I 

I 9010 09 91 

I 2795 1 18 82 

367 10 90 

2343 04 96 

Fon~: Setor de Exarres da Coordenaç~o de Ensino Supletivo da Secretaria Estadual de Educação. 
I-' 
N 
o 
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c) Exames profissionalizantes de 29 grau 

Neste item consideram-se somente os exames profissional! 

zantes que se implantaram em 1978 e continuam sendo oferecidos 

e procurados. Em outras épocas existiram outros exames que não 

são aqui considerados porque, não mais existindo, não têm rele 

vância para este trabalho. 

Os resultados aqui são bem mais modestos do que os da 

educação geral. Como se explica isso? Certamente uma boa razão 
~ 

para essa inaceitação é a exigência que se impõe como pre-r~ 

quisito para a sua inscrição. Para se inscrever e prestar 

vas, o candidato tem de comprovar já exercer a profissão 
~ 

a 

qual se candidata por no mínimo dois anos (quando se tratar da 

"área tecnol6gica) e três anos (quando se tratar da área de saG 

de). Como em geral exige-se habilitação legal para o exercício 

das profissões regulamentadas, dificilmente alguém consegue 

comprovar essa prática anterior à sua habilitação legal. 

Somando-se os candidatos atendidos desde 1978 até hoje, 

contam-se 2.804 concluintes de Auxiliar de Enfermagem (encon 

trando-se 9.939 em andamento), 105 concluintes de Técnico em 

Eletrotécnica (encontrando-se 389 elJl andamento), 807 Técnicos 

em Telecomunicações (encontrando-se 2.588 em andamento) e 218 

Técnicos em Transações Imobiliárias (encontrando-se 735 em afi 

damento) . 

4.3.3 Validade e fidedignidade das provas 

Os dados estatísticos dos Quadros 4.5 e 4.6 mostram um 

elevado índice de reprovação em todos os exames, excetuando-se 

as disciplinas Organização Social e política Brasileira (OSPB) 

e Educação Moral e Cívica. Contudo, não permi"tem inferir qual 

quer tendência, dada a disparidade dos percentuais, tanto en 

tre as disciplinas quanto entre os exames. 

n provável que n~o haja um padrão rigoroso de formulação 

de provas ou que se mudem os seus eleboradores entre um exame 
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e outro, implicando descontinuidade no padrão de dificuldade 

das provas. Veja-se, por exemplo, o .caso de Matemática, que 

aprovou 80% dos candidatos no exame do 29 semestre de 1982 e 

apenas 11% no exame do 19 semestre de 1984. É uma diferença 

considerável, mas que por si só não explica nada. 
{ , 

Sobre as provas que se mantêm com índices de reprovação 

recorrentemente elevados pode-se levantar a hipótese de impe~ 

feições de elaboração, traduzidas concretamente em erros de 

formulação de questões, tais como por exemplo a inclusão de 

itens fora do padrão tecnicamente recomendável, no que diz 

respeito ao grau de dificuldade. 

Contudo, isso é extremamente difIcil de avaliar. A difi 

culdade de resolução de uma prova pode ser de natureza endóg~ 

na (erro de formulação, por exemplo) ou de natureza exógena 

(alunos com grau de conhecimento abaixo do exigido para apr~ 

vação, por exemplo). 

Em qualquer caso, so se conseguiria chegar a esse tipo 

de conhecimento através de uma profunda análise de todas as 
. , 80 

provas, as quais dveriam ser julgadas quanto ao conteudo, a 

fim de que se pudesse avaliar o seu grau de representatividade 

em relação às metas educacionais previamente estabelecidas. 

Em resumo, far-se-ia necessário construir Indices de di 

ficuldade dos itens ou questões de cada prova, índices de dis 

cri~inação (com o objetivo de avaliar se as questões distin 

guem os candidatos pelo nível de desempenho individual) e Indi 

ces de fidedignidade das respostas, a fim de que se pudesse 

aquilatar o seu grau de consistência. 

cláudio Moura Castro (1980, capo IV) realizou esse tipo 

de anáiise para as provas do exame de 29 grau de 1975, tendo 

chegado aos seguintes coeficientes de fidedignidade: 0,25 para 

80 - !Jistinguem-se "quatro tipos de validade: de conteúdo, con 
corrente, preditiva e de construto" (cf. C1~udio Moura Castro~ 
1980; 31). 
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iNDICES DE DISCRIMINAÇÃO E DE DIFICULDADE DOS ITENS DAS PROVAS DAS SEIS 

DISCIPLINAS DOS EXAMES SUPLETIVOS DE 29 GRAU - MUNICtPIO DO RIO DE JANEIRO-1975 

Matemã.tica Geografia Ciências Portugtês História 

Itens 
Disc. Dif. Disc. Dif. 

1 0,27 0,28 0,23 0,40 
2 0,25 0,26 0,35 0,45 
3 0,30 0,32 0,13 0,09 
4 0,32 0,25 0,31 0,47 
5 0,"30 0,16 0,19 0,38 
6 

I 
0,28 0,30 0,08 0,23 

7 0,l9 0,08 0,17 0,31 
8 0,26 0,39 0,30 0,35 
9 0,28 0,28 0,33 0,44 

10 \ 0,30 I 0,09 0,21 0,15 
11 . 0,28 0,29 0,36 0,16 
12 0,28 '0,17 0,33 0,52 
13 0,19 0,22 0,21 0,23 
14 0,22 0,24 -0,10 I 0,11 
15 0,26 0,17 0,28 I 0,19 
16 0,23 0,14 0,19 0,29 
17 0,18 0,19 .0,40 0,43 
18 0,31 0,26 0,41 0,24 
19 0,22' 0,13' 0,31 I 0,29 
20 0,20 . 0;14 0,29 I 0,28 

I 
Disc.: mdire de discr.im:i.nação 
Dif.: Indire de dificuldade 

Disc. Dif. Disc. Dif. Disc. 

0,30 0,68 0,27 0,94 0,24 
0,22 0,41 0,31 0,64 0,30 
0,30 0,19 0,44 0,55 0,20 
0,38 0,48 0,36 0,63 0,44 
0,31 0,34 0,46 0,53 0,31 
0,30 0,31 0,35 0,51 0,36 
0,44 0,36 0,25 0,26 0,28 
0,40 0,44 0,43 0,64 0,32 
0,34 0,26 0,33 0,31 0,32 
0,24 0,23 0,40 0,38 0,43 
0,30 0,25 0,35 I 0,27 0,29 
0,21 0,23 0,11 '0,19 0,32 

I 
0,30 0,44 0,37 0,42 0,50 
0,17 0,25 0,49 0,76 0,42 
0,31 0,24 . 0,32· 0,32 0,36 
0,31 0,23 0,33 0,66 0,42 
0,06 0,11 0,25 0,86 0,34 

I 0,35 0,26 0,33 0,31 0,48 
0,16 0,11 0,42 0,75 0,49 
0,25 I 0,41 0,32 0,83 \ 0,30 

Fonte: Este Quadl:-o foi transC'rito do livro o Enigma do Supletivo, de 
Cláudio r/Dura Castro e outros (Fo1taleza: Edições UFC, 1980), p.47. 

Dif. 

0,22 
0,29 
0,42 
0,39 
0,69 
0,22 
0,37 
0,40 
0,63 
0,51 
0,28 
0,39 
0,52 
0,.51 
0,19 
0,69 
0,44 
0,62 
0,46 
0,56 

Educ. Mec. 

Disc. Dif. 

I 0,44 0,71 
0,23 0,84 

I 0,28 0,85 
0,43 0,60 
0,39 0,35 
0,44 I 0,60 
0,37 0,75 
0,18 ' 0,98 
0,35 I 0,80 
0,38 0,55 
0,38 0,l9 
0,37 0,69 
0,41 0,33 
0,38 0,79 
0,41 0,76 
0,37 0,81 

I 0,45 0,77 
I 0,37 0,42 
' 0,31 0,76 

0,44 0,48 

I 
I 

I-' 
IV 
.r:::. 
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4.4 Introdução de Inovações e Controle de Resultados 

o ensino supletivo introduziu uma série de inovações na 

educação, dentre as quais destaca-se como a mais significativa 

a criação dos Centros de Estudos Supletivos. 

Na seqüência da criação dos CES introduziram-se várias 

outras inovações, tais como a utilização. de módulos instrucio 

nais, a formulação de cursos sem duração predeterminada, a li 

berdade ao aluno para formular seu plano de estudo -- assisti 

do pelos orientadores de aprendizagem -- a consideração do ri~ 

mo de aprendizagem de cada aluno e·a adoção de métodos de ensi . 
no que possibilitam o atendimento individualizado, com a utili 

zação de cabines-de-estudo em vez de salas-de-aula, embora es 

tas nao estejam excluídas. 

Além da instalação dos CES, contempla-se também a poss~ 

bilidade de se instalarem Núcleos Avançados onde não haja con 

dições de funcionamento de um CES, havendo alguns já em funci 

onamento. Os Nú~leos Avançados são uma espécie de agência mais 

próxima da clientela, com ~ finalidade de distribuir a 

ção planejada nos respectivos CES. 

educa 

Para a implantação dos cursos de Supri~ento procura-se 

conhecer as carências do mercado de trabalho, mediante levant~ 

mentos efetuados junto i grandes empresas locais. Foi por esse 

meio que se chegou i conclusão de que os cursos··ora oferecidos 

iriam ao encontro dos desejos da clientela. 

o controle de resultados é feito principalmente pela Co 

ordenação de Ensino Supletivo, de acordo com normaS.e diretri 

zes oriundas do Departamento de Educação, da Secretaria Esta 

dual de Educação, do Conselho Estadual de Educação, do Conse 

lho Federal de Educação e do Ministério da Educação. 

" 
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Todos os cursos devem ser aprovados pelo Conselho Estádu 

aI de Educação e devem regular-se por um Plano Operacional pr~ 

viamente aprovado pela Divisão de Apoio Técnico da Secretaria 
- 'b - 81 Estadual de Educaçao (cf. Dell eraçao n9 106/84-CEDERJ. 

Em termos de ensino supletivo o ~lano Operacional de ca 

da curso ou estabelecimento equivale ao Regimento das escolas 

re~ulares e o substitui. Tendo-se em vista as características 

do contexto sócio-econômico e cultural em que se insere a esco 

la, exige-se que o Plano especifique ~e modo objetivo e deta 

lhado todas as atividades a serem desenvolvidas. 

Nessas condições, o Plano serve como padrão para a futu 

ra avaliação do desempenho do estabelecimento, devendo-se,para 

isso,enfatizar a sua individualidade, a sua originalidade e a 

sua flexibilidade pedagógica, de modo que fique evidente a li 

nha de ação do estabelecimento. Qualquer modificação posterior 

deve ser submetida aos órgãos normativos citados. 

O controle e replanejamento educacional setorial está a 

cargo de uma Equipe de Assistência Técnico-pedagógica composta 

por Especialistas de Eduçação qualificados a nível de "Superv! 

são e/ou Administração e/ou Orientação Educacional e treinameg 

to específico de Supervisão do Ensino Supelt~vo ( ... )" (cf.Pl~ 

nejamento/86, item VII), equipe eSSq que funciona atualmente 

sob a coordenação dos professores Hugo Santos Martins Pinheiro 

e Célia Regina Nogueira Krause. 

81 - Divisão de Apoio Têcnico é o órgão encarregado de prestar 
apoio técnico-legal às Coordenações de Ensino, aos Centros Re 
gionais de Educação (CRE's) e aos Núcleos de Educação (NE's) 
incluindo-se entre suas funções a de autorizar a instalação e 
funcionamento de cursos e estabelecimentos de ensino (cf. Edu 
cação-83, p. 20). 
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Dentre as responsabilidades daquela equipe de especiali~ 

tas inclui-se o compromisso de se ~eunir mensalmente com os 

Implementadores -- nome designativo dos responsáveis pelo ensi 

no supletivo de cada Centro Regional de Educação e Cultura 

(CREC) do Rio de Janeiro -- a fim de que, sentindo-lhes as ne 

cessidades e/ou dificuldades, possam ajudá-los, discutindo pr~ 

blemas, replanejando o ensino ~/ou produzindo material didá 

tico. 

Exemplificativamente, isto e, sem querer esgotar o assug 

to, pode-se mencionar como realizações daquela equipe, no p~ 

riodo compreendido entre o final de 1985 e inicio de 1986, os 

eventos a seguir enumerados: promoção do I Encontro de Alfabe

tizadores, objetivando treinar Professores-Alfabetizadores e 

Multiplicadores das EEES dos diversos CRECrs do Rio de Janeiro; 

realização de seminários de Avaliação do Sistema CES (em nume 

ro de 5 seminários); realização do curso Aspectos Técnico-pr~ 

ticos Para Elaboração do Plano Operacional dos CESi realização 

do curso Avaliação Escolar no CESj realização do Seminário de 

Dirigentes e Técnicos do Ensino Supletivo; e finalmente elabo 

ração de um projeto de pesquisa denominado Caracterização do 

Ensino Supletivo na Rede Oficial do Estado do Rio de Janeiro , 

sendo este em colaboracão com a Universidade do Estado do Rio . 
de Janeiro. 

Ressalte-se, por outro lado, que este tipo de avaliação 

e controle visa mais à capacitação e atualização ou reciclagem 

dos docentes do sistema supletivo estadual do que aos resulta 

dos especificas da aprendizagem, pois esta, sendo uma respons~ 

bilidade exclusiva dos docentes, deve ser avaliada e controla 

da exclusivamente por eles. Deve ficar claro, entretanto, que 

essa constatação reflete a filosofia de avaliação e controle 

adotada, atualmente, no sistema supletivo, mas não implica nos 

sa concordância incondicional, sem quaisquer restrições, pois 

isso exigiria uma avaliação rigorosa de sua efetividade, tare 

fa que não nos coube realizar. 

r ~ .. , 



5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho procurou-se estudar o ensino supletivo do 

Rio de Janeiro com base na análise de sistemas e na teoria do 

desenvolvimento institucional. 

A idéia inicial era conhecer a evolução do ensino suplet! 

vo do Rio de Janeiro, descrever sua estrutura organizacional e 

explicar o seu papel dentro do Sistema Estadual de Educação 

avaliando sua importância como instrumento de mudança. 

,......, ~ 

Observando-se que a teoria de organl?açaO nao possula um 

modelo adequado para isso, resolveu-se utilizar parcialmente o 

modelo de desenvolvimento institucional de Milton Esman, do 

qual se destacariam as variáveis meio ambiente, objetivos org~ 

nizacionais, retroalimentação e relações interorganizacionais, 

definidas como elos institucionais. 

Estudando a estrutura e evolução do ensino supletivo do 

Rio de Janeiro, dividimo-lo' em duas grandes fases, sendo uma 

que vai dos anos 40 ao inicio dos anos 70 e outra que tem ini 

cio com a promulgação da Lei Federal n9 5.692/71, prolongando

se até os dias de hoje. 

Na primeira fase, vimos que o supletivo e~a um tlpico sis 

tema de educação popular, entendendo-se educação. popular como 

educação de adultos, realizada fora'do sistema regular. Em fun 

ção da nova posição polltico-ideo16gica assumida pelo Estado 

brasileirQ no inicio dessa primeira fase, ~ ensino popular, a 

partir dai, passou a receber mais utenção dos polit~cos e pl~ 

nejadores do desenvolvimento econõmico. Interrompeu-se, então, 

a tendência à expansão da educação acadêmica, ao mesmo 

em que se enfatizava a educação popular. Assim, a criação 

supletivo representou uma mudança de ênfase na forma de 

tempo 

do 

enca 

rar a e~ucação, traduzindo a pretensão social de ne~tralizar a 

dualidade do sistema educacional, a exemplo do que já vinha 

ocorrendo em todas as nações desenvolvidas do mundo. 
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A distinção que se fazia era que, enquanto o ensino secun 

dário,' formado pelos cursos clássico e científico, deveria ser 

um instrumento seletivo, de formação e encaminhamento propedê~ 

tico das futuras "elites" do país, ao grande sistema de educa' 

ção popular deveria caber a tarefa de preparar profissionais 

capazes de garantir a continuidade do processo de desenvolvi 

mento. Pretendia-se qualificar mão-de-obra para melhorar o ni 

vel de produtividade do sistema econômico. 

A nível de discurso, essa idéia de preparaçao de recursos 

humanos se arrasta desde os anos 30 aos dias de hoje (meados 

da década de 80), tendo sofrido uma ligeira interrupção duran 

te o período populista de 1959-64, quando, então, foi retomada 

com todo o vigor pelos tecnoburocratas que implementaram a dou 

trina da ditadura militar resultante do golpe de 1964. 

Diz-se que as práticas educativas levadas a efeito duran 

te o período 1959-64 "estavam predominantemente voltadas para 

o exercício da cidadania, para a afirmação e desempenho, pelas 

camadas populares (o povo), do papel que deveriam assumir 

cenário sócio-político; e não para o desenvolvimento das 

cidades produtivas da população/for~a-de-trabalho em busca 

maior rendimento sócio-econômico ( ..• )".82 

no 

cap~ 

de 

Quanto ao argumento de necessidade de melhoria da produtl 

vidade, antes mencionado, levanta-se a hipótese de que ele p~ 

desse esconder suas reais intenções, quais sejam, as de incor 

porar novos contingentes populacionais ao exército de mão-de

obra industrial, a fim de mantê-lo num nível tal que desestim~ 

lasse quaisquer reivindicações por melhorias salariais. 

82 - Veja sobre esse tema Aída Bezerra, "As atividades em edu 
cação_popular", in A Questão polItica de Educação Popular (3a. 
ed. Sao Paulo: Editora Brasiliense, 1982), p. 26, compilado 
por Carlos Rodrigues Brandão. 
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Com efeito, n~o hg evid~ncias de que a elevaç~o do nivel 

de escolarizaç~o popular conduza necessariamente ~ melhoria 

do nIvel de produtividade. Sobre este assunto, Luiz Ant6nio 

Cunha (1980) afirma o seguinte: 

"( ... ) o nGmero de anos de escolarida 
de das pessoas que desempenham certas 
ocupaç.ões varia mui to de um pais para 
outro, mesmo se considerados apenas 
os que têm o mesmo grau de industri~ 
lização. No entanto não há nenhuma in 
dicação de que as pessoas de mesma 
ocupação, mas com diferentes escolar~ 
dades, apresenten produtividades dis 
tintas" . 

(p. 261) 

o que ~ mais provável é que, em virtude de ter-se eleva 

do, nas últimas décadas, o nivel de escolaridade da população 

trabalhadora, alguns estratos sociais tenham sido induzidos a 

ofertar sua força de trabalho a um nivel de escolaridade sup~ 

rior ao efetivamento necessário. 

Vejamos n.ovamente o que diz Luiz Ant6nio Cunha (1980) ,em 

prosseguimento ao raciocinio anterior: 

"Ã medida em que aumenta a quantidade 
de trabalhadores postulantes a certa 
categoria de cargos, os empregados(su 
pomos que o autor desejou escrever
"os empregadores" e não "os emprega
dos") usam, corno artificio de seleção 
de pessoal, elevar o nivel educacio 
nal minimo requerido para a admissão~ 
Em decorrência disso, gera-se urna nova 
descontinuidade entre a situação ed~ 
cacional dos trabalhadores empregados 
e os constituintes do exército de re 
serva" . 

(p.270) 

Antes da exist~ncia legal do ensino supletivo, funciona 

navam os Cursos Elementares para Adultos e os Cursos de Conti 

nuaçao e Aperfeiçoamento, instituidos em 1933, os quais eram 
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ministrados somente à noite. Enquanto o ensino elementar para 

adultos visava difundir as técnicas de leitura, escrita e arit 

mética; os Cursos de continuação e Aperfeiçoamento se destina 

vam a estender, melhorar ou completar a cultura de todos quag 

tos se mostrassem interessados. Assim, os Cursos de Continua 

çao e Aperfeiçoamento desempenhavam a função que hoje em dia 

se chama de Suprimento. 

Antigamente todos os alunos do nivel secundário se subme 

tiam a exames de Estado, não havendo controle de resultados 

no-processo, como se faz atualmente. Por isso, os Cursos de 

Continuação e Aperfeiçoamento, além de prepararem mão-de-obra 

para o comércio e para a indústria, também habilitavam candida 

tos para aqueles exames, os quais se denominavam de "preparat§ 

rios", passando, sucessivamente, a chamar-se "exames de licen 

ça", "exames de madureza" e finalmente "exames supletivos" ou 

"exames de suplência". Deve-se ressaltar, entretanto, que há 

uma ligeira diferença entre esses vários ti.pos de exames. En 

quanto os exames de "preparatórios" e os de "licença" constit~ 

iam requisitos a serem cumpridos inclusive pelos alunos do sis 

tema regular, os de Itmadureza" e os "supletivos" tinham e têm 

como objetivo reconhecer escolaridade adquirida fora do ensino 

regular. 

No início dos anos 50 instituiram-se no Rio de Janeiro va 

rios cursos noturnos, tais como o Curso Prático de Escritório, 

ministrado em dois anos, o Curso de Artes Femininas, também em 
-dois anos e os Cursos Intensivos de preparaçao para os exames 

de licença, também em dois anos. Todos estes cursos eram de ca 

ráter supletivo. 

No final dos anos 40 o lançamento da Campanha Nacional de 

Educação de. Adultos, cujo objetivo era ajudar a estender a ed~ 

cação de base aos adolescentes e adultos analfabetos daquela 

época, encontrou uma boa acolhida no Rio de Janeiro, porque ai 

já se encontrava em formação uma infra-estrutura educacional 

para adultos, concomitantemente com a do ensino regular. 
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Contudo, os cursos de adolescentes e adultos dessa epoca 

nao possuiam caracteristicas próprias. Diz-se mesmo que eram 

os próprios cursos do ensino regular, com pequenas adaptações 

para serem ministrados à noite. 

De qualquer forma, passou-se a encarar o ensino supletivo 

como um poderoso instrumento de preparação da sociedade para o 

programa de modernização que estava para ser implantado. Em 

1946 a Lei org~nica do Ensino Prim~rio referia-se ao "ajusta

mento de adolescentes e adultos", certamente querendo signif! 

car que adolescentes e adultos poderiam ser utilizados como 

agentes de mudança social. 

A partir dos anos 70, em função da nova doutrina politi 

co~ideológica assumida pelo Estado brasileiro, da qual resul 

tou o que Luiz Antônio Cunha (1980: 276) chama de "apelo da 

grandeza" (referindo-se à politica de estancamento da ameaça 

externa e da produção de segurança para o desenvolvimento), o 

Estado nacional impôs-se a ambiciosa tarefa de universalizar a 

escolarização elementar. Além de p~ocurar universaliz~-la, re 

solveu estendê-la de 4 para 8 anos, a fim de se igualar as 

d -. 83 gran es potenclas. 

Nesse sentido, realizou-se a Reforma do Ensino através da 

Lei Federal n9 5.692/71, com base na qual o ensino supletivo 

se estruturou de forma totalmente diferente, avançando da "in~ 

trução rudimentar" (cf. Augusta Nigri, 1981: 17) e passando a 

realizar-se em qualquer nivel de escolarização, mediante qu~ 

tro funções, a saber: Aprendizagem, Qualificação, Suplência e 

Suprimento. Dentre estas, a mais importante, no presente mome~ 

to, é a de Suplência. A longo prazo, entretanto, a mais promi~ 

83 - No ano em que o Brasil tomou a decisão acima era o seguin 
te o panorama mundial quanto ao tempo de permanência obrigato 
ria do aluno na escola elementar: EUA, URSS, Inglaterra e Fran 
ça: 10 anos de estudoi Cuba: 8 anos de estudoi Argentina e NI 
car~gua: 7 anOSi Brasil: 4 anos. Por outro lado, os quatro an~s 
de escola prirn~ria no Brasil correspondiam a menos tempo em ou 
tros paises: 3,1 anos para EUA; 2,8 anos na França e na URSS; 
2,7 anos na Inglaterra e 2,4 anos na Suiça (cf. Luiz Antônio 
Cunha, 1980: 279) 
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sora~ a de Suprimento. Enquanto a funç~o d~ Supl~ncia perderá 

sua razão de ser no dia em que se lograr ~xito na pretensão de 

oferecer oportunidade de matrícula a todas as crianças de 7 a 

14 anos, a de Suprimento possui um caráter de perenidade, pois 

encerra a id~ia de educação permanente. 

A função de Suprimento se estende desde o 19 grau à pos

graduação universitária. Numa ~ociedade em mudança, como a nos 

sa, a reciclagem e o aperfeiçoamento assumem importância funda 

mental. Assim, a função de suprimento constituirá o veiculo 

atrav~s do qual se realizarão os ideais de educação continua 

da, também conhecido como educação permanente, caracterizan 

do-se, assim, como a mais promissora, a médio e longo prazo. 

A função de Aprendizagem não e desempenhada diretamente 

pelo Estado do Rio de Janeiro, ficando a cargo. do SENAC e 

SENAI. O Estado, através da Coordenação de Ensino Supletivo 

assumiu as funções de supl~ncia de.19 grau, na modalidade 

do 

, 
de 

educação geral, e de 29 grau,tanto na modalidade de educação 

geral quanto .na de educação profiss_ionalizante. Além disso, e!!. 

contram-se já em funcionamento diversos cursos de suprimento , 

estando em fase de implantação cursos de Qualificação e de Su 
4 ~. 84 

plencia profissionalizante ao nlvel do 29 grau. 

Na função de Suprimento, que se prenuncia como a de maior 

importância, porque possibilita a concretização do ideal de 

educação permanente, destacam-se os Centros de Estudos Suplet! 

vos, criados a partir de 1976, alguns dos qu'ais em conv~nio 

com o Ministério da Educação ou com outros órgãos, corno por 

exemplo o SENAI. 

Os Centros de Estudos Supletivos se destacam por seu cara 

ter altamente inovador, funcionando dentro dos princípios de 

84 - É importante esclarecer que existem cursos prOfissionali
zantes regulares funcionando à noite, os quais nao devem ser 
confundidos com os supletivos, embora isso ocorra freqüentemen 
te, inclusive entre professores que têm experiência de magist~ 
rio nessa área. 
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urna escola aberta, onde o aluno tem total liberdade para diri 

gir o processo de aprendizagem, assistido por orientadores que 

ficam ã sua disposição diariamente. Diz-se que os Centros de 

Estudos não estão no campo da escola-endereço, mas no campo da 

escola-função. 

- Para finalizar, deseja-se salientar que, embora o suplet~ 

vo não esteja realizando o ideal, segundo as palavras de seus 

próprios dirigentes, sua contribuição é significativa dentro 

do contexto educacional do Rio de Janeiro. Em 1984 mais de 165 

mil alunos de 19 grau estavam matriculados nas EEES e nos CES, 

devendo-se acrescentar aqueles que concluIram exames, cujo 

mero exato nao foi levantado, embora saib~-se que constituIa 

um contingente apreciável, ultrapassando a casa dos 4 mil. 

~ 

nu 

Quantoãs provas dos exames supletivos, chegou-se ã con 

clusão de que elas são razoavelmente válidas, -não apresentando 

deficiências de grave seriedade. cláudio Moura Castro (1980 , 

capo VIII) as analisou com um instrumental estatIstico bastan 

te sofisticado e concluiu que, contrariamente ao que ele e sua 

equipe de pesquisadores supunham, o supletivo, pe.lo menos sob 

a forma de exames, não é uma forma facilitada de se obter um 

certificado de ensino médio. 
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