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"Primeiro aprender, depois ensinar 

e continuar aprendendo" 

(FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: 

registros de uma experiência em proce~ 

so. Rio de Janeiro,Paz e Terra, 1980). 



Ao André, meu filho, 

(~ grand0 amigo. 
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SUMÁRIO 

Este trabalho teve como objetivo descrever e 

avaliar a competência dos orientacores de aprendizagem do Cen 

tro de Estudos Supletivos do Instituto ce Educação do Rio de 

Janeiro (CES-IERJ)i compar~-la'com o modelo conceptual adota 

do para efeito de estudo e subsidiar programas de reciclagem 

e treinamento para educadores de adultos. 

A hipótese que norteou essa comparaçao foi que 

a extensão de um possível hiato entre a competência verifica 

da e o referjdo ~odelo poderiam estar comprometendo o desemp~ 

nho dos oricl~.té'<.dores de aprendizagem, cujas funções contêm 

uma proposta libertadora em termos de educação de adolecentes 

e adultos. 

o método adotado foi a auto-avaliação através 

da qual os orientadores de aprendizagem indicaram sua caren 

cia em aspectos consi~erados relevantes para a competência ne 

cessãria ~ função. 

Os resultados obtidos indicam expressiva insu 

ficiência de fundamentação teórica no que se refere aos conhe 

cimentes sobre educação permanente, educação de adultos, edu 

caça0 não-formal e que constituem a base filosófica e metodo 

lógica dos centros de estudos supletivos. 

Além disso, verficou-se que os problemas de or 

dem estrutural de educação brasileira também interferem de 

forma decisiva no funcionamento do CES-IERJ, impedindo-o de 

atender plenamente aos objetivos propostos por uma metodolo 

gia que pretende adequar a forma de ensino ãs reais necessida 

des e disponibilidades de adolescentes e adultos. 



Finalmente, incica-se a necessidade e a 

cia de mais atenção à educação de adultos no Brasil, 

-urge~ 

através 

de maior reconhecimento de sua importância, tanto pela socie 

dade civil quanto pelos diversos niveis da administração p~ 

blica brasileira. 



1 INTRODUÇÃO 

Urna das características da realidade brasilei 

ra nos últimos anos,é._sem dúvida,a grance dinamização da so 

ciedade civil. Nessa dinâmica se manifestam, em número cada 

vez maior, grupos, organizações e movimentos sociais popul~ 

res, cujas práticas refletem o sentido crescente do processo 

de democratização. Essa democratização se manifesta princ~ 

palmente na origem, na constituição, no funcionamento e nas 

perspectivas das organizações P. movimentos sociais populares. 

Dentre as práticas dessas organizações encontra-se a discus 

são de problemas relativos ~ polltica e A educação brasilei 

ra. Segundo Wander leyl, corl relação e spe·;:: if icamente à educa 

çao, algumas das principais questõ8s pare.:;em ser as 

tes: 

seguig 

Em que medida as prãticas das organizações 

populares apresenta~ inovações que contri 

buam para a modificaç~o dos aspectos b5sicos 

das orientações te6ricas e metodo16gicas da 

educação popuJar? 

- Há urna preocupaçao central nos setores pop~ 

lares em conhecer e valorizar os componentes 

educativos dessas práticas sociais? 

- Que tipo de relações existem entre os educa 

dores e os educandos nestas formas de educa 

ção popular que estão sendo produzidas? 

- Qual a ligação da educação popular com a cul 

tura popular? 

1WANVERLEY, Luiz Eduando W. A educaç~o populan e o pnoce~~o 
de democnatização in A que~tão polZtica da educação pop~ 
lan - Bna~ili~nJe, são Paulo, 1984. 
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- As experiencias atuais superam, nos erros e 

nos acertos, as experiências de educação p~ 

pular que marcaram a realidade do Brasil em 

anos próximos passados? 

Também a nível da sociedade política (Estado), 

quando se instaurou a Nova República, a educação, em termos 

de di~curso, passou a ser considerada uma das prioridades so 

ciais. 

Tomando por base palavras das autoridades g~ 

vernamentais, a "educação para todos" dever~ consistir no am 

pIo atendjmemto das demandas da grande massa marginalizada da 

educ~ç~o. Entre outras medidas, esse atendimento visar~ a 

estender pelo menos a educação b~sica a todos os que delas ne 

cesé,L t:é1.:rem. 2 

Parecia grande a mobilização das autoridades 

brasileiras no sentido de apresentar alterriativas para os prQ 

bleilld.~, eo.uc,:iciQfi .. :LJ.s. Para isso, o Governo Federal destinou, 

na ocasi~o, parcela significativa da Receita de Impostos para 
-- 3 a educaçao. 

Com relação ao aumento de recursos para a edu 

caça0 per parte do Estado, é oportuno apresentar aqui a an~li 

se de Vanilda Paiva. 

Segundo Paiva, o Estado aumenta os recursos p~ 

ra a educação sempre que a classe trabalhadora exerce pressao 

nesse sentido e que o próprio Estado necessite de mais apoio 

dessa classe, diz ela: "esta é uma barganha política, na qual 

a pressão popular é decisiva nas conquistas que podem ser fei 

2Jo~nal Folha de S~o Paulo 31.05.85, p. 21 

3J~~nal Co~~eio B~a~ieien~e, 06.07,85, p.9. 
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tas em matéria educacional".4 

Para demonstrar sua afirmação, a autora apr~ 

senta, com relação à expansão do ensino elementar, uma comp~ 

ração entre dois contextos políticos distintos. O início dos 

anos 60, quando houve uma expansão a índices superiores a 8% 

a.a. e o início dos anos 70, quando esses índices caíram para 

menos de 0,5%. Tais indicadores, diz ela, estão ligados ao 

maior e ao menor peso político das classes trabalhadoras nas 

duas conjunturas políticas referidas, ..... à derrota política 

dos trabalhadores em 1969 correspondetl uma redução das oport~ 

nidades educacionais oferecidas às classes populares; ao 

pacto populista corresponderam elcvadcs Indices de 

dessas oportunidades ... 5 
.expansao 

Considerando q~c o discurso governamental era 

no sentido de voltar-se para o atendi~ento das demandas pop~ 

lares em termos de educação, num momento político de conso1i 

dação democrática, é possível que a anãli.:;e de Vanilda possa 

ser válida também para o atual contexto. Segundo Teixeira, 6 

"Est~ cada vez mais claro, tanto para a população brasileira 

quanto para seus dirigentes, que a estabilidade da transição 

política será dada na medida em que o novo sistema democráti 

co a ser criado incorpore 'efetivamente as demandas· sociais". 

Uma dessas demandas é, sem dfivida, o acesso à educação. 

No Projeto "Educação para todos, caminho para 

mudanças", lançado em 31.05.8:;, destinado ao ensino de 19 e 

29 graus, o então Ministro da Educaç~o Marco Maciel afirmou: 

"O compromisso maior da Nova República, em resposta aos an 

4PAIVA, Vanilda. E~tido e Edu~açao Popula~ in A ~ue~t~o PolZ 
ti~a da Edu~aç~o Popula~, S~o Paulo, B~a.6ilien~e., 1984, p-: 
84 

5 I d. I bid. 

6TEIXEIRA, Sonia Ma~ia Fleu~y. A demo~~a~ia 
Folha de S~o Paulo, 20.07.85. 
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seios nacionais é a construção da democracia e a promoçao do 

desenvolvimento com justiça ... A educação deverá ser então 

efetivada, como uma ação "eminentemente democrática, tratada 

dentro de uma perspectiva ampla e global requerida pela socie 

dade".7 

Referindo-se à necessidade de mobilização so 

cial para a solução dos problemas educacionais afirma o Mini~ 

tro: 1\ a questão educacional, à medida que se inscreve co 

mo dlmensão da polltica social, não pode ser resolvida atra 

ves de aç3es isoladas que dispersem a mobilização da socieda 

de. Como parte dessa mobilização, faz-se necessário o emp~ 

nho conscientp do sistema educacional, em todas as esferas e 

nl ve:L:3, no Je~::(mvolvimento da descentralização dos processos 

de planejaGento, execução e avaliação das aç5es educativas 

li. 8 AfiT'~I:: ;:Llnda que o primeiro problema a ser enfrentado 

par~ que S8 possa dar uma reversao no quadro educacional bra 

sileiro ~ a "falta de uma consci~ncia nacional sobre a impo~ 

târ<~iô polí t"ico-"::~ocial da educação". 9 

Novas alternativas t~m sido propostas e também 

os sistemas c~ducacionais em funcionamento devem ser revistos. 

Essa revls~o dev~ consistir na verificação dos seus pontos 

crIticos e fortes, ou seja, aquilo que deve mudar e o que de 

ve perLlan8ccr, em face de urna nova realidade social e pollt.!. 

ca. 

Hoje, quando a polltica Educacional parece pr~ 

tender voltar-se para as classes menos favorecidas (não cabe 

analisar, no âmbito deste trabalho os posslveis aspectos p~ 

pulistas ~ de tal polltica) a escola e os educadores terão 

que estar preparados para um novo tipo de clientela. É o mo 

7 JOJtnal Foll1.a de. são Pau.lo, 31.05.85, p. 21. 

8 I d. I bid. 

9 I d. I bid. 
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mento de se pensdr n50 s6 em metodologias adequadas, como ta~ 

b~m em formar uma nova consci~ncia entre os educadores para 

que possam desenvolver sua cOll\pet~ncia no sentido de atender 

~s necessidades de um aluno cuja cultura n50 ~ a mesma daqu~ 

les que até então, em sua maioriél, tinham acesso à escola. O 

perfil desse aluno e outro, suas necessidades tamb~m. Por is 

so ~ indispens~vel a formação de um novo tipo de recursos hu 

manos para a educação realmente democr5tica. 

É crescente a rnobil.i:::;,:lção dos interessados nos 

problemas educacionais brasileiros no sentido de propor alteE 

nativas para a crise educacional. A essas alternativas, que 

partiram de diversas instituiç5es, tais como Universidades,A~ 

sociaçao IJacional de Educação, entre outras, somam-se, atual 

mente, as do Governo Feder~l e dos Governos Estaduais. Entre 

outras iniciativas t~m sido desenvolvidos programas de treina 

mento para educadores, dentre el0~, alguns ministrados 

Fundação Escola de Serviço Público do Eio de Janeiro. 

pela 

vêm selldo considerados pr iori t.i:írios na Poli 

tica Educacional da LJOVél Repúl)lLcél programas que visem ares 

gatar para o educador a sua import5ncja social, enquanto age~ 

te de mudança de uma sociedade que demanda urgentemente gra~ 

des transformaç6es. 

Mas, cabe, principalmente, aos estudiosos e 

executivos e todos aqueles que atuam em Administração Pública 

avaliar necessidades de treinamento e propor alternativas pa 

ra a melhoria do educador brasileiro, ~ luz dos novos objetl 

vos da política Educacional traçada pelo governo. A 6tica e 

outra, diferente daquela de vinte anos atr~s. Muitos desses 

sistemas nascidos e criados no autoritarismo terão de ser re 

formulados sob a 6tica da democracia, das prior.idades sociais 

e da liberdade. At~ que ponto esses sistemas terão de ser 

reformulados 1:1élrél éH1ec}Uélr-Se e éltenderCl'1 às nOVélS prioridades 
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e demandas? 

Entre os sistemas a serem revistos estão aqu~ 

les voltados para a educação popular e que deverão merecer es 

pecial atenção por parte das autoridades nos três niveis de 

Governo. 

Com o objetivo de contribuir para a revisão 

desses sistemas e de apresentar alternativas para aperfe! 

ço~-los, retorna-se ã questão proposta por Wanderley: que ti 

po de relaç3es existem entr~ os educadores e os educandos nes 

tas formas de educação popular? Este estudo trata, em filtima 

an51ise, da compptência dos educadores e suas relaç6es com a 

clien~ela do Cen~ro de Estudos Supletivos IERJ, instituição 

pfiblicade ensino cuja proposta pode ser considerada uma for 

ma de educação popular. 
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2 QUE SÃO OS CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS (CES) 

2.1 - ANTECEDENTES 

Em funcionamento há cerca de 12 anos, os CES 

(Centros de Estudos Supletivos) sao organizações públicas de 

educação nao formal, cuja função básica é proporcionar a ado 

lescentes e adultos a realização de cursos de suplência e su 

primento, em nivel de 19 e 29 graus. 

Como prolongamentos dos CES, e a eles vincula 

dos administrativamente, funcionam os NACES - Núcleos Avanç~ 

dos dos Centros de Estudos Supletivos - que visam à interiori 

zação das ações educativas às localidades mais afastadas dos 

centros urbanos. 

A criação dos CES deve-se a estudos realizados 

pelo MEC cujas estatisticas em 1973, registraram a existen 

cia de cerca de 21.000.000 pessoas na faixa etária de 15 a 39 

anos, das quais 14.000.000 entre 15 e 24 anos, sem escolariza 

ção a nivel de 19 grau. 10 

Segundo os cálculos do MEC, o atendimento des 

sa clientela potencial para o ensino supletivo demandaria vul 

tosos recursos financeiros. Mesmo somados os orçamentos es 

tadual e federal nao seria possivel cobrir esse dispêndio a 

curto prazo. 

Os técnicos do HEC passaram a pensar numa moda 

lidade de ensino menos dispendiosa, que possibilitasse o aten 

10MAFRA, M.S. Conheeendo um Cent~o de E6tudo6 Supletivo6 
P~ojeto 9.4. Capaeitaç~o de ReeU~606 Human06 pa~a o En6i 
no Supletivo - CErEB, B~a6Zlia, DF 78/79. 
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dimento do maior número possIvel de p~ssoas e que atendesse 

às aspirações, necessidades e disponibilidades de tempo de 

uma populaçio adulta que j~ trazia um saber adquirido na "es 

cola da vida". 

Optaram pela adoção de um sistema que insti 

tuisse uma forma de ensino mais flexIvel que a da escola reg~ 

lar, que possibilitasse a compatibilizaçio do horário de traba 

lho com o de estudo e também menos dispendiosa. 

A solução que os técnicos do MEC encontraram 

para operacionalizar de forma efetiva o ensino supletivo foi a 

criação dos CES: Centro de Estudos Supletivo, nova modalidade 

de escola, cuja proposta seria a de atender a curto prazo a 

clientela potencial de ensino supletivo no Brasil, com baixo 

custo operacional, melhor padrio de rendimento do ensino, ado 

ção de tecnologias educacionais modernas e metodologia pr~ 

_pria. 

A justificativa, do ponto de vista técnico, p~ 

ra a implantação de um sistema de ensino dessa natureza era a 

de que diante das peculiaridades do ensino supletivo não seria 

posslvel utilizar o mesmo tipo de metodologia, escolas e prQ 

fessores do ensino regular. O ensino supletivo deveria, en 

fim, enfrentar o problema social de sua clientela e tornar-se 

capaz de, através do estudo, possibilitar aos excluIdos da ed~ 

caça0 realizarem-se como pessoa humana, tornando-as mais part~ 

cipativas, mais autônomas para aprender e mais hábeis para o 

trabalho. Segundo Mafra, "O ensino supletivo tem que ser inte 

gral, criativo, objetivo: é preciso harmonizar o sistema de va 

lores com a teoria, a práxis e a tecnologia pedagógica 

fica".ll 

11 I b. I b,id. I p. 1 1 . 

... 
espec~ 
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Assim, os CES deveriam desempenhar todas as 

funções do ensino supletivo (suplência, suprimento, qualific~ 

ção e aprendizagem), utilizando-se de metodologias próprias, 

currículos circunstanciais e cíclicos, atendiMento individuali 

zado e ensino por objetivos, levando em conta as diferenças i~ 

dividuais no que diz respeito a aptidões, interesse e necessi 

dades. 

Segundo Mafra12 , apesar de os objetivos e de a 

clientela do ensino regular e do supletivo serem diferentes,a~ 

bos os subsistemas foram criados para completar, a nível de 19 

e 29 graus, a escolarização de todos os brasileiros, quer na 

parte de educação geral, quanto na formação especial. A prl 

meira visa a atender a crianças e adultos na idade própria; a 

segunda, a adolescentes e adultos que nao tiveram atendimento 

na época oportuna. Contudo, haveria a perspectiva de vincul~ 

ção de estudos entre o regular e o supletivo, visando a inter 

complementaridade do processo educativo e/ou correção de dis 

funções entre um subsistema e outro. Diz Mafra: "Trata-se, an 

tes de tudo, do esforço nacional de propiciar oportunidade de 

educação a todos os brasileiros que necessitem dela, sem dis 

tinção de pessoa e sem condicionamentos impeditivos de 

dar".13 

estu 

A partir da concepçao dos técnicos em ensino 

supletivo quanto ao que seria um CES, o MEC tratou de testar 

a validade do novo sistema, criando em Natal (RN) o 19 CES. 14 

Os resultados obtidos serviram de subsídios para reajustes de 

planejamento que proporciaram a expansão do sistema. Até 1986 

existiam no Estado do Rio de Janeiro 11 implantados e com 

5000 alunos inscritos.15 

12Id. Ibid., p. ". 

13Id. Ibid., p. ". 
14 I d. Ibid., p. 14. 

15Coo~denaç~o de En~ino Supletivo. Sec~eta~ia E~tadual de Edu 
caç~o do E~tado do Rio de Janei~o. 
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A expansao do Sistema CES, em cada unidade da 

federação, fica a critério da política adotada pelas respect~ 

vas secretarias estaduais de educação. Caso não haja recursos 

suficientes nas unidades de federação essas podem solicitar au 

xilio ao MEC até mesmo para a construção de novos CES. 

A iniciativa privada também pode solicitar a 

instalação de um CES. Basta que o respectivo Conselho de Edu 

cação autorize o seu funcionamento. Às Secretarias Estaduais 

de Educação cabe, também, a supervisão dos centros criados p~ 

la iniciativa privada. 

2.2 - ESTRUTURA 

Os critérios para a implantação dos Centros re 

ferem-se à densidade demográfica, à extensão territorial e a 

estrutura dos sistemas de comunicação da localidade a ser aten 

dida. Em 1983 havia, distribuídos pelas cinco regiões do Bra 

sil, cerca de 77 CES e 433 NACES, sendo prevista a implantação 

de 73 CES até 1990, conforme demonstra o anexo I. 

Para que se possa instalar um CES é necessário, 

inicialmente, que se disponha de um espaço com cerca de 200m 2 . 

Segue-se a elaboração do projeto, levando em conta o local de 

funcionanento (escola, clube, etc.) que, de preferência, deve 

estar situado na zona periférica, onde haja considerável densi 

dade demográfica. 

O projeto deve constar de planta baixa, da edi 

ficação, lay-out, apresentação, justificativa, objetivos, me 

tas, especificações das metas e indicadores, cronograma, cus 

tos, organogramas, fluxogramas, instrumentos de acompanhamento 

e avaliação. 



11. 

Além do projeto, deve ser elaborado um regime~ 

to em que serão explicitados a finalidade, a atuação, o reg~ 

me e a estrutura do CES. Esse regimento deve atender as p~ 

culiaridades do sistema e por isso não pode seguir os p~ 

drões dos regimentos escolares tradicionais. Analisado a ni 

vel de Secretaria de Educação, o regimento é submetido ao 

respectivo Conselho de Educação para ser apreciado. 

Após a aprovaçao do regimento, as etapas que 

se seguem são: a alocação de recursos financeiros, recruta 

mento e capacitação de pessoal. 

Os CES nao estão diretamento vinculados ao MEC 

e sim aos sistemas estaduais de ensino. As funções do Minis 

tério no que diz respeito a esses centros são as de prestar 

assistência técnica entre as unidades da federação, finan 

ciar as despesas iniciais de aquisição e instalação do equ~ 

pamento básico, fornecer ou financiar a compra de materiais 

instrucionais (módulos, audiovisuais e livros) e preparar os 

recursos humanos para os CES. 

Após o periodo inicial de implantação, os sis 

temas estaduais de ensino assumem integralmente o CES, mas 

fornecem informações periódicas ao MEC para acompanhamento e 

aprimoramento do Sistema. 

A principal função do r.lEC com relação aos CES 

é, portanto, o acompanhamento do Sistema. Através das Secre 

tarias Estaduais de Educação, o MEC recebe informações qua~ 

to à instalação, a mudança, às inovações, aos materiais uti 

lizados e todas as necessidades de mudança de procedimentos. 



12. 

2.3 - FUNCIONAMENTO 

A institucionalização dessa modalidade de ensi 

no - que tem por base a concepção de Educação Permanente 

visa a possibilitar maior flexibilidade de atendimento a uma 

clientela heterogênea, cuja disponibilidade de horário, ne 

cessidades educacionais, ritmos de aprendizagem e realidades 

sociais s~o muito variadas. Esse atendimento ~ proposta pr! 

oritária do 111 PSECD (Plano Setorial de Educação, Cultura e 

Desportos) para o periodo de 1980/1985. 

Os CES funcionam no horário de 8 às 22 horas. 

Adotam o atendimento individualizado do educando em cabines. 

O material didático utilizado é basicamente o módulo de ensi 

no, que o educando recebe para estudar de acordo com suas 

disponibilidades de tempo, retornando na sessão seguinte p~ 

ra dirimir as dúvidas e dificuldades encontradas com o Orien 

tador de Aprendizagem. A duração do curso fica a critério 

do educando, que deve cumprir as etapas do processo de acor 

do com seu ritmo de aprendizagem e disponibilidade de horá 

rio. 

Um CES pode exercer quaisquer funções do ensi 

no supletivo: pode conceder grauae escolaridade (19 ou 29), 

educação-geral, formação especial ou ministrar ensino a es 

ses niveis sem conceder qualquer grau. Além desses pode ofe 

recer, também, cursos de atualização, aperfeiçoamento, ou 

qualificação profissional, sem qualquer grau. Pode, também, 

oferecer somente qualificação profissional em vários 

e graus. 

~ . n1.ve1.S 

As atribuições de cada CES dependerão do mode 

lo adotado, do regimento aprovado, dos objetivos pretend~ 

dos. Qualquer CES pode aplicar exames supletivos,· de educa 

ção geral ou profissionalizante, através da "Banca Permanen 
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te de Exames". Os exames devem ser realizados em etapas su 

cessivas para cada disciplina. Um conjunto de etapas corres 

ponde a uma disciplina e um conjunto de disciplinas corres 

ponde a terminal idade de um grau. O candidato pode, também, 

mesclar o curso e exames, obtendo créditos em cursos do 

prio CES e eliminando etapas por exames periódicos. 

A avaliação da aprendizagem, no caso de o edu 

cando estar freqüentando um dos cursos, pode ser realizada 

ao longo do prqcesso de aprendizagsm, através da eliminação por 

etapas dos materiais instrucionais (m6dulos de ensino). Não 

se pode confundir a seqüência modular de aprendizagem com 

seriação, porque a conclusão é sempre global em termos de 

cada disciplina. Não h~, portanto, a conotação de séries co 

mo nos moldes do ensino regu13r. 

Caso o educando tenha estudado sozinho, sem 

vinculação com 6s CES, mas atrav~s dos seus módulos, e for 

considerado apto pelo Orientador poder5 submeter-se ~ "Banca 

Permanente de Exanes" para obtençã,~ ce c',;:,:cti f icac1o. 

Logicanente, pode-se concluir que quando o en 

sino regular tiver condiç6es de atender, efetivamente, a to 

dos os brasileiros que completarem 7 anos e que todos compl~ 

tem o 19 e 29 graus, a função de suplªncia do ensino supleti 

vo desaparecer&. O mesmo acontecerã com as funç6es de qual! 

ficação e aprendizagem. Ao suplet:ivCJ restará a função de su 

primento que dever& ter como base a filosofia de educação 

permanente e utilizar metodologias n~o formais de ensino. 

Isso significar& a possibilidade de atualização e aperfeiço~ 

mento constantes, tanto no campo da educação quanto no da 

cul tura. .Xl.,. esse respeito Mafra afirma: "O supletivo vol 

tar-se-& para as ciências e as artes, provocando a indisso 

ciabilidade do binômio educação e cultura como forma de o ho 

mem aprender, autorealizar-se, participar da ascendência de 

senvolvimentista do paIs e melhor exercer conscientemente a 
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cidadania". 16 

2.4 - DIFICULDADES DO SISTEMA 

Através de informações obtidas de forma assis 

temática, junto a profissionais que atuam no CES e da análi 

se de documentos publicados pelo MEC e pela Coordenaç~o de 

Ensino Supletivo pode-se constatar que, de maneira geral, es 

ses Centros n~o v~m alcançando um desempenho satisfatõrio 

em relaç~o à proposta do 111 PSCED. 

Numa primeira aproximação, pode-se infe:cir que,; 

há problemas específicos de determinados Centros, e q~e es 

t~o relacionados à administração interna ou a caracter 1.S c.L 

cas peculiares da comunidade a que atendem, ou seja, tipo de 

clientela, origem dos recursos e nível de participação cüm~ 

nitária. 

No entanto, além dos pontos crIticas pr6prios 

de cada Centro, existem outros, comuns ã maioria dos Cen 

tros. 

Segundo o documento Revi talização dos C(~ntros 

de Estudos Supletivos17 , que critica o funcionamento do sis 

te~a, esses problemas estariam contribuindo para um 

so de esvaziamento das funções previstas para os CES. 

Dentre os fatores que acarretam esses 

proce.~ 

probl~ 

ma, o MEC e a coordenação de Ensino Supletivo da Secretaria 

de Educação e Cultura apontam como principais: 

1 6 I d . I bid., p. 1 2 . 

17Revi:talização do.ó Cen.:tttO.6 de E.ó:tudo.6 SupR-e:tivo.ó - Btta.ólR-út, 
Seette:tattia de En.óin.o de 19 e 29 gttau.6 - 1983. 
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- A insuficiência do material didático - em 

quantidade e qualidade. 

- Problemas relacionados aos recursos humanos, 

com repercussões sobre a efetiva implementa 

ção de u~a política de educação permanente 

através dos CES. 

Esses problemas dizem respeito, mais especif! 

de camente, à insuficiente competência de. grande número 

Orientadores de Aprendizagem para o exercício de suas fun 

ções. Ao que parece, muitos desses educadores não internali 

zaram a filosofia de educação permanente, que deve permear 

todo o trabalho junto à clientela do CES. 

Apesar de, até o momento, nao terem desenvolvi 

do um estudo sistemático sobre o problema, o MEC e a Secreta 

ria de Educação pressupõem que: 

· Existe limitada e insuficiente fundamentação 

teórica sobre educação de adultos por parte 

dos educadores, bem corno pouca percepçao de 

que o ato de educar "não pode estar desvincu 

lado das realidades de vida e de trabalho do 

educando".18 

• Há urna tendência por parte dos educadores de 

utilizar a metodologia de educação formal, 

quando a proposta dos CES é a de que a educa 

ção de adúltos e adolescentes se deva dar 

através de metodologias não formais. 

· Há desconhecimento sobre a realidade social 

da comunidade. 

18 I d. Ibid., p. 15. 
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. Há falta de entrosamento sistemático entre 

os educadores dos diversos Centros para tro 

ca de experiências e sugestões que possam en 

riquecer o processo educativo dos CES. 

. Nio h& programas de reciclagem sistem&tica 

dos educadores para atualizaçio de conheci 

mentos teóricos ou mesmo das necessidades e 

ducacionais cambiantes da comunidade, consi 

derando o ritmo das mudanças sociais. 
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3 DELHlITAÇÃO DO PROBLEHA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

O ideal seria que ao estudar os CES fosse po~ 

sIvel realizar uma avaliação de todo o seu 

desde o planejamento até os detalhes da 

funcionamento, 

operacionalização. 

desenvolvi~ento da No entanto, considerando o prazo para o 

monografia, optou-se por restringir o projeto ao estudo de 

um dos problemas detectados no sistema CES: a necessidade de 

treinamento de recursos humanos, especificamente dos Orient.a 

dores de Aprendizagem. 

Pode-se inferir, através de consulta a documen 

tos, observação direta e de contato com técnicos que vê!':\ e5L-.... 

dando o assunto, que os problemas de recursos humanos 

cruciais no sistema CES. Isto porque parecem não possuir a 

competência desej ável para a função, o que interfere de fel.' 

ma decisiva na relação educador jeducando, tornando--se Uh1 dos 

fatores que, sem dúvida, contribui para o aumento dos LvJ.i·::-e;:; 

de evasão. Sabe-se que todos os problemas dos CES 52 relu 

cionam e que por isso a questão de recursos humanos sofre in 

fluência de todos os demais componentes. Possivelmente, ou 

tros estudos deverão ser desenvolvidos com o objetivo de for 

necer uma avaliação global do sistema. 

A necessidade de uma abordagem mais profunda 

dos problemas de recursos humanos dos CES é confirmada nos 

documentos resultantes dos debates realizados no Dia D da 

Educação, em 18.09.85, no Rio de Janeiro. Dentre esses do 

cumentos, consta o expediente referente ao CES Prof. Antonio 

Haria Teixeira Filho, que aponta vários problemas detectados 

no Sistema CES, destacando-se: "O distanciamento dos objet! 

vos propostos inicialmente pela educação nãO-formal, isto 

porque a grande maioria dos professores atuantes nos CES não 
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conhecem em profundidade a proposta desse sistema".19 

Dentre as alternativas propostas no referido 

documento para minimizar os problemas dos CES, constam as 

seguintes: 

- Ministrar cursos de treinamento para profe~ 

sores, visando a uma postura profissional 

mais dinâmica e maior competência para atuar 

no sistema. 

- Ampliar a participação por parte dos alunos 

no questionamento das necessidades dos CES. 

- Levar a comunidade a conhecer a instituição 

que está aberta a todos, numa faixa etária 

extensa, para ajudá-los a ampliar seus conhe 

cimentos. 

Em síntese, o objetivo principal desta pesqu~ 

sa foi o de se conhecer as necessidades de treinamento dos 

recursos humanos dos CES, e propor medidas para o aperfeiço~ 

mento do sistema que é um dos poucos voltados para educação 

de adultos. Tal objetivo se desdobra no alcance dos segui~ 

tes objetivos específicos: 

- conhecer e descrever o nível de competência 

dos O.As. lotados nos CES do Município do 

Rio de Janeiro; 

- avaliar o hiato entre a competência 

da e o modelo elaborado com base na 

19 Expedie»te ~ob~e o Via V da Edueação, ~eóe~e»te ao 
P~oó. A»to»io Ma~ia Teixei~a Filho, a~~i»ado pelo 
Klebe~ do Couto Pa~~o~. 

observa 

teoria 

CES 
P~o6· 
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de educação permanente, na prática e nos de 

poimentos dos profissionais experientes em 

educação de adultosi 

- fornecer subsídios para programas de treina 

mento a serem desenvolvidos pela 

Estadual de Educação, com vistas 

tar a delimitação de grupos e/ou 

Secretaria 

a possibil,!. 
~ 

areas em 

que o treinamento se faz necessário priorit~ 

riamentei G 

- fornecer sugest6es para o aperfeiçoamento do 

sistema. 

Al~rn desses objetivos, os resultados da pesqu! 

sa podem fornecer ~ Secretaria de Educaç~o - mais especif,!. 

camente ~ coordenação de Ensino Supletivo - outros subsl 

dios fiteis para o entendimento de protlernas relacionados ~ 

administração de recursos hUIT!anos ql).e vir:ham impedindo os CES 

de cumprirem os objetivos p2ra os quais foram criados. O 

conhecimento dos pontos críticos do sistema possibilita a 

busca de soluções alternativas, por parte dos adr.1inistrado 

res, para que os CES possam desempenhar satisfatoriamente 

suas funções. 
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4 JUSTIFICATIVA 

Os CES e os NACES visam à efetivação de prior~ 

dades estabelecidas no 111 PSECD e que se referem à implemeg 

tação de medidas que possibilitem a democratização das opo~ 

tunidades de ensino através de um sistema integrado de açao 

dos educadores e da comunidade. 

-b - .. ~ A proposta aS1ca ae . -c:C1açélo dos CES pressupoe 

o aproveitamento máximo doE.; recursc<; flsicos, humanos, finag 

ceiros, institucionais e tecno16gicos disponIveis ou mobili 

záveis junto à comunidade para enriquecer o processo educati 

vo de adolescentes e adultos que: 

- nunca freqüentar~0 descola; 

- deixaram a escola antes ~e terminar a apre~ 

dizagem funda~ental; 

mesmo escolarizados queiram participar de 

uma formaçãe extra-escolar; 

- desejam participar de uma atividade de enri 

que cimento s5çio-cultural. 

Para a comunidade são relevantes os resultados 

desta pesquisa porque os CES - que fazem parte do ensino p~ 

blico - têm toda uma proposta de atendimento às necessidades 

de educação comunitária, sobretudo das camadas menos favore 

cidas. Estudos que possibilitem o aperfeiçoamento do siste 

ma favorecerão não só sua expansão, como também a 

da qualidade de atendimento. 

melhoria 

Para a Secretaria de Educação a importância da 

pesquisa consista na necessidade - manifestada pela Coordena 
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-çao Setorial de Ensino Supletivo - de aprofundar o estudo 

sistemitico do problema CES, uma vez que i proposta do MEC 

a revitalizaç~o dos CES e dos NACES. 

Para a comunidade a pesquisa i importante po~ 

que atravis de seus resultados pode-se conhecer alguns dos 

motivos pelos quais o CES IERJ - que faz parte de um sistema 

público de ensino - n~o vem atendendo de modo 

às necessidades educacionais de sua clientela. 

satisfatório 

Do ponto de vista pessoal a motivação básica 
~ 

para a escolha do tema e a preocupaçao em contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino público. 

Alim disso, o interesse em relaç~o aos recur 

sos humanos para educação, com o seu treinamento e desenvol 

vimento, prende-se à convicção de que urna política Educacio 
-nal que se pretenda ampla, no sentido de incluir o maior nu 

mero possível de marginalizados da Educação, deve, sem demo 

ra, desenvolver programas que atinjam também os professores. 

Os educadores, assim como os educandos, foram marginalizados 

da educação. Ao perderem em status, ao serem aviltados sala 

rialmente (o que lhes reduziu o tempo e os recursos para se 

reciclarem) de um mínimo de profissionalismo desejivel para 

o atingimento dos objetivos da educação, perderam sua comp~ 

tência técnica e a consciência do sentido social de sua mis 
-sao. 

Tem-se consciência de que nao seri somente a 

través de treinamento que os professores poder~o resgatar o 

seu valor profissional. Planos de Carreira, reformulaç~o da 

universidade que os forma e outras medidas a médio e longo 

prazo dever~o ser tomadas. O treinamento visa a atender a 

objetivos mais imediatos, ou seja, aprimorar a 

dos professores em exercicio. 

competência 
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5 MODELO CONCEPTUAL 

5.1 - CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

Na definiç~o de escola de Georges Snyders esti 

bem refletida a concepç~o didãtica de educaç~o subjacente a 

este trabalho: "A escola n~o ~ um feudo da classe dominante; 

ela é um terreno de luta entre a classe dominante e a classe 

explorada. Ela ~ terreno em que se defrontam as forças do 

progresso e as forças conservadoras. O que se passa na esco 

la reflete a exploraç~o e a luta contra a exploraç~o. Ela 

~ simultanemlente, das estruturas existentes, correia de 

transmiss~o da ideologia oficial; mas tamb~m ameaça ~ ordem 

estabelecida e possibilidade de libertaç~o. A escola ~ uma 

instabi]~:ldade, mais ou menos aberta, a nossa ação". 20 

A concepçao dial~tica nao nega a influência do 

ambiente e da classe social, mas considera,tamb~m, os eleme~ 

tos internos, as contradições no interior do indivíduo e da 

pr6pria instituição educacional. 

Segundo Herbert Harcuse 21 , numa soçiedade em 

que n conservadorismo e os privil~gios coexistem com uma 

classe cuja potência emerge e que encontra na escola um ins 

trumento de luta, a educaç~o esti tamb~m dividida. O papel 

social do professor seri o de aliar-se a nova força social 

no seio da sociedade conservadora para produzir as mudanças 

necessirias e não ser simplesmente um burocrata de ensino a 

20 SNYVERS, Geohge~ apud GAVOTTI, Moacih. Concepç~o Vial~ti 
ca da Educação, um e~tudo inthodutõhio, são Paulo,Cohte~ 
1984, p. 50. 

21MARCUSE, Hehbeht apud GAVOTTI, Moacih. Concepção Vial~ti 
ca da Educaç~o, um e~tudo inthodutõhio, São Paulo,Cohte~ 
1984, p. 50. 
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serviço da educação autoritária. 

Gadotti afirma que muitos educadores norteados 

apenas por uma visão tecnicista de sua profissão "perdem-se 

buscando saber como é preciso fazer para ensinar e nao como 

é preciso ser para ensinar".22 Como tal, esses profissi~ 

nais tornam-se burocratas do ensino, agentes de controle, d~ 

fensores dos interesses de uma escola-empresa que tem objet! 

vos bpffi definidos a alcançar e não defensores dos interesses 

da população diante do Estado. 

Este trabalho procura evitar uma abordagem p~ 

raJllente tecnic:l!:"'ita a qual impede que a escola seja entendida 

e tratada como um organismo vivo,em permanente transformação, 

cujas con~radiç6~s internas geram conflitos que conduzem ~ 

defasagsm entre o planejado e o realizado, entre o ideal e a 

realida~e. Sem condenar a adoção de técnicas ou de planej~ 

mente na educação, discorda-se da utilização desses proced! 

men·tos enquant.o dissociados da realidade social. 

Na opinião de Gadotti 23 , o nível dos debates e 

do i~teresse pela educação no Brasil, que se vem intensifi 

can~o cada ve% mais, lembra os movimentos surgidos na socie 

daáe brasileira na década de 30, quando os adeptos da educa 

çao nova prGtendiam modificar profundamente a educação nacio 

nal. 

Atualmente, a sociedade civil vem discutindo 

questões relativas a qualidade do ensino p~blico, ~ formação 

do educador etc. E esse movimento de repensar a educação, 

retomado com grande intensidade a partir da Nova Rep~blica, 

surgiu, certamente, em função de um reconhecimento de que a 

decadência da educação brasileira, em todos os seus níveis, 

22GAPOTTl, Moac.i/t, Op. c.Lt., p. 155. 

23Id. lbid., p. 157. 
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só pode ser revertida se os interessados nesse problema luta 

rem por urna educação realmente participativa e libertadora. 

Acredita-se que muitos estuciosos dos probl~ 

mas educacionais brasileiros estejam divididos entre um prS2, 

jeto de educação nos moldes do regime anterior e a perspect~ 

va de um projeto popular de cunho político. t grande a difi 

culdade dos educadores em repensarem suas pr~ticas numa so 

ciedade carente corno a nossa, apesar de sentirem a necessida 

de de mudança. Esse conflito propicia o surgimento de op~ 

ni6es divergentes quanto ao papel da educação, e Gadotti 24 

assim resume essas tendências: 

tendência lngenua que considera a 

como rendento~a da humanirlade; 

Educação 

. tendência catastr6fica que considera a esco 

la somente COl":"'.0 a9arelh;:) de reprodução da so 

ciedade de classes; 

• tendência a considerar a educação como um eE.. 

paço político limitado de import~ncia relat! 

va na superaç~o dos problemas sociais. 

A primeira tendência ve a educação como pan~ 

céia para as desigualdades sociais. As mudanças se darão de 

forma lenta e gradual, através da democratização da educa 

çao. 

De acordo com a segunda tendência, a educação 

brasileira é entendida corno irrecuper~vel e sua reformulação 

possível apenas com o socialismo; no sistema capitalista a 

Educação não teria qualquer poder de transformação nem de si 

mesma e nem da sociedade. Seria impossível também negociar 

24Td. Tb'd ,{. " p. 1 61 • 
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com o sistema. 

Gadotti adota a terceira tendência, com a qual 

se concorda, que defende a possibilidade de as mudanças seren 

geradas no interior do próprio sistema, em decorrência das 

contradições que lhe são inerentes. 

5.2 - MODELO COnCEPTUAL DE EDUCADOR 

É consenso que existe uma necessidade pr~ 

mente de buscar para o profissional do ensino não só uma for 

maç~o mais ade01ada ~s eXigências da sociedade brasileira,cQ 

mo t~mb~m d~ desenvolver, atrav~s de treinamento, a competê~ 

cia das profissionais em exercIcio. 

Embora este trabalho se concentre no esforço 

de desenvolvimento de competências, sabe-se que tal esforço 

dever~ estar vinculado a uma polItica educacional que leve 

em conta outros três aspectos: 

· melhores salários; 

· melhores condições didático-pedagógicas (I! 
vros, cursos de formação continuada, etc.); 

· melhores condições de trabalho (bibliotecas, 

laboratórios, etc.). 

Dentre as propostas de mudança na educação br~ 

sileira surge a ênfase na formação de um educador que possua 

não apenas urna sólida base teórica, mas, também, que esteja 

comprometido com as necessidades sociais, "um educador o.rg~ 
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nizador da cultura e não um simples reprodutor da cultura do 

minante ll
•

25 

Ainda segundo Gadotti 26 , 

lIaO lado do papel t~cnico de ensinar a 

ler, escrever e pesquisar, o educador, o diri 

gente da aprendizagem e da educação tem um 

papel político de organizar, de mobilizar p~ 

ra a participação. Só urna população organiz~ 

da será capaz de derrotar a impostura e a pr~ 

potência que ainda dominam a sociedade brasi 

leira ll
• 

Dentre os problemas discutidos, um deles par~ 

ce merecer especial atenção: a educação do educador. Os vin 

te anos de autoritarismo e as circunstâncias em que o educa 

dor de hoje foi educado contribuíram decisivamente para que 

esse profissional não só perdesse em competência técnica, c~ 

mo tamb~m se desvinculasse da importância social e do papel 

pOlítico de sua função. 

Gadotti afirma que as necessidades educacio 

nais da população brasileira só poderão ser atendidas na me 

dida em que os profissionais do ensino sejam capazes de con 

duzir os educandos a entenderem a sua realidade social. Diz 

ele: 

"é essa consciência social que devemos 

formar no futuro profissional, antes de incutir-lhe um saber 

técnico. O profissional do ensino não é um técnico, um esp~ 

cialista, é, antes de mais nada, um profissional do humanis 

mo, do social, do pOlítico".27 

25 Id. I b-i.d. , 
26Id. I b-i.d. , 
27Id. Ib-i.d., 

p. 

p. 

p. 

146. 

148. 

142 • 
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o profissional da educação nao pode ser valo 

rizado somente por sua competência técnica. 

Freire 

Segundo Paulo 

"quase sempre, técnicos de boa vontade, 

embora ingênuos, deixaram-se levar pela tentacão tecnicista 

(mitificação da técnica) e, em nome do que chamam necessi 

dade de não perder tempo, tentam, verticalmente, substituir 

os procedimentos empIricos do povo (camponeses, por exemplo) 
.-........ 't -. t"" ' .... ~; .: 28 p,-)r S,lci. eCIL.ca. 

Referindo-se ao processo de perda da competª~ 

cia do professor, em função das contradiç5es de uma Poli~ica 

Educacional atrelada a um sistema também contraditório, diz 

1'le110, "o profes.3or foi sendo paulatinamente esvaziado dos 

seus instrumentos de trabalho: do conteGdo (saber), e de 

pois, do rn~todo (saber fazer) restando-lhe agora, quando mui 

to U~'l.a técnic,:; sem competência". 29 Não se considera negat! 

\Ta a prcoc·upa.çac com a técnica e com a administração (plan!,: 

ja~ento, supervisão, etc.) em educação. Considera-se como 

aspc~cto negai.:tvo, a não participação do professor nessa adrni 

nistração, principalmente no planejamento, que passou a ser 

privil~gio dos técnicos. Ainda segundo Mello esse distanci~ 

mento do professor em relação a seus instrumentos de traba 

lho é que tem conduzido ~ perda do controle" do processo do 

saber e do saber fazer, perdendo o controle da própria habi 

litaç~G".30 e essa perda dos instrumentos de trabalho que, 

em 61tima an~lise, os conduz a se deixarem explorar e a in 

digni.dade salarial a que se submetem. 

28FREIRE, Paulo. Educ.ação e Mudança. Rio, Paz e Te Juw,1977, 
p. 2 O. 

29MELLO, GuiomaJt Namo de. MagL6,teJtio do 19 gJtau. Va c.omp~ 
t~nc.ia t~c.nic.a ao c.ompJtomi~~o polZtic.o, São Paulo,CoJttez, 
1985, p. 2. 

3 O I d • I bid ., p. 3. 
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Assim, um dos grandes desafios da política E 

ducacional hoje consiste na seguinte questão: de que modo re 

tomar a competência técnica, o saber fazer, agora com um se~ 

tido de vontade política, sem contudo, condenar ingenuamente 

o "especialista" pela gravidade dos problemas 

de nossa sociedade. 

educacionais 

5.3 - EDUCAÇÃO PEru1ANENTE 

A concepçao de educação permanente, em que 

deveriam basear-se as ações dos CES, é bastante antiga e vem 

evoluindo através dos tempos. Has, somente na década de 50 

se impôs como uma política de desenvolvimento cultural, a 

partir das idéias apresentadas pela UNESCO em uma série de 

conferências internacionais sobre o problema da educação de 

adultos. 

Essas idéias tiveram como ponto de partida a 

constatação de que os Sistemas Nacionais de Educação, surg! 

dos na Europa, no século passado, e vigentes até então, es 

tavam obsoletos quanto a ideologia, filosofia e processos e 

ducativos. 

Segundo Meira de Castro3l , esses sistemas de 

ensino, funcionando de maneira autônoma, permitiam somente 

uma forma de .educação que conduzisse à reprodução contínua 

das relações de força dentro da sociedade - ou seja, a pr~ 

servação de uma sociedade aesigual. 

Transformações sociais profundas demandavam 

31CASTRO, Lu-éz Fe.,f-épe Me-éJta de. 
anãl-é~e da apl~cação do ~eu 
c-éona-é~ da Am~Jt-éca Lat-éna e 
do/EBAP, 1978. 

Educação PeJtmanente, 
modelo na~ pollt-éca~ 
do BJta~-él - Te~e de 

uma 
educa. 

Me~tJtã: 
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que os sistemas educacionais taMbém se modificassem. A 

UNESCO propõe, então, o planejamento de sistemas educativos 

integrados e numa perspectiva de que a educação é um proce~ 

so que se deve desenvolver por toda a vida, independenteme~ 

te de ideologias. 

Um dos objetivos fun~amentais dessa proposta 

incluía o atendimento das necessidades educacionais das cate 

gorias sociais menos favorecidas e que tiveram que abandonar 

a escola prematuramente, as populações rurais, os 

dores e os desempregados. 

trabalha 

o surgimento da educação permanente, corno e 

concebida hoje, deu-se portanto, corno alternativa para a cri 

se educacional, detectada pela UNESCO, que demandava 

mas sociais, econômicas, culturais e políticas. 

Segundo Paul Legrand, citado por Meira 

Castro, a educação permanente deve ser entendida como 

refor 

de 

ordem de idéias, de experiências e de realizações muito esp~ 

cIficas, ou seja, a educação na plenitude de sua concepçao, 

com a totalidade de seus aspectos e suas dimensões, na cont! 

nuidade ininterrupta de seu desenvolvimento, desde os prime! 

ros momentos da existência até os últimos e na articulação 

Intima e orgânica de seus diversos momentos e de suas fases 

sucessivas".32 

Meira de Castro destaca nesta definição a ru 

tura com a concepção dual do mundo e a colocação do homem co 

mo sujeito e não corno objeto da educação, como transformador 

do mundo através da praxis. 33 

32 1d . rbid., p. 11. 

331d. lbid., p. 12. 
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Segundo Pierre Furter 34 , a perspectiva de ed~ 
cação permanente é a de um processo ininterrupto de aprofug 

damento tanto da experiência individual como da vida coleti 

va, o que se traduz pela dimensão educativa que cada ato e 

cada função devem assumir em qualquer etapa da existência. 

Para aquele autor a educação permanente "pretende reorgani

zar a vida social de tal ~aneira, que cada situação concreta 

proporcione realmente a oportunidade de uma aprendizagem e 

de uma participação tal que o desenvolvimento cultural favo 

reça a invenção permanente da sociedade e de seu 

do".35 

signific~ 

De acordo co~ essa abordagem , a educação 
~ 

e 

instrumento de mudança e conscientização e suas funções pre~ 

supõem mobilização social e comprometimento com o atendimen 

to de necessidades sociais. 

Com base nas concepções de Pierre Furter36 , 

pode-se concluir qu~ os principais objetivos da educação peE 
-manente sao: 

· possibilitar o aprofundamento da experiên

cia pessoal e da vida social global,através 

da participação consciente de cada indivi 

duo em qualquer etapa da sua existência; 

· estimular a auto-informação continua 

deve realizar-se independentemente do 

- que 

tipo 

de atividade que o individuo exerça - de mo 

do a permitir o desenvolvimento de atitudes 

adequadas frente às mudanças; 

· tornar-se instrumento de "práticas liberta 

35 r d . r bid ., p. 85 

36rd. Ibid., p. 120. 
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doras" que permitam a auto-rea1izaç~o e o 

crescinento pessoal; 

· colaborar para o desenvolvimento sócio-poll 

tico da coletividace, através do estímulo à 
participação ativa do indivíduo no processo 

de transformação social. 

Segundo Meira de Castro37 , as açoes educati 

vas que tenham por base a concepção de educação permanente 

devem visar ao seguinte: 

'. fazer com que as instltuiç~es especializ~ 

das em edllCa,ç~ã() atend.3.m aos desejos e expe~ 

tativas educacionais ~a sociedade como um 

todo, mas princip::d.n;,::>.nte das camadas menos 

favorecidas i· 

profissionalização, cu seja, colaborar para 

a aquisiç5a de conhect~entos profissional! 

zantes que possa~ transformar o educando em 

elemento capaz de exercer uma ativida~e pr2 

dutiva pa~a a socieddde. O carãter profi~ 

sionalizc3.!l1:e da ec1.ucélç&O permanente ?ode as 

sumir os asoectos de reciclagem, aorimora 

mento funcional e mudança (aprendizado de 

nova prof issão que vise a substi tuir a exerci 

da) ; 

• alfabetização de adultos, 

• desenvolvimento da personalidade indivicual, 

principalmente em termos de criatividade. 

37 CASTRO, Luiz Fe.fipe. Me.úw de.. Op. Cito 
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Esta função consiste em propiciar ao educan 

do a descoberta de suas potencialidaces em 

termos de habilidades e capacidade transfor 

madora da sociedade. 

Furter desenvolveu, de maneira ampla, sua re 

flexão sobre a Educação Permanente, incluindo abordagens re 

ferentes ao humanismo, ã ideologia, à utopia, à crise do pl~ 

nejamento e também à cultura popular e ao desenvolvimento cu];. 

tural popular e ao desenvolvimento cultural. Ele procurou 

difundir a idéia de que a pedagogia tinha a ver com uma rea 

lidade mais ampla e que " •.. n~o era possivel encontrar res 

postas ao nivel pedag5gico sem as encontrar antes a outros 

nIveis, que a discussão peJag5gica inplicava a discussão do 

todO' social". 38 

Os ternas centrais da obra de Furter sao re 

flexões existencialistas: o homem como ser temporal, a comu 

nicação, a intersubjetividade, o di.ãlogo, 

outro, a liberdade humana (e os problemas 

la planificação).39 

o encontro com o 

colocados a ela p~ 

Para Furter, o hor8.en como ser inacabado tende 

ã perfeição; por isso a educaç~o ~ um p~ocesso continuo que 

s5 termina com a morte. ~A educaç&o, fundamentalmente, -nao .. 
e conservadora, porque - assim - seria imaginar que o ideal 

é a situação atual",40 significa dizer que a educação traria 

em si mesma o "germe da mu.dança" e por isso mesmo torna-se o 

o instrumento de realização de utopias. 

Muitas das idéias de Furter ap6iam-se na obra 

do.marxista Ernest Bloch, para auem o marxismo 

38FURTER, Piehhe, Op. Cit., p.35. 

39 I d . I b-i.d., p. 37. 

4 O I d. I bid., p. 38. 

consistiria 



na "utopia social concreta, a união da teoria-prixis 

de transformar dialético-economicamente o mundo".4l 

33. 

capaz 

Se a revolução social nao é possível,pode-se, 

na opinião de Furter, dar oportunidades aos cidadãos de se 

prepararem e enfrentarem as incertezas do mundo. Se a educa 

ção puder oferecer essa preparação, ji seri uma educação de 

mocrática e libertadora. Afirma, também, que a educação é 
libertadora porque sua função é "difundir, esclarecer e con 

tribuir para a ordem que pretendemos dar em nosso tempo ao 

mundo".42 

A Educação Permanente, que para Furter seria 

realizável em qualquer tipo de sociedade desenvolvida ou sub 

desenvolvida, é definida como 

"duplo processo de aprofundamento tanto da 

experiência pessoal quanto da vida social gl~ 

bal, que se traduz pela participação efetiva, 

ativa e responsável de cada sujeito envolvido, 

qualquer que seja a etapa da existência que 

ele esteja vivendo".43 

Percebe-se nessa definição o forte conteúdo 

político que Furter atribui à educação permanente como ins 

trumento de democratização, como impulsionadora do desenvol 

vimento sócio-econômico, contribuindo para a elevação do ní 

vel científico e tecnológico da população, preparando o ho 

mem como produtor e como consumidor. A Educação Permanente 

serviria a qualquer sociedade, a qualquer forma de vida polI 

41 I d. I bid., p. 42. 

42 Id . Ibid., p. 44. O ne.6e.nido au:ton nã.o e.-6c.lane.c.e. a que. 0.'1-
de.m -6e ne.6e.ne., ne.m apn06unda a que.-6tã.o da -6oc.ie.dade. d~ 
c.la-6~e.~, do E-6tado c.omo in-6tnume.nto da c.la-6-6e. dominante 
ou da educ.ação c.omo meio de. nepnodução -6oc.ial. 

43 I d. I bid ., p. 46. 
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tica. 

Aceitando-se que a educação seja também um 

instrumento de mudança, a planificação da educação seria de 

grande valia para a solução de problemas sociais. 

Paiva e Rattner44 , a perspectiva política de Furter 

Segundo 

nao so 

freu modificação no decorrer de suas obras. Contudo, a 

crença no poder da planificação aumentou. Ele passa a pe~ 

Sél.r mais concretamente na organização da educação permanente 

e a referir-se ao desenvolvimento s5cio-econ5mico-cultural,e 

nao 50 ~ maturação humana, cujo objetivo seria a construção 

de uma sociedade industrial moderna. Ao tratar da alfabeti 

zaç~o em massa, afirma que s5 teria sentido um trabalho des 

sa natureza se pudesse tornar-se um instrumento de mudança 

social p~ovccad~, o que s5 seria posslvel se as aspirações 

dos analfabetos fossem atendidas e eles pudessem tornar-se 

agentes de transformação social. 

A questão fundamental da educação permanente 

é, portiJ.l1 to , a mudança e a aceitação de mudança conseqüente 

do desenvolvlmento e essencial ao processo. Pierre Furter, 

citado por Paiva e Rattner, afirma 

"A educação permanente é a aprendizagem 

contínua de um estilo de vida adequado a uma 

sociedade que se considera, ela também, em 

permanente transformação e em constante desen 

vOlvimento".45 

44pAIVA, Va~llda e RATTNER, He~nlque. Edu~aç~o Penma~e~te e 
Capltallf.:,mo Tandlo, são Paulo, Contez, 1985, p. 48. 

45FURTER, Plenne apud PAIVA, Vanllda e RATTNER, He~tlque. 
Edu~ação Penmanente e Capitalif.:,mo Tahdio, São Paulor Con 
tez, 7985, p. 54. 
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5.4 - EDUCAÇÃO POPULAR 

Considerando que a CES faz parte de um sistema 

que tem por base a concepção de Educação Permanente e cuja 

proposta está voltada para a Educação Popular, passa-se a 

explicitar o conceito de educação popular adotado no âmbito 

deste trabalho. 

De acordo com Wanderley, a questão pode ser 

abordada de dois ângulos: "educação popular é aquela que c 

produzida pelas classes populares ou para as classes popula

res, em função de seus interesses de classe".46 Segundo o 

mesmo autor, classes populares ou subalternas são "aquelas 

que vivem uma condição de exploração ou dominação no caplta 

lisrno, sob suas múltiplas formas" e constituem-se, b2sicams~ 

te, do operariado industrial, classe trabalhadora em geral, 

desempregados, subempregados e campesinato. 47 

A educação produzida pelas classes p0pulares 

é aquela que muitas vezes utiliza modalidades pouco conheci 

das em educação, muitas vezes nao sistematizadas pela estru 

tura GO sistema social. "É uma forma de educação mellOS o~i 

cial e menos enquadrada nos programas do tipo professor-alu

nos. É, por exemplo, a educação que um operário rece~c fo"C<.( 

da fábrica e fora da escola, dentro do sindicato ... ", r.. 8 

Quanto a educação produzida para as classes 

populares "é aquela que é resultado do trabalho de agentes 

externos a essas classes e que t~m por objetivo educã-las. 

Os agentes desse tipo de educação compreendem desde o Estado 

até pequenos grupos privados, passando pela mediação da 

ação de instituições públicas e particulares e de grupos in 

46WANVERLEY, Op. Cit., p. 63. 

47Id. Ibid., p. 64. 

48 I d. I bid., p. 64. 
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formais e abarcando tanto formas sistemáticas quanto assiste 

máticas de educaç~0".49 

Ao referir-se à educaç~o feita de acordo com 

os interesses das classes populares, Wanderley levanta a 

questão da dificuldade de se explicitar rigorosamente quais 

sejam esses interesses. Conclui o autor que esses interes 

ses variam historicamente, até mesmo quando se restringem a 

esfera do consumo como, por exemplo, lutar por habitação, 

transporte, saúde, etc. 

Partindo da hipótese de que a democracia faz 

parte dos interesses das classes populares, a grande missão 

da educação popular, segundo Wanderley50, é a de transmitir 

para as massas uma educação democrática que permita a con 

cretização dos objetivos da democracia. Esta significa fun 

damentalmente: justiça social (pão, saúde e teto para to 

dos); liberdade de informaç~o, organizaç~o e participação em 

todos os nlveis; possibilidade de todos exercerem a critica 

ao capitalismo, de fortalecimento de um autêntico poder pop~ 

lar, extensão dos direitos democráticos e de produç~o de su 

jeitos capazes de exercê-los; significa, enfim, uma forma de 

vida. 

5.5 - EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

Os CES sao instituições públicas de ensino 

que adotam metodologias consideradas n~o-formais, sendo, pOE 

tando, necessário explicitar o conceito de educaç~o não-for 

mal adotado neste trabalho. 

49 l d. lbid., p. 64. 

50 ld . lbid., p. 67. 
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Para efeito da pesquisa, a expressa0 "educa 

çao não-formal" deve ser entendida como o conjunto de açoes 

educativas que se caracterizam pelos seguintes aspectos: 

· postura do educador como orientador do prQ 

cesso de aprendizagem e nao como detentor 

único do saber; 

· valorização da vivência do educando; 

· nao utilização do regime seriado; 

· utilização de material didático específico; 

· utilização das diversas fontes de informa 
-çao como recursos para o enriquecimento do 

processo educativo. 

Tendo por base os conceitos apresentados, a 

missão do educador nos CES é, então, a de preparar o indivi 

duo para enfrentar problemas que nao podem ser previstos com 

muita antecipação - é auxiliar o aluno a adquirir capacidades 

gerais e habilidades que lhe possam servir adequadamente em 

muitas situações novas. 51 

5.6 - COMPET~NCIA E SEUS COMPONENTES 

Os objetivós organizacionais dos CES que con 

dizem plenamente com os objetivos de Bloom, têm por base a 

51 BL OOM , Be»jami» S.; ENGELHART, Max 
WALKER H. e KRATHWOHL, David R. 
VO.6 Edu.c.ac.io »ai.6. POJtto AlegJte, 
p. 137. 

D.; FURST, EdwaJtd J.; 
Taxio»omia do.6 Objeti 
EditoJta Globo, 1983~ 
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concepção de educação permanente referem-se a "formulações 

explicitas das mudanças que, se espera, ocorram nos alunos 

mediante o processo educacional; isto é, dos modos como os 

alunos modificam seu pensamento, seus sentimentos e suas 

ações".52 

Entende-se que o atingimento desses objetivos 

depende essencialmente de que as ações educativas conQuzam 

ao desenvolvimento de capacidades e habilidades que, segundo 

Bloom, permitem ao educando IIbuscar em.suas experiências an 

teriores informações e técnicas apropriadas para solucionar 

novos problemas ll
•

53 

Para que as açoes educativas dos O.As. possam 

ser conduzidas de forma adequada a esses objetivos, enten 

de.u-se que o modelo de competência para a função inlcui a 

competência técnica, mas a extrapola. Na configuração do mo 

delo de competência dos O.As. foram consideradas variáveis 

referentes a conhecimentos, valores, habilidades e atitudes 

compativeis com uma politica Educacional mais voltada para 

o atendimento das camadas populares. Para efeito deste tra 

balho, essas variáveis principais foram conceituadas da se 

guinte forma: 

- Conhecimentos teóricos 

Conjunto de informações sobre Educação Perma 

nente, Educação Não-Formal e Educação de Adultos, numa per~ 

pectiva de desenvolvimento cultural e internalizadas com ba 

se na concepçao de que a educação é um IIprocesso em que cada 

um aprende a se formar e a se informar, a fim de transfor 

mar-se e transformar o mundo ll
•
54 

52 BLO OM, B~»jami» ~t atti, Op. Cit., p. 24. 
53 I d. I bid., p. 34. 

54FURTER, Pi~JtJt~, Op. Cit., p. 73. 
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- Conhecimentos sobre a realidade dac~e 

Conjunto de informações sobre o contexto so 

cial, econômico e cultural da comunidade. 

A escolha destas variáveis visa a avaliar o 

nível de conhecimentos teóricos sobre Educação Permanente, E 

ducação Não-Formal e Educação de Adultos, bem como de infor 

mações sobre a realidade da comunidade a que serve. Estes 

conhecimentos devem permitir ao O.A. ser o agente principal 

da implementação de sua política que considera a educação co 

mo um processo contínuo. 

- Valores 

"Padrões normativos pelos quais os seres hu 

manos sao influenciados na sua escolha entre os cursos de 

ação alternativos por eles percebidos".55 Valores tais como 

democracia, participação, humanismo e liberdade. 

A escolha desta variável visa a avaliar até 

que ponto o humanismo, a liberdade, a participação e a demo 

cracia, que são concepções básicas da Educação Permanente, 

fazem parte do sistema de valores do O.A. e influenciam suas 

açoes. 

- Habilidades 

Processos mentais de organização e reorganiz~ 

ção de materiais com vistas ao alcance de um propósito esp~ 

clfico. 56 

55JACOB, Phifip, ~ FLINK, Jam~~ apud VAGNINO, Ev~fina. Si~ 
t~ma d~ Vafo~~~, um Mod~fo. T~~~ d~ M~~t~ado do V~pa~ta 
m~nto d~ Ci~n~ia PofZti~a da Fa~ufdad~ d~ Fifo~o6ia ~ cI 
~n~ia~ Humana~ da UFMG, MG, 1970, p. 4. 

56BLOOM ~t affi, Op. Cit., p. 34. 
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A escolha desta variável visa a avaliar a ca 

pacidade de o O.A. recorrer a informações, recursos técnicos 

ou a sua experi~ncia anterior de forma adequada a cada açao 

educativa e no sentido de explorar e valorizar a experi~ncia 

e o saber trazidos pelo educando e são principalmente habili 

dades para: 

· utilizar meios e métodos didáticos, bem co 

mo a sua própria experi~ncia de acordo com 

as necessidades individuais do educando; 

desenvolver a consci~ncia crítica do educan 

do com relação aos conhecimentos e valores 

que lhes são transmitidos; 

· chegar ao conhecimento das expectativas e 

necessidades específicas de cada educando. 

- Atitudes 

Predisposição permanente de um indivíduo para 

reagir em determinado sentido, seja qual for a situação. 57 

A escolha desta variável visa a avaliar a pr~ 

disposição do O.A. no sentido de estimular o educando a ser 

o sujeito da ação educativa no que se refere à abordagem de 

problemas genéricos, da comunidade ou individuais, a inter 

pretação desses problemas, à busca de soluções e à capacid~ 

de de o educando contribu~r para a sua superação, sendo po~ 

tanto capazes de: 

· manter atitudes "não-diretivas" durante a 

ação educativa, procurando superar areIa 

ção de dependência e paternalismo que tradi 

57VICIONÃRIO VE PSICOLOGIA. Ve.Jtbo, Lil.>boa;São Pauto, 1978. 
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cionalmente se estabelece entre educador e 

educando; 

· fazer intervenções que estimulem o educando 

a desenvolver a capacidade de identificar e 

resolver, ele mesmo, problemas de natureza 

funcional, social ou afetiva. 

Segundo Pierre Furter, 

"importa menos, na formação humana, transmi 

tir informações e conhecimentos que iniciar e 

vivenciar métodos de trabalho que permitem a 

nalisar, interpretar, dar sentido às situa 

ções vitais, isto é, transformá-las ... nao se 

trata, então, de atribuir novos encargos aos 

educadores já sobrecarregados por tarefas es 

peclficas, mas concentrar-lhes a função no 

que é essencial, isto é, ensinar a aprender, 

e da maneira mais rápida posslvel".58 

Considerando essas variáveis, foi concebido o 

modelo de competência que possibilitará aos O.As. desenvolv~ 

rem com adolescentes e adultos um processo de aprendizagem 

que os conduza à autonomia intelectual. Este modelo anteci 

pa o seguinte: 

· possuir sólidos conhecimentos teóricos so 

bre Educação Permanente, Educação de Adul 

tos e Educação Não-Formal; 

· conhecer a realidade social e as necessida 

des da comunidade que atende; 

58FURTEK, P.-i..e.Jtll.e., Op. C.-i..;t., p. 73/74. 
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• aceitar os valores que a Educação Permanen 

te reforça. 

Este modelo está sintetizado no QUADRO l. 
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Q U A D R O I 

MODELO DE COMPET~NCIA DE O.A. 

TIPOS 

Conhecimentos teóricos 

Conhecimento sobre a 

realidade da comunidade 

Valores 

Habilidades 

Atitudes 

V A R I Â V E I S 

CONTEÚDOS 

Informações substantivas sobre Educação Per 

manente, Educação Não-Formal e Educação de 

Adultos, numa perspectiva de desenvolvimen 

to cultural. 

Informações sobre contexto social, econômi 

co e cultural da comunidade. 

Humanismo, liberdade, participação, cidada 

nia e democracia. 

Utilização de informações, recursos técni 

cos ou experiência anterior de forma adequ~ 

da a explorar e valorizar a experiência e o 

saber trazidos pelo educando. 

predisposição para estimular o educando a 

ser o sujeito da ação educativa no que se 

refere à abordagem de problemas, sua inter 

pretação e busca de soluções. 
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6 REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

6.1 - UNIVERSO DO ESTUDO 

A idéia incial era trabalhar com a população 

total dos Orientadores de Aprendizagem lotados em todos os 

Centros de Estudos Supletivos do Municlpio do Rio de Janei 

ro. Mas optou-se por trabalhar com o conjunto de O.As. do 

Centro de Estudos Supletivos do Instituto de Educação do Rio 

dE! Janeiro (CES-IERJ), por ser um dos centros que possui 

maior número de educadores e também por desenvolver ativida 

des de 19 e 29 graus. 

Trabalhou-se com aproximadamente 100% do uni 

verso de orientadores de aprendizagem em efetivo exercício 

no referido Centro sendo: 14 na área de Línguas (Língua Por 

tuguesa, Literatura Brasileira, Redação e Língua Inglesa), 

14 na área de Ciências Humanas (História, Geografia, Moral e 

Cívica e Organização Social e política do Brasil) e 20 na 

área de Ciências Exatas e Biologia (r1atemática, Flsica, Qu! 

mica, Ciências e Biologia). 

6.2 - METODOLOGIA E INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS 

Foi usada a pesquisa de campo basicamente na 

modalidade descritiva e secundariamente avaliativa. 

optou-se pela pesquisa de campo, urna vez que 

a situação estudada apresenta aspectos relevantes ainda nao 

levantados de forma adequada aos objetivos do estudo, ou se 

ja, conhecer, descrever, interpretar e avaliar a competência 

dos orientadores de aprendizagem do CES-IERJ para o ~ exerCl 
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cio de sua função. 

Procurou-se, ainda, verificar o hiato existeg 

te entre o modelo conceptual elaborado para efeito deste tra 

balho e a competência observada para que se pudesse sugerir 

medidas visando ao aperfeiçoamento da referida comoetência. 

Subsidiariamente, procurou-se levantar aspe~ 

tos considerado9 importantes no funcionamento do CES, a fim 

de conhecer alg~ns de seus pontos fortes e fracos e, se po~ 

sível, gerar pr.opostas de aperfeiçoamento. 

A coleta de dados utilizou basicamente o que~ 

tic,n;rio t.cndc'··sl-'.: também usado a observação direta. 

Através do question~rio foram abordados aspe~ 

tos c8gnjti~os, habilidades, valores e atitudes que compoem 

o modelo conc(:'pt1.~al de competência. O referido questionário 

foi utili 2.a:I(l '~crí,O elemento facili tador e orientador na 

o método adotado foi predominantemente o da 

au :::.o-·avaliô.ção. :est.e mét.odo permitiu que cada part.icipant.e 

respondesse ~s quest~es propostas segundo a percepçao dos 

pontos fortss e fracos de sua própria competência, avaliação 

da necessidade e da intensidade de aprofundar os próprios co 

nhecirnentos, desenvolver habilidades e atitudes. Quanto as 

dificuldades do sistema em que at.uam foi baseada 

mente na percepção dos respondentes. 

exclusiva 

O questionário, apresentado no AIJEXO 11, foi 

estruturado em 6 blocos. 
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Bloco 1 

Este bloco visou a identificar caracteristi 

cas gerais dos orientadores de aprendizagem, tais como tempo 

de CES, faixa etária, cursos especificos em educação de adul 

tos e tempo de magistério 

Bloco 2 

Este bloco visou à identificação do grau de 

competência EO que se refere a aspectos cognitivos da comp~ 

tência, atri:-<vG::; co grau de necessidade sentida de aprofundar 

conhecimentos sobre: educação permanente, educação não-for

mal, educaç~o de Qdultos; teorias de aprendizagem, motivação 

e OlJtr.:lS teo:cias relevantes como auxilio à obtenção da part!: 

cipaçâo do cducaLdo; conceito de cidadania, conceito de demo 

cracia e conl:ecÍI11ento do contexto social, econômico e cul tu 

ral da. cOJ-::lUnidad2. 

Para determinar o nivel de conhecimentos refe 

rentes a cado. nm dos i tens apresentados neste bloco foi usa 

da uma escala ordinal com onze graduaç6es. Posteriorment.e, 

para efeito de análise, os graus dessa escala foram 

dos e traduzidos da seguinte forma: 

de O a 1 - muito baixa necessidade 

de 2 a 3 - baixa necessidade 

de 4 a 6 - média necessidade 

de 7 a 8 - alta necessidade 

de 9 a 10 - muito alta necessidade 

Bloco 3 

agrup.§:. 

Este bloco visou a avaliar as dimens~es da re 
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lação educand%rientador de aprendizagem envolvendo variá 

veis na ~rea de habilidades e atitudes. Foram avaliadas as 

seguintes dimensões: uso do material didático, condução do 

processo de aprendizagem, integração da aprendizagem com a 

realidade do educando, apoio ao educando na busca de solu 

çoes para problemas ou dúvidas surgidas, apoio e estImulo a 

autonomia do educando e estImulo à participação do educando. 

Os itens abordados foram os seguintes: 

- Uso do material didático, que visou a conhe 

cer e avaliar a capacidade do orientador de 

aprendizagem para utilizar meios e métodos 

didáticos variados e adequados a cada -açao 

educativa, explorando e valorizando o saber 

e a experiência trazidos pelo educando. 

- Condução do processo de aprendizagem, que 

visou a conhecer e avaliar a predisposição 

do orientador de aprendizagem para transmi 

tir conhecimentos e, também, para desenvol 

ver a consciência crItica do educando em re 

lação aos conhecimentos recebidos. 

- Integração da aprendizagem com a realidade 

do educando, que visou a conhecer e avaliar 

a predisposição do orientador de aprendiz~ 

gem para estimular o educando a ser o sujel 

to da ação educativa; a abordar problemas 

genéricos, de sua comunidade ou individuais 

de seu interessei e a refletir e buscar so 

luções para os problemas debatidos. 

- Apoio ao educando na busca de soluções para 

problemas ou dúvidas, que visou a conhecer 

e avaliar a capacidade do orientador de 
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aprendizagem para intervir de forma a esti 

mular o educando na apreensao de soluções 

teóricas e, também, na busca de soluções a 

partir da própria vivência. 

- Apoio e estimulo à autonomia do educando, 

que visou a conhecer e avaliar até que po~ 

to o orientador de aprendizagem consegue 

manter atitudes "não diretivas" durante a 

ação educativa, procurando levar o educando 

a superar uma relação de paternalismo que 

tradicionalmente tende a ocorrer entre edu 

cador e educando. 

Estimulo à participação do educando, que vi 

sou a conhecer e avaliar até que ponto o 

orientador de aprendizagem estimula a part~ 

cipação ativa do educando no processo ensi 

no/ap; ~ndizagem. 

Cada um dos itens abordados foram estrutura 

dos em uma ordem gradual e crescente de afirmativas referen 

tes a comportamento. A primeira significa sempre a menos in 

dicada, considerando o modelo conceptual de competência ado 

tado para efeito deste trabalho. Conseqüentemente, a última 

afirmativa de cada item corresponde ao comportamento ideal, 

ainda segundo o referido modelo. 

Além disso, cada uma dessas afirmativas apr~ 

sentaram quatro alternativas de resposta (quase nunca, po~ 

cas vezes, quase sempre e muitas vezes) visando a avaliar a 

freqüência de cada um dos comportamentos arrolados. 
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Bloco 4 

Este bloco visou a conhecer e avaliar a pe~ 

-cepçao dos O.As. no que se refere a dois aspectos: 

qualidade de um sistema de ensino indivi 

dualizado combinado com atividades sociali 

zantes. 

- superioridade do nível de conhecimentos 

transmitidos pelo sistema CES em relação às 

escolas supletivas regulares. 

Estes dois itens também foram graduados visan 

do avaliar a freqüência das respostas (quase nunca, 

vezes, muitas vezes, quase sempre). 

Bloco 5 

poucas 

Este bloco visou a avaliar, segundo a perceE 

ção dos O.As., em que medida a prática didática tem reforça 

do e facilitado a transmissão, aceitação e difusão dos valo 

res que são a base da filosofia de Educação Permanente e so 

bre a qual todo o sistema CES estaria estruturado. 

Bloco 6 

. 
Este bloco visou a conhecer e avaliar os pri~ 

cipais problemas que, na opinião dos orientadores de aprend~ 

-agem, dificultam o desempenho de sua função. 

Foram relacionados 12 dos principais probl~ 

mas relatados e observados no dia a dia do CES onde foi de 

senvolvida a pesquisa. Para melhor aquilatar a importância 



desses problemas foram-lhes atribuídos pesos 

à ocorrência observada: 

o - não observado 
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proporcionais 

l-observado, mas nao dificulta o desempenho 

da função 

2 - observado e dificulta pouco o desempenho 

da função 

3 - observado e dificulta muito o desempenho 

da função. 

Após o levantamento da incidência de respo~ 

tas foram calculadas as médias aritméticas ponderadas de 

acordo com os pesos acima descritos. O resultado permitiu o 

ordenamento dos problemas partindo do que obteve maior me 

dia, considerado, portanto, o mais relevante. 
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7 RESULTADOS DA PESQUISA 

7.1 - CARACTERlsTICAS DO UNIVERSO ESTUDADO 

As informações obtidas no bloco 1 referem-se 

a caracteristicas gerais do universo estudado e estão sinte 

tizadas na Tabela I. 

Os dados apurados demonstram que 42% dos ori 

entadores de aprendizagem do CES-IERJ possuem entre 8 a 10 

anos de exercicio em CES. 

Quanto ao atributo "faixa etãria" observa-se 

que 87% dos orientadores de aprendizagem possuem entre 31 e 

50 anos. 

Quanto ao atributo "cursos especificos em edu 

caça0 de adultos" observa-se que 51% dos participantes da 

pesquisa declararam não possuir os referidos cursos. 

Finalmente, quanto ao atributo "tempo de ma 

gistério" observa-se que 95% dos participantes declararam 

possuir mais de 10 anos de magistério o que caracteriza o 

corpo docente do CES-IERJ como uma equipe de profissionais 

experientes. 
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T A B E L A I 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS RESPOSTAS REFERENTES ÀS 

CARACTERlsTICAS DO UNIVERSO ESTUDADO 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS POR ÂREA 

52. 

P E R G U N TAS PERCENTUAL 
CI~NCIAS CI~HCIAS EXA 

LINGUAS -
HUMANAS TAS E BIOLOGIA TOTAL 

TEMPO DE CES(EM ANOS) 

ATÉ 2 2% 2% 8% 12% 

DE 2 a 4 4% 15% 6% 25% 

DE 4 a 6 4% - 6% 10% 

DE 6 a 8 6% 2% 2% 10% 

DE 8 a 10 13% 10% 19% 42% 

FAIXA ETÂRIA 

20 a 30 O O O O 

31 a 40 13% 16% 16% 45% 

41 a 50 13% 13% 16% 42% 

MAIS DE 50 4% O 8% 12% 

CURSOS ESPECIFICOS EM 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

- POSSUEM 13% 21% 15% 49% 

- NÃO POSSUEM 16% 8% 27% 51% 

-

TEMPO DE MAGISTÉRIO 

(EM ANOS) 

ATt 1 O O O O 

DE 2 a 5 O 2% O 2% 

DE 6 a 10 O O 2% 2% 

MAIS DE 10 29% 27% 40% 96% 
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7.2 - AUTO AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE APROFUNDAR CO 

NHECIMENTOS 

As informações obtidas no bloco 2 referem-se 

à auto-avaliação dos O.As. quanto à necessidade de aprofu~ 

dar conhecimentos em áreas que constituem a base filosófica 

e metodológica do sistema CES. A síntese dos dados compoem 

a Tabela 11. 

Os resultados foram bastante significativos 

pois indicam que em todos os itens selecionados para efeito 

deste estudo mais de 50% dos O.As. de todas as áreas declara 

ram possuir necessidade de aprofundar conhecimentos. O grau 

de necessidade desse aprofundamento está concentrado nas fai 

xas médias, alta e muito alta. 

As maiores carências observadas referem-se a 

conhecimentos sobre educação permanente, educação não-forma~ 

educação de adultos e contexto econômico, social e cultural 

da comunidade. 

Os itens menos críticos referem-se aos conhe 

cimentos sobre os conceitos de cidadania e de democracia. 

Dentre os participantes da pesquisa a necessi 

dade de aprofundar conhecimentos foi mais sentida entre os 

O.As. da área de Línguas. No item referente à educação nao

formal este grupo apresentou percentual de 100% nas faixas 

médias, alta e muito alta~ 

Seguem-se os comentários sobre cada um dos 

itens pesquisados no Bloco 2. 
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a) Conhecimentos sobre educação permanente 

Os maiores percentuais de necessidade de apr~ 

fundar conhecimentos sobre educação permanente situam-se nas 

faixas médias, alta e muito alta. Nessas faixas concen 

tram-se 90% dos O.As. da área de Línguas, 80% dos O.As. da 

area de Ciências Humanas e 79% dos O.As. das áreas de Ciên 

cias Exatas e Biologia. 

b) Conhecimentos sobre educação não-formal 

Os maiores percentuais de necessidade de apr~ 

fundar conhecimentos sobre educação não-formal situam-se na 

faixa considerada entre média e muito alta. Nessa faixa en 

contram-se 100% dos O.As. da área de Línguas, 90% dos O.As. 

da área de Ciências Humanas e 79% dos O.As. das áreas de 

Ciências Exatas e Biologia. 

c) Conhecimentos sobre educação de adultos 

Os maiores percentuais de necessidade de apr~ 

fundar conhecimentos sobre educação de adultos situam-se nas 

faixas de média a muito alta. Nessas faixas concentram-se 

93% dos O.As. da área de Línguas, 75% dos O.As. da área de 

Ciências Humanas e 79% dos O.As. das áreas de Ciências Exa 

tas e Biologia. 

d) Conhecimentos sobre teorias da aprendizagem e da 

çao 

motiva 

Os maiores percentuais de necessidade de apr~ 

fundar conhecimentos sobre teorias da aprendizagem e da moti 

vação situam-se nas faixas de média a muito alta. Nessas 
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faixas concentram-se 72% dos O.As. das áreas de Línguas, 70% 

dos O.As. da área de Ciências Humanas e 72% dos O.As. das 

áreas de Ciências Exatas e Biologia. 

e) Conhecimentos sobre o conceito de cidadania 

Os maiores percentuais de necessidade de apr2 

fundar conhecimentos sobre o conceito de cidadania situam-se 

nas faixas de média a muito alta. Nessas faixas concen 

tram-se 57% dos O.As. da área de Línguas, 60% dos O.As. da 

área de Ciências Humanas e 57% dos O.As. das áreas de Ciên 

cias Exatas e Biologia. 

f) Conhecimentos sobre o conceito de democracia 

Os maiores percentuais de necessidade de apr~ 

fundar conhecimentos sobre o conceito de democracia situam-se 

nas faixas de média a muito alta. Nessas faixas concentram

se 72% dos O.As. da área de Línguas e 57% dos O.As. das 

áreas de Ciências Exatas e Biologia, enquanto 50% dos O.As. 

da área de Ciências Humanas distriquem-se também nessas fai 

xas. 

g) Conhecimentos sobre o contexto social, econômico e cultu 

ral da comunidade 

Os maiores-percentuais de necessidade de apr~ 

fundar conhecimentos sobre o contexto social, econômico e 

cultural da comunidade situam-se nas faixas de média a muito 

alta. Nessas faixas concentram-se 79% dos O.As. da área de 

Línguas, 80% dos O.As. da área de Ciências Humanas e 86% dos 

O.As. das áreas de Ciências Exatas e Biologia. 



T A B E L A 11 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AUTO-AVhLIAÇÃO DE NECESSIDADES DE APROFUNDAR CONHECIMENTOS DOS O.As. 

DAS ÁREAS DE L1NGUAS, CIÊNCIAS HUMANAS, CI~NCIAS EXATAS E BIOLOGIA 

~ 
L1NGUAS CI~UCIAS HUMANAS CI~NCIAS EXATAS E BIOLOGIA 

PERCENTURAL 
TIPO DE MUrro BAIXA l'LTA r:; r-ruI'ID BAIXA. ALTl\ E MUrro FAIXA ALTA E 

CONHECIMENTO E BAIXA 
MllJIA 

r-1UI'l'O ALTA E BA.IXA MÉDIA MUITO ALTA E BAIXA 
Mt':IDA 

MUrro ALTA 

Educação Permanente O 79% 21% 20% 50% 30% 21% 43% 36% 

Educação Não-Formal O 64% 36% 36% 35% 55% 21% 43% 36% 

Educação de A~ultos 7% 50% 43% 25% 45% 30% 21% 43% 36% 

Aprendizagem, motivação, etc. 29% 36% 36% 30% 30% 40% 29% 36% 36% 

Conceito de cidadania 43% 21% 36% 40% 25% 35% 43% 21% 36% 

Conceito de democracia 29% 36% 36% 50% 15% 35% 43% 21% 36% 

Contexto social, econômico e 

cultural da comunidade 21% 36% 43% 20% 45% 35% 14% 50% 36% 

-

U1 
CI'I 
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7.3 - AUTO-AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE DESENVOLVER HA 

BILIDADES E ATITUDES 

A crItica das informações obtidas neste bloco 

evidenciou que, na construção do instrumento de pesquisa, de 

terminadas expressoes utilizadas possivelmente, in~uziram a 

autri-benevol~ncia por parte dos entrevistados e geraram in 

coer~ncia nas respostas. As principais distorções observadas 

referem-se a uso do material didãtico e a apoio ao educando 

na busca de soluções para problemas e dúvidas surgidas , prej~ 

dicando as conclusões sobre esses itens. 

Nos demais itens do bloco 3 tamb~m foram veri 

ficadas algumas incoer~ncias nas respostas que no 

não inviabilizaram totalmente as conclusões. A critica minll 

ciosa dos dados obtidos, ino.icou que, de um modo geral., h,-)uve 

dificuldade de percepção por parte dos orientadores de aprc~

dizagem quanto à-forma de construção do questionário, Os 

itens foram estruturados obedecendo a urna seqü~ncia 16qica de 

afirmativas e a uma gradação que visava a obter não somente 

respostas extremas, mas uma ~istribuição que melhor refletis 

se as diversas nuances dos aspectos abordados. 

Ap6s anãlise e triagem das informações, veri 

ficou-se que as distorções nas respostas se encontram nas 

afirmativas intermediãrias de cada item, motivo pelo qual., as 

conclusões apresentadas basearam-se somente nas afirmativas 

extremas dos itens referentes a: condução do processo de 

aprendizagem com a realidade do educando, apoio e estimulo ". a 

autonomia do educando e estimulo à participação do educando. 

7.3.1 - AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À HABILIDADE DE USAR 

MATERIAL DIDÁTICO 

A distribuição percentual das respostas obti 
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das nesse item e apresentada na Tabela 111. 

A análise dos dados obtidos indica que houve 

incoerência nas respostas referentes às três afirmativas que 

compõem o item. Pode-se verificar que nas gradações "muitas 

vezes" e "quase sempre" 77% dos participantes declararam que 

utilizam exclusivamente os módulos de ensino, 81% declararam 

que utilizam recursos didáticos variados e 70% declararam 

que além dos recursos didáticos variados utilizam exemplos e 

experiências dos próprios alunos. 

Com base, exclusivamente, nesses resultados 

as conclusões a respeito desse item seriam inviáveis. Con 

tudo, o trabalho de observação direta que subsidiou a pesqu! 

sa permite concluir que, possivelmente,ospercentuais relati 

vos à afirmativa n9 1 (utiliza quase exclusivamente os módu 

los de ensino) estejam bem próximos da realidade de trabalho 

dos O.As. do CES-IERJ. 



--

T A B E L A 111 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À 

HABILIDADE DE USAR MATERIAL DIDÁTICO 

% DE RESPOSTAS POR ÁREA 

59. 

AFIRMATIVAS GAADAÇÃO 1-----1,..-----.-----1 % POR 
cIÊOCIAS CIÊNCIAS GR1\l)A.í'~O 

LmmAS ~TASE y" 

HUMANZ\S BIOLCGIA (*) 

1- Utilizo exclusivamente o mate 

rial diék=J.tico, ou seja, os rro 

dulos de ensino. 

quCl se nunca. I 
fOucas 'lt?zes 

mui ta.s vezes I 
cr~lase sernprc! , 

?9 
.~. o 

10% 

8% 

o 2% 4% 

2% 6% 18% 

19% 15% 42% 

8% 19% 35% 

--~-~-_._--~----~----J-_.~_. ___ .... L ... __ ~ .. _. _ _I_----~~---........ ---
quase nunca I 2~, 2- Utilizo recursos didático va 

riados e/ou módulos de ensino 

de acordo com a necessidade 

de cada educando. 

poucas vezes I 2% 

2% 

4% 

8% 

19% 

o 
13% 

13% 

16% 

4% 

15% 

36% 

45% 
mUitas. vezes l }5% 

qucl.S2 sc:npre J.O% 

---~-----------~_+_---~,-,-,-. ~ .. ~. --~-t---~-_t_~--__t-----
3- Al~,1 dos recursos didáticos quase mmca I 4% o o 4% 

e/ou IróJulos de ensino, pr~ fOucas vezes I 2% 4% 21% 27% 

curo utilizar exemplos e exp~ mLlitas vezes I ~ 3% 13% 19% 45% 
i 

~_r_~_ên~_c~i_a_s~d_o_s_pr_o_~ p_r_l_' o_s_a_l_un_o_S_._~CJI_l~a_~._,e~s~~npre 1 __ :L_O~%._--II--_l_3_%.~. --1 ____ 2_%_..1.-_
2
_
S
_Sl._

o
_ 

(*) Os scmatórios dos percentuais fOr g:r:adação referentes à afirrIBtiva 1 e à a.firma 

ti va 3 não totalizaram 100% devido à aproxirr<:'lç.~o nos cálculos. 
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7.3.2 - AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À HABILIDADE DE CONDU 

ZIR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

A distribuição percentual das respostas obti 

das nesse item é apresentada na Tabela IV. 

A análise dos dados obtidos indica que houve 

incoerência nas respostas referentes às afirmativas 2 e 3, 

motivo pelo qual os resultados referentes a essas afirmati 

vas não serão considerados para efeito' de conclusão. 

No que se refere as respostas obtidas nos 

itens 1 e 4 verifica-se que 19% dos participantes declararam 

que quase sempre limitam-se a tirar dúvidas do educando, en 

quanto que 53% declararam que além de tirar dúvidas quase 

sempre estimulam o desenvolvimento do espírito critico do 

educando. 

Os resultados referentes as afirmativas 1 e 

4 podem ser considerados indicativos de que a maioria dos 

O.As. do CES-IERJ vem conduzindo o processo de ensino/apre~ 

dizagem com espírito de valorização e desenvolvimento do sa 

ber do educando. 



T A B E L A IV 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À 

P~BILIDADE DE CONDUZIR O PROCESSO DE A~REKDIZAGEM 

% DE RESPOSTAS POR ÂREA 

61. 

% POR 
--------~------~--------AFIRMATIVAS GRADAÇÃO Cll':NCIAS C~CIAS GRADAÇ'Jí.o 

HtJMANAS EXATAS E (* ) BIO:U::X;]]\. 
LrnGUAS 

--------------------------------~------.------r_------~--.------,+_------_r--------

1- Limit~me a tirar as dúvidas 

trazidas pelo educando. 

quase nunca 8% 

poucas vezes J.O% 

mui trl.S veze::'-3 I 7% 

6% 8% 22% 

8% 19% 37% 

6% 8% 21% 

8% 5% 19% qtl"""e SO"l[;)P'" I d9-

---,---------------t-. ~t~~_~:~~~-=l,·,·-_-·-?----I-------I-----t----
2- Tiro dúvidas e conduzo o Edu 

cando a apreensao de novos 

conhecirrentos. 

! qUCl se m,.-1J1CZl 

I 
p:J1.,lCcC; S vezes I 
mul.tas vezes! 

CJl.li-"\ !::e S;?5npre! 

2% 

17% 

8% 

O O 2% 

4% 2% 8% 

21% 31% 69% 

4% 8% 20% 

.. 

-----____ • ______ . ____ --+-"_ •. _, __ . __ , .. __ .l~ __ .. __ ,~;___----t-----I-----
quase nunca I 3- Tiro dúvidas, conduzo o edu o O O O 

1 cando a apreensão de novos poucas vezes I 4% 4% 6% 14% 

conhecimentos e o estimulo a muitas vezes i S% 15% 25% 48% 
! verbalizar e valorizar os qu.-3.se sempre; I 17% 10% 10% 37% 

seus conhecimentos adquirl I 
___ d_o_s_na __ "e_s_c_'o_l_a_d_a_v_i_d_a_" .-----t--.-.~-._--,_. -t ... --. __ -1-___ '-1 ____ +-___ _ 

4- Tiro dúvidas, ca1duzo o ed~ 

cando a apreensao de novos 

conheclinentos e a verbalizar 

e a valorizar seu saber, es 

timulando--o a questionar o que 

lhe e transmitido e desenvol 

vendo sua consciência criti 

ca. 

QUd38 liunca I 
poucas vezes I' 

muitas vezes 

qua se ~Empre I 

o 
4% 

10% 

15% 

O O O 

2% 2% 8% 

13% 16% 39% 

15% 23% 53% 

(*) Os somatórios dos percentuais por gradação referentes às afirmativas 1, 2 e 3 

não totalizam 100% devido a aproximações nos cálculos. 
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7.3.3 - AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À HABILIDADE DE INTE 

GRAR A APRENDIZAGEM COM A REALIDADE DO EDUCAN 

DO 

A distribuição percentual das respostas obti 

das nesse item é apresentada na Tabela V. 

A análise dos dados obtidos indica que houve 

distorções nas respostas referentes às afirmativas 2 e 3, mo 

tivo pelo qual os resultados referentes a essas afirmativas 

não serão considerados para efeito de conclusão. 

Verificou-se coerência entre as respostas ob 

tidas nos itens 1 e 4. Enquanto 62% dos participantes decla 

raram que quase nunca ou poucas vezes se limitam a ouvir o 

educando em suas questões de interesse (item 1), 56% declara 

ram que muitas vezes ou quase sempre além de ouvir o educan 

do, se dispõem a debater as questões consideradas relevan 

tes (item 4). 

Esse resultado indica que a maioria dos O.As. 

exerce seu papel político e social na medida em que se pr~ 

dispõe a auxiliar o educando a debater e entender 

individuais e sociais que considere importantes. 

questões 
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TABELA V 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AUTO-AVALIAÇÃO REFEREnTE À 

HABILIDADE DE INTEGRl\R A APRENDIZAGEM COM A REALIDADE 

DO EDUCANDO 

% DE REIT>OSTAS POR ÂREA 
AFIRvlATIVAS GRADAÇÃO ~-------T-------'--------1 

% POR 

cIf:NCIAS CID1CIAS GRJI,Dl\ÇÃO 
LíNGUAS EXATAS E 

HUMANAS (*) 
BIOlCGIA 

-·------~----------·-;...·---·---,..--·--_+----I----t__---

1- Os alunos desejam conversar s~ qUélSe ;ltlnca I lO~; 

bre questões genéricas, da poucas vezes i 13% 

atualidade e eu limi to-rne a o~ mui t:o.s vezes I E% 

4% 6% 20% 

13% 16% 42% 

6% 15% 27% 

6% 4% 10% vi -los. qua32 S21upre i O 

-------------.--------~-» .. -.---.»--!->----.. --,--+-------'!------i-------, 
2- Dentre as questões genéricas , O quase n\..lnca I 

que apresentam, solicite 

roucando que destaque as 

ao poucas veze::;: 6% 

muita8 vezes I 15'.5 que 

lhe parecem mais relevantes @ quase sempre I 8% 

ra que possamos discutl-las. I 

2% 2% 4% 

4% 1656 26% 

13% 19% 47% 

10% 4% 2256 

3- Dentre as questêBs --~a-p-r-e-s-en--~-+·qu-:~~t~~a-T--~;-+-----i-----;-------

das tento fazer com que o ro~ poUCdS vezes I 6% 

o 2% 2% 

4% 8% 18% 

can:10 as relacione com a sua multa~; vezes! 15% 13% 23% 51% , 
___ r_ea __ l_i~d._a_d_e __ i_nd __ i\._Tl_·d_u_a_l_._> ________ _+qu--a-~~~e~:~~L ____ 8_% __ _+--------1--------r_------

13% 8% 29% 

4- Solicito ao educando que apr~ 

sente questões individuais ou 

da comunidade que o preocuIKtm 

qllase nWlca I 
I 

p.JUCê\S VeZE?2.! 

muitas vezes I 

4% 

8% 

8% 

ou que ele considere relevéll..2, quuse sempre 8% 

tes para que possamos debatê-

las. 

O 8% 12% 

8% 15% 31% 

13% 17% 38% 

8% 2% 18% 

--------------------------------~----------~.---------~------~------~.--._----

(*) Os sanatórios dos p2rcentuais por gradação referentes às afirrnativ<ls 1, 2 G 4 

não totalizam 100% devido a aprox~ações nos cálculos. 
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7.3.4 - AUTO-AVALIAÇAO REFERENTE Ã HABILIDADE DE APOIAR 

O EDUCANDO NA BUSCA DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS 

OU DÚVIDAS SURGIDAS 

A distribuição percentual das respostas obti 
; 

das nesse item e apresentada na Tabela VI. 

A an~lise dos dados obtidos indica que houve 

incoerência nas respostas referentes às quatro afirnE1.tivas 
-que compoem o item. Pode-se verificar que os maiores perce~ 

tuais de respostas em todas as afirmativas incidem nas grad~ 

ções "muitas vezes" e "quase sempre". 

As maiores distorções verificam-se em relaç50 

as afirmativas 1 e 4, uma vez que 64% dos participantes ~e 

clararam que muitas vezes ou quase sempre apresentam saIu 

ções teóricas para as dúvidas surgidas e ao mesmo ten'pa (,i O~; 

dos participantes declararam que buscam soluções a partir 

não só da teoria mas do saber do educando. 

Com base exclusivamente nesses resultados 2S 

conclusões a respeito desse item seriam invi~vels. Cantudo, 

o trabalho de observação direta que subsidiou a pesquisa pc~ 
-mite concluir que, possivelmente,os percentuais relativos a 

afirmativa 1 estejam bem próximos da realidade de trabalho 

dos O.As. do CES-IERJ, ou seja, a maioria recorre a saluç~2s 

teóricas para os problemas levantados pelo educando. 



65. 

T A B E L A VI 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À 

HABILIDADE DE APOIAR O EDUCANDO NA BUSCA DE SOLUÇÕES 

PARA PROBLEMAS OU DÚVIDAS SURGIDAS 

AFIRMi\TIVAS GRADAÇÃO 
% DE RESPOSTAS POR ÁREA 

~------~~------~--·-----I 
% POR 

C~IAS ClliNCL'\S GRADl'.ÇÃO 
LlNGUAS EXATAS E 

hlJMANAS BIOLCGIA (* ) 

-----------~---------------------_r'----------.--------~------_4--------+_-------

1- Apresento, in"lediatamente, uma quase nunca 8% 

solução teórica. pouCclS vezes 4% 

muítas vezes I 13% 

qUElse Sempl.T I 4 % 

-2----A--rJé-rr-t~ir~d-e-" -S-O-l-U-Ç'-Õ2-s-t-eo~~-r-i-c-a-s-, -}-qu--a:~::~r-:--

pouC<ls v~"'zcs I 8% 
, I) _ ml] "" ~-""'(' .. "'.,.et ..... r:'CIc' co . • '.'--<"1..:. v Lo,,,."> I _l',.' 

solicito ao educando que de~ 

taque a que lhe parece mais 

adequada ao problena. CRlé.lf-:;e Sel11?l e I 4", 

o 2% 10% 

8% 13% 25% 

10% 21% 44% 

10% C% 20% 

2% 4% 6% 

4% 8% 20% 

15% 23% 54% 

8% 6% 19% 

-~----_·_··"-----_·_-------t-"""-- --...,.-··,-----t-··-----' 4-----1-----1------
quase nunca I 2% 3- Solicito ao educanco que a 2% 4% 8% 

poucas vezes I 2% 
" I 

p<"lrtir dos conhecimentos teó 4% 10% 16% 

muitas vezes I 17% 

quo c.:e <-""moro I 8% 

ricos adquiridos, encontre, 

ele mesmo, soluçã.o para o prQ 

6% 21% 44% 

17% 6% 31% 

blema. 
. .,=, 'I 

-------------------.t----.---.-~-I-------!_-"---'_!_---~-----
í 

4- Estimulo o próprio educando a 

buscar a solução a partir nao 

só da teor ia, mas, tanlbém, de 

seu saber e de sua vivência, 

sempre que for possível. 

quase mmca I O 

poucas vez("~s I 2% 

muitas vezes' 19% I quase se~pre 8% 

2% 

4% 

8% 

15% 

2% 4% 

o 6% 

27% 54% 

13% 36% 

(*) Os somatórios dos percentuais por gradação referentes às afirmativas 1, 2 e 3 

não totalizan1 100% devido a aproximações nos cálculos. 
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7.3.5 - AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE Â ATITUDE DE APOIO E 

ESTíMULO Â AUTONOMIA DO EDUCANDO 

A distribuição percentual das respostas obti 

das nesse item é apresentada na Tabela VII. 

A análise dos dados obtidos indica que houve 

incoerência nas respostas referentes às afirmativas 2 e 3, 

motivo pelo qual não serão consideradas para efeito de con 

clusão. 

No que se refere às respostas obtidas no item 

1 e 4 verifica-se que 71% dos participantes declararam que 

quase nunca e poucas vezes se restrinjem a verbalizar sua 
- ~ preocupaçao quanto a capacidade de o educando tentar superar 

seus problemas. 

Esse resultado é coerente com as respostas 0E 
tidas no item 4 urna vez que 81% dos participantes declararam 

que muitas vezes e quase sempre auxiliam o educando ator 

nar-se sujeito da ação educativa. 
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T A B E L A VII 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À 

ATITUDE DE APOIO E ESTIMULO À AUTONOMIA DO EDUCANDO 

AFIRMA.TlVl> ..s 
I'ERCDl'IUAL DE RESPOSTAS 

roR ÁREA % POR 

C:r1:NclAS CI!:NCL-"'\S ('ú~DAÇKo 
LfiJGUAS HUMANAS LXATAS E 

BIO:W::;IA (*) 

---~------~~._---- --t-------I------l-----+--.--- --,---
1- RestrL~jo-me a verbalizar a quase nunca 

minha preocuração quanto él poucas vezes 

sua capacidade de apreender e mui tas vezes 

tentar superar seus problemas. quase S0'T\pre 

quase mmca 

poucas vezes 

mui tas vezes 

quase sempre 

3- Lncorajo e apoio o educando, quase nunca 

no sentido de utilizar seu poucas vezes 

próprio saber, experiência e muitas vezes 

habilidade para enfrentar e quase senpre 

17% 

8% 

2% 

2% 

6% 

2% 

10% 

10% 

o 
2% 

13% 

15% 

8% 

9% 

8% 

o 
2% 

15% 

12% 

8% 33'2; 

41'!: 

47% 

21% 48% 

__ su_pe_r_ar __ s_e_u_~_p_r_o_b_l_ema_. _s_. _____ -t-___ ~_+__--__I_----+---,--.--L,-~.---. 

l~% I 
4- Deixo que o ffiucando chegue 

por si meSl1ú à canpreensão do 

quase nunca 

poucas vezes 

problema, auxiliando-o a co muitas vezes 

nhecer e interpretar sua re~ quase sempre 

lidade individual e social. 

o 
4% 

19% 

6% 

o o 
4% 18% 

6% 21% 46% 

19% 10% 35% 

,(*) Os sCffi:l.tórios dos percentuais ror gradação referentes às afirmativas 1, 2, 3 e 

4 não totalizan 100% devido à aproximações nos cálollos. 
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7.3.6 - AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À ATITUDE DE APOIO E 

ESTiMULO À PARTICIPAÇÃO DO EDUCANDO 

A distribuição percentual das respostas obti 

das nesse item é apresentada na Tabela VIII. 

A análise dos dados indica que houve incoerên 

cia nas respostas referentes à afirmativa 2, motivo 

qual não serão consideradas para efeito de conclusão. 

pelo 

No que se refere às respostas obtidas no item 

1 verifica-se que 93% dos participantes declararam que quase 

nunca e poucas vezes se restrinjem a transmitir 

tos. 

conhecimen 

Esse resultado é coerente com as respostas o~ 

tidas no item 4, uma vez que 96% dos participantes declara 

ram que muitas vezes e quase sempre além de transmitir conhe 

cimentos estimulam a participação ativa do educando no pr~ 

cesso ensino/aprendizagem. 

( 



T A B E L A VIII 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AUTO-AVALIAÇÃO REFERENTE À 

ATITUDE DE APOIO E ESTíMULO À PARTICIPAÇÃO DO EDUCANDO 

% DE RESPOSTAS POR ÁREA 
AFIRMATIVAS GRl\DAÇÃO 

C OOC IAS cIÊNCIAS 
LÍNGUAS 

HUMl\NAS 
EXATAS E 
BIO:ux.;IA 

--'- ---------_.- ---
l- Restrinjo-me a transmitir co quase nunca 17% 19% 27% -

nhecimentos, sem me preocupar pouCc"1S vezes 10% 10% 10% 

em estimular a p3.rticipação muitas vezes 2% O 2% 

do educando. quase sempre O O 2% 
\ 

2- Transmito conhecimentos, mas qUélse sempre O O 2% 

procuro fazer cem que, de al poucas vezes O O 2% 

guma forna, o educando part~ muitas vezes 16% 15% 31% 

cipe do processo ensino/apr~ quase sempre 13% 15% 6% 

dizagem. 

-
3- Transmito conhecimentos, m:lS quase nunca O O O 

estimulo o educando a partic~ poucas vezes 2% 2% O 

par a ti varnen te do processo en mui tas vezes 8% 6% 29% 
-

sino/aprendizagem. quase sempre 19% 21% 13% 

69. 

9-o POR 

GFADAÇÃO 

(* ) 

63% 

30% 

4% 

2% 

2% 

2% 

62% 

34% 

O 

4% 

43% 

53% 

(*) O somatório dos percentuais por gradação referente a afirrrativa 1 não totaliza 

100% devido à aproxin1ação nos cálculos. 
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7.4 - RESULTADOS REFERENTES Â VARIÁVEL VALORES 

O que se observa na Tabela IX é que 92% dos 

O.As. consideram que sua prática fortalece de maneira signl 

ficativa os valores considerados relevantes nessa modalidade 

de ensino. 

Mas, na opini~o de um orientador de aprendiz~ 

gem de Biologia, apesar de grande parte dos educadores do 

CES aceitarem esses valores ~ muito difIeil fazer com que os 

educandos os internali zem e mai.s dificil ainda fazê-los atuar 

segundo esses valores. Disse ele: "O CES deve deixar de ser 

o bloco do eu sozinho para dar lugar 5 realizaç~o de um 

trabalho democrático visando n~o 55 ~ aquisiç50 do saber, 

mas, também, das condiç5es ~Inimas de o educando aprender a 

atuar efetivamente corno cj.dad~0, n50 aoenas na dimens~o j~ 

rIdica da cidadania, mas, tamb~m, nas dimens6esecon6mica, 

social e polItica". 

TABELA IX 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS nESPOST]I.~~REFERENTES Â VARIÁVEL 

VALORES 

N'üt~C]I. VEZ}~S 
AFIRMATIVAS 

MUITAS 

VEZES 

QUASE 

SEMPRE 

--;::::::::~RADAÇÃO E PERCENTUAL 
E RESPOSTAS 

-----------------------------1---.-------r---------+---------4~--------

A prática didática dos 

CES fortalece valores 

tais corno liberdade, de 

mocracia, humanismo e 

cidadania 

2% 6% 54% 38% 
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7.5 - RESULTADOS REFERENTES À QUALIDADE DO SISTEMA CES 

Pnde-se constatar na Tabela X a quase unânime 

opinião de que a qualidade do sistema CES é superior ao do 

Supletivo regular. Essas opiniões podem ser consideradas bas 

tante abalizadas visto tratar-se de professores, em sua mai~ 

ria, com grande tempo de magistério e tempo significativo de 

atuação no sistema CES. 

Contudo, cabe acrescentar aqui a opinião de 

uma O.A de Llngua Portuguesa e que diz o seguinte: 

"Embora haja um interesse grande na organiz~ 

ção de atividades socializantes por parte da direção do CES

IERJ, tem sido diflcil conseguir a participação maciça dos 

alunos". E ainda: "um dos inconvenientes do nosso sistema é 

o esvaziamento do sentido politico que se tem dado a Educa 

ção, em virtude da dificuldade de reunir grupos para debater 

sobre os principais problemas da nossa atualidade. O curso 

ganha em conteúdo, mas perde a reflexão critica que só é po~ 

sivel em conjunto". 



T A B E L A X 

DISTRIEUIÇÃO PERCENTUAL DAS RESPOS~AS 

REFERENTES À QUALIDADE DO SISTEMA CES 

~ E REPOSTAS QUASE POUCAS 

AFIRMATIVAS NUNCA VEZES 

A adoção de um sistema combi -
nado de ensino individualiza -
do e atividades socializantes 

pode trazer resultados mais O O 

positivos para a educação de 

adultos 

O nivel de conhecimentos trans -
mitidos pelos CES 

.. 
superior e 

aos transrü tidos pelas escola!: 2% 19% 

supletivas regulares 

72. 

MUI'TAS QUASE 

VEZES SEMPRE 

48% 52% 

40% 40% 
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7.6 - RESULTADOS REFERENTES AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS 

PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR DE 

APRENDIZAGEM 

O que se depreende da análise dos dados con 

tidos na Tabela XI é que o principal problema do CES diz res 

peito à insuficiente quantidade de módulos de ensino, que e 

o material didático especifico do sistema. Pode-se afirmar 

que esse é o finico problema tipico de CES, uma vez que os de 

mais problemas apontados são caracteristicos do ensino públ! 

co brasileiro em todos os seus niveis, ou seja, falta de re 

cursos, insuficiência de material didático em geral, baixos 

salários e poucos incentivos para a função de educador. 



T A B E L A XI 

MÉDIAS PONDERADAS DAS RESPOSTAS REFEREN~ES AOS 

PROBLEMAS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE ORIEN 

TADOR DE APRENDIZAGEM 
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MÉDIA 
o 1 2 3 ARITMt:TICA 

PONDERADA 

1- Quantidade insuficiente de 

módulos 

2- Falta de recursos 

3- Insuficiência de material 

didático em geral 

4- Baixos salários 

5- Poucos incentivos para a 

função 

6 

2 

1 

o 

3 

8 

7 

4 

15 

14 

12 22 19 

21 18 18 

32 11 17 

15 18 17 

16 15 16 
-------------------------------------+---~~---+----~----~----------

6- Qualidade insuficiente dos 

módulos 

7- Inadequação das instalações 

8- Insuficiência de treinamen 

to especIfico para a função 

de O.A. 

9- Utilização inadequada de r~ 

cursos 

10- Sistema de avaliação inade

quado 

11- Falta de oportunidade de 

trocar experiências 

12- Problemas organizacionais 

3 

4 

11 

20 

14 

8 

12 

13 22 30 15 

19 13 12 14 

16 11' 10 13 

6 16 6 13 

18 13 6 13 

20 14 6 13 

18 13 5 11 
--------------______________ ~---L __ -L __ _J __ ~ ________ _ 
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8 COHPARAÇÃO ENTRE O MODELO CONCEPTUAL DE COMPET:t:NCIA E 

OS RESULTADOS DA PESQUISA 

no item 5.2 deste trabalho, que trata do mode 

lo conceptual de educador, mostrou-se que na opini~o de 

Gadotti as necessidades educacionais da populaç~o brasileira 

so poder~o ser atendidas na medida em que os profissionais 

do ensino sejam capazes de conduzir os educandos a entendo 

reto a sua realidade social. 

Com base nessa opini~o, o modelo conccptual 

de competªncia elaborado para efeito deste trabalho procur0~ 

incluir vari~veis que caracterizassem o orientador de apre~ 

dizagem n~o s5 como um t~cnico de ensino, mas antes de tudo 

como um profissional do humanismo, do social e do pol1tico, 

As vari~veis selecionadas foram: conhecimentos te6ricos, co 

nhecimentos sobre a realidade da comunio.ade, valores 1 hü!:::>i 1 j 

dades e atitudes. 

Em relaç~o às variáveis conhecimentos ·te6r i 

cos e conhecimentos da realidade da comunidade os resultados 

da pesquisa revelam que a percepçao dos O.As. quanto a neC0S 

sidade de aprofundar conhecimentos em qua-se todos os :t tens 

apresentados no question~rio se concentram entre m~rtia, alta 

e muito alta, tanto para os O.As. da ãrea de LInguas, quanto 

de Ci~ncias Humanas, quanto de Ciªncias Exatas e Biologia, 

conforme pode ser observado no Tabela 11 deste trabalho. 

Um dos resultados mais relevantes da pesquisa 

~ que os percentuais mais elevados se referem à necessidade 

de aprofundar conhecimentos em Educaç~o Permanente, Educaçdo 

Não-pormal 2 Educação de Adultos, tanto para os O.As. da 

~rea de LInguas, como de Ciªncias Humanas e de Ciªncias Exa 

tas e Biologia. 
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A importãncia desse resultado reside no fato 

de que os próprios O.As. reconhecem não possuir informações 

substantitivas sobre os assuntos que constituem a base filo 

sófica e metodológica do sistema CES. 

Verifica-se, portanto, em relação ~s variã 

veis conhecimentos, que existe um hiato considerãvel entre 

a competência declarada e o ideal apresentado pelo modelo em 

estudo. 

Em relação ~ variãvel valores os resultados 

da pesquisa revelam que na percepção dos O.As. a prãtica di 

dãtica dos CES tem facilitado a transmissão, aceitaçã0 e di 

fusão dos valores tais como liberdade, democracia t h11n'" (ini ,C,l'JO 

e cidadania que caracterizam o papel do educador n~o só cemo 

um t~cnico do ensino, mas como um profissional do humanismo, 

do social e do politico. Pode-se dizer que em relaçao a es 

sa variãvel o hiato entre a competência declarada e o Jíl()(:h~lo 

conceptual não ~ significativo. 

No que se refere ~ vari~vel habilidades, sus 

peita-se que houve distorções nas respostas relativas ao uso 

do material didãtico, o que inviabiliza conclusões a res~ej 

to desse item, baseados nos dados obti~os. 

A julgar pela observação direta realizada du 

rante o tempo de permanência do CES, pode-se dizer que l de 

um modo geral, predomina a utilização dos módulos d2 2nsino, 

at~ mesmo pela inexistência ou pelas condições precãrias em 

que normalmente se encontram os outros meios didãticos exis 

tentes no CES tais como livros, projetores de slides, mate 

rial de laLoratório e outros. 

Com relação ~ habilidade para conduzir o prQ 

cesso de aprendizagem os resultados indicam que a maioria 

dos O.As. declarou estar atuando de acordo com o modelo con 
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ceptual de competência. 

Ainda com relação à variável habilidades, sus 

peita-se que houve distorç6es nas respostas relativas a 

apoio ao educando na busca de soluç6es para problemas e dúvi 

das surgidas, o que inviabiliza conclus6es a respeito desse 

item, baseadas nos dados obtidos. 

A julgar pela observação direta realizada du 

rante o tempo de permanência de CES, o que parece realmente 

mais comum é a atitude de o O.A. apresentar de imediato uma 

soluç~o te6rica, uma vez que, em determinados dias da semana 

e horários, o volume de atendimentos ~ de tal ordem, sobre 

tudo enl aJ.gmr:é1s disciplinas, que os O.As. não disp6em de tem 

po para adotar a atitude ideal em termos do modelo 

tua 1 rlGotadc. 

conceE 

Nos itens relativos ~ integração da aprendiza 

gem com a realjda~e do educando, apoio c estImulo à autono 

mia c a participação do educando, os resultados obtidos rev~ 

Iam que U.TIl p(:!rc::~ntual significativo de entrevistados decla 

rou atuar no sentido de incentivar a autonomia do educando, 

estimplando-o ~ ser o sujeito da ação educativa, ao mesmo 

tempo em que se mostram predispostos a valorizar o seu sa 

ber e a contribuir para o desenvolvimento de seu espIrito 

crIi:ico. 

Pode-se concluir da comparaçao entre o modelo 

concept.ual de competência de O.A. e os resultados da pesquisa 

que o maior hiato se verifica em relação à vari&vel conheci 

mentos. 

Em relação as demais variáveis observa-se que, 

segundo as declaraç6es dos entrevistados, sua competência não 

se afasta muito do ideal em termos de valores, habilidades e 

atitudes. Tal fato, possivelmente, pode ser justificado con 
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siderando a faixa etária da maioria dos O.As. (31 a 50 anos) 

e o tempo de magistério (96% possuem mais de 10 anos). Cer 

tamente a insuficiência de conhecimentos teóricos vem sendo 

suprida com a própria prática de O.A., que possibilita o de 

senvolvimento da sensibilidade para captar e apreender as ne 

cessidades, expectativas e objetivos de uma clientela heterQ 

genea como a do CES e com isso desenvolver habilidades e ati 

tudes adequadas ao seu atendimento. 
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9 CONCLUSÕES 

Sabe-se que os direitos educacionais, há mui 

to incorporados ao discursos oficial como um dos deveres do 

Estado para com os cidadãos, ainda não fazem parte da reali 

dade social deste pais. Os indicadores de evasão, repetê~ 

cia, não atendimento escolar e analfabetismo de grances con 

tingentes de crianças, jovens e adultos atestam que a educa 

ção há muito não vem sendo tratada como prioridade social. 

Além da escassez de recursos, outros fatores 

agravam ainda mais a situação de carência que caracteriza a 

educação brasileira, entre eles a deterioração da formação e 

das condições de trabalho do professor, assunto já referido 

no inicio deste estudo. 

A situação de professores que atuam na educa 

ção de jovens e adultos é ainda mais grave. Em sua quase to 

talidade não estão preparados para trabalhar em seu campo es 

pecifico. Geralmente são professores leigos ou oriundos do 

corpo docente do ensino regular. No entanto, não é novidade 

para ninguém que tanto a profissionalização quanto a forma 

ção adequada dos professores de jovens e adultos são condi 
-çoes fundamentais para que se obtenha um ensino de qualid~ 

de. 

~ importante, no entanto, ter consciência de 

que a maior parte dos problemas relacionados ao Supletivo, 

que muitos caracterizam como "missão impossivel", se deve, 

em primeiro lugar, à magnitude de sua clientela. Se for con 

siderado que somente 20% dos alunos do 19 grau chegam a com 

pletá-lo, que a taxa de escolarização obrigatória não atin 

giu ainda os 70%, que o indice de analfabetismo está por vo! 

ta dos 25%, é fácil deduzir a clientela potencial do supl~ 
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tivo. 59 

Apesar da magnitude desse desafio as soluções 

têm sido sempre emergenciais, realizadas com pequenas parc~ 

las orçament~rias, sem qualquer concentração real de esfor 

ços. De um modo geral, o supletivo tem sido tratado como 

u~a forma compensat5ria de educação e considerado o irmão 

pobre das Secretarias de Educação".60 

As condições precárias da Educação brasileira 

têm cantribuIdu para que as medidas tomadas em termos de su 

pletivo sejam essencialmente compensat5rias, mais do que p~ 

ra o~tras ffiacialidades de ensino. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa demons 

t:r:é1n que c CES r apesar de sua proposta libertadora, condi zen 

te com as necessidades e expectativas de uma clientela adul 

ta e heterog~nea, tamb~m não conseguiu escapar do caráter 

compcnsat5rio, assumido pela educaç~o de adultos no Brasil. 

1\ prZitica do C?S ainda está distante do ideal em termos de 

Educação Perm~nente, entendida com o processo infincável e 

con~tanta de farmação da sociedade e do individuo no sentido 

educativo. 

Pôde-se avaliar, através desta pesquisa, que a 

tarefa dos CES não ~ fácil, considerando sobretudo que sua 

proposta não 5 apenas educacional e social mas tamb~m cultu 

ralo As informações obtidas neste estudo revelam que alg~ 

mas das maiores dificuldades enfrentadas pelos O.As. consis 

tem em enfrentar urna s~rie de contradições, cujas principais 

consistem em: 

59VEMO, Pedno. Ve.6a6io.6 da Educ.ação Supletiva - ReviJ.Jta Fo 
num Educ.ação, Rio de Janeino, jul/J.Jet. 85, p. 62. 

6 O I d. I bid ., p. 7 O • 
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- Como atuar efetivamente segu~do a filosofia 

de Educação Permanente e adotar metodolo 

gias não formais, quando os próprios O.As. 

nao possuem conhecimentos teóricos sobre es 

ses assuntos? 

- Como conciliar a necessidade de transmitir 

novos valores e ao mesmo tempo respeitar os 

valores tradicionais trazidos pelo 

do? 

- Como conciliar a precariedade de 

educan 

recursos 

com a necessidade de material didático di 

versificado e a adoção de metodologias nao 

formais que contribuem efetivamente para 

a auto-realização individual e do grupo? 

Os resultados da pesquisa indicaram que a in 

sufici~pcia ~e recursos, sobretudo material didático espec! 

fico & um dos fatores que mais prejudicam o funcionamento do 

sistema. Exemplo disso e a evasão provocada pela insuficiên 

cia de rnódulod porque o educando comparece ao CES e nao en 

contra o material necess5rio para estudar durante o tempo 

Conclui-se, então, que o uso de módulos 

de ensino, criados especificamente para o sistema CES, ao ig 

v&s de ser um elemento facilitador, muitas vezes tem-se tor 

nado um entrave ao bom funcionamento do sistema. 

Essas contradições, presentes em todo o ensi 

no pGblico brasileiro, sao muito mais graves quando se trata 

de educação de adultos e o CES tamb~m tem que enfrentá-las e, 

apesar delas, tentar gerar mudanças. 

Sabe-se que as contradições existem, mas acr~ 

dita-se, como já referido na p. 25 deste trabalho, que a ed~ 

cação pode gerar mudanças no interior do sistema em decorrên 



82. 

cia das próprias contradições que lhe sao inerentes. 

o desafio do CES, em face dessas contradições, 

e muito grande. Não é fácil, com recursos escassos, prop! 

ciar a adolescentes e adultos um ensino melhor e que contri 

bua efetivamente para a melhoria da qualidade de vida incivi 

dual e comunitária. 

Uma parcela da realidade dos CES foi testada 

e confirmada por este esforço de pesquisa que significa ap~ 

nas o início de um trabalho que poderá ser ampliado e aprQ 

fundado por outros interessados em educação de adultos: 

- A maioria dos O.As. do CES-IERJ não possui 

fundamentação teórica para o exercício de 

sua função, considerando o modelo concee 

tual adotado para efeito deste estudo. Ve 

rifica-se que o maior hiato entre a comp~ 

tência declarada e o modelo adotado diz res 

peito à insuficiência aos conhecimentos teó 

ricos que constituem a base do sistema CES. 

- O CES, concebido como proposta inovadora p~ 

ra o Supletivo em termos de objetivos, tec 

nologia e filosofia, sofre dos mesmos pr~ 

blemas de ordem estrutural que qfetam todos 

os níveis do ensino público brasileiro,prig 

cipalmente no que se refere à falta de re 

cursos humanos e materiais e à organiza-

çao. 

Ficam, ainda, a nível de contribuição deste 

trabalho, algumas recomendações geradas dos resultados da 

pesquisa de campo e da observação direta, durante o tempo de 

permanência no CES-IERJ: 

- Que a Coordenação do Ensino Supletivo promQ 
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va cursos de reciclagem para os O.As. em 

exercício e desenvolva programas de treina 

mento sobre Educação Permanente, Educação 

Não-Formal e Educação de Adultos para os 

professores que forem designados a atuar em 

CES. 

- Que a Secretaria de Estado de Educação 

mova programas de formação gerencial 

pr~ 

para 

diretores de CES, visando a desenvolver sua 

capacidade de gerar e gerir recursos, atuan 

do sob uma ótica de sistema aberto. 

Esta atuação envolveria a divulgação do sis 

tema CES junto às empresas, instituições p~ 

blicas e organizações em geral, no sentico 

de possibilitar o estabelecimento de conve 

nios para a abertura de novos centros; de 

senvolvimento de pesquisa junto à clientela 

visando a obter uma avaliação do sistema 

sob a ótica do educanco; desenvolvimento de 

esforços efetivos para promover e obter a 

participação maciça da comunidade nas ativi 

dades do CES e outros comportamentos gere~ 

ciais que contribuam de forma efetiva para 

o seu funcionamento. 

Além dessas, recomenda-se também: 

- Que seja feito um estudo de revisão da es 

trutura do CES. 

Que se desenvolvam pesquisas voltadas para 

soluções alternativas para os problemas re 

lacionados ao material didático específico. 

- Que se estude um sistema de controle efi 
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ciente e compatível com a flexibilidade do 

sistema para que se possa obter indicadores 

confiáveis de evasão e número de 

teso 

concluin 

Finalmente, ~ importante lembrar que a Hist6 

ria tem demonstrado que os paises que realizaram transforma 

ções políticas de base preocuparam-se com profundas reformas 

educacionais, inclusive na área da educação de adultos. 

Se nesta fase de nosso processo hist6rico ain 

da não ~ permitido ao adulto excluído da educação retornar à 

escola e ser o que quer ou o que poderia ter sido, o CES pr~ 

tende ao menos explorar a sua vivência e sua potencialidade 

para que ele possa ainda ser o que pode. Explorar essa p~ 

tencialidade ê, no entanto, um processo infindãvel e sua con 

tinuidade depende não s6 da vontade do educando e do educa 

dor, mas da atenção das autoridades e da conscientização da 

pr6pria sociedade civil. 

Sabe-se que ~ grande o desafio para aqueles 

que acreditam no sistema CES e pretendem conquistar um esp~ 

ço para a educação de adultos no Brasil. Mas segundo a pr~ 

pria Fundação Educar "O reconhecimento social da educação de 

jovens e adultos ganhará consistência na medida em que, ate~ 

dendo aos reclamos da demanda social por este tipo de educa 

ção, ele se torne, cada vez mais, temática de interesse 

discussão tanto da sociedade civil, quanto dos diversos 

veis da administração".61 

61FUNVAÇÃO EDUCAR, Di~e~~ize~ Pofl~iQO PedagõgiQa~, 
fia, 1986. 

e 
~ nl 
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ANEXO 

I _ SITLAÇÁO AITAL NEUSSIDADE 

I R E G I A O I NÚC'JOS . I NÜQ.EOS 
I as LOGOS 11 as A\lANÇA-
i I HAPROST I DOS 

I NORTE 08
1 

11 10 I 189 

NORDESTE I 32 I 246 33 ! 604 
I 

CENTR~ I 10 I OESTE 08 20 530 

SUDESTE 25
1 

18 15 I 587 

SL1.. ()4 i 143 05 I 157 

TOTAL 771 433 73 I 1-067 
i 

Obscnações: 
L entenos para lIIIpIaAução de cr.s. 

· densu1ade ckmoç .iia 
· .:<tensão IanIOrUl 
· .SUUIIUa dos .......... de a>mlmu:ação 

2. as ~ICS: 77 aprolwlladamane 
as a _em 1JDIlIa4uaos_ 73 
Total de as preYalOl ale 1990: ISO 

1983 1984 

crs NA as 

- 50 -
- I 200 I -

- 100 -
- 100 -
- 100 I -

550 

1985 1986 1987 1988 I 

CEI as I NA 

I 

I NA as NA CE NA NA 

70 2 80 4 - 4 - -
300 8 350 7 - b - 6 

200 14 250 4· I - 3 - -
200 - 300 - - - - 5 

200 1- - - - - - 3 

970 14 980 13 13 14 

3. NÚCleos dOS PrO!"IOS LOGaS 11 e HAPRONT a ~ adaptados: 433 
NÚcleos Avanc;:ac1os a oerem Ull'pia..,l&cIos: 206 7 
Total de Núcleos Avanc;:ac1os: 2500 
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-
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-
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-
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-
-

-
-

-
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A N E X O 11 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

BLOCO 1 

1.1 - Data 

1.2 - Disciplina 

1.3 - Tempo em CES .... anos .•••• meses 

1.4 - Faixa etária 

1. 5.1 20 a 30 anos 

1. 5.2 ( 31 a 40 anos 

1. 5.3 41 a 50 anos 

1.5.4 ( mais de 50 anos 

1.5 - Cursos específicos em Educação de Adultos em CES 

1.6 - Tempo de magistério 

1. 6.1 até 1 anos 

1.6.2 ( de 2 a 5 anos 

1 .6.3 de () a 10 anos 

1. 6.4 mais de 10 anos 



2 • 

Bloco 2 

Para responder 
, A , 

as perguntas deste bloco vocc usara as e ,· ., 

calas abaixo, assinalanuo corll um (X) o ponto que IfI(Jlhor (Jcscr'c 

ve a sua situnçcio alual. 

2.1 - Em que gr'llu " vocu lW Ille r I<! c (! 001. UflC le do (lp r'o I 'IHHlru' !lI! I J n Cf) 

t1l1oclmellLo/J !lollr-o: 

2.1.1 - Educaç~o permanente 

() () () () () () () () () () () 
O I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(mínimo) (máximo) 

2.1. 2 - Educaçã.o não-formal 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

O 1 2 3 Il 5 6 7 B 9 lO 
(mínimo) (rnó.xJrno) 

2.1. 3 - Educaçüo de adultos 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

O I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(minimo) (máximo) 

2.1.4 - Aprendizagem, motivação e outras teorias relevan 

tes para auxi11á-Io a obter a participação do edu 

canda. 

( ) () () () () () () () () () 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(lIItnimo) ( rn ::ud rn o ) 



3. 

2.1.5 - COllce i Lo de c idtH.1ania 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 
(minimo) (máximo) 

2.1.6 - Conceito de democracia 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(rninimo) (máximo) 

2.1.7 - O contcxto social, econômioo e cultural da cornu 

nidade a que atende 

( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

O 1 2 3 4 5 6 7 (3 9 10 

(minimo) (máximo) 



4. 

Bloco 3 

Nt'o Le bloco OIto 1I1)['CfJUII Ludun várluo dll11cfmõen da 1'(: lnr;rjo 

l~dUClllld(J1 or1en lado f' dI' /lI> r'('tld 17.(IP.(~III. 

Assinale com um (X), para cada allerwLlva, o gr'uu de! frc 

qU~ncia que melhor descreve a sua atuaç~o, no momento, na rela

ç~o educand%rientador. 

3.1 - Uso do material didático. 

3.1.1 - Utilizo exclusivamente o material didático especl 

fico, ou seja, os mbdulos de ensino 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

3.1.1.4 

quase nunca 

p:mcas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 

3.1.2 - Utilizo recursos didáticos variados e/ou' mbdulos 

de ensino de acordo com a necessidade de cada edu 

cando 

3.1.2.1 

3.1.2.2 

3.1.2.3 

3.1.2.4 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 



5. 

3.1.3 - Além dos recursos didáticos e/ou módulos de ensi 

no, procuro utilizar exemplos e experi~ncias dos 

próprios alunos 

3.1.3.1 

3.1.3.::> 

3.1.3.3 ! 

3.1.3.4 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 

3.2 - Condução do processo de aprendizagem 

3.2.1 - Limito-me a tirar as dúvidas trazidas pelo educan 

do 

3.2.1.1 quase nunca 

3 • ~) • .I .;) pOllr.f\f:l VU7,O[1 

11111 I Lflfl vnZ('11 

3.2.1.1\ qurwu Gülll(JI'U 

3.2.2 - Tiro dúvidas e conduzo o educando à apreensão de 

novos conhecimentos 

3.2.2.1 

3.2.2.2 

3.2.2.3 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quuno nunca 



· -(~(lIl(IIW,n Cl ('rlll!~(lIlfl() 11 (lJ,r'(lI"III(l/) f' , , 

!lOVoU cunl\o(! IIIIOIII.O/J (J O IllIl.llIltJlo Il VI!t'lJ(11 t __ .ltr' I! 

valorizar os seus conhecimentos adquiridos na "C3 

cola da vida". 

3.2.3.1 quase nunca 

3.2.3.2 poucas vezes 

3.2.3.3 muitas vezes 

3.2.3.4 quase sempre 

3.2.4 - Tiro dúvidas, conduzo o educando à apreensão de 

novos conhecimentos e a verbalizar e valorizar 

seu saber, estimulando-o a questionar o que lhe ~ 

transmitido e desenvolvendo sua consci~ncia criti 

ca. 

3.2.4.1 quase nunca 

3.2.4.2 poucas vezes 

3.2.4.3 quase sempre 

3.2.4.tl muitas vezes 



7. 

3.3 - Integraçio da aprendizagem com a realidade do educando 

J.3.1 - 0:1 1l.lIIIIOS (kD(!JIUTI conver'C1ftr' flobr'/) qlJ(!fILfJf!!J $I.'!II;!r·~ 

cas, da atualidade e cu lim.lto-me a ouvi-lo!] 

3.3.1.1 

3.3.1.2 ( 

3.3.1.3 

3.3.1.4 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 

3.3.2 - Dentre as questões genéricas que apresentam, sol.!. 

c i to ao educando que des taque HS qlw lhe parecem 

mais relevantes para que possamos dlscuUr 

3.3.?? 

3.3.2.3 

3.3.2.4 

q\IIl/1f' nunca 

[louclln V07.nn 

lIlulLas vezes 

quase sempre 

3.3.3 - Dentre as questões apresentadas tento fazer com 

que o educando as relacione com a sua 

individual 

3.3.3.1 

3.3.3.? 

3.3.3.3 

3.3.3.4 ( 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 

real idade 



fi • 

~L3.4 - 8011cil;0 ao educando que apresonte questõeo 1nd1 

viduais ou da comunidade que o preocupam ou que 

ele considere relevantes para que possamos deba 

tê-las 

3.3.4.1 

3.3.4.2 

3.3.4.3 

3.3.4.1l 

quase sempre 

poucas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 

3.4 - Apoio ao educando na busca de soluções para problemas ou 

dúvidas surgidas 

3.4.1 - Apresen to, irnediatamen te, uma solu(;ão teórica 

3.4.1.1 

3.4.1.2 

3.4.1.3 

3.4.1.4 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 

3.4.2 - A partir de soluções teóricas, solicito ao educan 

do que destaque a que lhe parece mais adequada ao 

problema 

3.4.2.1 ( 

3.4.2.2 

3.1l.2.3 ( 

3.4.2.1l 

quase nunca 

pbuccw vezes 

muitas vezes 

quase sempre 



9. 

3.4.3 - Solicito ao educando que a partir dos conheclmen 

tos teóricos adquiridos, encontre, ele mesrno,urna 

soluç~o para o problema 

3.4.3.1 quase nunca 

3.4.3.2 poucas vezes 

3.4.3.3 ) muitas vezes 

3.4.3.4 ) quase sempre 

3.4.4 - Estimulo o próprio educando a buscar (l solução a 

partir nno só cta teoria, rnas, também, de seu na 

lH.lI' o do IJUtl vlvêncJll, rJomrH'o quo for' ponrd VI! 1 

3.4.1.1 C"}unsc nunca 

3.4.1.2 ) poucas vezes 

3.4.1.3 ) muitas vezes 

3.4.1.4 ) quase sempre 

3.5 - Apoio e estimulo ~ autonomia do educando 

-
~3.5.l - HcsLrillJo-me a ver'balizar a rnJnlw p rcocup,v; ao 

quanto à sua capacidade do uproondc!' c LcnU.u' su 

perar seus problemas 

3.5.1.1 ) quase nunca 

3.5.1.2 ( poucas vezes 

3.5.1.3 ( muitas vezes 

3.5.1.4 ( ) quase sempre 



10. 

3.5.2 - Transmito ao educando a idéia de que somente atr~ 

vés do próprio esforço poderá alcançar o nivel de 

compreensão desejável para enfrentar e super'ar 

seus problemas 

3.5.2.1 quase nunca 

3.5.2.2 poucas vezes 

3.5.2.3 ( muitas vezes 

3.5.2.4 ( ) quase sempre 

3.5.3 - Encorajo e apoio o educando, no sentido de utili 

zar seu próprio saber, experiência e habilidade 

para enfrentar e superar seus problemas 

3.5.3.1 ( quase nunca 

3.5.3.2 poucas vezes 

3.5.3.2 muitas vezes 

3.5.3.4 quase sempre 

3.5.4 - Deixo que o educando chegue por si mesmo a compr~ 

-ensao do problema, auxiliando-o a conhecer e in 

terpretar sua realidade individual e social 

3.5.4.1 quase nunca 

3.5.4.2 poucns vezes 

I/lU I 1.1111 VOll:OCl 



Ll. 

3.6 - Estimulo à participação do educando 

3.6.1 - Restrinjo-me a transmitir conhecimentos, sem me 

preocupar em estimular a participação do educando 

3.6.1.1 

3.5.1.2 ( 

3.G.l.J 

3.6.l.tl 

quase nunca 

poucas vezes 

/IlulL(w vazou 

qunrJe sompro 

3.6.2 - Transmito conhecimentos, mas procuro fazer com 

que, de alguma forma, o educando participe do 

processo ensino/aprendizagem 

3.6.2.1 

3.6.2.2 

3.6.2.3 

3.G.2.tl 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quuuo SClllp r'c 

3.6.3 - Transmito conhecimentos, mas estimulo o educando 

a participar ativamente do processo enslno/apre~ 

dizagem 

3.6.3.1 ( 

3.6.3.2 ( 

3.6.3.3 ( 

3.6.3.4 ( 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 



12. 

Bloco 4 

4.1 - A adoção de um sistema combinado de ensino individualiza 

do e atividades socia1izantes pode trazer resultados mais 

positivos para a educação de adultos 

4.1.1 ( 

4.1.2 ( 

4.l.3 ( 

4.1.4 ( 

quase nunca 

poucas vezes 

muitas vezes 

quase sempre 

4.2 - O nível de conhecimentos transmitidos pelos Centros de E~ 

tudos ~ superior aos transmitidos pelas escolas 

vas regulares 

4.2.1 ( quase nunca 

4.2.2 ( poucas vezes 

4.2.3 ( muitas vezes 

il.?.4 ( quase ncmprc 

suplet! 



13. 

Bloco 5 

5.1 - f\ prática dldtll, leu dou CI;;~) 1'oI'Lulcco vulof'{!!l talo COIIIO 

llbordudo, dOll'OCl'uolll, i1UIIIC.ltIiulIlo U c.Ldu.dl.lldll 

5.1.1 ( ) quase nunca 

5.1.2 ( ) poucas vezes 

5.1.3 ( ) muitas vezes 

5.1.4 ( ) quase sempre 



14. 

Bloco 6 

De acordo com a tabela o. seguir, assinale flOrJ parênt(!f;(~,;l 

da relnção abaixo, os algarismos correspondentes à rreql\~ncla c 

intensidade, dos problemas que, na sua opinião, representern di 

ficuldade no desempenllO de sua função. 

TABELA 

-O - nao observado 

1 - observado, mas não dificulta o desempenho da função 

2 - observado e dificulta um pouco o desempenho da função 

3 - observado e dificulta muito o desempenho da função 

f,.l - ( ) inaduquaçn.o df1f3 instalações 

fi.? - ( ) qlliln I: I dac!t' I nl111 ('I cl ar! Lc! dr> módul.o!l de! ('rlflll1o 

(;.3 - ( ) fllwlfdnrle lnsuf'lcicnLo do móduloo dn cnnlno 

6.4 - ( ) insufici~ncia de material dld&tico em geral 

6.5 - ( ) falta de recursos 

6.6 - ( ) utilização inadequada de recursos 

6.7 - ( ) insufici~ncia de treinamento especifico para a 

função 

6.8 - ( ) falta de oportunidade para trocar experi~ncias 

com outros profissionais que atuam neste CES ou 

em outros. 
(continua) 



L r-J • 

li.c) - ( ) UlllxOIl rJlllítt'1.0ll 

{) .10- ( ) pOUC08 lnculltlvou par'a u funçuo 

6.11- ( sistema de avaliação inadequado 

6.12- ( problemas de organização 

6.13- ( ) outros (especificar) 




