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Anã.f.i.6 e. da,~ .'Jof.:Ltiea~ de. educação peJunane.nte. na 

Am~nica Latina e. no ~na.6i.f.. Vrhi~icaçao da ade.quaçao do 

-óe.u mode..f.o ã.6 ne.cc,:didade..6 do cOlltille.n,te. e. a,~ Saf.lta.6 e.xi.6 -

te.nte.J HO.6 a,~e.pc.,tO.6, )1of.:Lt-<'co~, adtllÚli,~t'tativo,~ e. de. p.f.ane.

jame.nto. E.6tudo da-6 imp.f.icaçõe..6, polZt-<'c.a.6, cu.f.tunai/~ e. 

ide.ol6gica-ó ob-6e.nvada~ na .6ua apficaçao. 
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APRESENTAÇÃO 

E.6te. tJtabalho aboJtda a educação peJtmane.nte. te.ndo c.E-

mo ponto de. Jte.6e.Jt~nc.ia o .6eu pJtincipal c.lie.nte., o home.m. No.6 

.60 intento ê. anali.6aJt a aplic.ação de )1olItic.a.6 e.duc.ac.ionai.6 

pe.Jtmanel1te..6 que. pJtOc.uJte/il c.Ol1cLt'iafl o "modelo" com a Jte.a.tidade. 

do povo !atil1o-ameJticano, ou .6eja, a cliente.la. 

Ne..6te. .6e.ntido, il1tJtoduzimo.6 110 pJtime.iJto c.apItulo o 

te.ma de.ntJto de. uma dimen.6ão hi.6tõJtica que..6e. e..6boça de..6de. 0.6 

6Ú1.6 do .6êc.ulo pa.6.6ado· be.rrl c.omo /te..6.6altamo.6 .6ua opoJttunidade. 

no.6 dia.6 atuai.6. 
• 

o mode.lo de. e.duc.ação pe.Jt/llane.l1te. e. a.6 6õJtmula.6 u.6a-

da.6 paJta .6ua aplic.ação .6ão tJtatado6 no .6e.gundo c.apItulo. PJto 

c.uJtamo.6 Jte..6.6altaJt 0.6 motivoó de. .6eu apaJtecimento e. a.6 c.ondi

çõe.6 em que. .6uJtgiu, ou .6e.ja, a c.fli/~e. mundial da e.duc.ação. Ne..6 

te. c.apItulo le.vantamo.6 algun.6 dado.6 que poJe.m e.xplic.aJt e., ao 

me..6mo te.mpo, caJtac.te.JtizaJt e..6ta CJtJ. . .6e. e., opomo.6 a i.6to, a PO! 

.6lve.l .6olução implIc.ita no mode.lo de. educação pe.Jtmane.nte.. 

No te.Jtc.e.iJto capItulo de.6,fOc.am0.6 H06.6a anã.li.6e. paJta 

a c.lie.nte.la 1/ pote.ncial" da e.ducação pe./tmane.n.te. e. a .6ua Jtazao 

de. .6e.Jt. Ve.Jti6icamo.6 que. a c.Jti.6e. da e.cluc.ação a.6.6ume. caJtac.te.Jt~ 
tica.6 dive.Jt.6a.6 no.6 doi.6 conte.x.to.6 6oc.zai.6 onde. e.la e.xi.6te.: O 

PJt.tme.iJto Alundo e. o Te.Jtce.iJto f.lundo. [;dJte.tanto, e..6.6a dive.Jt.6i

dade. pO.6.6u.t uma c.auóa única que. ê. a ge.JtadoJta da c.Jti.6e., ou .6! 
ja, 0.6 pJtincIpio.6 e.ducacionai.6 bu/tgue..6e..6 ve.ic.uladoó pe.lo.6 Si! 

te.m a.6 Na c.i o Hai.6 d e. E ducaç ão E uJt o Jl e.Lt.6 e. .6 u a.6 Jte.pJto du çõ e..6 lati

no-ame.Jtic.ana.6. 

A.6 polltica.6 de. e.duc.ação pe./tmaHe.nte. e.m aplicação na 

Amê.Jtica Latina e. 110 BJta..6il .6ão de..6CJt.[taó, anali.6ada.6, e. c.ompE;. 

Jtada.6 no quaJtto e. quinto capItulo.6. Ne..6te. ponto do tJta.balho, 

pJtocuJtamo.6 ve.Jti6icaJt .6e. e..6.6aó polZtica.6 e..6tão e.m con.6ol1ância 
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com o modelo rftopo.óto e de.6 Ch.{.ú' /LO ,H.!]undo capZ-tulo e com a.ó 

nece.6.óidade.ó da ct-ü.n-tela de.6Cf1.{tLH. no tefLceifLO. 

Finalmente, 110 ~exto cn!,ZteL.t.o, .fevan-tamo.ó .alguma.6 

con.ó.[defLaçõe.ó ã fLe.6pe-ito do que. \.JÚnu.6 H06 capI.tulo.ó an-teftio-

fte.6 e pftocuftalllo.6 Vi~.ttLrlbJrafL atÇJUti,a .6otução ou tendência que o 

QutUftO no.6 fte.6efLva. 

o tema aquZ .tfLatado VelJi ohte.ndo flfLal1de intefte.66e pOlt 

paftte de e.6tudio.6o~, pttúlcipatlllcllte. no.6 últi/iJo.6 quinze ano.6 • 

O pfLe.6ente texto vi.óa, no e.n.tanto, nazefL te.vantamen-to do que 

vem óendo ftealizado 110 continente. ta.U.Ho-aPlefLicano no.ó úLti-

1110.6 ano.6 e vefLióicafL l.:Je a.6 nC.ce.6,6.i..dade.6 e.m matêfLia de. educa 

ção da .6ua população vem óendo atel1<.ÜJa.6 e de que nOfLma .6 ao 

e.la.6 atendida~. PfLOCufLalilO.6 60!(lleceJr. e.te.ltle.nto6 pafta uma com 

pfLeeJ1.6ão maió nova e atual da edu.c((ção ,tatúw-at:lefticana. 

A fLeatização deóte .t/taL'athoteve ,6eu ponto de paftt:!:. 

da na.6 aula.6 de Po.tZ.tica Educac.{OHct.t do pl!oSe.6-6oft JO.6ê Lui.6 

Peftei/ta de I.lelo, da E.6 cola G/ta.6J..ú~ifta de. Ádlllini.6.tJLação Públi

ca, no .6e9undo .6elíle..6.t/te de. 7 974 (~ no )lJr.llilei/1O ,6eme-6tfLe. de. 1975. 

0.6 dado.6, aqu.[ levantado.6, 60!(on; c.otc..tado'6 dtl biblio[JfLaÓia E, 

-tua.t.me.n-te di.6)JonZve..€. e.m, obfLa.ó, (UtLi.nc.6 ele. fLevi.ó.ta.6 e..6pe.cia.t:!:. 

zada-6, pefL.i.ôdico.6, dCU[O.6, de c!l.{[jeJ;; c..6tfLan[Jeilla e nacional 

El1lbolla tel1hamo.6 u-ti.f.-izaclo.6 111UJ..tct.6 exemplo!> e. opiniõe.6 de vã.lli 

O.ó au-tolleó, -6ua.6 úI.teJr]1/!e-taçõe,6 úio de llo·6.óa inteilla lle.6pon.6E, 

b.< . .tidade. 

0-6 conceito-6 aquI. ut'{l.{zado~, como inovação con.6ell

vado~a, inovação cfLiadofLa, cuttufLa do .óilincio, fLegfte-6.6ão,di

SU-6ão, alcance, fLZtll10 do -tempo, etc., VêiO,H.l1do in.tfLoduzido-6 

a medida que o HO~.60 fLac.{oclH.{o (' IlHéili.6c vão ~e.J1do de.6e.nvol

vido.6. ADiado de.ôta SOJUllct, p.'ro CLLfLarnO·6 ;1a.c.{.Lttatr. o ftaciocZnio 

daquele..6 que. tVre.1l1 o .tfLaL1 olfto fC'vnlldo, cUH-6eque.nter1e.l1te., a u

ma me.lholl c.o/Jl).1tree.n.6êio do riC·61;:O. 
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CAPÍTULO PRI/IEIRO 

1 NTROVUÇÃO Ã EVUCAÇÃO PER/.!ANDJTE 

/lá. um .óéc.ulo atltá..ó .óuJtf]ia na [uhopa o que .óe. c.onve.!!, 

c.ionou c.hamalt de. Si.óte.ma.ó Nac.ionaió de. [duc.aç~o. Até e.nt~o,a 

e.duc.aç~o que. e.Jta mini.ótltada no.6 lic.e.u.6 e. unive.lt..6idade...6 e.uItO

pe.u.ó pO..6..6uia um c.al[á.te.1[ f.,tVJte...6CO e. el[a .i.mbulda de. uma ide.olo 

gia tlpic.a da.ó c.arnada.ó aJti..6toc.ltã.tic.c..6 e da nobJteza. E..6..6e ti 

po de educaç~o, que atingiu .óeu auge. no .6éculo XVIII, à époc.a. 

do IlullliniMl10 6I[anc.ê.ó de Vo.ttaiJte, ~lonte.6quieu, Videltot, en

tlte outltO.6, começou a óe/t c.onte.ótada pOJt Rou.ó.6eau em .6ua oblta. 

o Emllio. A pJtincipal c.altac.teJt.t,~ tica de.6ta educaç~o elta a .6ua 

inutilidade do ponto de v.üta econômic.o. Tanto i.óto é ve/tda. 

de, que a bultgue.óia nCl.6c.c.llte e (( t'opulação JtuJtal elta u,magadE.. 

ltall1ente. anal6abeta. A.ó at.<.v'<dauc..6 agltlc.ula.ó, L,em c.omo o altt! 

.6allato plté-indu.ótJtia.f, e.xigiatll, nãu .6Ó )'ouc.a e..ópec.ializaçãof1!B.. 

6i.ó.óional, C.OliiO di.ópe.ll.6aValll qua.tque.1[ c.onftec.illle.r.to de le.itulta 

pltévio. Ve.~Lta 6oltma, a educação tinha uni c.altã.te.1t meltC<tllente ~ 

pltodutóltio, ou .óe.ja, vióava a IIC1Hu.te.nção de uma elite. c.uja Jt! 

pltodução de c.onhe.c.illie.n.to.ó .titeltã.It-<.o.6 e.íiloflÓ6ico.6 do.6 pe.n..6a.

dolte..6 antigoó ou quinhe.nti.óta.ó e.ha vital pal[a. o .6e.u papel ..60 

cial. Ao Ob~d!/tva.do/t a..te.n.to, de..ó de. o .óu/tf]il1le.nto da.ó unive./t..6i-

dade..ó de pádua e IIe.iuelúe.I[O, u tipo de. educ.ação que então 

e./ta mini..6t/tado, C.OIBíUlVOU au/talltc. {W6 )00 allo.ó, .óua.ó me.óma.ó 

c.allac.te/tl.ótic.a.ó oe.ltai,~. Rou.ó.óe.au tentou It.ompe./t com e.óta /tiO±' 

dez bu.óc.ando uma educ.aç.ão que ,ío6.óe l:ia.<.ó aL'eltta àquele!.> valo 

Ite.ó c.all.ac.teJtZ.ó'.tic.o.ó da popu.fação JtUltal ,.H1I11, c.ontudo, Itolilpelt ~ 

talme.nte c.om O.ó va.toJte.ó al[i.ótoc.Jlá.tic.c.ó. :'!a.6 ala. Revoluç~o 

lndu.ótJtial e., pl[illcipalmente a 11 Revo.fuç~o lndu.ótltia.f, vie-

Itam li1odi6ic.al[ o quadlto ac.im(t e.xpo.ó.to. Con: e~eito, a tl[an.óóe

Itênc.ia.' de ampla.6 c.amada.ó da po)'uf.ação Itul[af. palta o .i.lldú..ótlt.i.a. 

na.cen.te eúg<-u, de <-",ed<.ato, uma hevüão do. vatohe., a Mm I 
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de po-ó-ó'<'b.<..e.itctlt uma me . .tholt adap;(.nçê((J a(l,~ /lOVO-6 mecalú-ómo.6 de 

pltodução. Cell-to-ó o61c.<o.6 começeULai.i a exi:Jút tl-Lgwlla .<.n,{c.<.ação 

em -tecnica.6 pilO n-t-6-6-tOHQ-t.6, bel1i CO/:iO, (1 aWile.llto plloglLe-6-6-tvo do 

-óe-toll bultocJt.ã-t-tco-adllliIlL~-t!Lat-tvo que'. /iiaHipu.ta-6.6e. e dúug-t.6-6e 

a.6 l1ova,~ a,t-tv-tdade,~ em pJtoce.6.6o dc. c..I:..<-Ci.ção. De-6.ta lÍOltrlla, e,fi 

vez de .6ell ltolll).ÚJa a educ.ação all tOi.<o,'1/ileHte ex.,t.6.teI1-te., cAia

ltalll--6e HOVO.6 cuJt-60.6 que v-zeJtalil atellde./t a e~-6a,~ Hova.6 nece.ól.~-t-

dade.-6. Na .óe[)ullda lile,tade do -óécu.lo XIX (~ educação 

)Jlta,tica/ilel1-te -t01t11.0U--6e ol:It-z!Jt1.tõ.,;«(( C.llltodo,!J 0.6 pal.6e.ó eullO

peu.ó e, /Ilui-to.6 colt.6egu-tltafll, elii Wil 1'.!J]Jnço de. 1'1e.-to .6e.cu.to,.t.<.qu:f. 

dalt o ana.tü abe.-ti.6mo. A.6-6-<'II1, 0-6 :;-i-6 t(~IJ:a .. \ !/ac-tol1ai.6 de Educa

ção -6e lÍoltlllall! e pa-6.6al'i a aplle-6ell.ta,~ a -6egu{./t.te. caltac.tefll-6t-tca 

bâ.6..tca: 19j UlII amp-Lo -6('.tOIt pO),u,CafL e, ull-tvelt-6a.t que e. a educ.a 

ção plt..tmált-taj ZC?) W)I -6e.-tolt el!1 ajuild'-(1t)Iento que e. a educação 

.óec.ul1dált.<.a e -tec/1...tca e, 3Ç1) til i I ·~e.tOIt lte.ótfi.Lto que COH.6eItVOU ali 

c.altac-teIt1-!:d.<.ca.6 educac.üma-z.6 do.ó 500 al1O-6 cottelt..tolte.6. 

t -tn-te.fle.-6.6ante. Ob-6e.flVI1![ (íue. e.ótl1 caflactelt1.6t-tca do.6 

S..t.6-tema.6 Nac..tona-t.ó de [ducl1ção lUfLCreu-6 e. -6ua-6 ltepltoduç~e-6 .t~ 

-t..tHo-amelt..tcana.ó -6e COI1-6eIlVam a-té hoje. ,\Jã,u o1JJ.dal1-te, a -óoc..te 

dade bultgue-6a-cap-t-ta.t-t.ó-ta con-túwcu a e.vo-Lu-tll at..tl1g-tl1do cada 

vez ma-t-ó, 111,,'''--t-6 a.t-tO-6 de e.-6pecúl.Ctzação e d·i,5efi.enc-taç.ão tec. 
It..tca e 6ul1c-zorw.t. O co.tap-6o e a Ch-t,H do .6-t-6,telna acabaltam pOlt 

Úl-6-ta.tall-.6e. a paflt-tll dO-6 al1O-6 C-tllqu<!.H,ta. fJo pltóx.-tmo cap1.tu.to 

e -6 ,t e p o n-t o -6 e It ã a b o Ir d a d o c o m IH ai -6 p Ir o ,~U H di ti a de.. (} que, d e v e 

~ e. Ir Il e -t.<. d o ~ 9 (I fi. a , 11 (I e.nt a II to, é q (L C. (J Jl It Ô)l t[ .( o ,~ .Ü .t e.11I a c. It -t a 

~ua~ nece.ó.6..tdade.,!l e. Iilec.aH,{-61110~ de. !.lua lte.p.'lodLtção, manute.nção e 

lte.genelLaçao. ro..{ ne.óte. contexto, )l().ü, i{ue COI1le.ç.ou a -6Ultg..t tt 

unia nova abo,'!dagelll dO-6 pItObte.llia.ó educac.J.olla-i..ó, -!lendo Itotu.tada 

pe..e.o-ó l e x.pelt-t-6" no a-6.óun-to de. Educ.ação re.:-"manente ou nO-6 .óeu.6 

ma..t-6 vall.tado-6 -6..t;1ÔiÚIll0-6: Educaç ão COIl,t-tHuada, Educaç.ão ele A-

du.t-to-!l, Educação ,vã,o-S-z-!l.ternâ,U.ca, !:.~Lucação Illáollmal, e-tc. 

1.1 - Evo.tução H-t-ó-tólt-tcc 
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o c.onc.e-t-to de. e.duc.ação pe./lmancl1te. não é novo. Atlta 
-ve.6 do telllpo ele. vem .6 e.ndo e.nc.oll tirado, de. uma ôoltma ou de ou 

tlta, no.6 ant-tgo.6 p1t05e.ta6, 0.6 auto~e6 d06 Ve.da6 e PUltana6 hin 

du.6, o Toltah jude.u e. 0.6 C..tâ.66-tC.0.6 c.ltúre.6e.6, bud-t.6.ta.6, pelt.6a.6 

e. japone..6e.6, 0.6 6-tló.60506 glte.gO.6, 06 IllZ-ótiço-!l muçulman06 e. 

c.lti6tão.6. Buda, Maomé, Je.6U6 Clti6to, Sankaltachaltya, SIt-t ÁUItO 

b-tndo e Gandh-t en.6-tnaltam e pU6e/lam e.m pltât-tca -!lua convicção ~ 

que o e6tudo, o pen.6amento, o ltactocZn-io ,6e e.6tendem pOIt toda 

a vida. E~tlte. todo.6 e.6.6e.6 gltande6 e6pIltito.6, no entanto, um 

deve .6elt de.6tacado como .6endo o pltime.ilto que .6e explte..6.60U de 

60ltma ba.6:tan:te clalta .6ôb/[e o a.66unto: o metaôI.6ico tcheco Jan 

Á1110.6 Komen.6lzy, ccnhecido .6ob o nome. de COI,!ENIUS, cujo teltce-t 

Ito centeHãltio 60i come.llIoltado em 1970. Tedo. a idade, di6.6e 

ele, é de.6tiHada ao e6tudo: e o C.6tudo rião te.m out/[o objeti

vo a não .6elt a vida e.la me.6ma. Pa.lta Comeniu.6 o obje,tivo da 

educação /[e.rOu.6ava -óôb/le a convicção r/l01ul1da de que e6tudalt 

é .6e pltepa/[alt piedo.6amente. palta a vida ~utulta que. ele ihamava 

de "univelt.6idade. ce.le .. 6te". A v<-da aquI e.IlIbaixo ora palta ele 

"e.6co.ta ú16e./liolt". Á noção de e.ducaç.ão ~1elll)l(Ulente é, poltta!]. 
- .. 1 

to, tao antiga quaHto a de educaçao p/lop/l.{.amen.te dita. 

~!a6 Soi, no e1r.tanto, a l'aJr.ti.Jr. do.6 aH06 50, e, em e~ 

pecial dultante a década de 60, que ° conce.ito de educação pe~ 

manente .6e impô6 como algo illlplIcito e de. conclteto em qualqu. 

polZtica a.tua.l de dC6e.nvo.tvi.lllell.to cuR..tu,'1.al. Seu .6u/lg.{mento , 

embolta tenha 6ido cau6ado pelo cclap60 do,~ Si6.te.ma.6 Macionai.6 

de Educaçãc do 6écu.tc pa66ado de. que. tltata a pltimeilla paltte 

de..6te capItulo, .tltouxe. C0/16'<-90 alqo de novo: a con.6cientiza

ção. Quando alguém med.i.ta a lte . .6pe.i.to da e.ducação e a coloca 

na .6ua dime.n6ão hi.6tóltica, ve./[i6ica .t0!10, de. .llllediato, que. o 

papel que ela a66umiu 110 CUl,60 ela e.voluçêio mllen.âltia da no.6.6a 

lAVISES/1IAH, l!alcolII S. - Il e.,6t te.r.lJ.L~ de pa66e.tl. ã l'action 

le /l.ôle. de l'ho/lll11e da.n.6 l.e. dév('_.f.oppc.mC'.nt: 1te.6.eéxion.6 comple:

me.nta-tlte6 poult le.6 an.Hée.~ 6oi.xante.-d-ix. Palti.6, WJESCO, 1972, 

}J. 11-112. 



I 
I 
i 
I 
j 
1 

I 
1 
f 
i 
! 
~ 

• 1 O. 

Iti.ôtôkia 60i o de. c.on.6 ekvak 1.1./11 [JkLj.pO .6 oc.-<.al de..tvl.I)j.i.nado e. pk~ 

.ô e.llvall .ôu.a ide.nt.i.dade. e. lIlal1telt .i.n tac..ta.!>6tW e..6tlLutulla e.c.onôm.i. 

c.a e. e..ôpillitual. A e.duc.ação 1te.IHe.,6e.Hta, ne..6te. c.a.óo, um .ôi.ôte. 
2 -

ma de. .ôe.gultança .ôoc.ial. IVO e.ntanto,nota-.6e. que. o c.olap.ôo 

do.ô Si.ôte.ma.ô Nac.ionai.ô de. Educ.ação c.lta llIa.i..6 do que. uma Iluptu-

Ita c.om o pa.ô.ôado ultltapa.ó.óado e.1i1 !Junção de. (-UI! plte..ôe.n.te. e. de. 

um nutullo de. Ile.laçõe..ô .60C.ÚtÃ...ô e e.c.onôm.i.c.a.ó c.olllple.xo. Na ve.1l 

dade., o c.olap.ôo lLe.ve.lou c.e.IL.ta.6 C.OHc.e.pçõe .. 6 vtltône.a.ô da .i.de.olo 

gia, 6ilo.ôo1ia. e. pkOC.e..ô.óO e.duc.at.tVo.6 até. e.ntão e.mpke.gado.ô p~ 

lo.ô Si.ôte.ma.ô Nac.iona.i..ô de. Educ.ação. A e.duc.ação tkad.i.c.ional.ôe. 

aplle..ôe.ntava de óOlLma dual: numa p Jr.i.IIle.úta ;)a,H. ve.Il.i.6.i.c.ava-.õe. a 

plle.paJtação do apJte.nd.i.zado; po.ô.te. .. 'r.i.oltl1le.nte., na .ôe.gunda 6a6e., 

utilizava-.ôe. do que. 60.i. apJte.nd,i.do no de.c.oJtlLe.1L da )JJtime.iJta 6~ 

.6 e.. O e.JtJto e..ôtã aZ ju.ô.tame.l1te. e.11; .6 e. C.oI1lplLe.ende.Jt o mundo c.omo 

6oJtmado de. dua.ô óa.6e..6, ullla ante..6 e. uu.tJta apô.6 algo útde.6inido 

e. aJtbitllãJtio c.omo e.Jtalll a.6 tec.l1.i.ca.6 de. tJtan.6Ii1.{..6,6ão c.ultulLal a 

tllave.ô do.ô .6i.ôte.ma.ô de e.duc.ação. A alLbitJtalt.i.e.dade. e..ôta plLe.

.ô e.nte. na me.dida e.m que a,~ .tec.n.i.c.a.6 e.duc.ac..i.ona.i..6 ve..i.c.ulada.ô m6 

e..ôc.ola.ô t.i.nham pOIt obje.t.i.vo mante.!;. o ".ótatu.6 quo" Jte..i.nante. ao 

me..ômo te.mpo e.m que. p,>te..6e.Jtvavam e. atendiam ã.ô 11e.c.e..6.ô.i.dade..6 de. 

uma .ôoc.ie.dade. de..6igual. A 1I10de.Jtn.i.zação .6o~lLida pe.la.6 .ôoc.ie.d~ 

de..6 atuai.6, não.6ô Jte.ve.lou a .il1ade.qu.ação do.6 c.uILJtZc.ulo.6 e..ôc.o 

laJte..6 ã.ô nec.e.ô.ôidade..ô dLta.6 tec.n-<c.a.6 como, também, Ite.velou.óu.a 

inju.ôta c.onc.e.pção do mundo e. da .~ocú.'..dade.. A c.oHóc.ie.ntização 

de.c.oJtIle.U, pJtinc.ipalme.l1te., de..óte .ô e.[!undo 6atoJt e. e, pOIL e..óta 

Jtazao, que. de.te.JtIll.i.l1ada.6 plt()PO,6.i.ÇÕe..~ de. educ.ação pe.Jtmane.nte. óão 

lIIa! vi.ôta.6 pe..ta.ô au-toJt.i.dade..ô educ.ac..ioHat.ó de. IJlui.to.ó paZ.ó e..ó. Na 

ve.lldade., a.6 il1ovaçõe..ô ado.tada.ô ou. e.liI adoç.ão apõ.6 a Za. Gue.JtlLa 

f.lundial Jteve..ta e.ô.ta Ite..ó.i.ó.tênc..i.a ã liludallçE;. po,,! paJtte. de. algu-

Z CLERCK, Mallc.e.l de.. - "Le. c.onc.c.p.t de. l'educ.a.tioll do.6 adul-tu 

de. HO.6 JOUIL.6". 

17-26. 

c o 11 v e.1t.9 VI C. e., T (' t o /1·t o, v. li, 11 q 1, 1 9 7 Z, p. 

f 
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ma.6 autol1.-i..dad,~.6 e.duc.ac.,{onaLó elll IdU{·.tOó paLóe.6. O que.6e ve.l1.-i.. 

6-i..c.a de vel1.dade-i..l1.o ne,ó.6a,ó úlOvaçõe.6 e. ape.na..6 o .6e.u "agg-i..ol1.nE:, 

mento" tec.n-i..c.o e 6Z.6ic.o a ~im. de. aliaptall o'ó Si.6tema.6 Nac.-i..ol1a~ 

de Educ.aç~o ao atual e.6t~gio de. e.voluç~o de. nO.6.6a.6 .6oc.-i..edade~ 

ma.ó mante.ndo em .6 e.u.ó c.uI1.I1.Zc.ulo.6 0.6 lilito.6 e. 0..6 Ir e. ~ e.l1.ênc.-i..a,ó c.o 

let-i..va.ó he.l1.dado.6 do.6 .6i.ótema.ó anteJriol1.e..6. 3 

Em 11.e..óWIlO, .toda pl1.~tic.a e.<iuc.a.tivatl1.az C.OH.6-i..gO a So~ 

e man-i..pulada e. c.ol1duz-i..Ja, .óeja e.la de.moc.l1.~t-i..c.aou 

"Pe.lo que. 60-i.. e.xpO.6.to pe./r.c.eve.-.6e. o gl1.ande pe.l1.-i..go 

ma pe.la qual 

d-i..tatol1.-i..al. 

da e.duc.aç~o tl1.an.6óo/r.mada em no.6.6(( e.poc.a. numa téc.nic.a .6oc.-i..al • 

Pode .6el1. amplamente. beneó-i..c.a ou pel1.vel1..6ame.l1te. maleS-i..c.a. Tudo 

de.pe.nde. da mão ditato/r.ial ou /r.e.p/r.e..6 e.n.tativa q(te a c.onduza. E~ 

tame.nte. pOIr e.6.6a /r.azão a .6oc.ie.dade. .te.m que v-i..g-i..al1. c.on.6tante. -

mente. a .6ua educ.aç~o, que .6e. tO/r.nou já um Úl.6tJr.UIlle.nto que. a 

p o de. e..ó t /r. a n [1 u.t a 11, o U e. 11 tão l -i.. b e. Ir.t a Ir. • T e.m - .6 e. a -i..m p 11. e.6 .6 ~ o que 

a educ.aç~o tOlr.nada ÚL.ót.ttu.i.ç~o, obteve. uma v.tda -i..ndependente 

da .6ua oJr.-i..ge/1l e. Sunção .óoc..i.al: e.t.6 a.7.. o pe./r.i[Jo de.6te c.anc.el1. 

que pO.6.6a c.Jte..6c.el1. .6ozinlto, .6el11 c.ol1.tJtole., e. de.6tJr.ua a p/r.ópJr.ia 

.óoc.-i..edade. Chegue a de..6.tlluZ-la c/): ve.z de pJr.e..6eJr.v~-lal/. 

"A .6oluç~o, ( ••• ) .óe.llã d.i..tada peta Jr.e.6pon.6abilidade 

.6 o c.-i..al, o tO/r.nal1.-.óe c.on.6c..tente da .6oc.iedade. a '-i..m de /r.egulal1. 

0...6 .6ua.ó tec.nic.a.6, iIllPe.d-i..ndo a c.onc.e.n.tJr.ação pe.JLigo.6a; 6inal-

mente, o .óeu c.onc.e.i.to de. de.moc.Jr.ac..ta plan.tn.i.c.ada a que. adel1.-i.. 
. - 4 

mo.6 e. leva/r.emo.6 e.m c.oH.6-ide./r.açao ( .•• )". 

E.óta pl1.eoc.upação ac.illla e.x.po.6.ta não pode. Sic.al1. aU.6e!!, 

te de uma de.6-i..n-i..ção de educ.ação pe./r.mane.nte.. Paul Lengl1.and 

.6eu pl1.inc.ipal teóJr.ic.o, a.6.6.úl1 .6e. e.xpfre..ó.óCl. a fr.e..ópe.Lto: "Enten 

3 LENGRANV, Paul - lntl1.oduc.c.ión a .ta Ecluc.ac.ión Pel1.manente. 

Bal1.c.elona, Te.ide./UNESCO, 1973, p. 48. 

4 CIRIGLIANO, Gu.ótavo F.C. - re.nome.nolo!]-tCl. da Educ.aç~o. Pe.tI1.Ó 

pol-t.6, Voze.6, 1969, p. 75-76. 
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demo~ pOIt educação pe/tlllanente UillCt otu{elil de. idé.iaf:!, de expe/ti:. 

ênc.ia e de Itea.tizaçõef:! Illui-to e~pc.cZ5·ü.a~, ou f:!eja, a educação 

na plenitude de ~ua concepção, c C)!; i a tota.tidade de ~eu~ af:!pec 

to~ e de .óua.ó dimen.óõef:!, na contillu.idade ininteltltupta de .óeu 

de.óenvolvimento, de.óde O-!l pltil1le.iJtof:! 1:lOl1IentOf:! da exi.ótência a 

tê. O.ó últilllo~ e na altticutação Zllt.zlila e oltjânica de f:!eu~ d.z

velt~o~ momentO-!l e de f:!uaf:! 6a/~e.6 -!lUCe,6f:!.tVa.ó". 5 

E.óta deóinição tem como de,!ltaque.ó p/tincipai.ó a ltuE. 

tulta da concepção dual do mundo e a colocaç~o do homem cama 

.óujeito e não objeto da educação jã que, "wlla oltdem de idéiaé, 

de expeltiência.ó e de Jtealizaç.õe_f:! I!lU.{to e.ópecZ6ica.ó" Iteóelte-.óe, 

evidentemente, ao homem como -6etr. t![all'~ Sotunadolt do mundo atlta 

vê..ó da pltáxi.ó. 

A .óobltevivência da ~ociedade atual Hão pode mai.ó f:!e.Jt 

ditada peta Itepetição do paf:!-6ado, 1/:{16 peta ade-óão do 6utu JtQ ; 

pela .óua capacidade de inova,'!. e de . .óupe/talt o pa.ó.6ado tltan.6 nO!!; 

mando o plte-6ente e a6-6egultando o tÍLi-tU/tO. 1\ educação tem PE:, 

pel impolttante a de.6elllpe.nhalt -60[1 toda-6 af:! -6ua.ó noltma.ó, ajuda!]. 

do o homem a mudaJt, a .óLdci.talt nova-6 que-6tõe-6, pltincipalmente 

Haquela.ó em Que a tltadiçãotJtaH-6IIi-<te apenaf:! -6oluçõe-6. 6 

A educação tltadicional e/ta um 6atolt de e-6tabiliza -

ção da-6 -6ociedade-6 e, pu/t vezef:!, até. de e.ótagnação, o QUe. im 

pedia a -6ua evolução. A educação L'l.ad-i.ciona.t paf:!-6ou púlt dua-6 

6a-6ef:!, a -6abelt: de.ócentltal-i..zação e. ceHtltaLtzação. Hoje em 

dia hã uma evotução 110 -6 ent,{.do da clc.f:! cellt/talização. Em vi/ttu 

de da mecanização, do de-6 eHvo.tvililellto .te_cl1olõgico do capita -

li.ómo de e-6tado, e da e.ótatização, -!leja do tipo capitali.ótaru 

5 LEGRANV, Paul, o p. c_it., p. 26. 

6 CLERCK, 1.la/tcet de. op. cito 
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.60 c-i..a.Lüta, tende a uma centJral-i..zação 110 domII1-i..o educac-i..ona.L 

Al~m de~4e.6 6ato4e~ pollt-i..co~, out4o~ 6ato4e~, como o~ .6oc-i..o 

lôg..tco.6 e tecHolôg-i..co~ lte.6 ultaltalll na c.Jre.6 c.ente. ce.ntltal-i..zação 

da educação atual. No entanto, ~ de .6e .6up04 que a tendinc-i..a 

~e Úlve4ta, el1l blteve, 1tU/1I0 a U/lla ~a6e. e.m que 6atolte~ de~cel'l -

tltal-i..zadolte~ pltevaleçal1l. E.6ta de.6centltal-i..zação pelt/ll-i..t-i..lt; que 

a educação ~e adap.te ã d-i..neltença de me-i..o.6 e nece.6.6-i..dade.6. 7 

1.2 - S-i..tuação Atual 

Segul1do Ivan Ill-i..c.h, o .6-<J.jtema e.6c.olalt atual exeltce 

t4i.6 6unç~e-ó, a -óabelt: ltero6~tÕJr-<O do l1l-i..to da .6oc-i..edade, a 

-i..n.6tLtuc-i..onal-i..zação da.6 c.ontJt.a(Uçõe.J.j deJ.l.6e lJ1-i..to e o lU9a4 do 

4-i..to que ltep40duz e envolve a.6 di-ópalt-i..dade.6 e.l'lt4e o l1l-i..to e a 

4eal-i..dade. 8 A .6oc.-i..edade bultgue-óa de.6elLvolveu ne.6.6e.6 do-i...6 ú.l 

t-i..1110.6 .6~culo.6 o que hoje .6e conVCIlc.-i..onou deJ.j-i..gnalt pOIt -i..deolo

g-i..a bultgue.óa, p4e.6ente não.6õ /lO c.oll-teú.do do.6 pltogltama.6 de e~ 

.6 -i..no, l1l a..6 tam b ~m na p4 ô pJr-i..a cuLt ((lta da .6 o c-i.. e dad e v -i..J.j ta de 6 o.:!: 

ma global. O que ocoltlte, 110 entanto, ê que e~ta -i..deolog-i..a a~ 

.6-i../1l c.1t-i...6tal-i..zada pltopaga celtto.6 p.lz..tnc.Zp-i..o.6 e C4ença.6 que e.6-

tão em de.6acoltdo com a Iteal-i..dade .6oc.-i..al em c.ujo contexto e~t; 

-i..n.6elt-i..da. E.6te ponto .óeJr; aboltdado com ma-i...6 p406und-i..dade no 

p4Ôx-i..mo capZtulo; no entanto, cOllvêm de.6taca/t.. a plt-i..nc-i..pal c~ 

/t..ac.teltl~t-i..ca de.6ta -i..deolog-i..a bultgue.6a a 6-i..m de que pO.6.6amo.6 ~ 

tende4 a veltdade-i..lta d-i..l1len.6âo do l1l.ito. A -ideolog-i..a buIt9ue..6a 

paltte do plt-i..llclp-i..o de que a educação e a.6 c-i..Jrcun-..\tânc.-i..a.6 mol 

dam o homem. t a teolt.{a do objet-i..v.i-6liIO me c alt-i.. c-i...6 ta. Nela o 

homem é v.t.óto como )lIãqu.tna e .6ua COIl-.~c-i..~rtc.-i..a ê. me4a ab-6.tltação. 

7 VELtON, Altche4 - "Conce,Lto Atua.L de EdLtc.ação Pe.Jtmanente e 

8 

.6 e u P l a n e j am e 11 to" - R e v -i...6 ta Bit a6 .<.. i e.t 4 a d e [ .6 .t u do .6 P e da 9 ô 9 -i.. -

CO.6. R~o de Jane.-i..lto, v. 51, li) 113, jan./lllalt. 1969, p.19-31 

ILLICH, Ivan - Soc.iedade. /6e.m L6c.o.ta.6, Pettrõpo.Lü, Voze.6 

1973, p. 74. 

li 
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li A c.o 11.ó c.-têll c.-ta .ó e.fL-ta pLU10 o b j e,to da fL e.at-tdade. que. , 

e.ntão, .óe. tfLan.ó ~ofLlllafL,ta a .ó-t lIIe-6/;1({". 9 .'Juma e.duc.açCr.o que. -tn.ó 

t-ttuc.-tonat-tza em .óeu.ó c.ufLfLlc.uto.ó tai-6 pfL-tnc.lp-to.6 e.6~uec.e uma 

6undamentat Ob.6e.fLvaçCr.o de liafLx c./" ,!lu.a Te.fLc.eÚta ,te.óe c.ontJta 

Feue.Jtbac.h: "A dou.tfL,{l1a mate.fL-taLüta .óOOfte. a mundaça da..ó c.on 

t-tg~nc.-ta.ó e da educ.ação .6e e.óquec.c. de. que. ta.-t.ó c.ont-tng~nc.-ta.ó 

.óão mudada.ó peto.ó home.H.ó e. que. o ))fLÔplr.-tO e.duc.adofL deve .óeJt 

e.duc.ado" • 1 O A.ó e.ó c.ota.ó atua.-t.6, no entanto, de.6 c.onhec.em -tJ.:.to. 

0.6 C.UfLfL-tc.uto.6 tfLan.6t11-t,tem va.tOfLe..6 quant-t6tc.ado,6 de.ntlto da ôt-t 

c.a mec.ãn-tc.o-objet-tva. 0.6 jove.n.6 .óão -tn-tc.-tado.ó num mundo onde 

e.le.ó pltÔplL-tO.6, bem c.omo .óua '{lIIa[1,tltação, .óão pa.óJ.:.lve.Lt> de. men 

.óultaçao. A e.óc.ola &lta[lmenta a apJrc,HcUza[Je.m em matelt-ta.ó e c.otr> 

tlto-t o c.ultltlc.ulo do aluno. PfLoduz-tl1do e me.n.óultando OJ.:. valo

Ite.ó nela d-t5und-tdoJ.:., O.ó jovett.ó J1{(-6,~am a ac.e-ttalt quatquelt e..óp!. 

c.-te de h-tenaltqu-tzaçCr.o. "Há uma e.,~c.ata palta o de..6e.nvolv-tmento 

da.6 naçõe.6, outlta ]Jalta a -tnte.f-t:lênc.-ta dO-6. be.b~.ó, ate me.ómo o 

pJtogJte.ó.óo em pltol da paz pode. -6e.Jr c.alc.ulado pelo numelto de 

moltto.ó. Num mundo e.óc.olaJt-tzado o ul./f1-tHho da 6eLü:,-tdade. e.ótã 

pav-tme.ntado c.om o Znd-tc.e. de. c.on.óu.IJ:o". 11 

Em .óuma, }_'ode.li!o/~ a6,tJr/i1(,Jr que a-6 e . .óc.ola.ó atua-tJ.:., ao 

tJtan.óm-tt-tlte.m me.c.al1-tc.ame.n-te. o C.OH!tcc-t/)/eHto, ,tJtalt.ó SOltmam-.óe. e.m 

Ú1.ót-ttU-tçõe..ó man-tpulat-tvaJ.:. e. de. )l/te..óc.JLvação. Ao plte.óe.ltvaltem, 

m-tt-tó-tc.am uma lte.al-tdade e (úul.Ltzall1 o Inundo. O c.onc.Jteto e. o 

m-ttolõg-tc.o .óe al1ta[lon-tzam .óendo qu.e ã ~lt-tma d-tmen.óão J.:.e. .6U-

pe.ltpõe a pJt-tIllc.-tJta. 

1 • 3 - f,fudanç,aJ.:. paJta o ~ utuno 

9 FREIRE, Paulo - Ação CuttuJtat paJta a l-tbe.ltdade.. 
ne.útO,' pa z e. T e.ltlta, 1976, p. 67. 

R-to de la 

10 -A!ARX, Kaltt - "Te..óe..ó c.ol1tlta fc.u.e.Jtbac.h" ,{H 0.6 Pe.n.óadolte..ó. Sao 
Paulo, Ed-ttoJta AbJt-tl, V. XXXV, 1975, p. 57. 

1 1 ILLICIf, Ivan - op. c,{t., p. 78. 

t 
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0.6 S,L5te.tila.6 ,Vae.iOJ1a-<-.6 ue lclu.e.ação e.nc.ont/tam-.óe. nuna 

enc./tuzilhada natal. Suc.ó opç~e.6 6([0: r/te~e/tva/t a.6 c.on-t/tadl

çõe..6 ou mudaJt /tadle.almente a 6,Ül de. (u.lap,taJtem-.óe. Ja.ó 110\)0..6 

t/taJ1.6 6 O)Ul1aç~e..6 que. e.e/ttame.n-te vi/tão. 

A.6 e.ondiçõe . .ó paJta o c.óttd~eiee.ilile.nto de. uma veJtclade.i 

Jta e.due.ação pe.Jtmane.nte. e.x.ige.m uma tiloLiinie.ação e.omple.ta, ou.óe. 

ja, uma /te.e..ótJtutu/taç.ão global do .ói,~te.ma e.due.ac.ional. 12 

o ponto C. Jr.. 1.. ti e. o , e.11-t/te.,t{lnto, e,5,tã .ti5]aJo ã 60Jtll!a ou 

60/tma.6 de. e..6tabe.le.e.ime.n,to de..6.6a.6 c.oIlLiiçõe..ó. E.óte. p/toc.e..6.60 

não e..6ta i.óe.nto de. um 6e.nômel10 que podenlo.ó de..6ignaJt pOJt /te..ól.6-

tê n c.l a li 111 U d 0.11 ç E: • I .6 t o c c. o Jt Jt e. q u a n Li o 6 o /t ç a.6 e. in t e. /t e..ó .6 e..6 .6 o 

c.iai.ó longamen-te e.6.taoelee.ido.ó neane./ll a 60Jtça.ó nova.ó que. te.n 

talll .6ub.6titu1..-la.5. A /[e.6i.ótêl1c.,tl1 ([ tiludo.nç.!!:. pode. .óe. da/t at/ta 

ve..ó da /te.c.u.6a total a qualque./t 1ll0d.d·Lc.ação no .6i.6te.ma e.duc.ac.l 

anal ou, ao que. ê' maL~ 6·'1.e.quente., .att:.ilvê.6 da i!lovação c.on.óe./t

vado/ta. E.6te tipo de, inovação .6e c.a/u!.cte/tiza tiial.6 po/t me.dl 

da.6 de. modi6ic.ação quantitativa do c.ue. pOlI modi6ic.ação de. na 

tUJteza. Como ex.ell1plo.6 pode.mo.6 c.itaJr.. o Ite.apa/te.lhame.nto e. au 

me.nto do númeJto de. e..5c.o.ta.6i UlH pEano nac.ional pa/ta 6o/tmação 

de. /te.c.UJt.60.6 humano.6; adaptação do e.u/tIt1..e.ulo ã.ó ne.c.e..ó.6idade..6 

da lndu.6tltialização e.apitali.6ta n06 pa1...óe.6 pe.JtiSêltlc.o.6; 0.6 

p/tog/tama.6 nae.ionai.6 de al6abe.tização, ete.. I: c.laJto que a 

exi.6têne.la de. uma inovação c.ol1.6eltvado/ta implic.a na exl.ótênc.la 

de uma inovação e.JtiadoJta. Na inovação e.ol1.óe./tvado/ta, c.omo 60l 

vl.6to, 0..6 mod.ióle.açõe..6 não que.6,tionalJl 0-6 )'Jtine.2pio.6 que. nunda 

menta/tam e. e..6,tJr.utuJta/tam 0.6 Si.6tema,5 t-Jac.ioHai.ó de. Edue.ação E: 
tua.lme,l1te. vlf] ente..6. Na inovação c./tiauo/ta e.6.ó e..ó pJtútc.2pio.6.61:o 

po.ótO.6 em dúvida e. p/toe.u/ta-.ó e. e.S eU.vo/t uma }10l2tle.a de. pe.Jtma-

n e n t e. Jt e. - c. /ti a ç. ã o dom un do. t C. on t e6 ,t a H U o 1 3 o e. x i.6 te n 

te. e. bu.6 e.ando 110va.6 6oJtma.6 de. in.t{'/[pJte.tação do mundo que. LLma 

ve.Jtdadei/ta e.due.ação.6e inova e Jte.-c./[ia e..óle me..ómo mundo. Na 

12 VEL~ON. AJte.he.Jt, op. e.it. 

13 A e.onte..6tação, paJta Paul LENCP-A!JV, /lê o 6e.lImento de. pltogJtU 
.60 em ,todC'.6 0.6 e.atlipO,5 nUHJaníe.Jlto.i.ó da. CivL€.lzação ~lode.JtnalJ: 

o p . c.lt., )J. 5 O • 
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,(novaç.ão c.Jt-<..adolta o mundo Hão é. a.fno ac.abado ou de6.úL-i.:t,(VO. t 
a.lgo a. .6elt peltma.nen:temen:te c.1t.<.a.do e. ltec.lt.<.ado. fJuma. pelt.6pec.:ti:, 

va. c.1t.<.a.dolta., pOIt exemplo, um p.falto Hac.'<'oltal palta. a. 6oltma.ç.ão de. 

ltec.ult.6O.6 huma.lto.6 :te./l . .<.a que .6elt ilottlllu.tado .tendo em v.<..6:ta. o pa.

p el que a.6 p e..6.6 o a..6 o c.u p alt.<.a.m na t It an.6 & o Itm a.ç ã o da. .6 o c..<. e.d a.d e. e. 

não (c.omo o que geltalmen:te Oc.ottlte. na úlOvação c.ol1.6eltvadolta.) o 

pa.pel que. oc.upa.It.<.a.m na .6a.t.<..66ação da.6 ne.c.e..6.6'<'dade..6 .60c..<.a..<..6 

Se. a .6oc..<.e.dade. no .6e.u e.6:tãg.<.o de. de..6e.nvolv.<.men:to a.:tual ne.c.e..6 

.6.<.:ta a. noltmação de. um de.:te.ltmÚtado númelto X de ltec.ult.6O.6 huma.-

no.6 num plta.zo de :tempo qua.tque.lt, o .6eu plte.enc.h.<.men:to pOIt .6.<. 

.6Ó não .6.<.gn'<'6.<.c.a c.o.<..6a. alguma, me..6mo pOltque. pode. oc.ot:.lte o óE; 
:to, mu.<.:to c.oltltel1:te., de de.:te.ltlJ:'<'l1ada &oltmaç.ão .6e. :tOltl1a.1t .6upelta. 

da num e.6 p a i;. o It e.t a:t.<. v alll e. n.t e c.u tt:t o de .t em p o • Tal p o lI.:t.<. c. a. .6 e 

e.6quec.e. de que 0..6 l1ec.e..6.6'<'dade.6 e a .6ua tltan.66oltmação .6ão c.1t.<.a. 

da.6 pelo homem e. pott.tanto deve.m .6 e.tt óemptte. que.6:t.<.onada.6 palta 

que .6e ttec.lt.<.em e .6e aptt.<.moltem He..6te. pttoc.e . .6.~o. 

A educ.ação pe./lmaltel1.te é. uma educ.açã.o palta a. mudança.. 

t p o It:t an:t o um a e d u c. aç ão d'<' nâm.i c. a e. .6 u a e. tÍ'<' c..<. ên c..<.a. .6 e. me d e a. 

:tltavê.6 da .<.n:ten.6'<'dade. de. .6eu dÚtal;).{.6l1lO. Kattl f.la.nnhe.<.m, Iteó~ 

lt.<.ndo-.6e li educ.ação palta mudança, a.6.6.<.m .6e. explte..6.60u: "Numa. 

.6 o c..<.e. da.de. d.<.nâm.<.c.a C.OIlJO a 110.6.~ a, .6 ó pode. .6 e.1t e6.<.c..<.en:te uma. e 

duc.ação palta a P/'Lóptt.<.a /;/udança. [.ta c.on.6L~de numa áoltmação cf:, 

e..6pllt.<.:to .<..6enta de. 

de. e.ltg uelt-.6 e. ac.'<'/ila 

de.'<'xalt-.6e altlta..6:talt 

:todo d09mat'<',~)))0, que. tOltl1e. a pe..6.6oa 

da c.oltltente dc.6 ac.ol1.te.c..<.mento.6 em ve.z 
1 4 pOIt e.te..6". 

c.apa.z 

de. 

t .6obtte. e..6.~a e.duc.aç.ã.o )1(Uta Illudança ou peltmanente e. 

.6ua c.on:tlt'<'bu.<.ção patta a .6urettaç.ão da atual c.tt.<..6e. educ.ac..<.onal 

que. :ttta:taltamo.6 110 pttóx'<'1iI0 c.apl.tu.to. 

14 ~!ANN/1E1t'J, Katt.t. D'<'aglló.6t.<.c.o do No.6.6o Teli/po, apud CIRICLIA 

NO I OU.6:tavo r. C., 0)1. c.-<.:t., p. 127. 
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CAPÍTULO SEGUMVO 

DESENVOLVIMENTO r CRISE 

No cap1.tu.to pl!e.ce.de.nte. Ve.It-t,1-tcam0.6 como .6e. 60ltmaltam 

0.6 S-t.óte.ma.ó Nacionai.ó de. [ducaç~o eultopeu.ó (e .óua Ite.pltoduç~o 

no Teltce.ilto Mundo) bem como .óua .6Ureltaç~o atltav~.ó de. contltadi 

çõe..ó em .óeu.ó pltinc1.pio.6 6oltmat-tvo.6. Ve.lti1Íic.amo.6 que. o .ó-t.6te. 

ma de e.n.6ino, c.omo út.6titu-tç~o lte.tat.Lvame.n.te. autôltOma, peltm;{ 

te a Ite.pltoduç~o da c.u.ttulta dOIl1-tnante., e. e..6.6a Itepltoduç~o c.ultu 

Ital Ite.óoltça, c.omo pode.1t .6imbó.e.-tc.o, a Ite.pltodução c.ont1.nua da.6 

Ite.laçõe..ó de. 60ltça dentlto da .60c.ie.dade.. 1 Vi.6c.e.ltnimo.ó a.e.guma.ó 

.6o.e.uçõe..ó atltave.ó da denúnc.ia do.6 n!-ttO.6 pltopagado.6 pela c.ultu 

Ita dominante. e pe.la .6ub.6tituiç~u do,~ .6i.ó.tellla.6 :tltadicionai.6 polI. 

um .6-t.ótema e.duc.ativo pe.ltmanen,te., ou .6e.ja, e.m c.OH.6tante. Iteedi-

6ic.ação. 

Uma análi.6e. .6u.6c.Útta da atual c.lti.óe. educ.ac.ional e. 

de .óua .óupeltação atltavê.ó da e.duc.ação pe.ltlilane.nte, que tltatalte

mo.ó ne.óte. c.ap1.tulo, impõe., de.óde. o in1.c.-to, a .6eguinte. indaga-
-çao: o que. caltaeteltiza a atual CIt-t.6e. educac.ional e. poltque. ? 

Ante.ó de. ma-t.ó nada, c.onvêm di6e.l!e.nc-talt e.6ta c.lti.óe. pOlI. gltupo.ó 

de. pa1..óe.ó: de. um lado temo.6 0.6 pa1..6e..ó c.e.ntltaL6 de..6e.nvolv-tdo.6 

ou do P/t-tme.ilto Afundo; do ou:tl!O te.mo.6 0.6 paZ.6e..ó pelti6~ltic.o.6 , 

.6ubde..6e.nvolv-tdo.ó, o Te.,'tc.e.-tItO 1,!unJo. Se. Ue.lil que. a.6pe.c.to.6 da 

c./ti.6e e..6tejam plte..6e.l1te.,~ 110.6 doÁ. . .6 Ol!lLJ1 0.6 de. paZ.6e..6, velti6-tcalt~ 

Palta uma análi.6 e. IH aÁ..6 pitO 6 Lut da cf u pl!.O ule.ma de. Iteplto dução da 

c.uLtulta dOI)l-tnct/!te. a.tltave.6 do.6 S-< . .6.te.l1Ia.6 r~Clc.-tonCl-t.6 de. Educa -

ção bultgue.ó e·.'J e. em e.6pe.c.-tCll o e.IU,-tHO uH-tve.It.6-ttált-to, ve.1t 

BOURDIEU, P-te.ltlte t. PASSERON, Je.Cln-CR.aude. A Repltoduç~o. Rio 

de. Jane.ilto. Fltanc.-t.6c.o Atve..6 [dLtoltCl, 1975. 

I 
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m04 o. 4eguiIL que, em gelto.l, o. c.lLi4e educ.o.c.iono.l d04 po.Z4e4 p!. 
lLi óélLic.04 ê b0.4ic.o.mente dec.olLlLente da quelo. que oc.olLlLe n04 p~ 
4e4 c.entlLo.i4. 

pont04 
pILe4ente4 num modelo de educ.o.ção peltmo.nente, 4U0.4 implic.o.çõe4 
4óc.io-polltic.0.4 e ideológic.0.4 bem c.omo a'dióeltenc.io.ção no. 4Uo. 
o.plic.o.ção, 4ejo. n04 po.Z4e4 do PltimeilLO ou do TelLc.eilLo Mund04. 

2 • 1 - A CILi4 e 

Não hi nenhuma d~vido. de que 04 Si4tem0.4 No.c.iono.i4 
de Educ.o.ção, no. mo.ioltio. e4mo.go.doIL0. d04 po.l4e4, e4tejo.m em c.lLi 

4e. Algun4 óenômen04 c.omplLobatólLi04, o. tItulo de ilu4tlLo.ção, 
podem 4eIL c.ito.d04: 04 joven4 o.tivi4t0.4 tem amo. atitude c.on
tlLilLio. ã educ.o.ção que ê atualmente 60ILnec.ida; n04 po.Z4e4 ~u~ 

de4envol~id04 o de4empILego e o 4ubempILego daquele4 que lLec.ebe 
1L00m uma óOlLmo.ção 4upeltiolt c.lLe4c.e enquanto o pii4 40ÓILe de uma 

glLo.ve pen~lLio. de pe4400.1 quo.lióic.ado, o que c.onduz 0.0 óo.m04o 
6enômeno de êxodo de to.lent04; n04 paZ4e4 de4envolvid04, 04 
e4tudo.nte4 4e 1L0deiam do. c.iênc.io. e do. tec.nologio.. 

AtILi4 de44e4 4intom0.4 vi4ualizam04 o 4eguinte qu~ 

dlLo: 19) vo.lLio.ção entlLe o. demando. e o. oóelLto. de educ.o.ção;29) 

o de4equilZbILio entlLe o plLoduto da educ.o.ção e 0.4 nec.e44ido.de4 
de mão-de-oblLo. do. ec.onomio.; 39) o. inadequação do c.onte~do do 
en~ino ã~ nec.e4~ido.de4 lLeo.i4 do~ joven4 e do. 40c.iedo.de, em m~ 
têlLio. de educ.o.ção e 40bILe o plano mOlto.l; 4Q) o o.no.c.lLoni~mo d:r.6 

modo.lido.de4 do enquo.dlLamento do. ge4tão e do 6unc.iono.mento d04 

4i4tem0.4 de en4ino; Sq) o. inaptidão de44e4 4i4tem0.4 de 0.44e 
gUILa.1L uma expo.n4ão ~u.6ic.ientemente lLã.p-i..da o. 6im de o.umento.lL wa. 

e6ic.ã.c.io. e, c.on~equentemente, ganhalL o. luta. c.ontlLo. o ~ubde4en 
volivmento; e, 6Q) o peILig040 604~0 que pelL4-i..4te entlLe 04 
meio~ lLequeILid04 palLa e44a luta e 04 ltec.u.1L606 di4ponZvei4. 2 

2 AVlSESHlAH, Mo.lc.on S. li e6t temp~ de p0.44eIL ã l'o.c.t-i..on 
le lLôle de l'homme do.n~ le developpement: lLe6lexlon c.omple 
mento.iILe4 pOlI. le4 annêe~ 4oixante-dix. Po.lLi4, UNESCO,1972; 
p. 103. 
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Se o~ quat~o p~imei~o~ Iten~ do quad~o ~ao en~ont~a 

do~ no~ doi~ g~upo~ de pal~e~, o 59 e o 6q ~ão tIpi~o~ do~ ~ 

~e~ pe~i6i~i~0~, o que ag~ava e ~ompli~a ainda mai~ qualque~ 

~olução que ~e p~etenda da~ pa~a a ~upe~ação da ~~i~e ne~~e~ 

No entanto, em q ue pe~ e e~~ a~ ~on~tataç.õ e~ de ~~i!> e, 
O~ Si!>tema~ Na~ionai~ de fdu~ação ~~e~~e~am ~omo nun~a nel>l>el> 
últimol> vinte anOI>. O~o~~e, po~im, que, ao ~~el>~e~em,não ho~ 

ve uma ~o~~el>pondên~ia pa~alela no que I>e ~e6e~e ao pal>l>o,ain 
da maio~, da ~o~~ente de evento~ que também I>e movia ao I> eu 
~edo~. Como ~el>ultante temo~ a di~pa~idade - em ~ua~ múlti
pla!> 60~ma~ - ent~e o~ ~i~temal> edu~acionai~ e ~eu meio ambi 
ente. AI e~ta, em g~ande pa~te, a e~~ên~ia da ~~il>e mundial 

- 3 da edu~açao. 

Philip Co omb~ d C6útca em ~ eu t~abalho "A C~i!> e Mundi
al da fdu~ação" quat~o ~au~a~ el>pe~lói~a~ p~in~ipail> da~ dia 

pa~idadel> ge~ado~al> da ~~il>e. P~imei~o é o ab~upto ~~e~~imen 
to da~ a~pi~aç~el> popula~e~ em mati~ia da edu~ação, to~nando 

a~ e~~ola~ e unive~~idade~, até então exi~tente~, in~u6i~ien

te~ pa~a atende~ a demanda. Segundo i a aguda e~~a~~ez de 
~e~u~~o~, o que ~e~t~inge ainda mai~ a ~apa~idade do ~il>tema 

edu~a~ional de ~e~ponde~ po~itivamente ~ abl>o~ção daI> novaI> de 
manda~. Te~~ei~o é a ine~ente iné~~ia dOI> I>il>tema~ edu~a~io

nail>, 6azendo ~om que a adaptação dOI> I>eu~ ~onteúdol> inte~nol> 

~I> ne~el>l>idadel> exte~nal> I>e e6etue de óo~ma lenta, mel>mo no 

~al>o em que OI> ~e~u~l>ol> I>ão l>u6i~iente~ não I>endo, po~tanto , 
o p~in~ipal obl>tã~ulo pa~a a adaptação. f, 6inalmente, ~omo 

qua~ta ~aul>a, a ini~~ia daI> I>o~iedadel> p~op~iamente ditaI>. O 

3 COOMBS, Philip Hall. The Wo~ld edu~a~ional ~~il>il>ia I>y~te~ 
analYl>il>. Ox60~d Unive~l>itlj P~e~l>, 7968, p. 4. 
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con~ide~ável pe~o da~ atitude~ t~adicionai~, co~tume~ ~eligi~ 

~o~, p~e~tZgio, pad~oe~ d~ inc~ntivo ~ a ~~t~utu~a in~titucio 

nal t~m impedido um m~lho~ ap~ov~itamento e u~o da ~ducaç~o e 
do ~eu pode~ d~ enco~aja~ um de~~nvolvimento nacional. 4 

o qu~ podemo~ deduzi~ da~ cau~a~ ~xpo~ta~ po~ Philip 
Coomb~? Ao compa~a~mo~ a~ quat~o cau~a~ ve~ióicamo~ que algo 
de comum liga a p~imei~a ~ te~c~i~a e ~ qua~ta ent~~ ~i: i a 
cau~a cultu~al. Tanto a~ a~pi~açõ~~ popula~e~ (p~im~i~a cau 
~a), conteúdo~ int~~no~ do~ ~i~t~ma~ ~ducacionai~ t~adiciona~ 

(te~c~i~a cau~a), e, atitude~ ~ co~tum~~ t~adicionai6 (qua~ta 

cau~a), ~ão ~~ó~~~ncia6 ou p~oduto~ da6 ~~laçõe6 cultu~ai6' ~ 

ada6 p~la 6oci~dade, e po~ ~la t~att6mitida e ~ep~oduzida at~E:. 

vi6 d06 6i6tema6 educacionai~. Apena~ a 6~gunda cau6a, e~ca~ 

~ez de ~ecu~~o~, t~m a~p~cto ~conõmico, embo~a pO~6amo~, num 

nZv~l mai~ p~o6undo, liga~ a '~~ca66ez de ~~CU~60~ de uma dada 

60ciedade com p~oblema6 c~iado6 dentko de um quad~o ~ocial e6 

pecZóico e com ~e6ek~ncia6 cultukai6 que lhe dão 60kma ~ con-
6i~t~ncia. POkim, i o 6egundo a6pecto, que podemo~ con~ide -
ka~ como a6pecto quantitativo, 6endo o~ outkO~ t~~~ d~ natu~~ 

za qualitativa, o que vem me~ecendo 6ub~tancial atenção do~ 

e~tudo~, análi~e~ ~ c~Ztica~ qu~ 6ão ~6~tuada~ no campo ~duca 

cional. "Talv~z i~60 OCOk~a pOk contágio do~ ckiti~io~ ~cono 

mici6ta~, ou m~lhok, da de6o~mação de6~~6 c~iti~io~, já qu~ a 

p~õp~ia ~conomia não d~ixa d~ ~e.~ urna akte de combina~ quant:f. 
dade com qualidade, de acokdo com o~ objetivo~ da ~ociedade d~ 

que ela i um do~ in~t~um~nto~. C~emo~ que o ~i~co de~~e mito 
do, que i o u~ual, con~i~t~ ~xatament~ ~m omiti~ o ~i~tema de 
~e6e~~ncia~ - no plano~ub~tancial do~ objetivo~, do~ valo~e~ 

~ do~ mitodo~ - nece~~ãkio paka ~e julgak a ~ituação educacio 

4 O p. cit., p. 4. 

-"IOlEGA MAHIU nt::fllI1lUUt SIMOQU 
fUIDACAO GETULIO VARGAS 
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nal de qualqueh paZ~, inclu~ive no~ a~pecto~ quantitativo~".5 

A~~im ~endo, a cau~a phincipal da chi~e educacional 

atual e~tá ligada ã cultuha e ideologia bu~gue~a óo~mada~ no 
~êculo pa~~ado po~ oca~ião da Segunda Revolu~ão Indu~t~ial e 

de~de então ~ep~oduzida~, ape~óei~oada~ e t~an~mitida~ pelo~ 

Si~tema~ Nacionai~ de Educa~ão concomitantemente c~iado~ com 

intúito~ obviamente phe~e~vatõ~io~. Cabe, po~tanto, que óa~~ 
mo~ uma análi~e de~~e~ a~pecto~ com a óinalidade de completa~ 
o quadho ge~al da chi~e e ti~ah ~ub~Zdio~ pa~a uma heóo~ma e
ducacional e a aplica~ão de uma educa~ão pehmanente. 

2.2 - Implica~õe~ ~õcio-polZtica~, cultu~ai~ e ideolõgica~ 

No capZtulo antehio~ int~oduzimo~, de óo~ma b~eve, o 

que vem a ~eh a ideologia bugue~a. Ve~ióicamo~ que e~ta ide~ 
logia encontha-~e phe~ente no~ conteúdo~ educacionai~ than~mi 

tido~ pela e~cola. A e~cola, ne~~a ~itua~ão, pa~~a a ~eh um 

agente de manuten~ão do "~tatu~ quo" e he~pon~ável pOh ~ua P't!. 
~ehva~aoi exe~ce uma óun~ão de ~ephodu~ão phocuhando phe~e~ 

vah, no óutuho, ~ ~ela~õe~ ~ociai~ àtualmente vigente~. A 
hi~tõhia ê hica em exemplo~ e bem no~ mo~tha que paha cada t~ 
po de ~ociedade exi~te uma educa~ão e~pecZóica. O exemplo 
clã~~ico ê a compa~a~ão da educação de Atena~ com a da educa 
~ão de E~pa~ta. Na p~imei~a, p~ocu~ava-~e óo~ma~ e~pZhito~ ~ 

mante~ da~ let~a~, a~te~, pehcepção do belo, hahmoni0404 e e~ 

pi~itu040~i no ~egundo ca40, a educação vi~ava ã c~iação de 
homen~ ativo~, phepa~ad04 óZ~ico e e~pihitualmente pa~a ague~ 

ha e aglõ~ia milita~. "Há, POi4, a cada momento, um tipo ~e 

5 ~IENVES, Vu~meval T~iguei~o. "Paha um Balanço da Educação B~ 
4ileiha". Revi~ta de Cultuha Voze4, Pethõpoli~, nQ 2, 1975. 
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gulado~ de educaç~o, do qual n~o n06 podemo~ ~epa~a~ 4em vi

va4 ~e4i4tência4, e que ne4tningem a~ vele~dade~ d04 d~44iden 

te4".6 

A ideolog~a tnan~m~t~da na~ e~cola4, n~o 60m04 n04 

que a c~iamo4; ela4 4~0 pnoduto de ge~aç~e~ pa44ada4, de 4ua 
'd ' 'd d 7 v~ a comum e exp~~mem 4ua~ nece44~ a e4. 

C omo a 4 o ciedade que deu 60nma a e46 a ideologia, a 

40ciedade libe~al bu~gue4a do 4eculo XIX, e~a dominada pela 

bu~g ue.6ia indu.6 t~ial na4 c.ente e.n: co oliz ação com a a~i4 to c~acia 

hendei~a do.6 pO.6tulado.6 ~e.na4centiAta4 e Cl~44ic04, a ideolo

gia .6e~ia, nec.e4.6a~iamente, a da~ el~te6 e, po~ conAeqUência, 

4ua Vi4~0 do mundo, 4eU6 objetiv04 e neceA6idade4 não e~am,n~ 

ce4Aa~iamente, 04 me4m04 da população dominada (t~abalhado~eA 

~unai4 e o ope~a~iado u~bano naAce.ntel. 

o pen4ame.nto bu~guê4 aAA~m 

nomina~emoA de cultu~a impenialiAta. 

"e um elemento e4~encial ~ nepnodução 

no~mado, in10~ma o que ci2. 

Pa~a Octávio Ianni ela 

da~ nelaç~eA capitali4-

ta, em eA cala nacional e. inte.nnacional. A p~odução de44aA ~~ 

laç~eA implica na ~ep~oduç~o de. ld~laA, valo~e4, p~incZpioA e 
dout~ina4. A4 60~ça4 p~odutlvaA e a~ nelaç~e~ de pnodução,ou 

aA nelaç~e4 de ap~op~iação econ~mica e dominaç~o polZtica n~o 
Ae. encadeiam, ~epnoduzem e expandem 4e n~o 4e. e.)(p~e44am em 

id~iaA, valo~e4, p~incZpio4 e doutnina4 (ou 6onma4 de pen4a~1 
onganizado4 4egundo a4 detenmlnaç~e4 b~6ic.a4 do modo capita -

liAta de p~odução".8 

6VURKHEIM, tmile. Educação e Sociolog~a. são Paulo, Ediç~e4 
AI e lh o ~ am e nt o 4, 1 O a . e d • 7 9 75, p. 3 7 • 

7VURKHEIM, tmile, op. cit., p. 37. 

81ANNl, Oct~vio. - Impenlali4rno e Cultu~a. Petnôpoli4,VozeA, 

1976, p. 13 e 14. 
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-O acima exro~to e 6~uto exclu~ivo da 60ciedade cap~ 

tali~ta, o~ pal~e~ cent~ai~ do P~imei~o Mundo, e e~ta in6lue! 
cia di~etamente no pen~amento dall out~a~ cla~~e6 at~avê~ da bu~ 

gue~ia dependente local que 4intetiza o~ ideaill, all c~ença~ e 
a~ concepçõe4 da cultu~a capitalillta. Po~tanto, a cultu~a c~ 
pitali~ta da 60~ma e dete~mina a Cul-tu~a Impe~iali~ta, tal cf!.. 

mo 4e acha p~e~ente e ê utilizada pelall cla~llell ~ociai~ domi

nantell no~ pal~e4 pe~i6ê~ico~. 

Ex.i~te uma g~ande ~elação ent~e a Cultu~a Capitali! 

ta e a Rep~oduçao lnte~nacional do capital na medida em . que 
"all 6Ô~ÇM p~odutiva~ e a~ ~elaçõell de p~odução ca~acte~l~ti-

f 

ca~ do capitali~mo ~omente ~e conc~etizam e 4e ex.pandem num 
unive~~o de valo~e~, idêia~, noçõell e dout~inall ap~op~iado 
( ••• 1 A cultu~a capitali4ta ê, em ampla medida, a ideologia 00 
conjunto do Si~tema. Enquanto ideologia, ela ~eúne, o~ganiza 

e de4envolve 04 ideai~, valo~ell, p~inclpi04 e dout~ina~ que in 
dicam a4 condiçõe4, 04 limi:te4 e a.6 di~eçõe~ do pen~amento e 
do compo~tamento dall pc..6ll0a, g~upOll e clallllell llociaill".9 

A ideologia bu~guella veicula valo~e~ e c~ença4 q~e 

objetivam, de óo~ma conc~eta a ~ep~odução do 4i4tema capita -
lú,ta. 

"E6icéicia, competitividade, 4entido de tempo, e~p~ 

~ito p~éitico, "achievement", I/pe~60~mance", neut~alidade a6e
tiva, a4ceti4mo, ~acionalidade e muito4 out~o~ 4ão 04 valo~e4 

da ideo logia bu~gu e.6 a q ue apa~ecem nall ~elaçõ e~ que o~g anizam 
tanto a p~odução mate~ial como a ellpi~itual. No p~OCe.640 de 
40cialização da4 pell~oa4 na 6amllia, e~cola, 6éib~ica, banco , 
qua«el ou ou.t~o~ luga~e~, e44e_ll llão alguH.6 do.6 valo~e.6 que 
p~epa~am e induzem M pellll oa.6 a hallmon.{.zall e automatiza~ 

9 1 A N N I, O ct éi v i o, o p . c.i t . p., 2 2 - 2 6 • 



4ua4 ~elaç~e4 e atividade4, da me4ma 6o~ma que a c~e~ na 

~ibilidade do ~uce4~O pe~~oai. No capitali~mo, 4eja no 

dominante ~eja no dependente, o modo de vida da~ pe440a4 ten
de a ~e~ p~edominantemente a44inalado ro~ valo~e4 como e44e4. 
Ao me~mo tempo que identi6icam p~og~e440 mate~ial e 40cial , 

ha~monizam a4 e4pectativa4 e atividade4 da~ pe~4oa4, 9~upo~ e 
cla~~e~ 4ociai~, no~ quad~o~ da ~ep~oduç~o do 4i~tema~".10 

Ne~te ~entido podem04 con~ide~a~ a e4cola como O 

p~incipal cent~o de manutenç~o con~e~vado~a. Ao tenta~ con

~e~va~ ela exe~ce o papel de ~upo~te do "~tatu~ quo". A e~co 

la n~o i, hoje em dia, o que deve~ia ~e~, ou ~eja, um cent~o 

de di~cu~~~o acadêmica e de liv~e ci~culaç~o de idéia~. O~ 

~eu~ p~og~ama~ educacionai4 de~de o nZvel p~imá~io ati ao uni 

ve~~itá~io ~~o e~~encialmente de~tinado~ i cont~ola~ e dome~
tica~ a ma~4a de e~tudante~ que aco~~e ao~ ~eu~ banco~. Lá 

ele4 ap~endem a 4e con60~ma~em com a4 no~ma~ e o~ valo~e~ e~ 

tente~. 

P~04~eguindo no~~a análi~e, ve~i6ica~emo~ que a~ e~ 

cola~ pe~manecem edi6icada~ ~ob~e uma ~i~ie de ~upo~içõe~. E~ 

~a~, po~ 4ua vez, 4~0 ~a~amente avaliada~ e ~e-avaliada4, o 
que vai dete~mina~, em 9~ande medida, o ca~áte~ do~ p~09~ama~ 

Jac~ London de4taca alguma4 p~op04iç~e~ 6ilo~õ6ica~ e intele~ 
tuai~ implZcita~ ne~~e~ p~og~ama~, a 4abe~: lQ) a inteligên

cia natu~al da c~ança i men4u~ável; 2Q) no~~o~ e~quema~ U4~ 

do~ ne44a men4u~aç~0 ~~o ~u6icientemente p~eci~o~ ~endo, po~ 

tanto, me~ecedo~e~ de toda no~~a con6iança; 3Q) ~omente alg! 

ma~ c~iança~ ~~o capaze~ de ~e 4ujeita~em i um e~6õ~ço acadê

mico mai~ pA06undo; 4Q) e~~e~ ~~o, po~ ~ua vez, 6acilmente ~ 
denti6icad04 de4de 04 p~imei~o4 ano~ do CU~40 p~imá~io; 59) 

70IANNI, Octávio, op. c.it., p. 30. 
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p~og~ama~ alte~nativo~ di6e~ente6 do~ de tipo acadimico podem 

~e~ utilizado~ na educaçio de66a6 c~iança6 men06 capaze~, e; 
69) a e~cola deve ajuda~ 06 e~tudante~ a aju~ta~em ~eali~tic~ 
mente ~ua~ habilidade6 e potencialidade~ que 60~am p~eviamen

te dete~minada~ pelo~ te6te~ de inteligincia e capaticaçio 
1 1 bem como ~ eu~ e~ quema~. 

"E~~a~ ~upo~içõe6 ~atilJ 6azem alJ exig incia~ de no~lJa 

cultu~a de 60~ma a elimina~ um g~ande núme~o de c~iança6 de 
um me~cado limitado ã ocupaçqe6 de alto p~e~tZgio. Se a6 e6 

cola6 60~~em mailJ bem ~ucedida6, nÓ6 e~ta~iamolJ em 6ace de um 

g~ande núme~o de joven~ adult06 bem-e.6ducad06 e imp066ibilitE:. 
~ - , 12 d06 de encont~a~ t~abalho compat~vel com 6ua 60~maçao'. 

A~.6im ~endo, a e~cola exe~ce o 6eu ve~dadei~o pape~ 
numa 60ciedade capitali~ta, que i o de uma in6tituiçio de ~e 

p~oduçio de6te 6i6tema. Ao "peneiJl.a~" 6ua mati~ia p~ima (06 

e6tudante6) óazendo com que un6 pOUC06 atinjam ao ápice, a e!, 
cola p~e6e~va o "6tatu6 quo ~eihante" ca~acte~izado po~ uma 

ma66a nume~06a de p~Oói66ionai6 6em nemhuma ou baixa quali6i
caçio, e um g~upo ~eduzido de pe660a6 com alta qualióicaçio • 

Um d06 6intoma6 de6te p~oblema, ba6tante 6entido n06 páZ6e6 E:. 
vançad06, i o "analóabeti6mo 6uncional", ou 6eja, pe640a6 qu~ 
embo~a tenham tido vá~i06 anOlJ de elJcola~izaçio, 6io hoje em 
dia 6uncionalmente analóabetolJ devido ao óato de a ~ep~oduçio 
ve~ióicada no 4eio do lJi.6tema elJcola~ 6e encont~a~ completa -
mente de6a6ada em ~elaçio ã ~ealidade do eco-6i~tema. N06 
p~óximolJ capZtulo6, o p~oblema do anal6abeti6mo 6e~á abo~dado 

de óo~ma mai6 p~o6unda. 

11 LONVON, Jack. "Re6lection4 upon the ~elevance Oó Paulo FIte.:f. 

~e 6o~ Ame~ican Adult education". Conve~gence. To~onto 

vol. VI, nQ 1, p. 48-61, 1973. 

12 LONVON, Jack, op. c.it. 
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Se o~ p~~neZp~o~ e ~upo~~~õe~ ~ob~e o~ qua~~ a e~eo 
la ~e ba~e~a hoje em d~a ~ão de~a~t~o~o~, não meno~ ~ao o~ 

p~~nc.Zp~o~, ou "m~to~" po~ ela p~opagado~. Ele~ ~e eneont~am 

p~e~ente~ tanto na~ ~oe~edade~ eap~tal~~ta~ avan~ada~, eomo 

no~ paZ~e~ ~ubde~envolv~do~ do Te~ee~~o Mundo. A ma~~a ~ubo~ 
d~nada de~~e~ do~~ g~upo~ de paZ~e~ e~tã eon~tantemente ~uje~ 

ta e ~nde6e~a ao que lhe~ i t~an~m~t~do, não ~; na e~c.ola,ma~ 

pelo~ mo de~no~ me~o~ de d~ 6u~ ão o~ "ma~~ -m ed~a" . Ele~ 6 o~mam 
a c.ultu~a do ~~lênc.~o e ~ão o~ p~oduto~ da ~oc.~edade al~endn

te que c.~e~c.e de mane~~a a~~u~tado~a atualmente. Hoje a~~~~ 

t~mo~ a atua~ão e a pa~t~e~pa~ão p~eponde~ante daqu~lo que 
Oetãv~o lann~ denom~na de lndú~t~~a Cultu~al do Cap~tal~~mo. 

"A ~ndú~t~~a c.ultu~al do eap~tal~6mo c.ome~a quando 
a p~odu~ão c.ultu~al ~e o~gan~za d~~etamente pa~a po~~~b~l~ta~ 

a ~ep~odu~ão da~ ~elaçõe~ c.ap~tal~~ta6 de p~odu~ão de 60~ma 

c.ont~nuada. Ne~~a oea~~ão, a c.~ênc.~a ganha d~men6õe~ ~deol;
g~c.a6, o pen6amento da6 c.la66e6 a~~ala~~ada6 pa66a a ~e~ ~n 

6o~mado de mane~~a eada vez ma~6 ~nten6a pelo pen6amento bu~ 

gue6. A6 ~dé~a6, a6 noçõe~, 06 valo~e6, 06 p~~nc.Zp~06 e a6 
dout~na6 que c.od~6~eam a v~6ão bu~gue6a do mundo pa6~a~~am a 
6e~ p~oduz~do6 e mult~pl~c.ad06 em e6c.ala ~ndu6t~~al e mund~a~ 
pa~a atende~ ã~ ex~gêne~a~ da ~ep~odu~ão ampl~ada do c.ap~tal. 

O Jo~na.e., a ~ev~~ta, o l~v~o, 06 60lhet~n~, a mú~~c.a popula~, 
o 6~lme, o ~ãd~o, a te.e.ev~6ão, o teat~o, a e6eola, tod06 06 
~n6t~umento6 e a6 agênc.~a6 de t~an~m~66ão de ~n6o~ma~õe6 e c.o . -
nhec.~ment06 6ão envolv~d06 no amplo p~oce660 de c.ome~c~al~za-

~ão de me~eado~~a6 c.ultu~a~6". 13 

A~ ~mpl~ca~õe6 ~;cio-polZt~ca6, cultu~a~~ e ~deol;
g~c.a6 que v~m06 expondo ne6~a6 linha6 expl~cam, em g~ande pa~ 
te, a c.~~6e edueac.~onal que a maio~ pa~te d06 paZ6e6 vêm en-

131ANNl, Oetãv~o, op. cit., p. 26. 
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6~entando. E ne4te eontexto que 4u~ge a Edueação Pe~manente, 

a44~4tem~~ca e abe~ta ã d~4eU44ão e ao t~v~e debate. A edu 

cação pe~manente 4u~ge eomo uma 40tução a tongo p~azo, 6aze~ 

do eom que 04 e4quema4 ~lg~d04 e ~n4t~tue~onat~zad04 da4 n04 
4a4 e4eota4 4e ~ompam e eedam tuga~ a e44a nova p~ãt~ea. A 

edueação pe~manente não tem eomp~om~4404 eom eta44e4, ~dé~a4, 

pe44oa4, 6~to406~a4, ete .. Ela é o eampo onde o debate e o 
eon6t~to atuam e bU4eam 401uçõe4, me4mo que tempo~ã~~a4, a04 

p~obtema4 ma~4 p~emente4 do momento. 

Ao compa~a~m04 a edueação t~ad~e~onat eom a eduea
ção pe~manente ve~~6~eam04 que o ponto bã4~eo que a4 d~6e~en

e~a ~e6e~e-4e ã man~putação. A e4eota t~ad~e~onat, euj04 te~ 
m04 de ~e6e~ine~a4 e4tão l~m~tad04 pela eultu~a bu~gue4a do 

cap~tat~4mo, exe~ee o pode~ de ~ep~e44ão do pen4amento. A4 

pe440a4 que 4e ut~l~zam do 4~4tema educae~onat t~ad~c~onal4~ 

levada4 a pen4a~ e a exp~e44a~~4e n04 te~m04 e de aeo~do eom 

04 objet~v04 d04 que a4 eont~olam. A4 p044~b~t~dade4 atte~nE: 

t~Va4 de pen4amento e exp~e44ão 40 6~em uma l~m~tação e ~ep~e! 
4ao eontlnua4; a4 pe440a4 4ão, pO~4, levada4 a um modo de pen 

14 -
4a~ e exp~e44a~-4e al~enado. I4to não oeo~~e, no entanto, 

numa ve~dade~~a educação pe~manente. E4ta p~o eu~a 4 emp~e 6Õ!ü!~a 

m~ alte~nat~va4 de pen4amento e, o que é ma~4 ~mpo~tante, de 
ve 4e~ ed~6~eada em totat e4tado de ~ndependine~a da4 agênc~

a4 90ve~namenta~4 e d04 g~Up04 40e~a~4 pol~t~eamente eon4t~t~ 

ld04. A educação pe~manente é abe~ta e 6lexlvet e não p044U~ 
a p~o~~, nenhuma v~neulação de ea~ãte~ ~deológ~co ou 6~t04Ó-

6~eo. No entanto, ent~e a teo~~a e a p~ãt~ca, mu~to4 de44e4 
p~~nelp~04 não 4ao ob4e~vado4, eomo ve~em04 ma~4 ad~ante. 

2.3 - O modelo de Edueação Pe~manente 

Ve~~6~cam04 que o 4u~9~mento da Edueação Pe~manente 

74IANNI, Octãv~o, op. e~t., p. 56. 
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~ep~e~entou uma alte~nativa ~uóicientemente válida pa~a a ~u 

pe~ação da c~~e educacional do momento. Sob o~ au~pZcio da 
UNESCO iniciou-~e, em 7949, na cidade dinama~que~a de Heh.mgoJr, 

uma ~é~ie de conóe~ência~ inte~nacionai~ ~ob~e o p~oblema de 
educação de adulto~ e da educação pe~manente. Em 7960 óoi c~ 

leb~ada uma ~egunda conóe~ência em Mont~êal e, uma te~cei~a , 
teve luga~ em Tôqu.4o, em 7972. Toda~ e~~a~ conóe~ência~ ~e 

conhece~am a exi~tência de t~an~óo~maç~~ ~ociai~ que to~navam 
o~ Si~tema~ Nacionai~ de Educação exi~tente~ ob~oleto~. Como 

~olução pa~a o impa~~e educacional que ~e ag~ava~a dia a dia, 
a UNESCO p~opunha o planejamento de ~i6tema~ educativoA inte 
g~ado6 e numa pe~~pectiva de educação pe~manente. Foi ~eco

nhecido, também, como ~undamental, a nece~~idade de ~eóo~ma~ 
~ociai~, econômica~, cultu~ai~ e polZtica~. Ne~te contexto, 
o objetivo p~incipal e imediato que o~ plano~ e p~og~ama~ de 
educação pe~manente deve~iam leva~ em conta du~ante a 11 vécE:, 

-da do Ve~envolvimento 1970-7980 ~e~ia o de concede~ ajuda a~ 

catego~ia~ ~ociai~ mai~ de~óavo~ecida~. Ne~ta catego~ia 6ao 
incluida~ a~ pe~~oa~ ~em emp~ego, aquela~ que deixa~am a e~co 
la p~ematu~amente no~ piZ~e~ do Te~cei~o Mundo, a~ populaç;e~ 

~u~ai~, o~ t~abalhado~e~ mig~ante~, pe~~oa~ ido~a~ e de~emp~~ 
gado6. E~pecial atenção óoi ~ecomendada ao~ paZ~e~ pe~ióé~i

co~ a óim de que e~~e~ ~upe~a~6em ce~to~ e impo~tante~ p~obl! 
ma~, tai~ como, o analóabeti~mo, o deõenvolvimento de p~og~a
ma~ educacionai~ têcnico~ no ~eto~ ~u~al e a ~eciclagem p~o -

ói~~ional. Ma6 a~pecto~ ~eóe~ente~ ~ e~o~ão, ~ con~e~vação ~ 

água, a poluição, p~oblema~ demo9~ãóico~ também óo~am p~opv~

to~. P~og~ama~ de ação e de~envolvimento cultu~al e polZtico, 
bem como a~ atividade~ de laze~ óo~am ~econhecido~ como pa~~Z 

vei~ de ~e~em abo~dado~ num p~og~ama educacional de 
pe~manente . 

A educação a~~im concebida tem um papel deci~ivo a 
ocupa~ na~ t~an66o~maçõe~ que o mundo atual nece~~ita. Su~ge 

aqui, poi~, a concepção de educação óuncional. A UNESCO ela 
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bo~ou a ~e9uinte de6iniç~o: uA educaçio 6uncional do~ adul

to~ é aquela que, 6undada 4ob~e o~ laço~ e~i~tente~ ent~e o 
homem e o t~abalho /no 4entido lato da palav~a t~abalhol e u
nindo o de~ab~ocha~ daquele que t~abalho e o de~envolvimento 

ge~al da comunidade, inte9~a o~ inte~e~~e~ do indivZduo e da 
~ociedade. A educaçio 6uncional e também aquela pela qual o 
homem 4e ~ealiza no~ quad~o~ de uma ~ociedade cuja e~t~utu~a 

e a~ ~elaçõe~ de ~upe~e~t~utu~a 6acilitam o pleno de~envolvi

mento da pe~~onalidade humana. Ela cont~ibui a~~im a 60nma~ 

um homem c~iado~ de ben~ mate~iai~ e e4pi~ituai4, ao me4mo 
tempo que ela o pe~ite de 90za~ 4em ~e4t~içõe4 de ~ua ob~a 

c~iado~a" • 1 5 

A educaç~o t~adicional ~eduz-4e ba~icamente na açio 
e~e~cida pela4 ge~açõe4 adulta4 40b~e àquelaõ que ainda nio 
e~t~o madu~a4 pa~a o vida ~ocial, ~egundo a de6iniçio de edu 
caç~o de Vu~kheim. 76 Ne~ta de6iniç~0 ele tem o mé~ito de ~e 
conhece~ a educaç~o como um 6ato~ de ~ep~oduç~o ~ocial. O ho 

mem que a educaç~o ~ealiza no~ 4e~e4 humano~ nio é o homem na 

tu~al tal e qual 60i c~iado pela natu~eza, ma~ aquele que a~ 

ciedade de~eja. Vevemo~, no entanto, ala~ga~ a concepç~o de 
tmile Vu~kheim ~ob~e a educaçio. E~ta, cada vez mai~, nio 4e 
limita, 40mente, à açio do adulto 40b~e a c~iança. Ela deve, 
também, de4envolve~ a açio de um adulto 40b~e out~o adulto 

Há que ~e de4taca~, ainda, na educaçio mode~na, a noçio de e 
ducaçio ativa. Vu~kheim põe em ~elevo a ~elaçio unilate~al do 
educado~ 40b~e o educando. Na educaçio ativa, deve-4e ~e~~al 

15 L'UNESCO et L'education de~ adulte~: d'Elõeneu~ (1949) à 
Tokyo (1972). Pe~4pective4, Pa~i~, vol. 11, nQ 3. Automne, 
1972, p. 390-393. 

16pa~a VURKHEIM, a educaçªo "é a aiio e~e~cida pela~ ge~açoe~ 
adulta~, 40bAe a~ ge~açoe~ que nao ~e encont~am ainda p~ep~ 
~ada~ pa~a a vida 4ocial; tem ro~ objeto 4u~cita~ e de4en
volve~, na c~iança, ce~to n~me~o de e4tado~ 61~ico~, inte -
lectuai4 e mo~ai~, ~eclamad04 pela ôociedade pOlltica, no 
4eu conjunto, e pelo meio e4pec,lal a que a c~ianç.a, pa~tic!:!:. 
lalUrtente, 4e de.6tine". Vu~khe,{m, tmile, op. c-<.t., p. 41. 
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talt· a paltte que a.6.6L~me o e.6 co.f.alt, a.f.uno ou e.6tudante, no pitE. 
ce.6.6O educat..i.uo. 

Como v..i.mo.6, Vultkhe..i.m lte.6.6a.f.ta o caltãtelt 6undamental 
da educação. Atltauê.6 dela, a .6ociedade .6e peltpetua,.6e Iteno 
va e .6e de.6envolve. O .6..i..6tema educat..i.vo - conjunto de agen

te.6 atuando na.6 talte6a.6 educat..i.ua.6 - e, ma..i..6 paltt..i.culaltmente, 

o .6..i..6tema de en.6..i.no - conjunto de ..i.n.6t~tu~çõe.6 e.6pec~al..i.zada.6 

em educação - executam, em toda .6oc..i.edade, um celtto númelto de 
6unçõe.6, cuja comb~nação global e 0.6 modo.6 de atuação paltt..i.c~ 

lalte.6, podem valt..i.alt de acoltdo com a.6 êpoca.6 e 0.6 pal.6e.6, ma.6 

que, .6ob uma 60ltma ou outlta, .6ão .6emplte encontltado.6. 

No momento atual, o papel pltinc..i.pal da educação pe~ 
manente ê 6azelt com que e.6.6a númelto de 6unçõe.6 comb..i.nado.6 com 
0.6 modo.6 de atuação paltt..i.culalte.6 valt..i.em de acoltdo com 0.6 de.6~ 

jO.6 e expectat~va.6 da .6ociedade como um todo e não .6egundo 0.6 

de.6ejo.6 e expectat..i.va.6 de uma m..i.nolt~a el~t..i..6ta. O pelt..i.go que 
ameaça a ..i.mplantação de uma legZt..i.ma polZt..i.ca de educação pe~ 
manente de.6de o .6eu na.6cedoulto ê que ela .6eja empolgada pela 
m..i.nolt..i.a dominante e .6e e.6tabeleça dentlto de um quadlto de ..i.no

vação con.6eltvadolta. Ma.6, ~n6el..i.zmente, como veltemo.6 ma..i..6 ad..i. 
ante ao anal~.6altmo.6 a.6 pollt~ca.6 pO.6ta.6 em pltãt..i.ca em mu..i.to.6 
pal.6e.6 .6ubde.6envolv..i.do.6, e.6ta tem .6ido a tendência que começa 

a pltedom..i.nalt na aplicação de uma polZt~ca de educação peltma -

nente. 

A.6 a.6p~ltaçõe.6 educac..i.ona..i..6 da população como um to 

do não vêm .6endo atend..i.da.6 pelo é..i..6tema atual, plt..i.ncipalmente 
dev~do a clte.6cente ba..i.xa de qual..i.dade do en.6ino plt..i.mált..i.o. 1.6 
to .6e lte61ete no alto Znd..i.ce de eva.6ão e Itepetênc..i.a no.6 plt~

me~lto.6 ano.6 de e.6tudo Iteduz..i.ndo .6obltemaneilta a expan.6ao e a 
modeltn~zação que o en.6..i.no vem tendo no.6 no.6.6O.6 d~a.6. 

Como e.6peltalt, po..i..6, que e.6.6a enoltme quant..i.dade de 
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pe~~oa~ evadida~ do ~i4tema e4cota~ p04~a pa~ticipa~ ativame~ 

te da~ a4pi~a~õe4 e e~pectativa4 da 60ciedade de que 6ão pa~ 

te inte9~ante? SU~ge aqui aquete que tatvez ~eja o p~incipat 
papel a 4e~ ocupado peta educa~ão pe~manente: o ca~ãte~ ~u

pletivo. Realmente, numa ~ociedade onde o 4itdema e6cola~ nro 
tem po~~ibilidade de ab40~ve~ de 60~ma, ao men04 ~ati~6atõ~i~ 

a ~ua clientela potencial, uma potZtica pa~alela de educa~ão 
pe~manente 6ana~ia, em pa~te, tal p~oblema. Sob~e a p~õp~ia 

e~cola pode~ã ~ecai~ tal ~e~pon~abilidade, con60~me aponta 
Mannheim. "A e~ cola pode. ~ea.liza~ tal ta~e 6a (p~epa~a~ a~ ~! 

la~õe4 ~ecundã~ia6 ou in6titucionalizada~) ~omente ~e jã nao 

ê con6ide~ada como uma in~titui~ão na qual pa~~a-~e unicamen
te 06 p~imei~o6 an04 de vida, 6e não como uma in4titui~ão qu~ 

de uma 6o~ma ou out~aJ p~e~ta o~ ~eu~ 6e~vi~0~ a todo o 4i4te 
ma 60cial e ã vida adutta. Em out~a4 patav~a~, ac~editamo~ 

1 7 que o homem não deve deixa~ nunca de ap~ende~". 

A p~õp~ia expan~ão do 6i4te.ma e4cola~ t~adicional , 

ccn60~me conclui~am 04 de.tegado6 ~eunido4 em 1972 na Cidade 

de Tóquio pa~a a 111 Con6e~ência lnte~nacional de Educa~ão de 
Adult06, 6avo~ece, p~incipalmente, 06 que têm mei04 de 4e be
ne6icia~ dela e men04 aquele4 que dela têm maio~ nece66idade. 
Aquele6 que e4tão ent~e 06 p~ivitegiado6 acumulam uma 6o~ma -

~ão ext~a-e~cola~ que utt~apa44a la~gamente 6ua6 nece44idade~ 

~eai6. Po~ out~o tado, ã e4tagna~ão da 60~ma~ão da maio~ia 6e 
opõe ã ~upe~-quali6ica~ão de atgun6. A polltica libe~al do 

lai66ez-6ai~e 6az com que 6e aumente a6 de6igualdade6 
~ai6 que o ~i~tema e~cola~ jã tem e4bo~ado e po~ veze~, 
lizmente e6tabelecida4 em d~6initivo. 18 

cultu

in6! 

17 -MANNHEIM, Ka~l. Libe~tadt Pode~ U Plani6icacioni apud. 
Ci~igtiano, GU6tavo F.G. op, cit., p. 141. 

18FURTER, Pie~~e. Educa~ão de Adutt06 e Educa~ão ext~a e6CO 
la~ na6 pe~6pectiva4 da Educa~ão Pe~manente. Revi6ta B~a~i 
lei~a de E6 tudo6 Pedag ÓgiC04 . Rio de J anei~o, v. 59 t ng 1 3 7, 
p. 410-422, jan./ma~. 1973. 
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No que ~e ~e6e~e ã educação pe~manente do tipo ~u

pletivo, alguma~ tendência~ negativa~ vêm oco~~endo no~ pa16u 
onde ~ua aplicação já é e6etiva. Em ~e t~atando da clientela, 

têm-~e ve~i6icado que a~ pe~~oa~ que já alcança~am um alto n~ 

vel de 6o~mação ~ão a~ que mai~ ~e utilizam da educação pe~m! 
nente. No~ E~tado~ Unido~ a população ob~ei~a ~ep~e~entava ~ 
1963 ap~oximadamente 30% da população total. Ve~te~, apena~ 

20% pa~ticipa~am de atividade~ educacionai~ de ca~áte~ pe~ma
nente (incluindo-~e aquI cu~~o~ dive~~o~ como cu~~o de cozi -
nha, de ja~dinagem, de b~idge, etc.). Na F~ança, cuja popul! 

ção ob~ei~a é de 1/3 da população total, meno~ de 5% dehte~ ~~ 

gui~am algum cu~~o ext~a-e~cola~. No~ paI~e~ ~ociali~ta~ eh 
ta ~eg~a, também ~e ve~i6ica, malg~ado a amplitude e a qual~ 

dade de ce~ta~ ~ealizaçõe~ ob~ei~a~. 19 

Quanto ao a~pecto o~ganizacional, o p~incipal pe~~ 

go é a ~i~tematização. Como ~abemo~, a educação e~cola~ e a 

educação ext~a-e~cola~ pa~tem de dióe~ente~ p~incIpio~ e bUh 

cam di6e~ente~ 6inh. O p~incZpio da continuidade é ine~ente 
ã p~õp~ia concepção de educação pe~manente e i~to c~ia~ia ai 
guma~ cont~adiçõe~, con6o~me de~tacado~ po~ Pie~~e Fu~te~ e 
Anibal Buit~on: 79) a di~tinção ent~e o ap~endizado da c~ian 

ça e do adulto, to~na-~e mai~ ~Zgido; 29) no~ paI~e~ pe~i6! 

~ico~, a educação ~upletiva acaba po~ con~titui~-~e num pá~a

~i~tema de~tinado a complementa~ e ~ana~ p~oblema~ deixado~ 

pela e~cola óo~mal, quando e~te~ deve~iam ~e~ hanado~ ju~ta -
mente dent~o do local aonde ~ão p~oduzido~; a ihto ~e juntam 
oUt~o~ p~oblemah deco~~ente~, como di~pe~~ão de inht~umento~ e 
6undoh; 39) a ~olicitação c~e~cente de pehhoal ehpecializado 

em and~agogia (pedagogia p~õp~ia pa~a adulto~ e baheada no co 

79 VUMAZEVIER, Jo66~e. L'Education Pe~manente. Conve~gence. 
To~onto, v. 111, n9 7, 7970, p. 17-25. 
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t~d~ano)i como e~~e pe~~oa.f.. não ex~~te, a~~ebanham-~e p~06e! 

40~e4 no 4~~tema 60~ma.f.. que 4ão, po~ 4ua vez, ob~~gad04 a a 
bandona~ 04 conce~to~ pedagõg~c04 t~ad~c~ona~~ a 6~m de ~e 

adapta~em a nova at~v~dade; 4Q) o pâ~a-4~4tema e~co.f..a~ c~~a 

do tende~â ao~ POUC04 a ~e 4ubo~d~na~ cada vez ma~~ ã ju~~~d~ 
ção do M~n~~té~~o da Educação ou Sec~eta~~a~ e~tadua~~ de edu 

cação ~ndo de encont~o ao ~eu p~~nclp~o bã~~co que ~ a de4cen 
()' - 20 

t~a.(...{.zaçao. 

E~te p~~nclp~o bâ~~co, a de~cent~a.f..~zação, deve 4e~ 
ob4e~vado pa~a que o~ p~og~ama4 .f..evado~ a e6e~to em 4eu ~e~o 

não 4e de~v~ncu.f..em da~ at~v~dade4 P~06~~4~ona~~ de 4eU4 pa~t~ 

c~pante4. Pa~a Fu~te~ e Bu~t~õn "lIeU4 Õ~gã04 de apo~o deve -
~ão, po~tanto, 4e~ a emp~e4a, 6âb~~ca, lI~nd~cato, caope~at~v~ 

pa~t~do po.f..lt~co e não a e4co.f..a. A adm~n~4t~ação e4co.f..a~ e a 
educação de adu.f..toll d~6e~em con4~de~ave.f..mente. A p~~me~~a ~ 
e adm~ni4t~a 4ua p~õp~~a ~ede de ~n~t~tu~çõe~. A lIegunda cu~ 
da ou 4 ug e~e, an~m a e a~t~cu.f..a p~og ~ama4 de.6 contlnuo~, dent~o 

de p~ojeto.6 que, 6~equentemente, não .6ão po~ e.f..a adm~n~4t~a -
do.6 • T a~4 ~n4t~tu~Çõ e.6 4 ão o~g an~4m0.6 apena4 de apo~o, d~6}± 

4ão ou combate, po~que o e~60~ço de uma educação que .6e de~t~ 
na ã popu.f..ação at~va adu.f..ta não pode nem deve 4e~ o~gan~zado 
.6ob a 60~ma de .6~4tema. Ent~e a4 at~v~dade4 de de~envo.f..v~men 

to, a educação e4ta p~e4ente e d~6und~da em toda pa~te. Não 
o~gan~za 4ua p~õp~a ~ede ma4 deve ap~ove~ta~-4e de toda4 a4 
~ede4 de d~6u~ão eX~.6tente~".21 

Um 4egundo pape.f.. que deve lIe~ at~~buldo ã educação 
pe~manente d~z ~e4pe~to ã p~06~1I~~ona.f..~zação. Ne~te ~ent~do, 

20FURTER, P~e~~e, BUITRON, An~ba.f... Educação Pe4manente na P~ 
pect~va do Ve4envo.f..v~mento. Rev~.6ta B~all~.f..e~~a de E4tudo~ -
peda1õ~~c04. R~o de Jane~Jto, v. 51, ni? 13, jan.Jma~.,1969, 
p. 6 - 3. 

21FURTER, P~e~~e, BUITRDN, An~bal, op. c~t. 
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a educaç~o pe~manente con~ide~a o homem no campo ~5cio-p~06i! 

4ional como p~oduto~ e colabo~ado~ e~icaz do de~envolvimento 

da coletividade. Aqui 04 p~og~ama4 de p~Oni44ionalizaç~o de~ 
t~o de uma p~;tica educativa pe~manente podem a44umi~ V;~i04 

tiP04. E44e4 tipo4 podem 4e~: ~eciclagem, p~omoç~o 6uncio -
nal, conve~4~0 e mudança. 

Entendemo4 po~ ~eciclagem quando uma pe~~oa que j; 

p044Ui conhecimento~ p~évio~ 40b~e uma &unç~o ou atividade/~! 
to~na a e4cola com o int~ito de 4e ap~06unda~ n04 nov04 conhe 
cimento4 ~elacionado4 com o que ap~endeu ante~io~mente. 

Po~ p~omoç~o 6uncional entendem04 a P044ibilidade 
que qualque~ cidad~o tem de ult~apa44a~ o nlvel de ~eu4 conh! 
ciment04 pa~a out~04 mai~ alto~ na e4cala. A44im, temo4, po~ 

exemplo, um técnico elet~ônico, que obteve um ce~ti6icado de 
conheciment04 elementa~e4; at~avé4 da p~omoç~o 6uncional ele 
pode~; de~envolve~ ~eu4 conheciment06 e atingi~ nlvei~ mai~ 

alto~ na e4cala, ou 4eja, o nlvel inte~medi;~io, 6upe~io~ etc.. 

A conve~6ao é a p~epa~açao 4imultânea pa~a dive~4a6 

p~o6i46õe~ e com P044ibilidade pa~a a mudança. A4 vantagen4 
da conve~4~o 4ão notó~ia6: p064ibilita a6 pe660a6 de toma~em 
contacto com mai4 de uma p~06i44~0, o que 6acilita~; no 6ut~ 

~o ~ua e6colha; 4egundo, devido ao 6eu de6conhecimento da6 
nece66idade6 de me~cado ela te~; mai6 P066ibilidade6, já que 

p044Ui uma no~maç~o polivalente e, te~cei~o, um a4pecto p6ic~ 
lógico muito impo~tante, POi6 evita a alienaç~o e a 6~u~t~a

ç~o que um 4 Ó tipo de 6 o~maç~o pod eJtia t~az eJ'i.. A co nv e~6 ~o:t0t 
de a 6e to~na~ o p~incipal p~og~ama de e6tud06 p~o6i64ionali
zante4 no 6utu~o. Como ob~e~va BeJtt~and SchwaJttz, "a peJtce,!! 
tagem da populaç~o 6~ance6a que pa46a po~ uma conve~4ão p~o-

6i44ional i ba4tante 4igni6icativa, e há motivo pa~a admiti~ 
que e44a tendência 4e de4envolve~; a ponto de que o ve~dadei-
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Ito pltob!e.ma .6oc..i.a! de. amanhã pode.ltã. .6e.1t o da conve.lt.6ão".22 

o últ..i.mo t..i.po é a mudanç~. Como o pltÓplt..i.o nome. d..i.~ 

lte6elte.-.6e ao apltend..i.zado de. nova pltoói.6.6ão que v..i..6e. a .6 ub.6 t..i. 

tu..i.1t a ante.ltioltme.nte. apltend..i.da. 0.6 cult.60.6 QUe. pO.6.6uem e.6.6a 
caltacte.ltZ.6t..i.c.a .6ão dado.6 ã pe..6.6oa.6 cuja.6 plt06..i..6.6õe..6 antelt..i.o -

1te..6 .6 e toltnaJr.(lm ob.6o!eta.6 ou ec.onom..i.c.ame.nte av..i.ltante..6 e. de..6e. 
jam ltec.e.be.1t uma nova 6oltmação pltoói.6.6ional mai.6 compatZve.! ~ 

.6 ua.6 a.6 p..i.ltaç Õ e..6 • 

Um te.Itc.e...i.ItO pape.!, de. e..6pe.c.ia! ..i.mpo/tt~nc...i.a palta 0.6 

paZ.6e..6 do Te.ltc.e.ilto Mundo i a a!óabetização de adulto.6. V..i.ve. 
mo.6 numa época onde. .6e. plt..i.v..i.!e.g..i.a a le..i.tulta e a e.6cltita e.,pOIt 

c.on.6e.gu..i.nte., 0.6 padltõe..6 de.coltlte.nte..6 de.6te &e.nõmeno óoltçam o 
.6..i..6te.ma educ.ac..i.onal a ate.nde.1t aque.!e..6 que e..6tão de.6pltov..i.do.6 

de..6.6a hab..i.l..i.dade. A a!óabet..i.zação é, atualmente., o pltinc...i.pa! 

pltogltama de educação pe./tmane.nte levado a e.6e...i.to no.6 paZ6e.6 pe. 
lt..i.óilt..i.CO.6 e. de.la tltataltemo.6 ma..i..6 am..i.údo no.6 capZtulo.6 tlti.6 , 

quatlto e c...i.nco. 

F..i.na!me.nte, um qualtto pape.l, 1te.!ac..i.ona-.6e. d..i.lte.tame.n 

te. com o de..6e.nvo!vimento da pe.lt60nal..i.dade do ~nd~vZduo; ca

ltacte.lt..i.za-.6e. pOIt .6ua d..i.men.6ão cltiadolta. E.6te. é, e.ntlte. 0.6 v~ 

It~O.6 pape.~.6 da e.ducação peltmane.nte, aque.!e. e.m nta...i..6 alto nZve.! 
e., polttanto, mai.6 noblte.. AquZ e.6tão ..i.nclu..i.do.6 cult.60.6 ta~.6 co 
mo e.ducação palta o lazelt, an..i.mação cultultal, e.ducação Ite.!..i.g~~ 

6a, e.ducação e. con.6cient..i.zação polZtica, e.tc.. AquZ o .6e.1t h~ 
mano pode.ltá. de..6cobltilt a.6 6ua.6 alta.6 potenc..i.al..i.dade.6 de..6e.nvo!
ve.ndo .6ua hab..i.!..i.dade. de tltan660ltmalt a 60ciedade., Itompe.ndo com 

0.6 padltõe.6 e 0.6 m~to.6 há. mu~to tempo e..6tltat..i.6~cado.6. O homem 
podeltá. óazelt u.60 de. .6ua dimen.6ão cltiadolta e. atltave..6 de. 6ua Ite. 

22SCHWARTZ, Be.lttltand. "Re6le.xõe.6 .6oblte o de6e.I1.volv~mento da !. 
ducação peltmanente~. Revi.6ta 8lta.6ile~lta de. E.6tudo.6 pe.dagógi 
CO.6, Rio de. Janeilto, v. 51, nQ 113, jan./malt., 1969, p. 41-
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laç~o dialitica com o mundo, t~an460~ma~-4e, e ao me4mo tempo 

t~an460~má-lo. Ne4te contexto, a educaç~o polZtica a46ume e! 
pecial impo~tância, con60~me ~e66altou F~antz Fanon, ~e6e~in

dO-4e e6pecialmente a04 pOV06 do te~cei~o mundo, 06 condena -
d04 da te~~a. "Se~ ~e4pon4ável num pal6 4ubde6envolvido i 6! 
be~ que tudo ~epou4a, em de6initivo, na educaç~o da6 ma66a4 , 
na elevaç~o do pen4amento, no que c04tumam04 chama~ dema6iado 
ap~e44adamente de politizaç~o. ( ... ) politiza~ i ab~i~ o e6 
pZ~ito, de4pe~ta~ o e4pZ~ito, da~ a luz ao e6pZ~ito ( ..• ). P~ 

litiza~ a6 ma64a4 n~o i, nem pode 6e~ um di4CU~60 polZtico. E 
dedica~-4e com toda4 a4 6o~ça6 a 6aze~ com que a4 ma46a6 com 

- -p~eendam que tudo depende dela4, que 4e n06 pa~am04 e po~ 4ua 
culpa e 4e avançamo6 tambim i po~ caU6a dela6; que n~o há d~ 

miu~go, que n~o há homem ilu6t~e e ~e6pon6ável totalmente,que 

o demiu~go i o povo e que a.6 m~06 mágica.6 n~o .6~O em de6initi

vo 4en~0 que a4 m~06 do povo. PaJt.a ~ealiza~ e6.6a4 COi6a.6 P! 
~a enca~na~ a.6 que .6~0 ve~dadei~a.6, temo.6 que ~epeti~, i ne -
ce.66á~io de6cent~aliza~ ao ext~emo. A ci~culaç~o de cima i 
ba6e e da ba6e pa~a cima deve 6e~ um p~inclpio ~Zgido, n~o ~~ 

p~eocupaç~o de 6o~mali4mo, .6en~c po~que .6imple4mente o ~e.6pei:. 

to a e44e p~incZpio i a ga~antia da 4alvaç~0. E da ba6e que 

.6obem a6 6o~ça4 que dinamizam o topo e que lhe pe~ite diale 
ticamente da~ um novo pa.6.6o mai6 a 6Jt.ente".23 

2.4 - Admini.6tJt.aç~o e Financiamento - Um modelo p~Opo4to 

o e6tabelecimenlo de uma polltica de educaç~o pe~m! 
nente deve, como 60i dito ante~io~mente, leva~ em con.6ide~a -

ç~o .6eu ca~ãte~ a66i.6temãtico e 6lexlvel. Pa~a tanto ela de 

23FANON, F~antz. Lo.6 condenado.6 de la te.~~a. Mixico, Fundo 

de Cultu~a Econômica, 1973, p. 180. 

I 
J 

I 
f 



ve ~e~ e~tabelecida pelo pode~ cent~al que dete~mina~á ~ua~ 

g~ande~ linha~ ao me~mo tempo em que a~ca~á com p~te do~ ~e 

cu~~o~ a ~e~em utilizado~ na ~ua aplicação, bem como ~e enca~ 

~ega~á de ~ua avaliação e 4upe~vi~ão d04 equipament04 locai4 

a óim de a~4egu~a~ a ~epa~tição equitativa do~ ~eCU~404 educa 

tivo~ em todo o pa14. Quanto a04 detalhe4 da pOlltica a 4e~ 

4eguida, e4te~ 4e~ão e4tabelecid04 a nlvel local, da me4ma nO~ 

ma que a o~ganização do~ ~e~viç04 educacionai~. A ~azão di4 

to é que o~ ~eCU~404 e nece44idade4 4ão mai~ conhecid04 a nZ 

vel local. A coo~denação do~ 4e~viç04 deve 4e~ óeita tanto 

ve~ticalmente quanto ho~izontalmente a óim de a~4egu~a~ a uti 

lização eóicaz d04 ~eCU~404 pa~a a educação pe~manente. Final 
mente, o a~pecto ~inal e mai4 impo~tante, a pa~ticipação da 

coletividade na4 deci4õe4 e no cont~ole em tOd04 04 nlvei~ da 

admini~t~ação e da execução ê. vital a óim de to~na~ vivo o ide 

ai de uma 40ciedade educativa ~e~pon~ável pela c~iação de 4eu 
p~ôp~io modelo de vida. 24 

t o que chamamo4 de mobilização 40cial pa~a a edu

cação pe~manente 4em a qual o ~eu e4tabeiecimen~o 4e~ia imp~~ 
tiuavel tendo em vi~ta 04 molde~ do modeio que p~opom04 aqui 

ne4te t~abaiho. 

o e~tabelecimento de um p~og~ama de educação pe~m~ 

nente tem ge~ado, em muito~ pal~e4 pob~e~, uma concepção e~~~ 
nea de ~eu ca~áte~: a t~an4ito~iedade. E~~e4 pa14e4 julgam 

que a educação ext~a-e4coia~ vai de4apa~ece~ no~ p~ôxim04 an~ 
quando não houve~ mai4 nece44idade de ~e p~eenche~ iacuna4 já 

que o 4i~tema educacional,não o~ ap~e~enta~ia mai~. Se o p~~ 

24 PARKIN, Geo~ge W. Ve~4 un modeie conceptuei d'education P~ 
manente. Pa~i4, UNESCO. ttude et Vocument~ d'education~ 
12, 1973, p. 41. 
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blema óO~ colocado ~ob e~~e ângulo, não have~á inve~t~mento~ 

na educação ext~a-e~cola~. Atualmente, no entanto, ~abe-~eque 

a educação ext~a-e~cola~ é uma nece~~~dade pe~manente e uma 
atividade que tem óutu~o ga~antido. Po~que?, pe~gunta~lamo~. 

Po~ cau~a do ~eu ~entido en~~quec~do. PO~Que a educação pe~ 

manente não po~~ui um ca~áte~ me~amente ~upletivo. A educa
ção pe~manente po~~ui um va~to campo de atuação, qual ~eja 
atualização de conhecimento~, ~eciclagem, inovação, e tudo o 

que já óoi po~ nõ~ dito ante~io~mente. Além di~~o, ela deve 
t~an~60~ma~ a educação e~cola~ ~i~temática, óazendo p~evale -
ce~ aX o~ conceito~ de educação nova, válido~ em todo~ o~ ~e 

to~e~ . 

No que ~e ~eóe~e e~peci6icamente ao óinanciamento , 
devemo~ dize~ que o~ necu~~o~ bá~ico~ e p~incipai~ devenão ~~ 

levantado~ a nlvel local. O govenno cent~al, ent~etanto, p~ 

de~ia complementan e~~e~ ~ecun~o~ atnavé~ da t~an~óen~ncia de 
~ub~ldio~ 6ede~ai~ de~tinado~ a e~~e 6im. Ma~, ~eu cont~ole 

6inancei~o detalhado, o e~tabelecimento de p~ionidade~, a~ 

quota~ a ~e~em ~epa~tida~ entne O~ pa~ticipante~, a quantida

de de dinhei~o a ~e~ levantada po~ out~o~ meio~, a 60~ma e a 

dimen~ãc do~ p~og~ama~, devem Jen dete~minado~ democnaticame! 
te peloJ memb~o~ da in~tituição local, di~igido~ po~ um con~e 

lhei~o p~o ~i~ ~io nal cuj o I' ~ta Ó 6" 6 uncionan.ia em tempo inte 
25 

g~al. 

Ao ~e planeja~ uma poiltica de educação pe~manentea 
~e~ executada em nlvel local, cumpne ~uge~i~ algun~ pa~~o~ 
c0l160nme de_~taca Pien~e Funte~: "19) e.6tabelecimento,uma vez 
de 6inido um dete~mÚlado ~ eton, do d~agnõ.6 t~co da~ pa~ticula~i 

25JONES, H.A. - "Adult Educatiolt - A Pian ÓO~ Development". -

Conve~gence, To~onto, volt VI, nq 2, 1973, p. 20-27. 
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dade~ .toc.ai..~; 29) deói..ni..ç.ã.o da.6 o!tden.6 de p!ti..o!ti..dade, .6egu!!. 

do a.6 nec.e.6.6i..dade.6 e 0.6 objeti..vo.6 da c.ii..ente.ta p!tevi...6ta; 39) 

c.onc.epç.ã.o da i..nte!tvenç.ã.o educ.ati..va adaptada a.6 nec.e.6.6i..dade.6 ; 

e, 4q) exec.uç.ã.o da ope!taç.ã.o, a.6.6i..m c.omo, de .6ua ava.ti..aç.ã.o pe~ 
- .,. 26 manente e de .6ua adaptaç.ao c.ont-<.nua". 

o modeio que p!topU.6emo.6 aquI vi...6a a demon.6t!ta!t c.omo 

uma .6oc.i..edade pode t!tan~60!tma!t-.6e, at!tavé.6 de uma nova p!t~t~ 

c.a educ.ati..va que !tompa c.om 0.6 mi..to.6 e 0.6 p!ti..nc.Zpi..o.6 bu!tgue.6e.6 

vei..c.u.tado.6 pe.to.6 Si...6tema~ Nac.i..onai...6 de Educ.aç.ã.o. No entanto, 

o .6ujei..to p!ti..nc.i..pa.t de.6ta t!tan~6o!tmaç.ã.o, o homem, .6e!t~ abo!t 

dada no p!t6xi..mo c.apltu.to, onde p!toc.u!ta!temo.6 mO.6t!ta!t a.6 c.ont!t! 

di..ç.õe~ que o .6i...6tema bu!tguê~ i..mpô.6 ao.6 pOVO.6 do te!tc.ei..!to mun 
do e o pape.t que a educ.aç.ã.o pe!tmanente te!t~ que exe!tc.e!t pa!ta 

modi..6i..c.a!t e~ta !tea.ti..dade op!te.6.6o!ta e i..nju.6ta. 

26FURTER, Pi..e!t!te. Educ.aç.ã.c Pe!tmanente e Ve.6envo.tvi..mento Cu.t 

tu!ta.t; t!tad. Te!teza de A!taujo Penna, Pet!t6po.ti...ó, Voze.6 

1974, p. 214. I 
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CAPTTULO TERCEIRO 

A CLIENTELA 

No capItulo ante~io~ ve~i6icamo~ que a c~i~e 

cional t~oux.e a tona ce·~to4 p~oblema4 que; até então, 

cultad04 pela educaçao t~adicional, 6~uto da ideologia 

educa 
e~am o 

bu~gu!. 

4a. Ob4e~vam04 que a~ di~pa~idade~ c~e~cente4 ent~e o~ mit04 

de4ta ideologia e a ~ealidade e~tavam levando 04 Si4tema~ Na 
cionai4 de Educação a um colap~o 6atal. Ap~e4entam04 uma no 

va abo~dagem pa~a a ~olução do~ p~oblema~ educacionai4 at~a-

vé~ da Educação Pe~manente e 4eu~ objetivo~ de inovação c~i~ -----
do~a, n04 quai~, a t~an~60~mação do mundo não pode ~e ba4ea~ 

em p~incIpio~ pe~manente~ e imut;vei~, ma~ 4im, ~e ba4ea~ nu 
ma pvul1anente ~e - c~iação de4 ~ e~ p~incIrio~, tendo o homem cf!
mo ~ujeito e não como objeto do p~oce~.6o. E é 40b~e o homem, 

vi~to como clientela em potencial de uma ~ducação ve~dadei~a
mente pe~manente, que abo~da~emo.6 ne~te te~cei~o capItulo. 

Qual é a clientela da educação pe~manente? Podemo.6 
~e~ponde~, de.6de j;, a6i~mando, que é a população do pal~, i! 

dependente, de idade, c~ença, pode~ aqui~itivo, p04ição .6oci 
al e conhecimento~ p~évio~. Embo~a a maio~ pa~te do~ p~og~~ 

ma.6 de educação pe~manente atinja a camada adulta da popula
ção, e muita~ v~ze~ o emp~ego de educação pe~manente e educa 

ção de adulto.6 apa~eçam como ~in~nimo~, devemo~ ob.6e~va~, que 
em ce~to~ paI~e.6, como a AU.6t~ália, beb~.6 de ~ei~ me~e~ de i
dade já .6ão iniciado~ na natação e técnica~ de de6e4a cont~a 

aÓogamento.6, o que demon~t~a ~e~ a educação pe~manente algo 
bem mai.6 amplo do que muit04 pode~iam .6Upo~. Não vamo~, no 
entanto, ap~oóunda~ a nO~.6a di4cu.6.6ão .6ob~e e~te a~pecto, o 
que óugi~ia ao.6 p~opõ~ito.6 do no.6.6O t~abalho. 

O objetivo bá~ico de~te capItulo .6e~á a análi.6e da 
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cl~entela, oU'~eja, da popula~ão, ~ua~ nece~~~dade~, ~eu~ ob 

jet~vo~, en6~m, da Aeal~za~ão de ~ua~ a6p~Aaç~e~ e do papel 
Aelevante da educa~ão peAmanente em tudo ~~to. 

Se ati agoAa v~moa tAatando do a~6unto de 60Ama g! 

neAal~zada, a paAt~A deate capZtulo, no entanto, daAemo~ e~P! 

c~al in6a~e aoa paZ~ea do TeAce~Ao Mundo e, em paAt~culaA, da 

AmiA~ca Lat~na, onde a cl~entela poa~u~ caAacteAZat~ca~ eap! 
cZ6~caa que a d~óeAenc~a daquela ex~atente no~ paZ~e~ centAa~ 
EntAe e~~a~ caAacteAZ~t~ca~ c~taAemo~ como pA~nc~pa~~, a b~ 

xa Aenda peA cap~ta, a maAg~nal~dade, o anal6abet~~mo e o j~ 

go. Ve~envolveAemoa, a ~egu~A, uma anãl~ae detalhada de~~a~ 

caAacteAl~t~ca~ com o ~ntú~to de e~tabeleceA qua~~ deveAiam 
~eA oa pAinc~pa~~ pontoa de uma polZt~ca de educação peAmane~ 
te a ~eA ~mpo~ta ne~~e~ páZ~e~. 

3.1 - Subde~envolv~mento e MaAginal~dade 

A ma~oA~a do~ paZ~e~ do TeAce~AO Mundo ~oóAeu, em 
algum peAZodo qualqueA de ~ua hi~tôAia, alguma 60Ama de domZ 

nio colon~al, e todo~ a~nda ~o6Aem atualmente alguma óOAma de 
Aela~~e~ de dependinc~a. I.õto ~mpl~ca, de 60Ama e6et~va, no 
caAãteA 60Amat~vo da~ Aoe~eddde6 em que6tão de acoAdo com o~ 

pA~ncZp~oa eatabelecidoa pela o~vi~ão InteAnacional do TAaba
lho. VaI que a~ ~oc~edadea peA~6iA~ca6 teAem como óun~ão pA~ 

piciaA a expan~ão e o cAe~c~mento da~ ~oc~edade~ centAa~~ em 
detA~mento de ~eu pAÔpA~O cAeacimento. ~ a lôg~ca do .õ~.õtema 

que ~mp~e o cAeac~mento de un6 pOUCO.6 e o atAa~o do~mu~to ou

tAo.õ. E.õ~e A~c~ocZn~o, emboAa paAeça .õimpl~.õta, não i, no en 
tanto, con6oAme veAemoa mai.õ adiante. Em 1969, GabAiel Val
di.õ, O então Min~.õtAo do ExteAioA Ch~leno, a.õ.õim .õe expAe.õaa
va ao plteaidente N~xon: /Ir c./lença genelta.f.izada que noa~o co~ 
t~nente eata Aecebendo uma ajuda /leal em matiltia 6inanceiAa • 
A~ c.~6Ita~ demon.õtltam o contAãltio. Podemoa a6~Amalt que a Ami 
Aic.a Latina e.õtã contltibu~ndo pa/la 6inanc.~a/l o de.õenvolv~men- I 
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A decla~aç~o de V~ldi6 n04 leva a identi6ica~ o ó! 
nomeno que ca~acte~iza o 6ubde6envolvimento: a ~ecip~ocidade 
econômica de.6isual. t ne4ta ~ecip~ocidade de.6igual, e.6tabel! 

cida pela.6 ~elaçõe.6 de dependência do pe~i6i~ico em ~elaç~o ro 
cent~o, que e.6tã .6endo edióicado e mantido o .6ubde.6envolvime~ 
to. Como ve~emo.6 pO.6te~io~mente, e6ta .6ituaç~o de dependên -
cia tem implicaçõe.6, n~o .6Ó no a.6pecto econômico, ma.6 também 

no.6 a.6pecto.6 educacionai.6 e cultu~ai.6 de n06.6a6 60ciedade.6 .6ub 
de6envolvida6. 

E.66a.6 6ociedade.6 ao ~opta~em~ po~ um ~egime capita

li.6ta dependente p~opicia~am o .6u~gimento, em 6eu .6eio, de 6! 
nômeno.6 .6ociai.6 di~etamente vinculado.6 ã .6ua e6t~utu~a p~odu
tiva, ou .6eja, a divi.6~o inte~na do 6eu t~abalho. SU4ge, a! 

.6im, uma en04me ma.66ct de t~abalhado~e6 ~u~ai.6 que .6e e.6tabel! 

cem na cidade onde a indu.6t44alizaç~o na6cente começa a .6e d! 

.6envolve~. E.6te 6enômeno .6e acentuou apó6 a 11 Gue4~a Mundi
al e deu o~igem ao.6 g~ande.6 bai~40.6 ma~ginai.6 e.6tabelecido.6 

na.6 ã4ea.6 pe4i ói4ica.6 e decadente.6 da.6 9~ande.6 met4ópole.6. 

E.66a populaç~o que ocupa hoje em dia 7/3 ou mai.6 da 

populaç~o total de.66e.6 pal.6e.6 ca~acte~iza-.6e pelo baixo nlvel 

de ~enda, anomia, baixo nlvel de educaç~o, .6ubemp4ego e de.6e~ 

p4ego, de.6o~ganizaç~o 6amilia~ e 6alta de pa~ticipaç~o .6ociaL 
A e.6.6e.6, ainda devemo.6 ctc~e.6centa~ aquele.6 que vivem em ca.6a.6 
de cômodo.6, co~tiço.6 e .6ubú~bio.6 de baixa ~enda. 

1 FRANK., And~e Gunde~. Lumpembu4gue.6ia: Lupemde.6a~~ollo. Bo 
gotã, Edito~ial Oveja Neg~a, 7970, p. 7975; apud Ma~tin, V' 

A~ctj. "Pedagogia y polltica: La educación de adulto.6 en Ame 

~ca Latina". Conve~genc.ia, To~onto.6, vol. IV, n9 " 1971 , 

p. 54-60. I 
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o êxodo ~u~al e ~eu~ e6eito~ ne9ativo~ 6o~am expo! 
to~ de manei~a objetiva po~ F~antz Fanon, con60~me t~an~c~eve 

mo~ a 4egui~: 

"Ao abandona~ o campo, onde a demog~a6ia coloca pk.E,. 
blema4 in~olúvei4, 04 campone~e~ ~em te~~a, que con~tituem o 

lumpem-p~oleta~iat, ~e di~igem ã4 cidade~, 4e amontoam no~ ~ 

~04 mi4e~ãvei4 da pe~i6e4ia e t~atam de in6ilt~a~-4e n04 po~ 

t04 e na4 cidade4 c~iada4 pelo domZnio colonial. A4 ma44a4 

campone~a~ 4eguem vivendo num ma~co imóvel e a4 boca4 exceden 
te4 não têm out~o ~eCU~40 ~enão emig~a~ pa~a a4 cidade4. O 

camponê4 que 6ica de6ende com tenacidade 4ua4 t~adiç~e~ e, na 

40ciedade colonizada, ~ep~e4enta o elemento di~ciplinado cuja 
e4t~utu~a ~ocial 4egue 4endo comunitã~ia. t ve~dade que e4ta 

vida imóvel, c~i4pada em ma~C04 ~Z9ido~, pode da~ o~igem ep~ 

40dicamente a movimento4 ba4eado~ no 6anati~mo~eligio~o, a 

gue~~a4 t~ibai~. Ma4 em 4ua e~pontaneidade, a~ ma44a4 ~u~ai4 

4eguem 4endo di4ciplinada4, alt~ui~ta~. O indivZduo 4e apaga 
ante a comunidade".2 

Fanon ca~acte~iza aqui o 6enômeno conhecido po~ cu~ 
tu~a do 4ilêncio onde milha~e~ de pe~40a~ que ainda peAmane -

cem no campo não de~pe~ta~am pa~a o 4éculo xx. Sua ~ituação, 
no entanto, não é melho~ que do~ ma~ginai~ u~ban04 que, jun 
t04, ~ep~e4entam mai~ de 80% da população de~4e4 paZ~e4. 

A decadência ~u~al onde milh~e~ de pe~~oa4 vivem da 

~ub~i4tência e 4ub-alimentada~ ~e juntam out~o~ milhõe4 de 
pe~~oa~ que, tendo optado po~ uma vida u~bana como ~olução PE:. 

2 FANON, F~antz. L04 condenado~ de la te~~a. México, Fundo 

de Cultu~a Econômica, 1973, p. 103. 
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~a 4ua 4ituação ~u~al, vêm encont~a~ na c~dade a in4alub~ida
de, o de4ab~igo e a explo~ação do t~abalho. 

Como 4olução pa~a e44eé p~oblema4 60i p~opo4ta a m~ 
de~nização da4 e4t~utu~a4 40ciaié at~avê4 da qual e44a4 cama
da4 ma~ginaL.~ da população, tidaé como 60~a do éi4tema, a ele 
4e integ~a~iam p~og~e44~vamente. A 40lução mode~nizado~a,que 
não e4conde em 4ua4 p~e4c~içõe4 Oé p~incZpio4 da inovação co~ 
4e~vado~a, têm-4e ~evelado incapaz de atingi~ 04 objet~v04 a 
que 4e P~OP04. I4to, po~que aé populaçõe4 ma~ginai4 não e4-
tão "60~a" do 4i4tema e ao qual devem 4e inte9~a~, ma4 4ão p~ 

te de4te 4iétema e e4tão dent~o da 4ua lógica de 6uncionamen
to. Um exemplo tZpico de 40lução mode~ttizado~a 4ão a4 chama

da4 polZt~caé de inte9~ação éocial e nacional. Eé4a4 polZt~ 

ca4, muito comuné em algun4 paZ4e4 latino-ame~ican04, tem c~ 

mo objetivo ~eduzi~ a4 di4pa~idade4 4ócio-econômica4 que 4ep~ 
~am 04 pob~e4 d04 ~iC04, ao me4mo tempo em que p~ocu~am c~ia~ 

condiçõe4 conc~eta4 (em ge~al de habilitação p~06i~4ional) pa 

~a que eé4aé populaçõe4 de46avo~ecida4 adqui~am um ce~to 

"quantum" de conhecimentoé que a p04éibilitem en6~enta~ 04 d! 

éa6io4 do mundo mode~no. Tai4 polZtica4 pa~tem, a n0440 ve~, 

de concepçõe4 e~~adaé da hi4tó~ia. Eééaé concepçõe4 4ão a4 

4 eg uinteé : 1 Q) a noção de tempo4 hi4tó~ic.04 di4 tintoé, ou 4! 
ja, a p~e4ença em um dete~m~nado momento de pad~õe4 que ma~

cam etapa4 hi4tó~ica4 di4tinta4 e 2Q) a4 etapa4 hi4tó~ca4~ 
quai4 4Ó exi4te um caminho a 4e~ t~ilhado pela4 40ciedade4 em 
de4envolvimento que ê aquele que 60i 4eguido pelo4 paZ4e4 de 
4envolvidoé. 

o teó~ico da mode~n~zação ao·eétabelece~ a4 ca~acte 

~Zéticaé daquilo que ele chama de pad~õeé de mode~nização pa~ 
te do p~incZpio de que a mode~nização ée mede pela pa~ticipa
ção éocial. Na4 éociedade t~adicionaié a pa~ticipação ê qua-

ée nula e tende a aumenta~ na medida em que ela caminha ~umo I~ .. 
a pad~õeé maié mode~noé. A e4ta pa4éagem, Ka~l Veut4ch deno-
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m..i.na Mob..i.l..i.zaçã.o Soc..i.al, que e., ~egunda e.le, "o pJLoce~~o no 
qual o~ pJL..i.nc..i.pa..i.~ gJLUpO~ do~ ve.lho~ compJL~m..i.~~o~ ~oc..i.a..i.~ eco , -
nôm..i.co~ e. p~..i.cológ..i.co~ ~ã.o de.~ga~tado~ ou que.bJLado~ e. o povo 
~e. tOJLna capaz de. adqu..i.JL..i.JL novo~ padJLõe.~ de. ~ocial..i.zação e 
compoJLtam e.nto" • 3 

AquZ ~UJLge. o pJL..i.me...i.JLo e.JLJLO do~ mode.JLn..i.zadoJLe.~ ao 

con~..i.de.JLaJLe.m a au~ênc..i.a de. paJLt..i.c..i.pação da~ ~oc..i.e.dade~ tJL a d..i. 

c..i.ona..i.~ e a au~ênc..i.a de. paJLt..i.c..i.paçã.o da~ camada~ maJLg..i.na..i.~ a 

tua..i.~ como pe.JLte.nce.nte.~ a uma me.~mo padJLão e. caJLacte.JLZ~t..i.co ~ 

uma me.~ma e.tapa h..i.~tóJL..i.ca. Na ve.JLdade., e.nquanto a au~ênc..i.a 

de paJLt..i.c..i.pação da~ ~oc..i.e.dade~ tJLad..i.ciona..i.~ e.JLa JLe.6le.xo de 
~ua caJLacte.JLZ~t..i.ca 60 JLmat..i.v a, ~oc..i_e.dade. ~e.cha.da e. .de. JLelaçõe.~ 

e.conôm..i.ca~ 6am..i.l..i.aJLe.~, na~ ~ocie.dade.~ maJLgina..i.~, a au~ênc..i.a ~ 

paJLt..i.c..i.pação é. uma impo~..i.ção do ~i~te.ma, ~e.ndo e.~te.~ caJLacte.
JL..i.zado~ como me.mbJLo~ de. uma cul~UJLa do ~..i.lêncio a e.le~ ..i.mpo~ 

ta~. O~ "vtlho~ compJLom..i.~~o~ ~ociai~ e.con~mico~ e. p~..i.cológ..i.

co~" ~ão que.bJLado~, ma~ e. duvido~o que. 0.6 novo~ padJLõe.~ de. ~E.. 

c..i.al..i.zaçã.o e. compoJLtamento ~ejanl adqu..i.JL..i.do~, pe.lo me.no.6, pela 
ma..i.oJ[.ia da populaçã.o te.JLce...i.JLo-mul1di~ta. 

Quanto ã conce.pçã.o da~ etapa.6 h..i..6tõJL..i.ca~, o~ auto-

JLe.6 da modeJLnizaçã.o de.6conhecem um 6atoJL ..i.mpoJLtantZ~~..i.mo 

di6eJLenc..i.a a.6 dua~ ~..i.tuaç.õe~: a natuJLeza da~ JLelaç.õe~. 

que 
O de 

.6envolv..i.mento do~ paZ.6e~ centJLai~ .6e e6etua atJLavé.~ da JLela 
çã.o de dependênc..i.a e.6tabelec..i.da ent~e o~ paZ.6e.6 centJLa..i.~ e P! 

JL..i.6e.JL..i.co.6 de..6de. o te.mpo do ~uJLgirnento do colon..i.ol..i.~mo e teve 
dua~ óa~e.6 impoJLtante~: a pJL..i.me.iJLa, que abaJLca 0.6 .6e.culo~ XVI 
e XVII, caJLacteJL..i.za-.6e. pelo meJLcantil..i..6mo onde a~ tJLoca.6 de.~..i. 

3 VEUTSCH, KaJLl. "Soc..i.al mobil..i..zation and Pol..i..t..i.ca.l Ve.velopren.f, 
Ame.JL..i.can Pol..i...i..i.cal Sc..i.e.nce. Rev..i..e.w - vol. LV, n9 3, 1961, p. 

494. 
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guai~ pe~mitiam ~~ naç~e~ óavo~ecida~ no comi~cio inte~nacio

nal (no ca~o a Inglate~~a) acumula~ a dióe~ença em ou~o (pago 
pelo B~a~il via Polttugal)".4 A .6eguttda, o inIcio da indu.6t~~ 
alização no~ ~iculo.6 XVIII e XIX com o .6u~gimento da Vivi.6ão 
do Comi~cio ent~e o~ paI~e~ expolttado~e.6 de mati~ia-p~ima (o~ 

pe~iói~ico~) e o~ paI~e~ expo~tadolte.6 de ben.6 manu6atu~ado.6 -
(0.6 cent~ai.6) e a con.6equente deteltioltação do.6 plteço.6 do.6 p~~ 

duto.6 expolttado.6 pelo~ paI.6e.6 peltióiltico.6 em compa~ação ao.6 
do.6 paZ~e.6 cent~ai.6. Se a divi.6ão e a .6ituação pe~manecem no.6 

atuai.6, como .6Upo~ que o caminho tltilhado .6elt~ o me~mopa~a 
o~ paZ~e~ pe~i6i~ico.6? 

A teo~ia da modeltnização con~idelta a etapa atual em 
que o~ pal~e.6 pe~i6iltico~ vivem de di.6óuncional, ou . .6eja,t~a!:::. 

~itõltio. Palta ela, o equillb~io que exi~tia na óa~e ante~io~, 

tltadicional, .6e Itompe tempoltaltiamente, na óa.6e atual e ~e e~ 
libltalt~, no óutUItO, quando a.6 camada.6 maltginai~ .6e integltaltam 
no contexto modeltno do qual ainda e.6tâo excluZda~. 

Ao contltãltio do que pen.6am 0.6 modeltnizado~e.6, a ma~ 

ginalidade ê bem 6uncional, po .. ü ela i o "lte.6ultado da.6 e~t~u 

4 E~tamo~ no~ ~e6e~indo, aquI, ~.6 clãu.6ula.6 do Tltatado de 
Methwen, celeb~ado ent~e Polttugal e Inglateltlta, no qual o 

pltimei~o tinha a plte6e~ência no comiltcio de vinho~ enquanto 
a .6egunda, no comi~cio de tecido.6. A con~eqaência 60i a p~e 
matulta decadência da na.6cente indú.6tltia polttugue~a de teci
do~ e a expan~ão exce~.6iva da cultulta vinIcula, em detltime~ 

to de outlta~ cultu~a~ e~.6enciai~ ã vida da população, Alim 
di~~o, Polttugal impo~tava da Inglateltlta. tltigo, altltoz, baca -

lhau e o pagamento elta e6etuado em OUItO do B~a~il que coblt~ 
o di6e~encial da expolttaçâo de vinho.6. Em 100 ano.6 de comi~ 
cio ent~e o~ doi.6 pal.6e.6, ~omente em doi~ a t~oca 60i 6avo
Itã.vel a Polttugal. A e.6~e lte.6peito velt: PIMENTA, Al6~edo -

Elemento~ de Hi~tõltia de Polttugal: Li.6boa, Livltaltia Clã.~~i 
ca Editolta, 4a. ed., 1936. 
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tu~a4 40cietã~ia4 de ca~ãte~ global a4 quai4 t~azem em 4eu â 
mago um conjunto de cont~adi~õe4 cuja4 exp~e44õe4 4ão múlti
pla4, e dent~e e44a4, a p~5p~ia ma~ginalidade~.5 Com i4tO. 

que~em04 a6i~a~ que o que oco~~e não ê uma di46un~ão, e 4im 

uma cont~adi~ão. E e a teoJr..ia e4t~utu~ali4ta que melho~ ex·· 

plica o 6enômeno, como podem04 o b4etl.va~ na a6iJunativa de Lú 
cio Kowa~ick que 4 e 4 egue: "( ... I do ponto de v,(.4;ta te5~co , 

e44a cont~adi~ão p~eci4a 4e~ anali4ada como deco~~ente de um 
tipo de con6igu~a~ão e4;t~u;tu~al nece44ã~ia na dinâmica da 40-

ciedade. A pa~ticipa~ão não ~ealizada e 6~u;to do 4i4tema que 

a c~ia. E pa~a o 4i4tema i4tO não e nece44a~iamen;te di4~unc~ 
nal. Ao con;t~ã~io, ~ep~e4enta ba~ateamento do 6at~t~abalho 

o que na ótica do 4i4;tema ê altamente 6uncional, ou 4eja, ~en 
- - , 6 ;tavel e ine~en;te ao p~oce440 de acumula~ao' . 

Na Amê~ica Latina, a ma~ginalidade, ap~e4en;ta alg~ 

ma4 ca~ac;te~14tica4 bã4ica4 que, a n0440 ve~, a6e;ta~ão eno~! 

men;te uma poll;tica educacional pe~manente e c~iado~a que 4e 
quei~a aplica~ no con;tinen;te. são 4ei4 e44a4 p~incipai4 ca
~acte~14;tica4: ,g1 a ab4o~~ão de mão-de-ob~a em a;tividade4 
capitali4;ta4 ê quanti;tativamen;te diminuta; 2g) pequena pa~ce 

la da 60~~a de ;t~abalho 4e t~an46o~ma em t~abalhado~e4 a44al~ 
~ad04; 3g1 pa~te da mão-de-ob~a vinculada ã4 ~ela~õe4 dep~o 
du~ão t~adicionai4 e libe~ada ma4 não con4egue 4e ;t~an460~ma~ 

em a44ala~iada; 4g) e44a libe~a~ão não e aleat5~ia Poi4 ê 
c~iada com a in;ten4i6ica~ão do p~oce440 indu4t~ial, dando o~~ 

gem a va4;ta4 pa~cela4 de mão-de-ob~a que pa44am a ope~a~ 40b 

nova4 ~ela~õe4 de p~odu~ão a~caica~ p~e4en;te4 em boa pa~te d~ 
a;tividade~ in;teg~an;te~ do 4eto~ te~ciã~io da economia; 5g) o 

5 KOWARICK, Lúcio. Capi;tali4mo e Ma~9inalidade na Amê~ica La

;tina. Rio de Janei~o, Paz e TeJr.~a,1975, p. 55. 
6 O P • cit., p. 5 5 - 56 • 
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~eto~ te~c~ã~~o pa~~a a ~e ca~acte~~za~ ~ob 6o~ma de ocupa 

çõe~ autônoma~ do comê~c~o de me~cado~ia, o~ pequeno~ ~e~vi 

ço~ de ~epa~aç~o e manutençio e o~ emp~eg06 domê6t~co~ ~emun! 

~ad06, álem do~ de~emp~egado~, e a6 vã~ia~ 6o~ma~ de ~ubemp~! 
gado~ e t~abalhado~e~ oca~ionai~ ou inte~mitente~; e, 6Q) a~ 

6o~ma~ t~ad~ciona~~ de p~oduçio n~o ~ao totalmente de~a~ticu

lada~, jã que 4e continuam ob4e~vando a exi~tincia de econom~ 
a4 de 4ub4i4tincia no ~eto~ ag~Zcola, o a~te~anato ~u~al e u~ 
bano, a ~ndú4t~~a a domicll~o, etc .. 7 

E~4a~ ca~acte~Z~tica~ da ma~ginalidade, no nO~40 c~ 

tinente, nio ~io ~elativa~ a du~e6t~utu~a~, uma mode~na e a 
out~a t~adicional ou ma~ginal, como ~upoem 06 teõ~ico~ mode~

no~ ma4, como a6i~ma Kowa~ick., "de uma lógica. e~t~utu~al, de 
tipo capitali4ta, a qual ao me~mo tempo gi~a. e mantêm 60~ma~ 

de in4e~ç~0 na divi~io 40cial do t~abalho n~o tipicamente ca 
pitali~ta4 que longe de 6e~em um pe~o mo~to con6tituem pa~te6 

integ~ante6 do p~oce~~o acumulató~io ... Alêm di~60, a ma~gi

nalidade te~~a uma ~~gn~6icaç~0 pa~t~cula~ na~ 60~ma6 6oc~a~~ 

do continente na medida em que e6ta~ 6ão ma~cada~ po~ uma ~I 

tuaç.ão de dependincia".8 

3.2. - O Jug o 

Sob o ponto de vi6ta da6 con~c~incia6, e6ta popu~~ 

ç.~o dita ma~ginal, vive uma 60~ma de jugo ime~6a~ na cultu~a 
do 6ilincio. Sua 6ituaçio, 6~uto da6 impo~içõe6 de um momen
to hi6tõ~ico que 6e pe~petua a6 6ua6 CU6ta6, n~o oco~~e ap! 
na6 po~ 6ato~e6 exógeno6, tai6 como vúno6 ex.pondo ne6te p~:!:. 

mei~o Item. A e66e6 co~~e6pondem out~o6 6ato~e6 endógeno~ que 

7KOWARICK, Lu-c·o op c;+ p 61 .{., . ~-\.., . . 
8KOWARICK, Lúc.io, op. cito 
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de.6c/tevemo.6 a .6egu..i./t. 

Á.6 .6oc..i.edade.6 dependente.6 podem ~e/t d..i.v..i.d..i.da.6 em 
t/tê.6 g/tande.6 .6eto/te.6: lq) um .6eto/t t/tad..i.c..i.onal /tu/tal onde a.6 
e.6t/tutu/ta.6 .6oc..i.a..i..6 e econôm..i.ca.6 ltemontam ao .6éculo XIXi 29) 
um .6eto/t "ma/tg..i.nal" de ca/táte/t u/tbano onde. a.6 e..6t/tutu/ta.6 ante. 
/t..i.o/te..6 .6io de.6ba/tatada.6 ma.6 nio .6e. adqu..i./te. a..i.nda 0.6 pad/t~e..6 u~ 

bano.6 da .6oc..i.e.dade. de. con.6umo; 39) um .6eto/t comume.nte. conhe.
c..i.do como "mode./tno"cujo.6 pad/t~e..6 de /te6eltênc..i.a .6io aque.le..6 da 
.6oc..i.e.dade. de. con.6umo. 

Á.6 pe.6.6oa.6 que a..i.nda v..i.vem no .6e.to/t t/tad..i.c..i.onal /tu 
/tal da.6 .6oc..i.edade.6 lat..i.no-ame./t..i.cana.6 .6io ge/talme.nte. ace...i.ta.6 ~ 
mo pe/tte.nce.nte..6 a uma cultu/ta do .6..i.lênc..i.o. Já te.mo.6 abo/tdado 
e..6.6e. a.6.6unto .6uce.6.6..i.vame.nte ne..6te t/tabalho e. p/tocu/ta/te.mo.6, a

go/ta, de..6envolvê-lo com ma..i.olt p/t06und..i.dade.. A cultu/ta do .6..i.

lênc..i.o comp~e.-.6e. ba.6..i.camente. da /te.pltoduçio ..i.de.ológ..i.ca da cul 

tu/ta dom..i.nante p/te.vale.ce.ndo, no entanto, algo da .6ua p/tóp/t..i.a 
cultu/ta. E.6ta cultu/ta .6e encontlta e.m /telaçio d..i.alét..i.ca enio 

de. opo.6..i.çio .6..i.mét~ica com a cultulta dom..i.nante. 9 

E.6.6a .6..i.tuaçio de. op/te..6.6ao e. jugo tem como ca/tacte./tL 
t..i.ca um t..i.po de con.6c..i.ênc..i.a que. .6e ade./te. ã /te.al..i.dade. obje.t..i. -

va, qua.6e. ..i.me./t.6a na /te.al..i.dade. Palta Paulo Flte...i.lte., "a con.6c..i. 
ênc..i.a dom..i.nada nio toma .6u6..i.c..i.e.nte d..i..6tãnc..i.a da /te.al..i.dade. a 
6..i.m de. objit..i.vá-la e. conhe.cê-la clt..i.t..i.came.nte.". 10 

E.6te. t..i.po de. con.6c..i.ênc..i.a ê denom..i.nado po/t Flte...i.lte. de. 

".6em..i.-..i.nt/tan.6..i.t..i.va" po..i..6 a.6 pe..6.6oa.6 a e.la .6uje...i.ta.6 .6ão po/t d! 
6..i.n..i.çio 6atal..i..6ta.6. O 6atal..i..6mo, aI, ê lte.p/te..6e.ntado pe.la 6o~ 

9 FREIRE, Paulo. ~çio Cultu/tal palta a L..i.be/tdade.. R..i.o de. Ja-
ne...i./to, Paz e. Te.lt/ta, 1976, p. 70. 

10FREIRE P l '+ 73 , a u o, o p .. C-<. -t.., p • • 
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ma com que a~ pe~~oa~ p~e~a~ a cõte e~tãgio de con~ciência en 
6~entam o p~oblema. Pa~a ela~, a explicaç~o do~ p~oblema~ ~e 

encontAa 60Aa da ~ealidade e i explicado po~ ~ituaç~e~ que vio 
de~de ao~ de~1.gnio~ divino~, pa~~ando pelo de~tino e 6inaliza!:!. 
do na ~ ua in 6 e~io~idade natu~al. " ( ... ) 6 e a explicação da~ 

~ituaç~e~ p~oblemãtica~ ~e encont~a em algum pode~ ~upe~io~ 00 

na incapacidade natuAal do~ ~e~e6 humano~, i 5bvio, então,que 

a ação de~te~t como ~e~po~ta ãquela6 ~ituaç~e6 p~oblemãtica6, 

nao 6e o~iente no ~entido da t~an66o~mação da ~ealidade que 
a6 o~igina, ma~, ao cont~áAio, ao pode~ ~upe~io~ ~e6pon6ãvel 

pela exi~tência da6 6ituaçõe~ bem como pOA 6ua in6e~ioAidade 
natuAal".ll 

A 6egui~, na 6egunda 6a6e, temo6, ainda de acaddo 
com Paulo FAei~e, a con6ciência "t~an6itivo-ingênua,i. Nu,te 

nlvel, a6 ma6~a6 eme~gem de 6ua ~ealidade anteAio~ e pa~~am a 

peAcebêla, não como algo imutável ma~ como algo pa66lvel de 
6e~ tAan66o~mado. A~ pe66oa6 começam a adqui~i~ alguma con6-

ciência de cla66e e pa~~am a de6cob~i~ a ~ua 6ituação de domi 
nada~. 12 

t ne~ta 6a6e que ~u~ge o populi6mo na Ami~ica Lati 

na, onde a6 cla6~e6 dominante~ ao pe~cebe~em o 6u~gimento da 

con~ciência de cla~6e na~ camada~ dominada~, pa6~am a manipu

lã-la6 com o intú.ito de p~e~e~va~ o "6tatu~-quo". 

"A manipulação apa~ece como uma nece66idade impe~iE.. 

~a da~ elite~ dominado~a~ com o 6im de, at~avi6 dela, con~e -
gui~ um tipo inautêntico de o~ganização, com que evite o ~eu 

cont~á~io, que i a ve~dadei~a o~9anização da6 ma~~a6 popula-

llrREIRE P l '+ 73 r ,au o, O p. c.{.~., p. . 

12FREIRE, Paulo, op. cit., p. 74-75. 
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Jte.6 em eJt.6 a.6 e em eJtg .Út do" • 1 3 

A oJtganizaçio pJtoduzida pela.6 elite.6 i, aqui, con.6~ 

deJtada como uma 60Jtma de ma.6.6i6icação atJtave.6 da qual 0.6 ind~ 

vlduo.6 .6e acomodam ã.6 6inalidade.6 do.6 manipuladoJte.6. Quanto 

ã oJtganização da.6 ma.6.6a.6 populaJte.6, podemo.6 con.6ideJtã-la como 

algo que vi.6a a .6ua libeJttaçio do jugo que lhe.6 i impo.6to p~ 

la.6 elite.6. 

Finalmente, o teJtceiJto .6etoJt modeJtno, .6Ó pode .6eJt 

compJteendido na medida em que .6e examine .6ua.6 Jtelaçõe.6 com o 
PJtimeiJto Mundo. 

No capItulo anteJtioJt aboJtdamo.6 algun.6 a.6pecto.6 da 

chamada cultuJta bUJtgue.6a. E.6ta e pJtoduzida e di6undida pela.6 

cla.6.6e.6 .6ociai.6 dominante.6 do PJtimeiJto Mundo. E.6ta .6ociedade 
pJtimeiJto-mundi.6ta tambem pO.6.6ui .6ua população dominada que e 
manipulada pela pJtopaganda. 

A pJtopaganda e 0.6 meio.6 de di6u.6ão capitali.6ta.6 .6ao 
utilizado.6 como 60Jtça manipuladoJt.a, tanto no.6 paI.6e.6 do PJti 

meiJto Mundo, corno no.6 do TeJtceiJto. O pJtincipal objetivo do.6 

meio.6 de pJtopaganda, 0.6 "ma.6.6 media", e miti6icaJt a Jtealidad~ 

6azendo com que 0.6 homen.6 .6ejam condicionado.6 a um pen.6aJt 6a~ 

.60 .6obJte .6i e o mundo. 

A e.6.6e Jte.6peito, a.6.6im .6e expJte.6.6ou Paulo FJteiJte em 
.6eu livJto ~ção CultuJtal paJta a LibeJtdade. liA miti6icação da 

Jtealidade con.6i.6te em 6azê-la pa.6.6aJtpelo que ela não e.6tã .6en 

13 FREIRE, Paulo, Pedagogia do OpJtimido. Rio de JaneiJto, Paz 

e T eJtJta, 1 975, p. 1 73. 



do. Ve4ta 604ma, como p4oce44o, tal miti6icaçao implica ne

ce44a~iamente, na 6al4i6icação da con4ciência. t que 4e~ia 

impo44Ivel 6al4i6ica~ a ~ealidade, como ~ealidade da con4ciên 
cia, 4em 6al4i6ica~ a con4~ncia da 4ealidade. Uma mão exi4 
te 4 em a out~a". 

"A44im como o p~oce44o de libe~tação envolve aquela 

a~queologia da con4ciência at~ave4 da qual, ( ... ) o homem 4e 
6az o caminho natu~al pelo qual a con4ciência eme~ge capaz de 
pe~cebe~-4e no p~oce44o de dominação a miti6icação implica no 

de4envolvimento da i~~acionalidade. E~ta, contudo, não ~ign~ 

6ica um ~eto~no a uma 6o~ma de vida me~amente in4tintiva, ma4 

a di4to~ção da ~azão. O elemento mItico, aI int~oduzido, nao 

p~oIbe p~op~iamente que o homem pen~ei di6iculta o exe~cIcio 
de 4ua c~iticidade, dando ao homem a ilu4ão de que pen4a ce~

to. A p40paganda 4e in4tau4a, então, como o in~t~umento e6i
ciente pa~a a e6etivação de~~a ilu~ão. At~avé~ dela, não ap! 
na~ ~e p~opalam a~ "excelência~" da o~dem ~ocial, ma~ também 

~e dióunde que toda tentativa de indagação em to~no dela é em 
~i um ato ~ubve~~ivo e pe~nicio~o ao bem comum. Ve~ta 6o~ma, 

a miti6icação conduz ã ~ac~alização da o~dem ~ocial, que não 

pe~mite ~e4 tocada nem di~cutida. VaI que todo~ o~ que ten
tam 6azê-lo tenham de ~e~ punido~, de~ta ou daquela 6o~ma, e 

~ejam pe~6ilado~, at~avé~ também da p~opaganda, como mau~ ci
dadão~ a ~e~viço da dernonização inte~nacional". 14 

A4 cla4~e~ dominante~ do Te~cei~o Mundo ~ao depen -

dente~ cultu~amente da~ cla4~e~ dominante4 do P~imei4o Mundo 

e ~e6letem no ~eu compo~tamento e modo de pen~a4 o que lhe~ é 
impo4to pela ideologia bu~gue~a d04 dominante4. Podem04 di-

14 FREIRE, Paulo. ~ção Cultu~al pa~a a Libe~dade, op. cito , 

p. 101. 
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ze~ que a~ cla~~e dominante~ do Te~cei~o Mundo ~e6letem a voz 
do~ dominante~ do P~imei~o. 

Concluimo~, poi~, que o ~eto~ mode~no dominante do 
Te~cei~o Mundo vive uma con~ci~ncia alienada na medida em que 
~eu modo de pen~a~ não lhe~ e p~õp~io. A ~ealidade que e peE;. 

~ada não co~~e~ponde ~ ~ealidade objetivamente vivida ma~ ~im 
~ ~ealidade na qual o homem alienado imagina em que vive. 15 

Comp~eende~ a natu~eza e a~ di6e~ença~ da~ cla~aea 

bu~gue~a~ do P~imei~o e do Te~cei~o ~!ut1do e comp~eende~ a ~eE; 

lidade ~ocial de~aea pal~e~. Ma6 ae~ia a bu~gue~ia do Te~ce~ 

~o Mundo uma aut~ntica bu~gue~ia? Na ve~dade, a bu~gue~ia ro~ 
pal~e~ dependente~ e uma eapecie de ca~icatu~ato daa bu~gue~~ 

a~ do~ pál6e6 de~envolvido~. A e~ae ~e~peito a~6im ~e exp~e! 

~ou F~antz Fanon: u uma bugue~ia tal como 6e deaenvolveu na 

Eu~opa pode, 6o~talecendo ~eu p~õp~io pode~, elabo~a~ uma ide 
olo gia.. E~ ta bugue~ia. dútâ.mica, Út~ t~ulda, .iai ca, __ ~eali.zou 

plenamente ~ua emp~e~a da acumulação do capital e t~ouze ~ nE; 

ção um mlnimo de p~06pe~idade. Noa pal6e~ ~ubde6envolvidoa , 
temoa vi~to que não há ve~dadei~a. bu~gue~ia ~enão uma e~pecie 

de pequena ca~ta com dente~ a6iado~, ~viáa. e vo~az, dominada 

pelo e~pl~ito u~uá~io e que ~e contenta. com o~ dividendo~ que 
lhe a6~egu~a. a antiga pot~ncia colonial. E~ta bu~gue~ia. ca~~ 

catu~e~ca e incapaz de g~ande~ ideia.6, de inventiva. Se lem 
b~a do que leu n06 manuaia ocidentai6 e impe~ceptivelmente ~e 
t~an660~ma não de imediato na ~eplica da. fu~opa. 6enão em 6ua 
ca~icatu~a".16 

15INOVEP."Action Cultu~elle e:t ~evof.ution cultu~elle': Conve.~
gence, To~onto, v. VI, nQ 1, p. 85-92. 

16FANON, F~antz. L06 Conde.nad06 de la Te~~a, Mexico, Fundo de. 

Cultu.~a Econômica, 1973, p.160. 
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A p .. H.udo- bUJtgue..6-i.a te.Jtce.-i.Jto-mund-i...6ta atuai é uma con 

t-i..nuação da ant-i..ga e.i-i.te. oi-i..gãJtqu-i..ca da época coion-i..ai com ai 

gun.6 aCJté..6c-i..mo.6 que. .6ão 0.6 gJtupO.6 m-i..i-i..taJte..6 e. 0.6 .6e.toJte..6 Jte.

pJte..6e.ntat-i..vo.6 do.6 aito.6 ne.góc-i..o.6. Apó.6 1930, quando .6uJtg-i..u o 
6e.nôme.no popui-i...6ta na AméJt-i..ca Lat-i..na, a.6.6-i...6t-i..mo.6 ao apaJte.c-i.. -

me.nto de. nova.6 e.i-i..te..6 ma-i...6 de.magóg~ca.6 que. v-i..e.Jtam .6e. juntaJt ~ 

ant-i..ga.6. Eia.6 60Jtam 60Jtmada.6, tanto e.ntJte. 0.6 gJtupO.6 ma-i...6 ve. 

iho.6 tJtad-i..c-i..ona-i...6 e. con.6e.JtvadoJte..6, como e.ntJte. 0.6 ma-i...6 mode.Jt -

n0.6. 17 

AtJtavé..6 do e..6tudo de.taihado da atuação e. da.6 poiZt-i.. 

ca.6 pO.6ta.6 e.m pJtãt-i..ca pOJt e..6ta cia.6.6e. dom-i..nante. do te.Jtce.-i..Jto 

mundo, .6 e.m pe.Jtde.Jt de. v-i...6 ta .6 ua.6 Jte.ia çõ e..6 com a.6 bUJtg Ue..6-i..d.6 da.6 

.6oc-i..e.dade..6 ce.ntJta-i...6, é que. pode.Jte.mo.6 v-i...6iumbJtaJt 0.6 pJt-i..nc-i..pa-i...6 

60co.6 da.6 contJtad-i..çõe..6 e. -i..nade.quaçõe..6 da.6 me..6ma.6. AZ e..6taJtã, 

taivez, -i..de.nt-i..6-i..cada a pJt-i..nc-i..pai cau.6a. da cJt-i...6e. e.ducac-i..onai 

de..6.6e..6 paZ.6e..6, cujo pJt-i..nc-i..pai .6ub~Jtoduto é. o anai6abe.t-i...6mo. 

3.3 - O Anai6abe.t-i...6mo 

o que. v-i..m.o.6.· de..6cJte.ve.ndo ne..6te. capZtuio, a .6-i..tuaç.ão 

.6 o c-i..ai, e.conôm-i..ca e. cuituJtai, do.6 pOVO.6 de.pe.nde.nte..6, não ca

Jtacte.Jt-i..za~a totaime.nte. .6ua .6-i.tuação Jte.ai .6e. não aboJtda.6.6e.mo.6 

um 6e.nôme.no que. é., de. ce.Jtta 6oJtma, de.coJtJte.nte. de..6ta .6-i.tuação: 

o anai6abe.t-i...6mo. 

~ no.6.6O ve.Jt, o anai6abe.t-i...6mo pode. .6e.Jt con.6-i..de.Jtado~ 

mo uma man-i.6e..6tação tZp-i..ca da cuituJta do .6-i..iênc-i..o e. e..6tã d-i..Jte. 

tame.nte. Jte.iac-i..ortada com a.6 e..6tJtutuJta.6 de. .6ubde..6e.nvoiv-i..me.nto. 

17EISENSTAVT, S.N. Mode.Jtn-i..zação: PJtoje.to e. MudançE;. R-i..o de. 

Jane.-i..Jto, ZahaJt, 1969, p. 131-132. 



-Ve.6ta concepçao deplteende.mo.6 que o anal6abet.ümo não -e a caU.6a do .6ubde..6envolvimento e .6im um 6en;meno con.6e.qUente 

de.6te. Ninguém é anal6abeto pOIt eleição, ma.6 .6im como con.6e
qUência da.6 condiçõe.6 objetiva.6 em que .6e encontlta. A.6.6im.6en 

do, o anal6abeto pode .6elt aquele que não nece.6.6ita lelt ou, en 
tão, aquele 4 quem 60i negado o dilteito de lelt. 

"Em a.mbo.6 0.6 ca..60.6, não há. eleição. O pltimeilto vi 
ve numa. cultulta. cuja comunica.ção e cuja. memôltia. .6ão auditiva.6, 

.6e não em teltmo.6 totai.6, em teltmo.6 pltepondelta.nte.6. Ne.6te ca. 

.60, a. pa.lavlta. e.6cltita não tem .6igni6ica.ção. Palta. que .6e in -
tltoduzi.6.6e a palavlta e.6cltita e, com ela., a al6abetiza.ção, em 
uma Itealidade como e.6ta., com êxito, .6eltia. nece.6.6ãltio que, co~ 

comitantemente, .6e opelta..6.6e uma. tlta.n.66oltma.ção ca.paz de muda.1t 

qualitativa.mente a. .6itua.ção. Muito.6 cn.6O.6 de a.na.l6a.beti.6mo~ 

glte.6.6ivo teltão, a.I, .6ua. explicação. são o lte.6ulta.do de ca.mp~ 

nha..6 de a.l6a.betiza.ção me.6.6iânica. ou ingenua.mente concebido.6 ~ 
Ita. a.ltea..6 cuja. memôltia. é pltepondelta.nte ou tota.lmente olta.l". 

"No .6egundo ca..60, o a.na.l6abeto 

que pa.ltticipa.ndo de uma. cultulta. le.tlta.da., 
de a.l6a.betiza.It-.6e.".'8 

é a.quele ou a.quela 

não tivelta.m a OpOltt~ 

Hi.6tollica.me.nte 6a.la.ndo, podemo.6 .6itualt o a.pa.ltecime~ 

to do anal6a.beti.6mo concomita.nte a.o inIcio da u.Wiza.ção da 

lingua.gem e.6cltita.. E.6ta .6ultgiu em .6ocieda.de.6 cujO.6 pOVO.6 ~ 
.6edentãltio.6, onde o E.6ta.do e.6ta.va. .6e con.6tituindo. Sua. domi 

nação e di6u.6ão elta., no entanto, pltivilégio de um gltupo .6eglt~ 

ga.do. Na. .6ocieda.de tlta.dicional e Eultopa. medieva.l, a. e.6cltita. 
elta. di6undida. entlte o clelto, bultoclta.ta..6, e.6cltiba..6 e .6ecltetãlt~ 

0.6. E.6ta .6itua.ção a.inda. pe.ltdulta. no.6 no.6.6O.6 dia..6 na..6 comunida. 

18FREIRE, Pa.ulo. ~ção Cultulta.l pa.lla. a. Libeltda.de, op. cit.,p. 
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de.6 /tu/tai...6 e no mei..o ma/tgi..nal u/tbano. "0.6 analóabeto.6 .6ao 

poi...6, homen.6 que vi..vem numa .6ociedade em que a e.6c/tita exi.6t~ 
ma.6 cuja p/titi..ca ele.6 nio dominam; vivem po/ttanto ~ ,m~/tgem 

de44e ti..po de comunicaçio" 19 

Quando uma pe440a pode 4e/t con.6ide/tada analóabeta ? 
A4 dÁ..4pa/ti..dade4 de concepçõe.6 va/t..4am muito. No B/ta.6il, po/t 

exemplo, o concei..to de analóabeti...6mo i aquele utili..zado pelo 

IBGE: 4ao con4i..de/tada.6 alóabeti..zada.6, a.6 pe.640a.6 capaze4 de 
le/t e e.6c/teve/t um bi..lhete .6i..mple.6. E.6td comcepçio, como .6e 
pode ob.6e/tva/t i ba.6tante /te4t/ti..ta e e.6ta em de4aco/tdo com ~~ 
la e.6tabeleci..da pela UNESCO~ De aco/tdo com a UNESCO, a pe.6-
40a al6abet,i.zad(~ i aquela que lICt,~U..t c.oHheci..nleltto/~ teõ/t.i..cO-6 e 
p/titi..C04 pa/ta cOll1p/teende/t atividade.6 em que a al6abetizaçio é 
nece.6.6ãJti..a e capaz de .6egui/t utilizando 0.6 conhecimento.6 ad -

. . d 2 O qu-<./t-<. 0.6. 

Pa/ta Malcolm Adi.6e.6hiah, i.6to .6Õ pode oco/t/te/t .6e ó~ 

/tem p/teenchido.6 t/tê.6 /tequi.6ito.6 bã..6i..co.6, a .6abe/t: 79) que 0.6 

alun04 tenham um mInimo de quat/to ano.6 de e.6cola/ti..zaçio; 29) 

que du/tante e.6te pe/tIodo a p/tãtica tanto e.6c/tita quanto numé

/tica .6eja ó/tuto de t/tabalho p/tã.tico e contInuo e /tealizado d~ 

t/to de .6ituaçõe.6 de óil1.ida.6; 39) que 0.6 in.6 t/tument04 de en4i.. 

no utili..zado.6 .6ejall1 g/taduado.6 e va/tiem de aco/tdo com 04 i..nte
/te.6.6e.6 e aptidõe.6 do.6 e.6tudante.6. Z 1 

-Podemo.6 ob.6eJr.va/t qu.e Malcolm Adi.6e.6hi..ah nao e.6ta p/t~ 

ocupado com o luga/t que a alóabetizaç~o ocu.pa na educaçio e 

.6im o luga/t que e.6ta ocupa na al6abetizaç~0. Pa/ta i..4.60 ele 

19FURTER, Pie/t/te. Educaçio Pe/tmanente e De.6envolvimento Cul
tu/tal. Pet/tõpoli...6, Voze.6, 1974, p. 37-37. 

20 Cent/to de E.6tudo.6 e Aç~o Social. "Alóabeti.6mo e P/toce.6.6o", 
C a de /t n 0.6 d o C E AS, Sal v a do /t , n <? 1 9, j u. n h o, 1 9 7 2, P • 1 5 • 

21ADISESHIAH, Malcolm S. "The Place 06 lite/tacy in educati..on~ 
Conve/tgence, To/tonto, vol. VI, I'l<? 1, 1973, p. 9-14. 
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.6e ba.6eia no 6ato de que 60% dOfl efltudante.6 da!.> claflfle-ó de nZ 

vel 1 a 5 na !ndia abandonam a e-ócola ante-ó de teltminalt o plt:f. 
mãltio, o que, -óegundo a4 concepçõe-ó da UNESCO e do pltópltio 

flão con-óideltado-ó iletltado-ó. 

A nOfl-óa anãli-óe -ó~blte o anal6abetiflmo não e.6taltia 

ainda completa, -óe não leva-óflemOfl em con.6ideltação outltO-ó 6atE.. 
Ite-ó de -óuma inpolttancia. 

Em pltimeilto lugalt devemofl peltguntalt, qual o limite 

de idade, palta o indivZduo .6elt con-óideltado adulto anal6abeto? 

O-ó oltgani-ómo.6 inteltnacionai-ó avi-óam, como limite, a idade de 
15 ano-ó. 22 

Em .6egundo lugalt devemofl defltacalt a-ó implicaçõe.6 q~ 

envolvem a concepção de anal6abetiflmo 6uncional, intltoduzida-ó 

no -óegundo capZtulo deflte tltabalho. 

ObfleltVemOfl um ca-óo peflqui-óado na Iugo-ólãvia a Ite-ó 

peito. Foi 6eita uma expeltiência com pe-ó.6oa.6 que tinham qu~ 

tltO ou cinco ano-ó de e-ócolaltização. Obfleltvou--óe que ela.6 en 
tendiam o -óigni6icado do que e-ótava eflcltito nOfl texto-ó pltoglta 

mado-ó a ela-ó entltegue palta leitulta. Ma-ó, ob.6eltvou--óe que e.6 
-óa-ó me.6ma-ó pe-ó-óoa-ó não tiveltam a capacidade de tltan-ónoltmalt a 

co~plteen-óao obtida atltave-ó da leitulta do-ó texto.6 em ação. POIt 

exemplo, .6e no texto e.6tava e.6cltito "6aça i-ó-óo agolta", ela-ó 
liam, -óem, no entanto, tltan.66oltmalt aquilo que lhe-ó elta oltden~ 

do no texto em ação. Ma-ó quando 06 infltltutOlte-ó deitam a oltdem 
- . - 23 oltalmente, ela-ó, entao, Iteal~zaltam a açao. 

22 - - -. d () d E-óta que-ótao e de vital impolttancia pO~-ó eve -óelt ~eva a em 

23 

con-óideltação quando a4 autoltidad~fl educacionai-ó noltem e-óta
belecelt um plano nacional de al6abetização, devendo-.6e de 
teltminalt plteviamente a clientela a -óelt atingida. 

Entltevi-óta concedida pelo Plt06e-ó.6olt Vlado Andltilovic ao ~ 
tOIt da Itevi-óta Conveltgence, Edwaltd M. Hutchin-óon. Palta uma 
aplteciação total da entltevi-óta L que -tltata da-ó polZ-tica.6 de 
educação peltmanente em aplicaçao na Iugo-ólãvia, velt Convelt 
gence, Toltonto, vol. VI, nÇl3 e 4, 1973, p. 91-100. 
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o anal6abeti~mo 6uncional i um 6en~meno que tende a 
p~evalece~ na~ ~ociedade~ avançada~. De6ta 6o~ma podemo6 de 
duzi~ que a medida que a 60ciedade .6e de.6envolve, mai.6 an06 de 
e~cola~izaç~o .6e~~o nece66~~io a6im de evita~ o ~u~gimento do 
anal6abeti~mo 6uncional. Em 60ciedad~avançada6, como 11.06 E6 
tad06 Unido~, j~ 6e ob6e~vam ca.6o)., de (ulaf&ú.lfA;,i..6fl10 6uncional fn 

t~e pe~6oa6 com doze ano.6 de e6cola~idade.6. 

0.6 e.6tudo.660b~e o anal6abeti.6mo vem 6e inten~i~6ica!!. 
do na6 última.6 t~ê~ dêcada.6. Hoje em dia, exi6te uma ce~ta 

conco~dância, ent~e o~ e~tudio~o.6, de que o anal6abeti6mo p~ 

de ~e da~ ~ob condiçõe6 a.6 ma,ü dive.~.6a~. Pie~~e Fu~te.~24 e,! 

tabeleceu oito di6e~ente.6 catego~ia.6 de anal6abeto~, a 6abe~: 
7Q) Situaçõe.~ limite onde a e6c~ita n~o 60i jamaL6._inusntada. 

N~o e.Xi6te. aI.. um co..~o de anal6abeti.6mo j~ que a comunicaç~o ê 
6eita em código (ex: pOV06 pllimitivO.6I. A int~oduç~o do al 

6abeto pode. t~azell con~eqUência.6 6atai6 de de6integ~aç~0 60C~ 
al con601l.me 6en~me.no ocoll~ido em uma t~ibo do Mato G~06.60 de~ 

c~ito po~ Levi-Stllau6 e.m Tlli.6te.6 Tllopique.6; 2Q) Em .6ocieda -

de6 tlladicionai.6, onde di6u6~O da e6cllita i limitada;25 3QJ 

Sociedade6 em via de de6envolvimento onde a 6ixaç~0 do pe.n6a

mento, a impolltância da exp~e.6.6~o, a multiplicaç~o d06 e6c~i

tO.6, etc. ju~ti6icam o e66ôIlço de al6abetizaç~o em ma~6a de 
uma pallte cada vez mai.6 Clle~cente. da populaç~o. Me6mo ent~e 

24 FURTER, Pie.ll~e. "L' e.ducation de~ adulte~: ~e~ clientele6". 
Pe~6pective6 Palli~, UNESCO, vol. 11, nQ 3, autome 7972, p. 
352-358. 

25 "( ••• ) no~ impellio.6 da antiguidade do Olliente Medio, 0.6 ~e 
gime~ te.oc~~tico.6 e centllalizado6 que inventa~am,adota~am~ 
ou int~oduzi~am o LL.60 da e.6cllita o 6izellam pa~a ~e60lve~ pJo 
blema.6 comple.xo.6 de intendência ou admini~t~aç~o cau~ada~ -
po~ uma ullbanizaç~o acelellada. A e.6cllita, hi.6to~camente, 
n~o 60i inventada, a.6.6im pallece, palla comunicall ou ~e ex -
pllimi~, ma.6 pa~a cont~olall e. ... oe~imill. De .6ua.6 0lligen6 
long1..gua.6, a e6cllita gua~da um calla~ell clallamente ullbano ; 
ou, ~e plle6ellimo.6, o anal6abeti6mo e muito 61leqUentemente 
algo ~elativo ao mundo ~eal", FURTER, Piell~e. L'education 
de.6 Adulte.6: .6e.6 clie.ntele.6", op. cito 
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.6oc~edade.6 avançada.6 (população neg~a dOê E.U.A.,população m! 
~~d~onal da Itál~a) pO.6.6uem "bol.60ê de êubde.6envolv~mento.6"o!!. 

de a p~opo~ção de anal6abeto.6 i maio~ do que a mid~a nac~onaL 

Ne.6te ca.6O o analóabet~.6mo (lol1De de te~ uma cl-i.erttela p~-i.o~i:. 

tá~-i.a) i "um elemertto pe~óeitameHte .6ecultdá~io de um complexo 
que conduz-i.u ao .6ubdeéertvolv-i.mento e que exige .6e~ atacado g~ 

26 balm ente; 49) .V.e..6 a.6.6 o c-i.ação ent~e 0.6 conltec~m ento.6 da.6 i! 

t~a.6 e o conhec-i.mento da leitu~a. Se~ let~ado ou alóabet~za

do, não .6-i.gn~ó~ca, de óo~ma alguma, que .6e deva .6abe~ e.6c~e

ve~ ou le~. E.6te i um caéo tZp-i.co de artal6abet-i..6mo 6urtc~ortali 

59) Ca.6o de ob.6olê.6cêrtc~a, ou \.6eja, pe.6.6oa.6 que pa~a~am de e! 
tuda~ em um dado momento da v~da e depo-i..6 de 10 arto.6,po~ exe~ 

pio, I>e acham ult~apa.6.6adM po~ uma evolução cultu~al.6e to~ 

rtartdo, pO~.6, .6em~-artalóabeto.6. AquZ.6e t~ata, ev-i.derttemente, 
de um p~oce.6.6o de pe~manente óo~mação; 69) r o óenômerto da 
Reg~e.6.6ão. Malg~ado 0.6 e.6óo~ço.6 de e.6c.ola~-i.zação ob~~gatô~~a 

em paléeé ~rtdu.6t~-i.a~.6, .6u~ge o óenômeno de ~eg~eé.6ão. Ve~~6i:. 

COU-.6e em um cOrtt~ole da população de 20 artOé que há uma pe~

centagem.não .6Ô de ~nut~l~zado.6, ma.6 tambim de rtio-artal6abe -

tO.6: (ex: Bilg-i.ca, 1,26% da popu.lação aduLta ma.6cul~rta ; 
E. U. A., 2,4%); 79) F enômerto.6 coletivo.6 de ma~g~nal-i.zação, on 

de g~upO.6 na.6 glLande.6 met~ôpole.6 cOHtempo~â.nea.6 .6e ~et~~am do 

me~cado de t~abalho, do c~~cuito cultu~al e óOlLmam, óirtalmen

te, ve~dadei~06 gueto.6 ortde .6e ~ep~oduzem ent~e .6i; 89) MiglLE;. 
çõe.6 eu~opi~a.6 de t~aballtado~e.6 pode.m c~~a~ plLoblema.6 de anaf 

óabeti.6m06 no.6 paZ.6e6 onde ée ac~editava que e6te p~oblema já 
hav~a 6-i.do lLe.601vido há mu-i.to tempo. Na F~ança, pOIL exempl~ 

at~nge a um milhão o n~me~o de t~abalhado~e.6 artalóabet06. 

o conhec~mertto p~ê.v~o da clientela qu.e v.i.mo.6 t~atan 

do ne.6te capZtulo ê. óundamental ao plan.i.6icadolL de uma educa
ção pe~manente, poi.6, evita ou limita o .6u~gimento de di.6to~-

26 FURTER, P~elL~e. "L'iducat~on de!:' adulte.6: 6e6 cl~entele.6": 
o p. c~t. 
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çoe4 que, a aU4~ncia de tal 6ato, aca~~eta~ia. A4 t~~4 dimen 

4 o e4 ab 0~dada4, a ma~ginalidade, o j ug o e o aLJial áltl:i,et.LlIm o .... ría.o 
podem, de 60~ma alguma, e4ta~ aU4ente4 da4 polZt.i.ca4 educac.i.E.. 
nai4 pe~manente4. Ab4temo-n04 de t~ata~, ne4te capZtulo, da4 

polZtica4 que v~m 4endo p04ta4 em p~~t.i.ca na Ami~.i.ca Lat.i.na, 

p~incipalm0nte no que 4e ~e6e~e ã al6abet.i.zação, de que t~ata 
~em04, ma.i.4 am.i.ude, n04 p~;x.i.m04 capZtul04. 
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CAPrTULO QUARTO 

A EDUCAÇÃO PERMANENTE NA AMtRICA LATINA 

No capItulo antehioh anali~amo~ a~ phincipai~ caAac 
túí.I~tica~ da clientela tehceiho -mul1di~ta. V vti6icamo~ ~ua 

condição de "mahginai~ li em Aelação ao ~i~tema, ~ eu e~tado de 
"apatia mental" in~ehida numa cultuha bUhgue~a alienante e 

~eu total de~phepaho ~ob o ponto de vi~ta educacional cahacte 

hizado pelo 6enômeno do anal6abeti~mo. 

Ne~te capItulo avançahemo~ mai~ ainda no~~a an~li~~ 
ampliando-a e de~el1volvendo com mai~ acuidade, algun~ concei

to~ ou ~ituaçõe~, apena~ bhevemente ex.po~to~ e~pecI6ico~ da PE. 
lltica educacional po~ta em ph~tica no continente latino-ame
hicano, phO cUhando de~ tacah ~ ua Jtelev àl1cia, o pOhtunidade, e a~ 

conthadiçõe~ que lhe ~ão inehente~. 

Não no~ 6uhtahemo~ de pJtOpOh alguma~ ~oluçõe~ ou mo 
delo~ que j~ vim ~endo utilizad04 em outha~ ~hea~ e podehiam 
teA alguma validade no no~~o contex.to. 

O atual capItulo ~ ehvihã, também paJta de~ envolveh ~ 
guma~ idiia~ ex.po~ta~ no 4egundo capItulo, pAincipalmente no 

que ~e Jte6ehe ã~ implicaçõe~ 4õcio-polltica~ e ideológica~ d~ 
conte~do~ educacionai~ latino-amehicano~. 

4.1 - A 60Amação do~ E~tado~ Naciol1ai~ l1a Améhica Latina 

Ante~ de entJtahmO~ dihetamen,te na an~li~ e da Educa 

ção Pehmanente Latino.amehicana, e conveniente que abohdemo~, 

de 60hma bheve, a maneiha pela qual e~~e~ pal~e~ ~e edi6ica -
ham e ~e cahactehizam atualmente. O objetivo di~~o é ba~tan-
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te õbv-i.o. Ao c.allac.tell-i. zaltmo.6 o c.alléitell Ó oltmaL.i.vo nac..ional d~ 

.6 e.6 pal..6 e..6, e.6 tallemO..6 entllando em c.on.-tac.to d-i.lleto c.om ..6 eu..6 pIUJ 

blema..6 6oltmat-i.vo..6 e, a..6..6-i.m, ..6 ellemo.6 c.apaze.6 de .ident.ió-i.c.alt me 
lholl ..6ua..6 c.ontltad.içõe..6 e de6.ic..iên.c..ia.6. 

No -i.nIc.-i.o do ..6éc.ulo XIX, a.6 n.açõe.6 do c.ont-i.n.ente ~ 

t-i.ngem ao que .6e c.onvenc..ionou c.hamall de .independênc.-i.a pollt:f. 

c.a em Itelação ã.6 metltõpole.6 c.olon.ial-i..6ta.6 eultopé-i.a.6 - E.6pan.ha 

e Polttugal. Não ob.6tan.te, a.6 llelaçõe.6 .intellna.6 entlle c.olon-i.

zado.6 e c.olon-i.zadolle.6 não .6e alteltallam de 60llma .6ub.6tanc.-i.al • 

A.6 el.ite.6 c.olon.ial.i.6 ta.6 Ó oltam el.im.in.ada.6, ma.6 a e.6tllutulla da.6 

c.la.6.6e.6 pelUnanec.e, jã. que., a.6 elLt.e.6 nac..iona-i..6 (ou 'tlt.iolla.6 " 

c.omo .6ão c.omunente de.6.ignada.6 no.6 pa1..6e.6 da ã.ltea h.i.6pãn-i.c.al , 

plteenc.hellam a.6 6unçõe.6 que ante.6 ellam atlt.ibulda.6 ã.6 pll.ime.illa.6. 

E.6.6a.6 el-i.te.6 oligã.llquic.a.6 ellam Ilelat-i.vamente óllac.a.6 

e .6ua ação c.allac.telt.izava-.6e pelo e.6tabelec..imento de um quadllo 

pol1.t.ic.o modeltn.o, de olt-i.entação c.ultullal voltada plt.inc..ipalme~ 

te palla a EUllopa metllopol.itana. No c.ampo ec.on~m.ic.o ba.6eava -

.6 e na pitO plt-i.edade. de -te.ltlla.6 e n.UHI c.ell.to .6 etoll pitO ó-i..6.6.ional UIL 
bano. 1 

0.6 .6etolle.6 ma.i.6 amplo.6 ellam óOllmado.6, plL-i.nc.-i.palmen

te, de populaçõe.6 in.dlgen.a.6, c.la.6.6e.6 n.at.iva.6 nlLac.a.6, -i.miglLan

te.6 e. e..6tavam C..iIlC.Un..6C.Il.itO.6 ã.6 .6ua.6 c.omunidade.6. 2 "E.6.6e.6 .6e 

EISENSTAVT, S.N. Modelln-i.zação: Pllote.6to e Mudanç~. R-i.o de 

Jane-i.llo, Zahall, 1969, p. 123. 

20 pe.6o de c.ada um de.6.6e.6 .6etolLe..6 valliava em 6unção do.6 pal -

..6 e.6. POIt exemplo, 0.6 .6 etolLe.6 .ind1.!] ena.6 pllevalec..iam no.6 paI -

.6e.6 and.ino.6. Alllélt.ic.a CentlLal (exc.epto CO.6ta R-i.c.al e Méx..ic.o ; 

a.6 c.la..6.6e.6 nat-i.va.6 ex.i.6t.iam em ma.iolL glLau no Blla.6-i.l, CO.6ta 1U. 

c.a e na.6 Antilha.6 de plle.domin~nc..ia populac.-i.onal neglLa e.6c.lLa
va enquanto que a c.la.6.6e .im.igllante, plL.inc..ipalmente na AlLgen

t-i.na e UlLugua.i. 
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to~e4 de4envolve~am muito pouca o~~entação ou capac~dade 

4entido de pa~t~cipação em quad~04 ma~~ amplo~~3 Seu4 

.63 • 

no 
~ v-tncu 

l04 exte~n04 e~am com a Eu~o pa p~~llcipalmente, 4 endo e4 ta ~ E.. 
b~epujada, po~te~io~mente pel04 E~tado~ Unido~. Como he~ança 

colon~al temo~ 04 pal~e~ latino-ame~icano~ como expo~tado~e~ 

de mati~ia~-p~ima4 e ~mpo~tado~e6 de ben~ manu6atu~ado6. 

A~ oliga~quia~, du~ante qua~e todo o 4iculo XIX não 

demon4t~a~am "qualque~ coe~ão 60~te nem ob~iga~am qualque~ 0-

~ientação ideológica 4igni6~cat~va, alim de p~ocu~a~em mante~-
4e no pode~ e continua~ 4eu e.4tilo de v~da, identi6icando- ~e 

~ocial e cultu~almente com vã.~~06 cent~O-6 eu~opeu4". 4 

No 4iculo XX, embo~a alguma~ naçoe6 do continente te 
nham atingido ce~to g~au de de6envolv~mento tecnológico, a ~~ 

tuação de dependênc~a e~t~utu~al he~dada do pe~Zodo colonial 

e pó~-colonial continuou a p~evalece~. Hoje em dia, o e4tilo 

de vida i o da 40c~edade de con~umo tal qual ex~~te n04 paZ-

6e~ avançado-6 e a4 elite4 latino-ame~icana4 p~ocu~am imita~ ~ 
4e~ pad~;e4 v~nd04 da~ antiga4 "met~ópole~", ou 6eja, a Eu~o 

pa e 4ua ~ep~odução ame~icana, 06 E~tad04 Un~do4. 

"A dominação exte~na da economia latino-ame~~cana te 
ve e continua tendo in4t~ument04 a nlvel educacional. Ve4de 
~ue Sa~miento começou a impo~ta~ madel06 educacionai6 de Ho~a 
ce Mann no 4iculo pa44ado, o pen4amento latino-ame~icano 40-

b~e a educação tem mantido um ca~ã.te~ e6~encialmente de~iva~ 

VOe E du~ante o~ an04 4e4~enta, a mode~nização do~ ~i4tema4 

educacionai4 latino-ame~icano~ vem ~e4pondendo em g~ande pa!!:, 

te ã4 tendência4 ideológica6 da O.E.A. e da4 agincia4 da6 Na 

çõe~ Unida4 e depend~do da~ p~io~~dade-6 do Banco 1 nte~ame~ica 

3EISENSTAVT, S.N. Mode~nização: P~ote~to e Mudanç!, op.cit., 

p. 124. 

4 EIS E N S T AV T, S. N. o P . cLt., p. 1 2 4 • 
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no do Ve.4e.nvo.tv.ime.nto e. do Banc.o Mund.ia.t".5 

Pode.m04 apontak a c.on6e.kênc..ia de. Punta de..t E~te. ke.~ 

i..izada e.m 1961 c.omo a gkande. ke.~pOH.6ã.Ve..t pe.l.a.6 lte60kma4 e.duc.~ 

c..iona-<..~ ke.a.t.izada~ ou e.m andame.nto na Amék.ic.a Lat.ina. A.6 d.i 

ke.tk.ize.4 e.~tabe..te.c..ida~ ne..6ta c.on6e.~ênc..ia têm c.omo obje.t.ivo~: 

"abtik O e.n4.ino méd.io e. ~upe.Jr . .iok ã~ c..ta~.6e.~ méd.ia4 .inqu.ie.ta~ 

de.v.ido ã ke.vo.tução de. e.~pe.c.tat.iva4 e. a c.ke.~c.e.nte. .inc.ongltuên

c..ia de. .6tatu~ i mo de.ltn.i zak o ~ .üte.ma e.duc.ac..iona..t e.m c.onj unto, 

4e.gundo d.ike.tlt.ize.~ e. adm.in.i~tka.çõe.~ c.e.ntka.t.izada.4 no â.mb.ito 

do gove.kno óe.de.Jtai.i dalt ptiolt.idade. a.o e.n4.ino téc.n.ic.o e. plto6~ 

~.iona.i.i te.c.n.i6.ic.alt o e.n~.ino da~ human.idade.4 e. c..iênc..ia.6 .60c.-<.. 

a.i.6j de.4po.t.it.izalt a.6 1te..taçõe..6 e. a~ oJtgan.izaçõe..6 e.duc.ac..iona..i~, 

.6 e.j a no nl.ve..t do.6 pito óe.~.6 Oke.4 ~ e.j a no~ do~ a.tuno.6. Em ú.tt.ima. 

.in.6tânc..ia, tltata-~ e. de. e.nvo.tve.Jt o pe.n4 ame.nto .tat.ino-ame.It.ic.ano 

e.m pltob.te.ma~ e. Va..tOJte.4, c.onc.e.pçõe.4 e. pltã.t.ic.a~, que. d.inam.ize.m 
a~ ke..taçõe.4 c.ap.ita.t.i4ta4 e. d.ió.ic.u.tte.m a pkopo4.ição de. 40.tU-
ç o e.4 na c..i o n a.t.i.6 t a.6 ou 4 o c..i ai..i~ t a.6 " . 6 

Na pk~t.ic.a pode.m04 e.xe.mp.ti6.ic.ak o Que OC.oltJte.u no 
BJta4.i.t e.m 1964. Como 4e. 4a.be, no úl1.c.io da déc.ada de. 60 um 

núme.lto c.lte.4c.e.nte. de. pJtogltama.6 de e.ducação de. ma.44a óo.i 4e.ndo 

p04tO e.m e.xe.cução. Ma4 ap~.6 a que.da do gove.ltno Gou.taltt, o~ 

plt.inc..ipa.i~ 1te.4pon4~ve..i.6 pOIt e..64e..6 pltogltama.6 60ltam a.6a4tad04 ou 

ban.ido.6 do pa1.4. Em 4e.U4 i.ugalte..6, o novo gove.ltno pltomove.u a 

v.inda de. qu.inze. "e.xpe.ltt~" noJtte.-amek.ic.an04 com o .intu.ito de. 

ap.t.ic.a.Jt a p.tan.i6.ic.ação .inte.gltada ao .6.i.6te.ma e.duc.a.c..iona.t blta4.i 

i.e..ilto. 7 

5MARTIN, V'Altc.y. "Pe.dagog.ia y Pol.Zt.ica: La e.duc.ac..ión de. adu.t 
to~ e.n Ame.It.ic.a Lat.ina". Conve.ltge.nc..ia, Toltonto, vo.t. I V, nC} 

1, 1977, p. 54-60. 

6 IANNI, Oc.táv.io, lmpe.lt.ia.t.i~mo e. Cu.ttulta. Pe.tltÕpO.t.i4, VOZe.4 , 

7976, p. 48. 

7MARTIN, V!Altc.y. "Pe.dagog.ia y Po.t.iticai La Educ.ac..ión de. Adu.t

t04 e.n Ame.Jt.ic.a Lat.ina". op. c..it. 
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No e.ntanto, "ê po~~Zvel que. e.6.6e.6 expeJtt.6 não te-
nham ampaJtado o papel do gove.Jtno 110Jtte ameJticano no golpe. mi 
litaJtj ê pO.6.6Zve.l que tenham de.6apJtovado a.6 atividade.6 da.6 
cOJtpoJtaç~e.6 nOJtte-ame.Jticana~ no BJta.6ilj ma.6 .6ua pJt6pJtia ~n 

teJtve.nção no nIvel cultuJtal Jte60Jtçou obje.tivamente a dependi~ 
cla bJta.6ilelJta que. jã havia .6ido e.6tabelecida poJt medida.6 eco 
nômlca.6 e mllltaJte..6. Me..6mo que. a paJttlcipação de. e.ducadoJte..6 
e.m tal.6 tJtabalho.6 não ~e.ja con.6cle.nteme.nte Jte.pJte.~.6iva, .6e.u e. 
6e.lto ê claJtame.nte. de dome~ticação cultuJtal. PJtomove. o ~e.ntl 
do de. in6e./tlo/tldade. ~ocial e. técnica ( ••• )".8 

o gJtande dilema atual da AmêJtica Latina ê,pol.6, veJt 
e.~ta de.pe.ndincla ~e. ace.ntuaJt ou ~e.Jt Jtompida. PaJta que. a .6 e. 
gunda alte.Jtnatlva ~e. imponha ~obJte. a pJtlme.iJta, cabe.Jtã ao~ e.du 
cadoJte.~ de.6iniJt e.~tJtatêgia~ alteJtnativa.6 paJta a mudança polI 
Uca e. ~oclal que. ~e.jam con.6tante.6 com um compJtomi~~o paJta a 
llbeJttação da Jte.gião. Ne.~te. paJtticulaJt, a contJtibuição dae.du 

cação pe.Jtmane.nte ~ eJtã., ~ e.m dú.vida, 6undallle.ntal. 

-Te.Jte.mo.6 que no.6 pJtevenlJt, nao ob.6tante., quanto ao.6 
Jtumo.6 de.~ óavoJtã.vel.6 ã. mudança que. uma polZtica de. e.ducação pe/l 

mane.nte. pode.Jtã tomaJt. OCOJtJte. que a e.ducação pe.Jtmane.nte., ao 

~06JteJt uma cooptação polZtica pOJt paJtte do ~l~te.ma dominante. 
bUJtgui~, pode.Jtã peJtdeJt ~e.u caJtãte.Jt oJtiglnal de. inovação cJtla

dOJta e. ~e. tJtan~óoJtmaJt num in~tJtumento de. inovação aon.6eJtvado
Jta a que no~ Jteóe.Jtlmo~ no pJtlmelJto capItulo. Tal óe.nôme.no 

como não pode.Jtia de.ixaJt de. .6e.Jt, ve.m .6e. pJtoce..6~ando no.6 E.6ta -
do.6 Unldo.6, con60Jtme. Jte.ve.la V'AJtclj MaJttin paJta a Jte.vi.6ta Con

veJtge.ncia. 

"Ve..6de. 0.6 pJtime.iJto.6 an06 da década de .6e.6.6enta,a e.du 

8MARTIN, V'AJtclj, op. clt. 
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CaÇa0 de adulto~ ampliou-~e t~emendamente n04 E~tado~ Unido4. 
Como ~e4ultado di440, e~tã ago~a ~o6~endo o me~mo de4tino que 
a4 out~~ p~o6~~~õe4 e~tabelecida~: a cooptação polltica.Com 
a g~andio~a Galaxlj con6e~ence ~ealizada em Wa~h~ngton, em de 
zemb~o de 1969, 4eu vInculo com a alual polltica d04 E4tado4 
Un~do4, 60i con4umado: na ~euniao, un~ 6.000 delegado4 po~~ 

~am pa~a o Sec~etã~~o de E~tado, William R0ge~4, e 60~ma~am 

uma coal~zao de mai~ de 200 o~ganizaçõe~, alguma~ p~ivad~ e 
out~a4 com ~nge~ênc~a4 dent~o do gove~no, que atua~~a, ent~e 

out~a4 co~~a4, como con~elhei~a do 90ve~no 4ob~e a educação ~ 
adulto~. Foi ne4~a me4ma ~eunião que chega~am a um aco~do a 
ce~ca da 60~mação de uma A44ociação Inte~ame~icana pa~a a Edu 

-caça0 de Adult04". 

"E~ta4 tendênc~a~ devem ~ e~ uma adve~tê.nc~a pa~a 0.6 

que que~em que a educação de adulto~ jogue um papel p~og~e4~~ 
vo no de~envolvimento da Ami~ica Latina. Suge~em que ela e4 
ti ~endo ~nco~po~ada ao .6i~tema inte~ame~icano como 60~ça con 
~e~vado~a em vez de e.6ta~ evoluindo como uma ~e.6po.6ta natu~al 

pa~a a4 nece.6.6idade.6 latino ame~icana.6".9 

4.2 - A.6.6~4tência ricnica e Subde.6envolvimento 

Vent~o de~te quad~o que vimo4 t~açando, ve~i6icamo.6 

que 04 pal~e4 latino-ame~icano~ .6e utilizam ó~equentemente da 

a4.6i.6tência ticnica como 60~ma de ~upe~a~ .6 eU4 p~oblema.6 do 
~eto~ educacional. No entanto, pode~iamo.6 pe~gunta~: .6e a 

~ituação da Ami~ca Lat~na i de dependência em ~elação ao~ paI, 

9MARTIN, V'A~cU, op. cito 
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JeJ capitaliJtaJ cent~aiJ, como p~omove~ a ~ua libe~taçio a

t~avi~ de um expediente nitidamente op~e~~o~ como i a a6Ji4 
tência técnica.? 

Na ve~dade, a aJ~i~tência ticnica nio i uma. má poa 

Uca em ~i, ma~ pode Je.to~na.~, ca-6O não ~e6lita.mo~, a.madulte
cidamente, ~oblte no~~a -óituação de dependência.. 

o 4ubde~envolvimento da Amiltica Latina. i, ao meJmo 

tempo, um óenômeno hi4tôltico e global. I6to ~ignióica. que a. 
dependência. nib 4e limita. apena~ a 6atolte~ exteltno~, ou ~eja., 

06 pa1~ e~ 4 ubde~ envolvido~ 4 ão dependente6 do~ de4 envolvido4 e 
a~~im enceltltamo~ a caltacteltização de~te 6enômeno. A dependê~ 
cia eJtá plte4ente dentlto de cada paZJ, independenteroente de 
~ua4 ltelaç~e4 exteltnaJ. Va me~ma 6o~ma que exi4te um Pltimei 

Ito Mundo dentlto do Teltceilto Mundo, 5oltmado pelo Jetolt dinami

co dependente do exteltiolt, exi~te um Te~ceilto Mundo dentlto de 
cada pal~ indu4tlt.talmente avançado, c.ompo~to de lteg.t~e6 que 

~oó~em de dominaçio inteltna e coloniali6mo. 

Ne-ó~a-ó condiç~e~, a ~upeltaçao do -óubdeJenvolvimento 
nao ~e Ite-óumenum melto pltoblema técnico 'ou econôm.tco. Ele a.6 

4ume, e~~encialmente, um caltãte~ polZtico. I6to plte4-óUpÔe a 
Ituptulta da dependência e~tltangei~a e da dominaçio inteltna co 
mo condiçõe6 nece6Jãltia-ó, ma6 ainda in~u6iciente6 palta a l.tb~ 

taçã.o. 

Se o p~~~ente 6ubde-óenvolvimento é o pltoduto de um 
longo pltoceJ-óo hi6tõ~ico que caltacte~iza uma e6tltutUlta ba-óta.~ 

te conclteta, pOIt outltO lado, o de6envolvimento i um pltojeto a 
-óelt inventado que iltã -óe de6inindo dultante o p1tOCe~60 de luta 
e libelttação do -óubde6envolvime.nto. Não hã 6ô~mula-ó a -óeltem 
6eguida6 dultante e~te longo pltOCe66o. Cabeltã a cada povo do 

m.tnado tltaçalt 6ua6 pltõpltia~ me.ta-ó de de~envolvimento, ~ede6.t

n.tndo -óua-ó nece-ó-óidade6 de acoltdo com -óua-ó demanda~ cultultaiJ 
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e a ~eatidade nac~onal. 

AquI ê conven..i.ente 6azeltmo.6 uma ..i.nte~~upção pa~a que 

·pO.6.6 amo.6 d..i. 6 e~enc..i.a~ um pitO ce.6.6 o de mo de~n..i.zação de um p~o ce! 
.60 de de.6envolv..i.mento. 

"Na mode~n..i.zação, de ca~~telt pu~amente mecin..i.co,tec 
n..i.c..i..6ta, man..i.pulado~, o cent~o de dec..i..6ão da mudança nao .6e 
acha na ã~ea em t,'Lan.6 6 o~mação, ma.6 6 o~a dela. A e.6 t~utu~a que 
.6e t~an.66o~ma não ê .6uje..i.to de .6ua t~an.660~mação. 

No de.6envolv..i.mento, pelo cont~ã~..i.o, o ponto de dec..l. 
.6ao .6e encont~a no .6e~ que .6e t~an.66o~ma e .6eu pltoce.6.6O não.6e 
ve~~6..i.ca mecan..i.camente. Ve.6ta mane..i.lta, .6e bem que todo de.6e~ 

volv..i.mento .6eja mode~n..i.zação, nem toda mode~n..i.zação ê de.6en -
vOlv..i.mento".10 

Vent~o de.6ta concepçao, velt..i.6..i.camo.6 que 0.6 p~og~a -
ma.6 de a.6.6..i..6tênc..i.a têcn..i.ca no .6eto~ educac..i.onal (que ê o a.6 -

.6unto o qual e.6tamo.6 t~atando e.6pec..i.6..i.camente aquI, embo~a ~.6 

.6amo.6 ace~ta~ e.6.6e.6 p~..i.ncZp..i.o.6 como vãl..i.do.6 em qualque~ e.6pi 
c..i.e de a4.6..i..6tênc..i.aJ, têm um ca~ãte~ me~amente man..i.pulado~ e 
~epltodutõ~..i.o. Um paZ.6 lat..i.no-ame~icano ao celeb~a~ um aco~do 

de a.6.6..i..6tênc..i.a têcn..i.ca, ace..i.ta 0.6 pltogltama.6 e.6tabelec..i.do.6 no 
cent~o de dec..i..6ã.o exte~no e nã.o leva em conta a.6 .6ua.6 nece.6.6..i. 
dade.6 nac..i.onai.6. 

- -Ma.6, ..i..6to nao que~ d..i.zelt que ta..i..6 aco~do.6 nao PO.6-

.6am .6e~ celeb~ado.6. Ex..i..6tem 6o~ma.6 de a.6.6..i..6tênc..i.a têcn..i.ca que 
podem .6e~ pO.6..i.t..i.va.6 no p~oce.6.6o de l..i.be~tação do no.6.6O cont..i.-

10FREIRE, Paulo. Exten.6ão ou Comun.Lcação? R..i.o de Jane..i.~o 
Paz e Te~~a, 1975, p. 57. 
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n e nt e. 

PkimeikO, o~ pal~e~ de~envoLvido~ devem ~e con~ci 

entizak da exi~t~ncia de uma ~ikie de mecani~mo~ que continua 

mente atuam em detkimento do~ pal~e~ ~ubde~envoLvido~. O au

mento da con~cientiza~ão ê 6kequentemente mai~ nece~~ákio de 
vido ao 6ato de que muito~ daqueLe~ que ~e beneóiciam do~ La 

~o~ entke pobke~ e kico~ kakamente ~ão capaze~ di4to. O kom 
pimento de~te di~6akce que ocuLta e~~e~ mec~ni4m04 e a kecu~a 

em endo~~ak quaLquek e~pêcie de opke~~ão deve ~ek o pkimeiko 
pa~~o em dike~ão a nova~ 6okma~ de compkomi~4o. 

-Segundo, a op~ao de apoiak, mL6mo matekialmente, o~ 

pa14e4 onde o povo já adquikiu um cekto contkole ~obke a~ de 
ci~õe4 polltica~ e, pOk ela~ cau4ado, i um e4óok~o que Levaká 
ao kompimento da depend~ncia extekna e da domina~ão in,tekna , 
a de~peito de toda nOkma de pke~4ão ou dióicuLdade.l1 

Em ke~ umo, po demo4 di zek que o~ pkogkama~ de a~~i~
t~ncia ticnica devem ~e adequak a04 inteke~~e~ d04 povo~ kece~ 

tákio~, ao me~mo tempo em que a pakte Onektante deve pkocukak 

apoiak e ~oLidakizak-~e com o pkoce~~o de Libekta~ão de~~e~ PE.. 

.vo~. Como exemplo podemo~ citak o apoio que ve~ ~endo dado 
pelo Con~elho MundiaL de Igkeja~ ao~ povo~ que Lutam peLa ~ua 

Libektação da opke~~ão colonial e kaci~ta. 

11 paka maioke~ detaLhe~ a ke~peito da ajuda e ~oLidakiedade p~ 
com o~ povo~ do Tekceiko Mundo, vek, CAMPOS, Caklo~ - "Aid" 
to the "Thikd WOkld" - The Impo~4ibLe deveLopment. In~titu 

te 06 CuLtukaL Action, Gineve, Vocument 2, 1973. 
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Ap~4 a Segunda Gue~~a Mundial, a educaçio na Ami~i
ca Latina tomou um impul40 4em p~ecedente4 na 4ua ~i4t~~ia 

A unive~4alizaçio do en4ino p~mã~io pa4~ou a ~e~ meta de to 
d04 04 plano~ educacionai~ do continente. Ao ob4e.~vamo4, PE.. 

~im, o atual quad~o educativo do contine.nte ve.~i6ica~em04 a 
exi4t~ncia de um 60440 ent~e a demanda po~ e.ducaçio e o ~eu 

4up~imento. A4 e.4t~atigia4 apontada4 po~ Philip Coomb4 pa~a 

~eduzi~ e4~a4 di6e~e.nça4 4e~iam: la.) ace4~0 unive~4al e ge
ne.~a.e.izado e po~ tempo indete~minado a tod04 aqu~.e.e4 que qu~ 

~e.~e.m ing~e4~a~ no ~i4te.ma e~cola~; 2a.) ace~40 unive~4a.e. e 
gene~alizado e po~ tempo indete~minado a todo~ aque.e.e~ que. in 

g~e4~am no cu~40 p~imã~io ma4, uma 4eleção 4eve~a na pa~4agem 
de.~te nlvel pa~a o~ 4ub~eqUente.~. 12 

/ 

Em ge~al, o~ pa14e4 latino-ame~icano4 e a fndia v~m 

optando pela p~imei~a e4t~atigia. No entanto, tal e~t~atigia 

pO~4ui ~eu lado negativo, ou 4eja, p~oce44a-4e um aumento do 

núme~o de mat~lcu.e.a4, a4 cla44e4 6icam ~upe.~-lotada~ e, muito 
p~ovavelmente have~ã uma queda p~o6unda na qualidade do en~i-

no; 

"E4ta e~t~atigia pode 4ati46aze~ a demanda ~ocial , 
ou pelo men04, apa~ece~ como tal, ma~ a um CU4tO muito alto 
devido a to~~ente de p~ote4tó~ pela alta taxa de eva4io, bai 
xa-qualidade, e o de4pe~dlcio d04 ~ecU~~04 público4".'3 

Quanto a 4egunda alte~nativa, ela 60i pouco u4ada e 
o exemplo mai4 comum no~ i 06e~ecido pela Tanzãnia que, du~a! 

te um longo pe~lodo, utilizou~4e de4ta 4egunda alte~nativa e, 
p04te~io~mente então, implementou a p~imei~a. 

12COOMBS, Philip H. The wo~ld educational C~i4i4; a 4y~tem4 
analy4i4. Ox6o~d Unive~4ity P~e.44, 1968, p. 32-32. 

13COOMBS, Philip H. op. cit., p. 31. 

I 

I 
I 
t 
t 

r 
t-, 

I 
I 
< 

I 
r 
f 

f 

I 
I 

I 



.71 • I 

Na ~egunda alte~nat~va, a educação p~~mã~~a ~e~ve 

pa~a "pene~~a~" o~ ma~~ b~~lhante4 que, po~ ~ua vez, compo~ão 

cla~~e~ ~ecundã~~a4 e un~ve~4~tãh~a4 meno~e~ (e de ma~~ 6ãc~l 

adm~n~~t~ação), e de ma~o~ qual~dade e de ma~~ 6ãc~l manuten-
ção. Po~ out~o lado, uma educação p~~mã~~a é hoje em d~a ~n-

4u6~c~ente pa~a uma melho~ po~~ção ~oc~al e, a~nda po~ c~ma , 
a educação ~ecundáh~a não é ma~4 4u6~c~ente na~ 4oc~edade~ que 

almejam um ~~lho~ 4tatu~ econôm~co. O 4~~tema de exame~ ap! 
na~, apa~entemente, pa~ece ~e~ democ~ãt~co, já que c~~ança~ ~ 

melho~ ~tatu4, melholt al~mentada6 e, que v~v em num me~o cultu 
~al m~6 ~o6~4t~cado, levam g~ande vantagem 6ob~e 04 que não 
d~~põem ~6tO. 

Uma out~a ~azao cont~ált~a a e~ta e~t~atég~a e~tá no 

6ato de que a p~o4pe~~dade de uma econom~a pode ~e~ 6~eada p! 
la c~e~cente ma~~a de ~ub-let~ado4 e 4ub-ut~l~zad04. Uma no 

va opo~tun~dade te~~a que ~e~ dada a e~ta populção. A ~olu

ção encont~ada 6a~ apl~cada na Tanzãn~a, como já d~~~emo~,com 

a comb~nação da6 dua~ e4tJtatég~a4. Ve~ta So~ma, a Tanzãn~a ! 
v~tou que o 6u~gimento de uma p~e4~ão po~ pa~te daquele~ que 
~ve~am ~ua~ opo~tunidade~ ab~uptamente co~tada~, con6o~me ~ 

ta Philip Coomb~.14 

E~~e t~po de anál~~e, que vimo~ 6azendo ne~te Item, 
tem ~ua ~elevãncia pO~4 de~taca a atuação madu~a e ~e6let~da 
da4 auto~dade~ Tanzãn~ana~, que ~oube~am opta~ e, p~inc~pal

mente, muda~ na ho~a ce~ta. Quanto ao n04~O continente,lame! 

tavelmente tal 6ato não ocolt~e, pO~4 o en4~no ap~e4enta d~4 -
to~çõe4, p~inc.ipalmente no c.ampo cconôm~co. 

~ 4ab~do que a educação latino-ame~ic.ana não 4cndo 

74COOI'IBS, Ph;l;~ H "+ 33 ~ ~ ~r ", op. C.{.4., p. . 
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un~ve~~al e g~at~~ta como o é na Tanzân~a, v~u ~u~g~~ um 

te ~eto~ p~~vado que, como todo emp~eend~mento, tem como 
c~pal objet~vo o luc~o. Uma polIt~ca ~e~t~~t~va a nIuel 

má~~o, ~eduz~~~a con~~de~avelmente o a6luxo ao~ nIve~~ ~upe~~ 

o~e~, o que l~m~ta~~a ba~tante o~ emp~eend~mento~ educat~vo~ 

ne~~e~ nIve~~. Oco~~e que, atualmente, a emp~e~a educat~vav~ 
~e de~locando pa~a o n1.vel un~ve~~~tá~~o (que p~opo~c~ona ma~ 

o~e~ luc~o~ e meno~e~ cu~to~ em ~nve~t~mento~ de cap~tal e h! 

mano). Com ~~to não que~emo~ d~ze~ que o ace~~o a e~~e nIvel 
-~e~a no 6utu~o ma~~ l~v~e do que vem ap~e~entamdo atualmente, 

po~ém ~e~ve como um ale~ta a ma~~ uma po~~1.vel d~~to~ção que 
. 75 

po~~ a ~ u~g..t~. 

A Amé~ca Lat~na te~~a a no~~o ve~, dua~ opçoe~ atu 
almente: 19) adota~ como alte~nat~va a p~~me~~a, não a n1.vel 
p~~mã~~o, ma~ ~~m, a n1.uet ~ecundá~~o (equ~valente no B~~~l 

ao p~me~~o c~clo que engloba o ant~go p~~má~~o de qua.t~o ano~ 

ma~~ o~ quat~o ano~ do ant~go 9útá~~0; 29 I uma pol1.t~ca ~nt!. 

g~ada de educação pe~manente juntamente com a pe~maninc~a da 
p~~me~~a alte~nat~va. 

No que ~e ~eóe~e ã p~~me~~a opção, a vantagem ~e~~a 
ma~~ no ~etoJt cu~to~, po~~ a pol1.t~ca nac~onal de educaçã.o co,!! 
cent~a~~a ~ eu~ 9 a~to~ ba~ ~camente na melhoJt~a de~te~ ~ eJLV~ÇO.6 

e t~a~~a, c.omo con.6 eqllinc~a ~med~ata, uma ma~oJt qual~dade do 

en~~no que .6e Jtenlet~Jt~a no.6 n1.ve~~ .6ub~eqllente~. Já a ~egu!!. 

da opção, pode ~o6JteJt uma d~.6toJtção a que no~ Jte6eJt~mo.6 no ca 
p1.tulo do~.6: a tJtan~óo~mação da educação peJtmanente em pá~a

~~.6tema. No entanto, cJtemo.6 que tal pe~~go .6u~ge ma~~ em 6u,!! 

75 d ll-' d . ó . B' o Uma a~ con~eq enc..ta.6 e~te óato veJt..t ..tcou-~e no ~a~..t~, em 
1961, com ext~nção do exame de adm~~.6ão ao .6ecundáJt~o que 
tJtouxe a e~te n1.vel uma enoJtme população e~tudant~l que an
teJt~oJtmente não con.6egu~a alcançá-lo. 



ção de 6alha~ do ~~~tema do que da p~õp~~a pollt~ca a ~e~ a 
pl~cada. Quando 6alamo~ em ~~~tema e~tamo~ a no~ ~e6e~~ ã 
junção de 60~ça~ e ~nte~e~4e~ a ele ~ne~ente~. Se o ~~4tema 

não p~op~c~a a04 4eu~ memb~o4 uma 6lex~b~l~dade de ação e con 

t~ole po~ pa~te do p~blico, ele tende~~, obv~amente, a 4e 4U 

jeita~ ao~ inte~e4~e~ da catego~ia ~ocial dom~nante, que como 
j~ vim04, e a ~e~pon~~vel pela ~ituação de dependência de44e4 
pa14e4 e que ~e ~e6lete no ~~4tema educacional 6alho eX~4ten
te. 

4.4 - 04 dilema4 da ~e60~ma admini~t~ativa no 4eto~ educac~o

nal 

A educação pe~manente na Ame~~ca Lat~na ~u~g~u ma~~ 

em 6unção da~ 6alha4 do 4~4tema 60~mal do que p~op~~amente de 
~ua4 qual~dade~. No entanto, convem nota~mo4, ~4tO não d~m~ 

nu~ em nada o valo~ de 4ua aplicação, pelo cont~á~io, até o 
enaltece. O que quehem04 a6~~ma~, é que ~eu ~u~g~mento, mal 
g~ado ~ua4 "4ual~dade~ ou boa~ intençõe4" I pouco ou nada mod~ 

6~cou o panohama ante~~o~mente eX~4tente. 

O~ ~eu~ ph~mõ~dio~ podem ~e~ detectado~ no Mex~coda 
decada de qua~enta onde ~e ~ealizou uma ve~dade~~a c~uzada p! 
~a o de~envolvimento da vida ~u~al. 

Ma~ a ca~actehZ~tica atual do~ ~e~v~ço~ de educação 

de adulto~ na Ame~ica Latina ~e6ehe-~e ã elevação do ba~xo nl 
vel cultu~al da população, ou ~eja, a al6abet~zação, p~~nc~ -
palmente dev~do ao ~eu 9~ande alcance quant~tativo, ele~ e4 
tão, na I11U~Oh pa~te do~ ca~o~, li9aáo~ ao~ Min~~te~~o~ da Ed!!. 
cação. Em Cuba, po~ exemplo, 60i c~iado o Vice-M~n~~té~~o de 
Educação de Adulto~ enquanto 4ue o Mexico optou po~ uma Sub-

4ec~eta~~a de Cultuha Popula~ e Educação Ext~a E~cola~. 
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Não queAemo~, entAetanto, a6~AmaA que, ~e um pal~ 

obtém melhoAe~ Ae~ultado~ do que outAO~ na ~ua pol1t~ca educa 
c~onal, é pOAque e~te paZ~ po~~u1. uma oAgan~zaç.ão e e~tAutuAa 
m~~ compatZve~~ com e4ta 6~nal~dade. Na veAdade, o exemplo 
lat~no-ameA~cano demon~tAa que a Ae&oAma da adm~n~~tAação e~

colaA em nZvel nac~onal não tem mu~to Aelac~onamento com o 4U 
ce4~0 da~ polZt~ca4 de educação peAmanente, aI ~mplementada~. 

A4 AeóoAma4 que 4e vim e6etuando demon4tAam, apena4, que e~

te4 paZ4e4 e~tão 4e con6c~ent~zando e 4e mob~l~zando a ólm de 
en6AentaA 04 de4aól04 lmp04t04 na apl~cação de uma nova óllo

~06~a educativa. t na 60Ama de ~mplementaç.ão d04 plan04 e 
pAogAama4, na natuAeza do ~eu conteúdo, na validade d04 4eu~ 

objetlv04 e, na coopeAação e paAt~clpaç.ão de toda 4ua cliente 
la, que dependeAã 4eu 4uce440 ou óAaca440. 

Tomem04, como exemplo, a e4tAatég~a adotada n04 E~ 

tad04 Unld04 no 4etoA de educação de adult04. Uma agincla ~e 
ml-goveAnamental, ~4tO é, apoiada 6~nance~Aamente pelo gove! 
no óedeAal, 6undaç.õe4 públlca4 e pA~vada6, e a6 gAande4 lndú! 
tA~a6, 4e encaAAega da pollt~ca no 6etoA: é a "National Cen 
teA ÓOA Ll6e Long Le.aAn~ng". Cabe ao gove.Ano e a4 oAgan~za -
ÇÕe.4 públlca4 e pA~vada6 aval~aA e. Ae.comendaA pAogAama4 que 
4eAão, ap56 a anãl~6e da4 pA~oA~dade6, ~mple.mentado6. E46e4 
pAogAama4 pAocuAam 4eAv~A a ma~6 vaA~ada cl~e.ntela p044lvel~ 

acoAdo com a6 nece.44~dade6 6unc~ona~6 d04 me.6m06. Além dl460, 
a ag inc~a ~n 6o:n.ma pe6 q U~4 adoAe4, admú1l.~tAadoAe.4, p'W6e-MoAe.~ . e6 

peclallzado4 em educação de adulto6. 16 

Que conclu4õe.6 pode.mo6 t~AaA d~640? Ve.m04 que. 04 
-aAea 

16UNESCO. "Repolllt.4 6Aom membeA 4tate6: U.S.A.". Conve.Agen

ce, TOAonto, vol. V, nQ 1, 1972, p. 37-43. 
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de educQção pe4mQnente ~QO e~tQbe!ecido~ pe!o gove~no e pe!Q~ 
o~gQnizQç~e~ p~b!icQ~ e p~ivQdQ~, que, tQmbim e~tQbe!ecem Q~ 

p~io~idQde~, e!egem Q c!iente!Q, c~iQm Q~ ~UQ.6 nece~~idQde~ e 
in60~mQm Q~ pe~~oQ~ vútcu!QdQ~ QO ~e,to~ dQ ~UQ evo!ução e e~

t~QtégiQ.6 6utu~Q~. Em out~Q~ PQ!QV~Q~, Q c~pu!Q encQmpQ PQ~Q 

~i, o pode~ de decidi~, c~iQ~, imp.teme.ntQ~ e inóo~mQ~ o p~b!~ 

co c!ie.nte.. Não ~e. ob~e~vQ Qqui umQ pa~ticipação e6etivQ do 

me.~mo e. ne.m 0.6 temQ.6 p~OpO.6to~ .6ão objeto de. uma di.6cu.6.6ão e 
!iv~e de.bQte. de .6ua PQ~te.. E~te é o ~e.6u!tado p~âtico dQ 
"GQ!Qxy Con6e~ence" Q que no~ ~e6e~imo~ no inIcio de.6te CQpl 

tu!o. E é e~te tipo de ~eóo~mQ que e~tão P~ocu~Qndo t~Qn.6 

p!QntQ~ PQ~Q Q Amé~iCQ LQtinQ. 

4.5 - A~ Expe~iênciQ~ e.m execução 

A e.duCQção pe~manente tem .6ido, Qté Qgo~Q, con.6ide

~QdQ como um 6Qto~ ma~gina! na.6 poLltica~ e.ducativa~ gove~na

mentai~ do~ PQI.6e.~ !atino-ctme~icaHo~, pa~ticu!a~me.nte. no que 
diz ~e.6pe.ito ao.6 ~e.to~e~ mai~ de~&avo~ecido~ da popu!ação. 

No que .6e ~e6e~e ao~ di~po~itivo~ !egai.6, meio~ o~ 

çamentâ~io.6, a di~ponibi!idade de. ~ecu~.6O~ humano~, e~te.6 têm 
~ido, na maio~iQ do.6 ca~o~, e.6CQ.6~O.6 pa~a ate.nde.~ a e.~tQ moda 
!idade. e.ducativa de. que. o continente tanto ne.ce.~.6ita. Muita~ 

ve.ze.6, inc!u~ive, e.~ta ~ituação e~ta em cont~adição com 0.6 
11 

po~tu!ado~ exp~e~.6Qdo.6 pe!o.6 vã~io~ gove~no~. 

Temo~ ob.6e.~vado, contudo, que Q~ expe~iênc.ia~ do.6 

Mini.6té~io.6 de Educação em maté~ia de Educação de. Adutto~ têm 
~e o~ientado, ~ob~e.tudo, Q ate.nde~ Q e~~QdicQção do QnQ!óQbe-

71CENVOC - "LQ p.tQni6ic.aci5n, uma exigênc.iQ impo~te~gQb!e" 
Conve~gencia, To~onto, vo!. VI, nQ 3 e 4, 7913, p. 18-84. 
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ti.6mo e. "e.m muLto pOUCO.6 ca.6oé a óoltne.ce.1t ée.ltviço.6 de. .6e.gui -
me.nto e.m dióe.lte.nte..6 nZve.ié e./ou de. 1te..6po6ta a e.xigência.6 con 

CIte.ta4 da .6ocie.dade. e.m mudança. A i6to êe. aCIte.éce.nta o aglt~ 

vante. de. que. a mrúolt.i.a do.6 pltogltama-6 não te.m éido plte.Viétoé em 

6unção de. motivaç~e..6 e. lte.que.ltime.nto.6 da clie.nte.la e.m pot~nci

al e. da.6 polZticaé de. de.ée.nvolvime.nto, êe.jam e..6éa.6 globaié ou 
p altci aié" • 1 8 

A "luta contlta o analóabe.tiémo" 'oi a pltime.ilta cam 

panha conclte.ta de. e.ducação de. adulto é pO.6ta e.m pltãtica na Amê 
Itica Latina. Oé pltogltamaé, na ma~olt~a dOé ca.604,incoltlte.m num 

e.ltlto plto6undo, pO~.6 coné~de.ltam o anal6abe.tiémo como algo a 
.6e.1t culta do e. não o inte.ltplte.tam na .6ua veltdade.ilta dime.néão,co~ 
601tme. jã no.6 1te.6e.ltimOh no te.ltce.~ItO capItulo. Ne.éte. ée.ntido , 
v e.m Oé que. e..6.6 e..6 pltog Itam aé de. "com b ate. ao anal6 ab e.tiém o" 6 o Itm am 

o e..6pIltito de. "cltuzada" e. vãltia.6 ~n.6tituiç.õe..6 como, o magi.6tê 
Itio, o e.xéltcito, a uni v Q..ltê idade., a ~glte.j a, e.tc. é e. lanç.am "a 
luta". 

Em 1947 na.6Ce.u e.m Sutate.nza, Colõmbia, a e.êcola Ita 

dio6õnica patltocinada pOIt oltganizaçõe.ê Ite.Ligiohaé. Re.ce.be.u o 
tItuLo de "Acciõn CuLtultaL Populalt" (ACPOI e. 6unciona median

te. e.mié.6õe..6 de. Itãdio diltigida.6 a pe.quenoé gltupO.6 de. campone. -
.6e.6 lte.unido.6 em toltno de. um Itece.ptolt. Hoje, a ACPO con.6titui 

um .6i.6te.ma de. e.mi.6.6olta.6 com mai.6 de 650 k~Lowaté de. potência. 
O pltogltama e.6ta diltigido ã.6 ãlte.a.6 ItUltai6 e. apLica pltincIpioé 

de. educação óundame.ntaL ~nte.gltaL que .6e conce.ntltam e.m cinco 
" n o ç Õ e..6 " : .6 a ú. de, al 6 a b e to, It ú.m e It o, e. c c H o m ~ a e. .t It a b a L h o e. , e.é 
piltituaLidade.. O gove.ltno outoltga uma ~ubve.nção a ACPO. 

Ve.poi.6 de qua.6e tltinta ano.6 de. tltabaLhoé 4e.guidoé , 

18CENVOC .~ - o p • c.(,.{... 
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n;o no~ paAece que a 6ituaç;0 do campe6inato colombiano tenha 
obtido uma mudança pAo6unda. Na Colômbia, podemo~ con~ideAaA 

como anal6abet06 6uncionai6 80% da 6ua populaçio ji que e~~e6 
pAogAama6 da ACPO, nio dUAam quat~o an06. O goveAno em 1970, 

tentou Ae~olveA paAcialmente o p~oblema, e6tabelecendo uma 

60Amaç;0 aceleAada de cinco peAZod06 em cinco me6e~ cada um , 
ao té~ino d06 quai~ podeAiam ~ecebe~ o ceAti6icado de educa
ç;o pAimã~ia completa. 

O método da ACPO 6e di6undiu Aapidamente pOA outA06 

paZ~e6 da AméAica Latina. Na Guatemala 6unciona a FedeAaci5n 
Guatemalteca de ES cuela6 Radio 6ônica6, com quatAo pAogAama6 ; 

ca~telhanizaç;o, educaç;o de ma~6a6, al6abetizaçio integAal e 
educaçio p~imãAia. Ainda, a tItulo de exempli6icaç;o, pode~! 
m06 citaA a6 "E6cuela.ó Radio6ônica.ó de Santa MaAia de Santo 

CeAAo, La Vega, Rep~blica Dominicana; o In6tituto Cent~oame 

~cano de Exten~iôn de la CultuAa (ICECU) de San J06é da C06 
ta Rica, etc •. 19 De uma 60Ama ou de out~a, podemo~, ainda,en 

cont~aA vaAiante6 de.óte método 6endo aplicado6 no BAa6il, Pe 
Au, Venezuela, Equado~ e BolZvia. 

E.óte 6i.ótema de educaçio, at~avé6 do ~idio, paAtiu 
de uma ce~ta concepcio mãgica da6 onda6. "Sua po pulaAidade 6e 
ba6eou na evidincia de que a tecnologia mode~na, quando e6tã 
bem utilizada pelo homem, pode ~e6olve~ 06 p~oblema~ do .óubde 
6envolvimento. AcAeditava-6e que a6 onda6 heAtziana~, ao 6~ 

p~imi~ a.ó di6tâ.ncia~ e ao peAmiti~ que o me.ótAe .óe. multipli -
ca66e pa~a depo.óita~ n06 anal6abet06 O.ó conheciment06 bi.óico~ 

da 60ciedade vigente, ~e60lve~iam o p~oblema da nio-e6colaAi
zaçio e, po~ i660 me6mo, 6e .óoluciona~ia o p~oblema do ~ubde-

6envolvimento".20 

19UNESCO. "A6pecto6 Relevante6 de la Educ.aciôn de Adult06 en 
Amé~ica Latina". E ducado~e6, Bueno.ó Ai JLe6, n9 9 9, maio / jullho 
1973, p. 243-270. 

20INVICEP. -"La educaciôn popula~ en Ame.~ica Latina - G~ande6 
co~~iente~ ideolôgico.ó". Conve~gence, TOAonto, vol. lV,nQ 4, 
1971, p. 45-54. 



A~ e~cola~ ~adio65nica~ pecam po~ ~e ba~ea~em na cm 

cepçao ve~tical e "bancá~..i.a" da educação. O~ educando4 não 
-podem dialoga~ com o ~ecepto~ e o mon..i.to~ e, apena~, um 6..i.m-

ple6 guia, ~em nenhuma 6o~mação educativa. 

A educação p~op..i.c..i.ada pela ACPO p~etende ~e~ neut~a, 
ou ~eja, não p~ocu~a int~omete~-~e na polZt..i.ca. Oco~ne, no 
entanto, que não exi~te uma educação neutna. Toda educação 

tem 6ua ..i.deolog..i.a, ~eja e6ta pnoo6e~~a ou 6ecneta. No ca~o 

Colomb..i.ano, ve~..i.6icamo4 que e~ta neut~al..i.dade t~ouxe, apena~, 

a manutenção do "~tatu4 quo", já que a 6ituaçio 60cial do p~ 

vo camponê~ colomb..i.ano, pouco mudou ne6~e~ qua~e t~inta ano~. 

Pa~a que 0.6 pode~0606 me..i.o6 do "ma66 med..i.a" p066am 

te~ 6ua ut..i.lidade no campo educac..i.onal, 6az-~e nece4~á~io que 

06 p~og~ama.6 ~ejam e6tabelec..i.do.6 em ba6e.6 democ~át..i.ca.6 e POp! 
lane6. O povo que 6e ut..i.l..i.za de 6eu~ ~e~v..i.ço~ deve pa~t..i.c..i. -

pa~, em toda.6 a.6 6a6e.6, de.6de a elabo~ação, ã t~an6mi.6.6ão e 
~ecepçao. Em 6 uma, 0.6 .6 e~v..i.ço.6 de um p~og ~am a ~ad..i.o 65 n..i.co d~ 

vem .6e~ ..i.deal..i.zad06 de mane..i.~a a pe~m..i.t..i.~ o 6eu u~o de 6o~ma 

h · l d' l-' 21 o~zonta e ~a og~ca. 

A .6ituação do anal6abeti.mo na Ami~..i.ca Lat..i.na pouco 

mudou apõ6 a "Zo..Gue~~a Mundial, con6o~me comp~ovam 0.6 núme -

~0.6. Segundo a UNESCO, a ..i.ncidênc..i.a do anal6abet..i.6mo na Ami 
~..i.ca Latina e Ca~..i.be, e~a de 42,2% em 1950, e~olu..i.ndo . pa~a 
33,9% e chegando em 1910 a 23,6%, pana pe660a6 ac..i.ma de 15 

ano.6. Em núme~o ab60lut06 temo4 o.6egulnte: em 1950 06 anal 
6abeto.6 .6ão 40.900.000, em 1960 pa~60u a 41.200.000 chegando 

21INVICEP. op. c..i.t. 
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ga.ndo em 1970 a. 38.600.000. Con~.i.delta.ndo que ne.6ta. ãltea. a tE:, 

xa de clte.6c.i.mel1to demogltãá.i.co é ba.6tante. a.lta, o lte.6ulta.do pa 
Itece ~elt um pouco alentadolt. Ma.6, conáoltme aó.i.ltma um e~tudo 

da UNESCO, o mélt~to da. detenção do analáabet.i.~mo e.6ta expl.i.cE:, 

do na áoltte expan~ão de matltlcula.6 no ~.i..6lema e.6colalt tltad.i.c.i. 

onal. 22 l.6to .i.nd.i.ca que 0.6 pltogltama.6 a~~.i..6temãt.i.co~ de educE:, 
ção de adu.ito.6 devem .i.nc~d.i.1t ~oblte aquel~.6 peh~oah analáabe -

ta.6 com ma.i.~ de 15 ano.6, enquanto que ao ~.i..6tema e~colalt tlta

d.i.c.i.onal cabelt~a ab~oltvvl. a população com idade ináeltiolt a e,! 

ta. No entanto, i~to não ocoltlte devido ao óato de o ~.i.~tema 

e~colalt tltadicional ~elt incapaz de ab.6oltvelt toda a . ppputação 
e.~cotaltizãvel com meno.6 de 15 ano~. 

Vejamo.6 agolta um exemplo que no~ é áoltnecido pela 

Amêltica Centltal. 23 E.6~a Itegião po~~uZa em 1970 uma população 
de 16.428.000 habitante~ e develtã telt em 1980 uma população de 
22.800.000 habitanteh. Va população to.ta.e. em 1970, temo~ 46,5% 

com meno~ de 14 ano.6. A população Itultal vem declte~cendo no~ 

~ltimo~ vinte ano~: em 1950 elta de 73,1% em 1960 pa~.6Ou a 

63,5% chegando, em 1970, a 56%. O .6etolt a.gltZcola Iteplte~entou 

em 1970, 37% do P.N.B. e 90% da.6 expolttaçõe.6 (caóé, banana 

açucalt, cacau e algodão, .6ão 0.6 plt.i.nc.i.pa.i4). Ehte hetOIt ocu 

pava., no me.6mo ano, 75% da população economicamente ativa.. 

No que .6e lte6elte a. .6~tua.ção e.6colalt, velti6icou-.6eq~ 

em 1963, de 75 a 80% da.6 pe.6.6oa.6 com mai.ó de 15 ano~ nunca ti 

nham a.tingido a 4a. • .6éltie. pltimãltia, .6eja pOIt evahao, ou pOIt 

nunca teltem ido ã. e.6cola. Segundo 0.6 plano.6 goveltnamentai.6 em 

v.i.gOIt, e.6pelta-óe que ehóa taxa ca~a pa.lta 50% em 1980, o que 

22UNESCO, op. c.i.t. 

230 " . d d . I- P - C + R; ~ pa-<..6e.6 con.6-<. elta 0.6 .6a.o Oh óegu-<.tt-1.e,f,: ana.ma., Oh-1.a ~ 

ca., El Salvadolt, Hondultaó, Nicalta.guã e Gua.temale. Ocupam ~ 
- 2 ma altea de 422.812 km . 
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- -nao e, ev~dentemente, uma taxa mu~to ot~m~6ta. 

06 gove~no~ da ~eg~ão c~~a~am um pã~a-6~6tema de 
educação de adulto~ e v~ncula~am-~o ao~ ~i~tema4 nacionai4 de 
educação ante~io~ente exi4tente~. Cada Min~4te~io da Educa
ção po~~ui um Vepa~tamento de Educação de AduLt04 (EVA) com ~ 
pouâ.ncia ~gual ao d04 OUt~04 depa~tament04. O p~incipal cu~ 
40 06e~ec~do e o de Fo~ação Humana que comp~eende CU~404 de 
in60~mação 4ob~e cond~çõe4 de t~abalho, da4 coope~ativa4, da 

plani6icação 6amilia~, da4 a440ciaçõe4 p~o6i44~onai4, etc •• 04 
educado~e~ da Ame~ica Cent~al devem 4e~ capaze4 de anali4a~~ 
exig~ncia4 6oc~ai4 a 6im de pode~em e4tabelece~ 04 p~og~ama4 

de capacitação 6uncional, onde a al6abetização e vi4ta apena4 
• • • o 24 como um pa440 ~n~c~a~. 

Que deduçõe4 podem04 ti~a~ do que vem oco~~endo na 
Ami~ica Cent~al? Em p~imei~o luga~ ve~i6icam04 que 04 educa

do~e4 loca~4 inco~~e~am num e~~o 6undamental ao t~an46o~ma~em 

uma atividade, que po~ de6inição i a44i4temãtica em pã~a-4i4-
tema. Em 4egundo luga~ vem04 que a4 meta4 4ão de in60~mação e 
não de 6o~ação, ou 4eja, p~ocu~a ape~6eiçoa~ a 4ituação -40-

cio-econômica atualmente exi4tente ne44e4 paZ4e4 com o intui
to de obte~ mai4 lUC~04 no come~cio inte~nacional at~ave4 do 
Me~cado Comum Cent~o Ame~icano (~!CCAJ. E4ta i a tZpica poll
tica de inovação con4e~vado~a onde 4ão 04 educado~e4 que ana
lizam a~ ex~g~ncia4 40ciai4 d04 4eu4 paZ4e4. A Ami~ica Cen 

t~al inco~~e no e~~o de e4ta~ ainda vivendo uma 6a4e ag~o-ex
po~tado~a, quando pode~ia obte~ maio~ integ~ação ~egional a 

t~avi4 da p~omoção de um ~eto~ ~ndu6t~ial de t~an~6o~mação 
Em te~ceiAo lugaA, vemo~ que o ~i4tema t~ad~cional exi~tente 
dent~o de uma ~ealidade ag~o-expoAtadoAa io con4eguiu em 1963 

2 4VEPI ENNE, AlbeAt. "Reali~ation~ e.t tendance6 de l' iducation 

de4 adulto~ em Ami~ique Cent~ale". Conve~gence, TOAonto,vol. 
VI, nQ 3 e 4, 1973, p. 85-90. 
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e~cola~iza~ de 20 a 25% de ~ua populaç~o com mai~ de 15 ano~. 

Como pode~emo~ ~upo~ que um p;~a-~i~tema integ~ado ao ante~i

o~ e, ~06~endo de ~eu~ me~mo~ de6eito~, po~~a muda~ uma ~itu~ 
ç;o ~u~gida dent~o de um contexto ~5cio-econ~mico e~pecl6ico 

que ~e p~etende mante~? 

A educaç;o ext~a-e~cola~ na Amé~ica Latina ap~e~en

ta t~i~ g~ande~ co~~ente~ ideol5gica~. A p~imei~a, mai~ co 
mum e a~~aigada, vincula a educaç;o com di~eito un.i.ve~~al dch 

homen~ e a ~ua plena ~ealizaç~o no te~~eno da cultu~a. A edu 
caç;o é tida como boa po~ 6i ~5 e ~ecebe um 60~te acento t~a 

dicional. A in~tituiç;o que ~e~ponde, de 60~ma mai~ gene~ali:. 
- -zada, a e~ta concepçao e a e~cola notu~na pa~a adulto~. 

A 6egunda co~~ente que vem ~u~9indo ultimamente é 
de natu~eza economici6ta. Pa~te do p~incIpio de que o de~en

volvimento econ~mico é uma da~ mai~ ~~gente~ nece~~idade~ da 
~egi~o e, po~tanto, a capacidade técnica pa~a alcança~ maio

~e~ nIvei~ de p~oduç~o e p~odutividade é indi~pen~;vel. Ne~ 

ta co~~ente apa~ecem o~ cu~~o~ de al6abetizaç~0 6uncional e 
6o~maç~o p~o6i~~ional pa~a t~abalhado~e~ u~bano~ que pode~io, 
depoi6 de 6o~l1Iado~, ~eltem ab~o~vido~ pelo me~cado de t~abalho. 
E~te tipo de en60que é mai~ 6~eqUente em pal~e~ com um ~eto~ 

indu~t~ial em expan~;o, como o B~a6il, A~gentina, México, Ve-
... 

nezuela, Col~mbia e Chile, pltincipalmente. E~ta co~~ente e 
ba~tante in6luenciada pela teoltia da mode~nizaç~o, que anali

zam06 no capItulo t~i6. Sua6 p~opo~iç5e~ em maté~ia educati

va vi~am ã ~upeltaç;o do at~a~o cultu~al pela adoçio de técni

ca6 e conheciment06 con6ide~ad06 mode~no6, at~avé~ do qual, o 

homem, ante~ um maltgillal, pa~6a a 6elt pltodutolt e con6umido~ • 

O ~i~tema de valo~e~ em que 6e ba6eia e6ta co~~ellte é aquele 
d06 pal~e6 dominante6 pelttencente6 ao P~imei~o Mundo. 

Finalmente, a te~eei~a coltltente paltte do p~incIpio 

de que a6 mM6a~ n;o e6 colaltizada6 da Améltica Latina n;o pa~-
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ticipam da vida econômica, pot1t~ca, e ~ociat, po~que ~eu nZ 

vel educac~onal é baixo. A educação pa~a e~ta camada ma~gin~ 
lizada é vi4ta como um ~mpe~ativo de o~dem ~oc~al. A meta a 

4e~ alcançada i educa~ o adulto pa~a que ele pa~tic~pe em me 
tho~e4 cond~çõe4 pO~41ve~4 d04 r~oce~406 de mudança 4oc~al.2! 

A ~óe~ença óundamental ent~e a 4egunda co~~ente e 
a te~cei~a e~ti no homem. Na 4egunda v~~ão, o homem é p~ep! 

~ado pa~a 4e adapta~ ~ ~udança que i ~mpo4ta pelo 4eto~ dini

mico da 4ociedade. Na te~ce~~a v~4ão o homem é p~epa~ado p~ 

~a atua~ no p~oce44o de mudança como ato~ e c~~ado~. 

o p~inc~pal te5~~co de4ta co~~ente, também conheci
da como p4ico-4ocial, é o educado~ b~a4~le-t~o Paulo F~e-t~e que 

a po~ em p~it-tca no B~a4-tl, Chile e, atu~lmente, na Tanzinia. 
E44a4 ~dé-ta4 também 6o~am ut~l~zada4 em ce~ta4 m-t44ôe4 cultu

~a~4 meX-tcana4 e pelo INVICEP, na BolZv~a. A validade e a 4U 

pe~io~-tdade de4ta co~~ente 4ob~e a4 out~a~ é que ela e4tã ba 

4eada na v-t~ão da ~novação c~-tado~a e, p~etende óaze~ do ho
mem o ~uje~to l-tbe~tado~ de 4ua depend~nc-ta hi4t5~ica. 

Seu método educat~vo pa~te da v~~ão dial5gica da e 

ducação em opo~-tção ~ educação bancã~~a onde o~ -tn4t~uto~e4 

"enchem" 4 eu.6 aluno~ de conteúdo4 edtlCat~vo4 al-tenante.6. 

A educação do t-tpo P4-tco-.6oc-tal p~opo.6ta po~ Paulo 
F~ei~e tem 4ua validade no atual momento h-t4t5~ico v-tv-tdo p! 

la ~oc-tedade lat-tno-ame~-tcana onde nova4 cond-tçôe4 ex-t.6tenc-t
a-t.6 vão 4e -tmpondo. Ea4a nece4.6~dade de uma nova p~ãt-tca edu 
cat-tva é deatacada po~ Ka~l Mannhe-tm que a44-tm 4e exp~e~~ou a 

25 UNESCO, op. c-tt. 

1 
1 
I 

I 
t 
! 
I 
í 

! 

! 
~ 
I 
1 

I 
! 
j 

I 
I 

I 
i 
f 
f 
t , 
I 

I 
f 
! 
I 
I 
! 

l 
f 
I 
t 
! 
~ 

f 
f 



.83 • 

JteIJpeito: "/.IaIJ em uma IJociedade na qual aIJ muda.nç,a.IJ ma.iIJ im 

pOJttanteIJ IJe pJtoduzem poJt meio da delibeJtaç,~o coletiva e onde 
aIJ JtevaloJtizaç,~elJ devem baIJeaJt-IJe no conlJentimento e na com -
pJteenIJ~o intelectual, IJe JtequeJt um IJiIJtema completamente novo 

de educaç,io; um IJiIJtema que concentJte 4uaIJ maioJtelJ eneJtgiaIJ 
no deIJenvolvimento de nOIJIJolJ podeJtelJ intelectua.i6 e dê lugaJt a 

uma eIJtJtutuJta mental ca.paz de JtelJiótL'tao pêlJo do ceticiIJmo e 
de 6azeJt 6Jtente a.OIJ moviment06 de panico qua.ndo óoe a. hoJta. do 
deIJa.paJtecimento de muitolJ dOIJ nOlJlJOIJ h~bit06 mentaiIJ".26 

o método Paulo FJteiJte de al6abetizaç,io tem IJua uni 

dade no "ciJtculo de cultuJta" onde lJe Jteunem em Jtelaç,io dialo

gal educadoJtelJ e educandolJ. "O cooJtdenadoJt (ou 6 ej a, o. meIJ 
tJte) ajuda aOIJ adultolJ a analizaJt a óituaç,~o Jteal em que vi

vem e, com apoio em palavJtalJ geJtadoJtaIJ deJtivadalJ deóta lJitua

ç,io pJtoblem;tica, conduz (w pJtoceóóo de domlnio da leituJta e 
da eócJtita com uma metodologia analltica 6intética".27 Eóte 

tipo de aç,~o educativa é conhecido óob o nome de conlJcientiza-
-ç,ao. 

No clJtculo de cultUJta, Oó alunolJ em Jteuni~eIJ peJtiõ
dicalJ com 06 gJtupOIJ de entJteviótadoJtelJ, elJcolhiam e enumeJta -
vam OIJ pJtoblemalJ que gOlJtaJtiam de veJt debatidolJ em aula. 

POJt ex.emplo, a palavJta "6avela", e.6colhida entJte 0.6 

alunolJ que nela habitavam lJuJtgia como palavJta geJtadoJta. AIJ-
óitn eleó além de lJe intJtoduziJtem naó 6amlliaó 60nêmicaIJ 6a, ve, 
la, 60JttnadoJtaIJ da palavJta 6avela, eleó dilJcutiam outJtOIJ alJlJun 

toó vinculadoó a. lJua IJituaç,~o Jteal, como pOJt ex.emplo, habita
ç,~o, a.limentaç,io,velJtu~Jtio, óa~de, educaç,~o, etc •. 28 

26MANNHEIM, KaJtl. - ViagnõIJtico de NueótJto Tiempo, p. 31-32 ; 

apud, FJteiJte, Paulo; - Educaç~o como PJt~tica. de LibeJtdade -

Rio de JaneiJto, Paz e TeJtJta, 1974, p. 88.89. 

27 UNESCO, op. c~t. 

28 --FREIRE, Paulo. - Educaiao como PJtatica de LibeJtda.de, op.cit. 
veJt eópecialmente p. 1 5 e IJÓ. 
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teAAeno da al6abetizaç~o podemo~ citaA o Plano Nacional de Al 

6abetizaç~o (PNAI do Mini~téAio da Educaç~o e CultuAa e 

óoi extinto apo~ a golpe milita~ bAa~ileiAo em 1964. No 
que 
Chi 

le, dUAante o goveAno democAata-cAi~t~o de EduaAdo FAeiAe,6oi 

cAiado o Plano de Educaç~o em Ma~~a que pAo~~eguiu no goveAno 

Allende até ~eA extinto em 1973, apo~ ~ua queda. Ne~te paZ~, 
-o pAogAama teve muita Aeceptividade em aAea~ onde ~e 6azia a 

Ae60Ama agAáAia. O Plano atuava em convênio com a COApo~acion 

de la Re 6 OAma Ag lLálLia. O~ cuA~ o~ eAam mini~ tAado~ ao~ campo
ne~ e.6 que elLam tlLabalhadolLe.6 a~.6 alalLiado~ ante.6 da lLe Ó OlLma. A 
po~ a de~aplLoplLiaç~o da.6 teAlLa~ do~ glLande~ lati6undiálLio.6,o.6 
campone.6e.6 .6e tOlLnavam a~~entado.6 pOIL um pelLZodo de tlLê.6 ano~ 

apo.6 o~ quai~, lLecebiam a telLlLa, em de6initivo. Ne/lte pelLZo
do de "a~/l entam ento", 0.6 campo ne~ e~ elLam i~ ntlLu1.do/l em técni
ca~, n~o ~o de al6abetizaç~o, ma~ também plLo6i.6~ional, e, lLe
cebiam uma valLiada a.6.6i/ltência pOIL palLte do govelLno. 29 

Na BolZvia, o plLoglLama educacional p~ico-~ocial, 6~ 

cou a calLgo do INVICEP (In/ltituto de Inve.6tigacion CultulLalpa 

lLa Educacion PopulalLl. 

O INVICEP palLtiu do plLinc1.pio de que a te.oAia da 
de.6colalLizaç~o plLopo~ta pOA Ivan Illich telLia glLande plLoveito, 

ca~ o 6 o~~ e aplicada em lLegiõ e~ o nd e a populaç.~o n~o e~ tá int! 
glLada ao ~i~tema educacional. Na BolZvia, 70% da populaç~o ~ 

dulta n~o ~abe lelL nem e~clLevelL e, a maiOIL palLte de~te~, peA
tence ao~ glLupo~ ~ocio-cultulLai~ indZgena~ Quechua e AymalLa~O 

29FREIRE, Paulo. Aç~o CultulLal palLa a LibelLdade. Rio de Jane~ 
AO, Paz e TelLlLa, 1976, p. 61. 

30 A BolZvia po~~uia em 1975 uma populaç~o e/ltimada de 
5.410.000 habitante~ a.6~im dividido: 54% de lLaça ind1.gena , 
31,2% de me~tiço.6 e 14,8% de blLanco~ de de.6cendência~ e.6pa
nhola. EntlLe o~ indZgena/l, 1.000.000 6alam o quechua,600.000 
6alam o AymalLá e 150.000 outlLO~ dialeto~ e lZngua~ abolLZge
ne~, Fonte: Almanaque mundial de 1976. Panamá, EditolLial Amé 
ILica S.A., p. 726. 
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O~ l.nd..i..o.6 bol...i..v..i..ano.6 pQ:lltencem, plt..i..n.c..i..palm ente, ao.6 
camponi.6 e m..i..ne..i..llo. 

• g s. 

. 4etalle.6 

Ciliado em 6..i..n.6 de 1969, na c..i..dade de 0IluIl0,oINVICEP 
e.6tabeleceu um pllogllama educat..i..vo palla 0.6 l.nd..i..o.6 Aymalla, deno 
m..i..nado de V..i..naJ1l..i..zaç.ã.o Cultullal. 

E.6te pllogllama pallt..i..u do pll..i..nc1.p..i..o de que a cultUlla 
Aymalla ê uma cultulla dom..i..nada pela cul.tulla 06ic..i..al dominante 
do.6 bllanco.6 oc..i..dentalizado.6, ma.6 não ella ab.6Ollvida pOll ela 

Palla o INVICEP, o lle~ultado da penetllaçã.o e.6col.all no meio in
dIgena (onde ela .6e vell..i..6..i..cou) tllouxe como con.6eqdincia do..i...6 

6ato.6: 7g) o .6..i..~J:tema, pOll .6ell .6elet..i..vo, CIl..i..ou uma elite 1n6;{ 
ma entlle 0.6 numeIlO.6O.6 aluno.6 de oll..i..gem l.n.d..i..a que .6e integllou 

ã. cla.6.6e dominante ullbana; 2g) pltOpollc..i..onou uma dO.6e mlnima 
de conhec..i..mento.6 livlle.6co.6 ã. ma..i..oll..i..a do.6 aluno.6 ..i..nd1.gena.6 e 
"allllan cou- 0.6" v..i..olentam ente de .6 ua cul.tulla tllan.6 6 ollmando - 0.6 em 
mallg..i..na..i...6 ..i..ntegllado.6 ao plloletall..i..ado ullbano (ind~.6tll..i..a na.6cen 
te) e m..i..ne..i..llo. 

-O INVICEP pltOCUlla llevaloll..i..zall a cultulla aymalla em-
plleendendo .6ua ação atllavé.6 de um d..i..álogo com o povo e elabo
llada na .6ua plláx..i...6 d..i..áll..i..a. A cultUlla aymallá, embolla tenha .60 

61l..i..do um v..i..olento plloce.6.6o de al..i..enaç.ão pOIl pallte da cultulla 
dom..i..nante, não o 60..i.., pOllêm, de óOJt.ma ab.6ol.uta. Seu método e 
ducat..i..vo .6e ..i..n.6p..i..lla da.6 mot..i..vaçõe.6 ConClleta.6 e da.6 nece.6.6ida
de.6 e.6pecI6..i..ca.6 da cultulla da população aymallá" 37 

A educação pellmanente na Améll..i..ca Lat..i..na aplle.6enta 
uma gllande d..i..vell.6..i..dade de pllogllama.6 e objet..i..vo.6 como temo.6 vi.6 

31INVICEP. - "La V..i..nam..i..zac..i..õn CuLtUllal.". Convellgenc..i..a, TOllon

to, Vol. VI, ng 2, 7973, p. 28-44. 
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to ne4te capItulo. Seu 4u~gimento e 4ua implementaçio vem 4e 
e6etuando, pkincipalmente, atkavi4 de pkog4ama4 que 4i~vam ao 

combate do anal6abeti4mo e, em menOk e4cala, a pkogkama4 de 
in4tkuçio ticnico-pk06i44ional e de 4upl~ncia (em e4pecial a 

nlvel p4im~kiol. Veki6icam04, tambim, que 04 Mini4ti4i04 de 
Educaçio de44 e4 pal4 e~, de uma 60kma ou de outka, "'ampl~a4am 

4ua4 e4t4utu4a4 com o ~ntú~to de 4e apa4elha4em, de 604ma e6! 
~va, paka atua4 ne4te novo éeto4. Alim d~44o, vã4~a4 o4gan~ 

záçõe4, pã4a-e4tata~4 e p4ivadaé, 4e enca44egam, de uma 604ma 

ou de out4a, de alguma at~v~dade v~nculada ã educação pe4ma -
nente. Quanto ã pa4t~c~pação pOPula4, ela exi4te em um pequ! 
no g4au e onde éeu deéenvolv~mento 60i mai04, v~m04 que a ex
pe4~ênc~a 6o~ cOktada ab4uptamente. 

A expeki~ncia lat~no-amekicana demon4t4a o que a6~~ 
mam04 ante4i04mente, ou éeja, a 4e60kma adminiét4ativa que 
vem é064endo Oé Siétemaé Nacionaié de Educação da 4egião, po~ 

co ou nada podem 6azek ée nio ée ope4am, independentemente de 
éua ckiaçio, out4a4 mudançaé éociaié pko6undaé. Oé Siétemaé 

Nacionaié de Educaçio éão pa4te integkante da eét4utu4a daé 

éociedadeé onde eleé exiétem e, pOk con4eguinte, nio podemoé 

mudak 6undamentalmente um aépecto êem toca4 nOê outkOé. Me4 
mo p04que, êem uma t4an4604maçio ampliada da eét4utu4a da éO

ciedade como um todo, nenhuma t4ané6okmaçã.o da e4tkutu4a edu 
cacional pode éek kealizada, e. quando ela anonte:oc não pa.6éa de 
uma me4a inovaçã.o coné e4vad04a. T am b im devemoé acke4 centa4 

que p04 m aié pkO 6undaé que é ej am aé mudan çaé 4e4 ultanteé do 
4ukg~mento da educação pekmanente, elaé depende.4io daé mudan

çaê ainda maié p406undaé daé condiçõeé de vida da ipoca atu 

al. 32 

32pARKYN, Ge.okge W. - "Ve4é UI'! modile conceptuel d'education 

pe4manente" . ttude et 00 cumentê d' iducation n9 12, Pa4Zé, 
UNESCO, 1973, p. 49. 
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A pa~ticipaç~o democ~~tica do povo no cont~ole de 

educaç~o, e.ópecialmente a nZvel local, é. um p~iHCZpio implZci 
to em qualque~ modelo de educaç~o peJt.manente e a Amé.~ica Lat:f 
na não pode 6ugi~ ao ca.óo. A pa~ticipação é, tambem, uma óo~ 
ma de: acaba~ com a igno~ância, con60~me acentuou Ka~l 

Mannheim: li ( ••• 1 ~ medida em que O.ó p~oce.ó.óo.ó de democ~atizE;, 

çao .óe 6azem ge~ai.ó, .óe 6az também cada vez mai.ó dió1.cil de.i 
xalt que a.ó ma.ó.óa.6 pe~maneçam em .6 eu e.ótado de igno~ância" 33-

33 MM.JNHEHI, Ka~l. 
F~ei~e, Paulo. 

ci t., p. 1 O 2 • 

- Libe~tad lj Plani6icaciôn, p. 50, 
- Educação como P~;tica de Libe~dade, 

apud 

op. 
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CAP!TULO QUINTO 

A EVUCAÇÃO PERMANENTE NO BRASIL 

No capItulo ante~io~ abo~damo~ alguma~ implicaç~e~ 

deco~~ente~ da dive~~idade de p~op6~ito~ e 66~mula~ utiliza -
do~ na~ polItica~ de educaçio pe~manente na Ami~ica Latina 

P~etendemo~ continua~ no~~a análi~e ne~te capItulo quandó ~e! 
~alta~emo~ algun~ a~pecto~ da e"pe~iência b~a~ilei~a e tenta~, 
po~te~io~mente, no ~exto capItulo, levanta~ alguma4 conclu 
40e~ ~ob~e o a~~unto. 

t bem ve~dade que muito do Que 60i dito no capItulo 
ante~io~ é válido pa~a o ca~o b~a~ilei~o. O que p~etendem04, 

no entanto, é anali~a~, aquI, algun~ mito4 p~opagado~ pela PE. 
lItica o6icial vigente que e~tá em de~aco~do com o modelo de 
educaçio pe~manente que vim04 p~opondo ne~te t~abalho. 

Pa~ti~emo~ de uma análi~e do ca~áte~ a~4umido pela 

educaç~o de~de o ~eu ~u~gimento no B~a~il e de ~ua co~~e~po~ 

dência com a ~ealidade ~ocial. Vepoi~ ve~em04 a4 p.1LincipcU..6 
6alha.6 do no~~o .6i.6tema educacional e, 6inalmente, abo~da~e -
mo.6 a4 poLZtica.6 de educaç~o pe~manente que vêm ~ endo pO.6ta.6 

em p~ática e ~ua cont~ibuiç~o no que ~e ~e6e~e li ~upe~aç~o do~ 
p~oblema~ e"i~tente~. 

Também abo~da~emo.6 um a~~unto que, a no.6.6O ve.1L, ê 
bem impo~tante. E o que diz ~e.6peito li di6u~~o e alcance do.6 

p~og~ama~. I~to po~que é comum, ent~e n6~, a ~e6e~ência da 
di6u~ão que tai~ e tai~ polItica~ e~tão tendo ma~, muito ~a~a 
mente, no~ ~e6e~imo.6 ao ~eu alcance, ou ~eja, o nÚ:me~o de pe! 
.6oa~ que ê atingido pela di6u~~0 de um p~og~ama qualque~. O 
alcance pode ~e~ ma~ginal,pa~cial ou total. Ele ê ma.1Lginal 
quando ~6 uma pequena 6~ação da clientela em potencial, pa.6.6I 
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vel de .6elt at..<.ng"<'da pela d"<'õu.6ão de um pltogltama, é Itealmentea 
tend"<'da. Ele é paltc..<.al quando ma..<..6 oumeno.6 a metade de.6ta 
cl..<.entela em potenc..<.al é at..<.ng"<'da. Selt~ total quando toda ou 
qua.6e toda cl..<.ente ÓOIt at..<.ng"<'da pela d"<'óu.6ão do pltogltama. 

-O que acontece mu..<.ta.6 veze.6, e que a d"<'óu.6ão de al 

gun.6 pltogltama.6 não tem o alcance que elta e.6peltado. No entan 

to, ele é d"<'óund"<'do. Ve.6ta 601tma, a bultocltacia encena o It..<.t~ 

..<..6to é, pOIt não .6elt capaz ou não podelt Iteali.zalt algo, ela pa! 

.lia a di.óund"<'lt pltogltama.6 que nunca teltão o alcanc~ de.6ejado ~, 

pelo meno.6, ela.6 con.6eguem jU.6ti.ói.calt .6ua exi..6tênci.a como tal. 

A expli.cação palta e.6te õen6meno é, na mai.olti.a do.6 
ca.6O.6, Iteduzi.da e .6i.mpli. ô"<' cada, atlti.bui.ndo-.6e a culpa i e.6ca.6 

.6ez de ltecult.6o.6, óalta de pe.6.6oal quali.6i.cado, i.nólta-e.6tltutu
Ita Iteduzi.da, etc .. Poltém, ape.6alt di..6.6o, o mal pelt.6..<..6te e a.6 

di..6toltç~e.6 .6e avolumam e o .6i..6tema .6e mO.6tlta, cada vez mai..6, 
i.ncapaz de lte.6pondelt pela .6ua Itecupeltação. Tentaltemo.6 poi..6 , 
no decoltltelt de.6te capltulo, aclaltalt alguma.6 da.6 i.déi.a.6 que e! 
tamo.6 i.ntltoduzi.ndo e, .6e p0.6.61vel, vi..6lumbltalt alguma expli.ca
ção Itazoável palta o óenômeno. 

5.1 - A Emelt.6ão de uma Clti.6e Seculalt 

Palta .6e anali..6alt a educação blta.6i.lei.lta com o objeti 
vo voltado palta uma p0.6.61vel apli.cação de um modelo de educa

ção peltmanente, devemo.6 no.6 plteocupalt, óundamentalmente com a 

cl..<.entela. 

O Si..6tema Blta.6i.lei.lto de Educação, i.ntltoduzido em 
1549, até há bem pouco tempo ti.nha como caltacteltZ.6t..<.ca b~.6ica 

o .6eu de.6ca.6o pela óoltmação de todo o povo e uma alta ôuncio
nali.dade no que .6e lte6elte i ôoltmação da.6 eli.te.6 ali.g~ltquica.6. 

No peltZodo coloni.al, conóoltme de.6tacou Feltnando de 

i 
í , 
[ 

I 
I 
! , 
i 

I 

I 
I 
f 

I 
r 
i 

! 

I 
! 
! • 
! 
I 
f 



.90 • 

Azevedo, "o tipo de en~ino e educaç~o adotado pelo~ je~~Zta6 

( ... l pa~ecia ~ati66aze~ integ~alamente a~ exigincia~ eleme~

ta~e~ da 60ciedade daquele tempo, de e6t~utu~a ag~Zcola e e! 
c~avocltata, em que o e.6tudo, quando n~o elta um lu~o do e.6pZ~:f. 

to pa~a o g~upo 6eudal e alti.6toc~ático, não pa.6.6ava de um meio 

de cla6.6i6icação .6ocial pa~a 06 llle.6.tiço.6 e_ pa~a a bu~gue.6ia ~ 
cantil da.6 cidade.6". 1 

E~te ca~átelt da pltãtica edllcativa no B~a6il, de uma 

60ltma ou de out~a, pltevaleceu até a década de 30 quando, a 

indu.6tltialização na.6cente intltoduziu a noç~o de e6iciincia,ou 

.6 ej a, maio~ capacitação pitO 6L~.6ional. 

A educação tltadicional, emboll.a n~o 6o.6.6e útil ã p~

pulação, como um todo, elta plt06undamente 6uncional no que .6e 
Ite 6 e~e ã 6oltmação da.6 elite.6 e na pJle6 eltvaç~o da6 e.6t~utUlta6 

.6ociai6, onde uma cla~.6e oligã~quica de oltigem 6eudal domina

va a vida ~ocial e polltica do paI.6. 

Com o advento da indu.6tltializaç~o, a.6 elite~ tive
Itam que 6e adaptalt ã.6 nova6 caltac-teItZ.6tica~ que a .6ociedade ia 

adqui~indo ao me.6mo tempo em que pitO cultavam plte6 eltva~ ~ eu~ pltL 

vilégio~. No entanto, como de~taca Vume~val Tltigueilto Mende6, 
"a.6 elite.6 ( ... ) n~o a~.6imilaltam a~ ex..tgincia.6 da nova .6ocie 

dade, emboAa n~o pO.6~am tampouco embaltgã-la.6. VaI lte.6olveltam 

.6imple.6mente .6upeltpolt uma.6 ã.ó outlta.6. A educaç~o nltanqueada a 
todo.6, .6eltia do me.6mo tipo daquela que ante.ó eJta dada, pJL,[vi 

legiadamente, a.6 elite~, exatamente poltque ela.6 ~e con.6titui

am como elite.6. A impo~.6ibilidade de uma haJtmonização geJtou, 
entll.e a qualidade e a quantidade, Itigolto~amente, não a demo 

1AZEVEVO, Feltnando de. - A Cultulta BJta.6ileiJta - Intltodução ~ 
E.6tudo da CultuJta no eJta.6il - S~o Paulo, Cia. Ed. Nacional, 

2a. ed., 1949, p. 323-324. 
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cJr.at-tzação da educação, ma~ o ~eu av-t.e.ta.mento geneltal-tzado,do 

qual a~ el-tte~ pltocultaltam ~alvalt-~e, tentando de~c.oblt-tlt novo~ 

mec.an-t~mo~ ~e.e.et-tvo~. Em vez da d-t6u~ão de ben~ c.on~-t~tente~, 

velt-t6-tca-~e um pltoce~~o de e~galtçamento, de peltda. de ~ub~tãn
c-ta, ou de v-tgênua de modelo~ altcá-tco~". 2 

A educação blta~-tle-tlta, e n-t~to Feltnando de Azevedo 

e Vultmeval TIt-tque-tlto Mende~ e~tão de acoltdo, elta óunc-tona.e. p~ 
Ita a cl-tentela a que ~e de~t-tnava, a4 el-tteQ, maQ plto6undame~ 

te d-t4óunc-tonal palta a população total do paI~. Atualmente, 

ela e. d-t46unc-tona.e. dev-tdo a 6enômeno.ó .6ultg-tdo.6 apõ~ a -tndu.6tlt:!:. 
al-tzação do paI.6. 0.6 padlt~e~ antelt-toltmente ex-t~tente.6 deitam 

lugalt a nOV04 padlt~e.6, e a~ el-tte.6 bU.6cam 6õltmula~ de .6e adaE. 
taltem a. e~~e4 padltõe4 atltave..6 de uma educação que lhe~ 4eja 

Ó un c-t o n ai co m o Ó o Ita ant-tg am e nt e • AI e~ t á o c eltn e da atual c.1t-t 
~e educac-tonal blta~-tle-tlta e o peltigo de ~ua peltpetuação dev-t 
do a -tncomplteen4ão da4 el-tte4. Se a população dom-tnada do 

paI~ v-tveu ~e.culo~ num e~tado de imelt~ão cultultal, ela não p~ 

deitá peltdelt a opolttun-tdade, geltada pela CIt-t4e educ.ac-tonal do 
momento, palta emeltg-tlt da ~ua ~-ttuação ~eculalt. 

E~te e o gltande d-tlema da educação blta.6-tle-tlta no mo 

mento. 

5.2 - A "Funciona.e.-tdade" de um 4-t.6tema educac-tona.e. -tnju.6ta 

A expan.6ao do ~-t.6tema e~colalt no~ último.6 tlt-tnta a 
no.6 e. um 6ato conclteto. E4ta expan.6ão .6e explte.6~a tanto em 
númelto de e6et-tvo.6 (alunoJ e plto6eJ.6olte~) quanto no númelto de 
in.6talaçõe~ 6I.6ica~ (e.6co.e.a.6) e 6inance-tlto.6 (pltoduto de4t-tna-

2MENVES, Vumeltval TIt-tgue-tlto. - "Palta. um Bafanço da Educação 
Revi~ta de Cu.e.tulta Voze.6, Petltõpol-t~, nq 2 

7975, p. 5-12. 
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do à educação). 

Tal expan~ão numé~ico-quantitativa 60 ~e~a, no en
tanto, abo~dada ~apidamente ne6te t~abalho. NO~6a p~eocupa -

ção p~ncipal e~ta cent~ada no e6tudo da clientela, que como 

já di~~emo~ no te~cei~o capItulo, ê a população total do paI~. 

A educação b~a~ilei~a no pe~Iodo ante~io~ ã indu6-

t~ialização na6cente da década de 30, con60~me já vim06, não 
atendia ã totalidade da 6ua população. ApÕ6 a 11 g~ande gue~ 

~a o~ gove~no~ vêm demon6t~ando uma p~eocupação c~e6cente com 
a unive~alização do en6ino no paI~, ba~eadoA na concepção d~ 
6Ln~da pela Vecla~ação Unive~6al dOA Vi~eito6 HumanOA de que 
a educação ê pa~a todo~. 

Em 1965, 6egundo dadoA do MEC, a expan6ao ~o no en 
Aino ~upe~io~ ~e acele~ou con~ide~avelmente, onde atingiu, en 
t~e 1964 e 1974, a taxa 6upe~io~ a 700%. A mat~Icula total 
de alunoA, 142 mil em 1964, e~a de 890 mil dez anOA depoi6 
Ve lá pa~a cá o milhão 60i ult~apa66ado - a eAtimativa ne6te 
inIcio de 1976 anda p~õximo do 1 m~lhão e 300 mil. No en~ino 

6undamental, a taxa de e6cola~ização em 1974 e~a de 75,97%!d06 

quai~ 84,68% na zona u~bana e 63% na zona ~u~al). 

E~~e6 núme~o~ do MEC ~evelam que o Si~tema B~a4il -

lei~o de Educação não atende a demanda total, tanto no nIvel 

6undamental como no 6upe~io~ onde apena6 1/3 d06 candidato~ M 

ve~tibula~ ~ão ap~ovado~. 

Ve~locando e~ta no~~a b~eve anál~~e pa~a dent~o do 
~~~tema, ve~~6~ca~emo~ que a ~~tuação ê cata~t~õ6~ca. Segu~ 

do dado~ ~ecente~ do MEC, a eva~ão no en~~no 6upe~~0~ já at~n 
ge 18%. Na la. ~ê~~e do p~~me~~o g~au, em 1975, a ~epetênc~a 

chegou ao~ 39% e a eva~ão 11%. Em 6uma, 6e~undo o MEC, de ca I 
da 1.000 aluno~ que ~ng~e~~am na p~~me~~a ~e~~e do 19 g~au, I 

i 
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101 chegam ao ~eu 6~nal (8a. ~é~~e); de4te4, 67 chega~ão ao 
ve~t~bulalt . 

No que ~e ~e6elte ao co~po docente, a 4~tuação chega 
a ~elt lt~dZcula. O MEC ~n60ltma que, d04 475 m~l plt06e440lte4 ~ 
En4~no Fundamental em exeltcZc~o em 1970, celtca de 57% t~nham 

60ltmação e4pecZ6~ca palta o mag~~té~~Oi 24% - ma~4 de 100 m~l

p04~u~am no mãx~mo o CU~40 p~mãlt~Oi celtca de 26 m~l não telt 
m~naltam 4 eq uelt a 4 egunda 4 êlt~e do plL~mãlt~o. A ma~olt~a de~~ e4 
últ~m04 tlLabalha na4 zon~ ItUlta~4, em e4cola4 de uma ~Ó 4ala 

(em 77% do~ ca~o4, no Blta4~l 4e entende pOIL e4cola uma ún~ca 
4alal, mu~ta~ veze4 um 4~mple4 baltltaco ou banco4 t04C04 40b 

-uma altvolte, de um 40 plt06e4401t •.. 

A 4~tuação da cl~entela, no que 4e lte6elte ã qual~d~ 
de de v~da tem tamb ém, uma pitO 6unda .ónplú~.ação n04 p~o blema4 
educac~onai4, como veltem04 ma~4 adiante. Em 1973 a população 

do BIt~Le. elta de 103 milhõ e4 de habitante4, 15, 02% na 6a~xa 

de 2 a 6 an04, d04 qua~4 3,12% 4ão a44~4t~d04 Itegulaltmente 

6~cando 04 dema~/l, ou /leja, 14 m~lltõe4 896 m~l 406 clt~an~a/l 

/lem a/l/l~/ltência adequada. 3 

meltenda 

e4colalt lte6letem e~~a ~~tuação. Em 1970, 4egundo o MEC ela 
Clte4ceu 65,4%; em 1971 clte""ceu 85,9% e chegou. em 1975 a04 
215,9%. Em 1970 o pltogltama de meltenda e~colalt, pa~a 4elt e6e 
t~vo, teltã qu.e atendelt a uma população de 25 m~lhõe4 de cua.n 

4 ç.a4. 

3E44e4 dado/l 60~am tltan~m~t~do~ pelo M~n~~tlLo Ney BlLaga ao Jo~
nal do Blta~~l, ed~ç.ã.o de 19 de 6evelte~lto de 1976, p. 16. 

4 Algu.n~ técn~c04 do MEC chegam, ~nclu.6~ve, a ~u.po~ qu.e o P~E.. 
gltama de meltenda e4cola~ ê u.m 6atolt ~mpolLtante na Itedução da 
eva~ão e4colalt. O pltog~ama conta com ~eCu.1t40 da USAIV e do 
FNVE, 4endo que, O/l de4te últ~mo vem au.mentando u.lt~mamente. 
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At~avé~ de~~e~ dado~ ap~e~entado~ pelo MEC ve~i6ic~ 

mo~ que o Si~tema Educacional B~a~ilei~o 19) n~o atende a to 
da ~ua clientela; 29) a clientela e6etivamente atendida ap~! 

~ enta g~au~ dió e~ente~ de atendimento; 39) a qualidade do en 
~ino mini~t~ada é baixa em óunçio da p~eca~iedade do~ ~ecu~ -
~o~ humano~, óZ~ico~ e alimenta~e~; 49) a expan~io delibe~a
da ~ pa~ti~ de 1965 ~eólete uma p~io~idade do~ cent~o~ de de 
ci~io e que 60i ~ealmente eóetivada. 

- -No entanto, o que o~ dado~ nao mo~t~am, e como o 
~i~tema, que bu~ca a unive~~alização, atingi~ã a meta. 

A ~ituaçio do en~ino ~evela que a unive~~alizaçio nro 
~e~a, de óo~ma alguma, uma meta a ~e~ alcançada po~ t~ê~ ~a

zõe~, apa~ettte.mente ~imple~: 19) o ~i~tema tem enca~go~ pe~~ 
do~ pa~a com a ~ ua manuten çio e p~e~ e~vaçao; '29) o ~i~tema.tmt 

enca~go~ pa~a com o~ que dele ~e evadem,jã que a unive~~aliza 
çio, po~ deóiniçio, nio o~ excluem; 39) o ~i~tema tem encalL 
go pa~a com a nova clientela que ~e expande a alta~ taxa~ (t& 
que é a taxa de c~e~cimento da populaçio e, pOlLtanto, da cli
entela, poi~ amba~, ~egundo a concepçio adotada ne~te tlLaba -

lho, ~e conóundem). 

A polZtica atualmente po~ta em plLãtica tem como ob 
jetivo ab~o~velL toda clientela nova (o que atualmente, como 

vimo~, ~; atinge a 80% de~ta) ao me~mo tempo em que plLoculLalLi 
evita~ o pe~centual de evadido~. O que oco~~e, po~ém, é que 
tal objetivo nio ~e~ã alcança.do Hum plLazo ~elativamente cUlLto, 
e o~ n~me~o~ comp~ovam, po~tanto, 06 evadido~ e a clientelaM 

va nio atendida te~io que ~ e~ -t~atado~ de ou-tlLa óo~ma. 

Aqui ~ulLge entio a g~aHde d~vida: ~e o ~i~tema 6o! 
~e pe~óeito, como ~e~ia o ap~oveita.mento do~ que nele tive~ -
~em ~ecebido uma 60~maçio integ~al e ~ati66ato~iamente compl! 
ta? O atual me~cado de t~abalho da~ ~ociedade~ ~ubde~envolvi 
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da4 nao 4enia capaz de ab40nven e6ta ma44a de pno6i44ionai4 
quali6icado4 pelo 4i4tema e4colan. 

Ve4continamo4 aqui, POi6, uma 6uncionalidade do a

tual 4i4tema: a4 pe44oa4 que nele obtem alguma capacitação 
encontnanao um mencado de tnabalho ne4tnito. E4te 6enômeno fpz. 

pante da dinâminca do 4.t4tema capitali4ta e tende a 4e agna -

van. Con60nme ob4enva L~cio Kowanick, »na medida em que o 4! 
ton indu4tnial 4e to~na hegemônico, pana cada quantidade 4U

plementa~ de capital c~iado, inconpona ao 4eu âmbito de pnodu 
ção pa~cela4 ~elativamente menone4 de tnabalho adicional».5 -

o Si4tema Educacional Bna4ileino nevela na 4ua evo 
lução hi4tônica uma coe~ência com o Si4tema Econômico do pa!i 
e 4ua e~pan4ao e canactenl4tica~ atuai4 4ão 6nuto da pnópnia 

natuneza de44a e4tnutu~a econômica. Ve4ta 6onma, 4enia um a~ 

4 undo 4 upon que uma Pol1.tica Educacional 4 e ba4 eie em pe~~ peE:, 
tiva~ que ~ao di~6uncionai~ pana o 6uncionamento do 4i~~ema 

pO~6a vin a obten um ~e6uUado po~itivo. 

A e~pan6ao do 6i6tema educacional bna6ilei~o, que6e 
acelenou n06 último6 dez ano6, e6tã. coenente com a e~pan~ão ~ 

du~tnial ~o6nida pelo paI6 ne~te me6mo penlodo. Oco~ne que 
o 6i6tema 6ócio-econômico atualmente vigente pnopicia o 6u~gi 

mento e a manutenção de amplo6 6etone6 da população em e4tado 

de manginalidade. Pa~a ela, o n1.vel educacional de que di~

p~e i 6uncional na medida em que 6ua in6enção no 6i6tema i 

e6etuado de uma maneina lógica ao me4mo. 

5 O A - . K W RICK, Luc-to. - Capitali6mo e Manginalidade na Ami~ica 

Latina. Rio de Janeino, Paz e Tenna, 1975, p. 73. 
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O~ não ab~o~vido~ e o~ evadido.6 do .6i.6tema educacio 
nal comp~em o .6eto~ ~u~al ime~.6o na cultu~a do ~ilincio e o 
lumpem-p~oleta~iat u~bano. 

o g~ande e~~o da.6 pol1t~ca~ educacionai~ pO.6ta~ em 
p~ãtica no B~a~il ne~te~ último~ ano~ e.6tã no óato de que el~ 

.6e ba~eiam no~ p~inclpio.6 veiculad04 pela teo~ia da mode~niz~ 

ção que expu~ emo~ no te~cei~o capItulo. O ~e~ultado p~ã.tico ê 
a deÓa~agem ent~e a di6U.6ão e o alcance. O Si.6tema B~a~ilei

~o de en~ino e~tã di6undido em todo o te~~itõ~io nacional (p~ 

lo meno~ no nlvel de educação elementa~, como o Mob~al, po~ 

exemplo); no entanto, 4eu alcance ê pa~cial devido ao g~ande 

núme~o de evadido.6 do 4i4tema e do~ não-ab~o~vido~. 

l~to óaz com que o~ plan04 educacionai.6 .6e to~nem um 

~ito bu~oc~ãtico encenado pela bu~oc~acia educacional do ~i~ 

tema. Na imp~aticabilidade de ~e adota~ out~a.6 alte~nativa~ 

que i~iam aóeta~ o "4tatu4 quo" ~einante, a bu~oc~acia mitió!::. 
ca a ~ealidade e 4e engol6a num malaba~~4mo numê~ico onde o~ 

dado~ de4a4~ociad04 da ~ealidade ap~ovam e legalizam o~ ~um04 

4eguind04 pela polltica oó~cial.6 

O planejamento educacional b~a4ilei~0 e4quece uma 
adve~tincia de Ka~l Mannheim 40b~e ~ua ve~dadei~a dimen~ão 

"a~ alte~nativa~ jã. não ~ão a plani6icação ou o "lai~.6e~.· 

6ai~e", ma~ ~im, a planióicação pa~a quem, e, que tipo de plE:. 

6 pelo .6 dado~ do MEC, ob.6e~Vam04 uma evolução tempo~al do~ In 
/dic,?í, o que indica a expan~ão do ~i.6tema, ma.6 e~tão longe 
dé'de~ini~ com p~eci.6ão a natu~eza do me~mo. Pela ideologia 
d04 nume~04 o teto ótimo 4e~ã. at~ng~do num óutu~o p~evi~Zvel 
jã que, .6egurldo a teo~ia da mode~l1.~zação, a.6 .6ociedade4 pe~i 
6 ê~ica4 evo luem da me.6ma 6 o~ma que a.6 4 o c~edade.6 cent~a~4 e-=
volu~~am no pa44ado. 
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ni6icação".7 O ~i~.tema educacional blta~ileitLO não ê planejE:, 
do palta a.tendeJt a ~ua clien.tela po.tencial na Jteal dimen~ão da6 

~ua~ nece~~idade~. PaJta que i~.to vie~Qe a ocoJtJteJt, nova~ e~ 

.tlta.têgiaQ .teJtiam que ~ elt ado.tada~. Uma c1ela~, que e a educa 

ção peJtmanen.te, vem ~o~ltendo no paZ~, o~ me~mo de6ei.to~ da e
ducação Qi~.tema.tizada . 

• 
5.3 - A~ Qoluçõe~ 6ltaca~~ada~ 

A educação de adul.to~ no Glta~il ~uJtge, o6icialmen.t~ 

em 1947 com o 19 Conglte~~o Nacional de Educação de Adul.to~ 

Ne~.te me~mo Conglte~~o ê cltiada a Campanha da Educação de Ado 
le~cen.te~ e Adul.to~ (CEAA) que vai a.té 1963 quando óoi ex.tin

.to. A campanha lideJtada pelo plt06e~~oJt LoultençQ Filho ~uJtgiu 

em vilt.tude de uma con~.ta.tação da~ au.toJtidade~ educacionai~ da 
-epoca: en.tlte 0.6 cen~o~ de 1920 e 1940 o aI1al6abe.ti~mo no BJtE:, 

.6il decJte~ceu apena~ a uma .taxa de 8,6%. Além di~~o, acampE:, 
nha plte.tendia 4eJt uma lte~p04.ta ã~ plte~4Õe~ .6ociai4, em pltol 
de uma maiolt e~colaltização, decoJtlten.te~ da4 tltan4óoJtmaçõe~ e 
do pJtoce~Qo da indu.6.tltialização blta~ileilto~.8 

EQ.ta campanha vi~ou a alóabe.tização de pe44oa~ com 
idade 4upeJtiolt a 14 ano~ e, no peJtZodo de ~ua maioJt expan~ão 

(en.tlte 1952 e 1959), chegou a atingilt uma média anual ~upelti

OJt a 12 mil cla4~e~. En.tlte o~ cen~o~ de 1950 e 1960, 04 da-

do~ 06iciai~ mo~.tltaJtam que o analóabe.tiQmo caiu de uma .taxa 
de 50,4% paJta 39,4%. Em doze ano.6 a campanha con~eguiu uma 

7MANNHEIM, KaJtl' - Flteedom Powelt and 
~~~~~--~--~~~~----~--~r-~~-Vevelopmen.t Educa.t~on entlte. ~a 

Educa.tiõn de Adul.to~". Conveltgencia, 
1974, p. 6l-70. 

8BARRETO, E.tba Siqueilta de sã. - "Plto~JtamaQ ~e Educação de 
Adulto~ no Blta~il". CadeltnLJ~ de PeQqu~Qa. Sao Paulo, Funda
ção CaJtlo~ Chaga~, nq 8, ~etemblto, 1973, p. 13-22. 



ta.xa. de. ma.tJtZcuta. da. oJtde.m de. 5, 2 m-ie.hõe.~ com uma. quota. de. 51 % 

de a.pJtova.ção e.m Jte.ta.ção ã ma.tJtZcuta. ge.Jta.t. 9 

A ve.Jta.c-ida.de. do~ da.do.6, /tO e.nta.nto, é conte..6ta.da. pOJt 

La.uJto de. Otive.iJta. Lima.. Pa.Jta. e.te., »emboJta. a.6 e..6ta.tZ.6tica..6 .60 

bJte. o 6e.nôme.no .6e.ja.m dive.Jtge.nte..6 Icomo .6e.mpJte. a.contece.: cada. 

.6e.Jtviço 60Jtça. a..6 e..6ta.t1..6tica paJta. compJtovaJt .6ua. e.6iciência.l , 
pOJt .6impte.6 impJte..6.6ão, te.mo.6 mu-ito a. duvida.Jt do.6 da.do.6 que ~ 
ta.m do.6 Jteta.tôJtio.6. Segundo a.6 ta.be.ta.6, poJt exempto, pa.Jta. o 

ce.a.Jtã, onde vivZa.mo.6 então, 60Jta.m a.tJtibu.ldo.6 ce.Jtca de 1.000 
cUJt.60.6, o que, .6e tive.6.6e.m exi.6tido, pJtovocaJtiam um abato cul

tuJta.l na.pacata pJtovZncia. ••• Vi.6tJtibuZdo.6 e..6te.6 cUJt.6o.6 pelo.6 
municZpio.6, .6egundo a. população, teJtia.mo.6 mun-icZpio.6 com ce! 
ca. de 50 cuJt.60.6 e. outJtO.6 com c-inco, o que. implicaJtia. em pode.
Jto.6a. muta.ção no e.6ta.do do .6i.6te.ma. e.6cotaJt que, na. época, e.Jta 

de ce.Jtca de. 2.000 unida.de..6: oJta, não con~ta que e.6te. 6enôme.
no te.nha. ocoJtJtido".10 

o 6im da. campa.nha 60-i me.la.ncôtico. Con.6ta que dez 
a.no~ a.pO.6 ~ua. cJtia.ção, 0.6 ~i~te.ma~ e.~tadua.i.6 ab.6oJtve.Jta.m a cam 

pa.nha. 0.6 .6e.Jtviço~ e..6taduai.6 Jte.guta.Jte..6 pa..6~a.Jta.m a. .6e.Jt 6ina~ 

ciado.6 pe.to Fundo Na.ciona.t do En.6ino PJtimãJtio a.tJta.vé.6 de. con 

vênio com a..6 .6e.cJteta.Jtia..6 e..6ta.dua.-i~ de. e.duc.a.ção. Con~ta.tou-.6e., 

e.ntão, que. não e.xi.6tia. .6eJtviço ne.nhum de. e.duca.ção de a.dutto.6, 

.6e.ndo, a..6 ve.Jtba..6 pa.Jta. e.6te 6im de.6tina.da.~, u.6a.da..6 de. ma.neiJta. 
- 6" ~ o "6" - 11 que. na.o o~ pO.6.6~ve~ .6ua. veJt~ ~ca.ça.o. 

Em 1961, poJt inicia.tiva. da. Con6e.Jtência. Na.ciona.t do.6 

9Ce.ntJto de. E.6tudo.6 e. Ação Soc-ial. - »Ana.tóa.be..ti.6mo e PJtoce..6.60'~ 
C a. d e. Jtn 0.6 do C E AS, S a.l v a d o Jt , n q 1 9, j u n h o de. 1 9 72, p. 1 4 - 32 • 

10 LIMA , La.uJto de. Otive.iJta.. - E.6tôJtia..6 da. Educa.ção no 6Jta.~it:de 
Pomba.t a. Pa..6.6a.Jtinho, Rio de. Ja.ne~Jto, Ea~toJta. BJta..61l~a, 2a.ed 
1975, p. 324~325. 

1' LIMA , LauJto de Otive.iJta, op. cit., p. 325. 
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Bi.6po.6 do B/ta.6'<'l, .6u/tge no No/tde.6te. o Mov.<.men-to de Educ.ação de 

Ba.6e.6 (MEB - Vec./te.-to 50.370) in.6p.<./tado na.6 expe./t.<.ênc.ia.6 de e~ 

c.ação /tad.<.o6ônic.a da Rádio Su-tate.nza na Colômb.<.a e e.m ou-t/tO.6 

paZ.6e..6, c.on6oltme anal.<..6amo.6 no c.apItulo ante/tio/t. E.6.6a exp! 

/tiênc.ia não.e./ta nova no B/ta.6il, poi.6, de.6de. 1957, já havia o 

Si.6te.ma de Rádio-Educ.ação Nac.ional (SIRENA) "q:.~e. não -teve uma 

c.on-t/tibuição .6ati.66a-tõ/tia po/t de6.<.c..<.ênc.ia de. planejamento e 

de obje.-tivo.6 de.6.<.n.<.do.6".12 

0.6 ~lIde/te..6 do MEB .6e. p/teoc.upa/tam, de..6de o .<.nIc..<.o , 
c.om a nece.6.6'<'dade de .6 e l.<.v/ta/te.m da.ó 60/tma.6 o/tg an.<.zac..<.ona.<..6 q.,t2. 

a 6 l.<.g i am a.6 ag ê)t c..<. a.6 b /tM '<'l e.<./t a.6 de d e..6 e n v o l v.<.m e n-to, que. e/tam 

.<.n6le.xIve.<..6 e. 6/tequen-temen-te /te.<.nt/toduz.<.am o pate/tnal.<..6mo. 0.6 

Bi.6po.6 6o/tam ma.<..6 alêm do que .ó e l.<.m.<.-ta/tem ape.na.6 a alguma.6 d~ 

cla/taçõ~.6 de p/t.<.ncIp.<.o.6 e objet.<.vo.6. PO.6.óu.<.ndo uma o/tgan.<.za-

ção nac.<.onal ampla, .6 e o/tgan.<.za/tam pa/ta d.<..6-t/t'<'bu.<./t 0.6 /tecu/t.6O.6 

p/toven.<.en-te.6 do al-to e..6calão. No .óeu pe/tIodo de expan.óão má 

x.<.ma, em 7963, pO.6.6u.<.am 60 .ó.<..6tema.ó, do.6 qua.<..6, a ma.<.o/t.<.a,e./ta 

o/tgan.<.zada em to/tno de. e..6taçõe..6 de. /tád'<'o. Cada .6.<..6te.ma, at/ta 

vê.6 de. um g/tupo local, plane.java o p/tog/tama a .6e./t apl.<.c.ado na 

á/tea e.m que..6tão e e/ta /te.6pon.6ável pelo t/te.<.name.nto e .6eleção 

do.6 monito/te.6 que d.<./t.<.g.<./t.<.am a.6 e.6 c.ola.ó (havia 5.573 e.ó c.ola.6 

e. 17.066 aluno.ó em 1963) .13 

Podemo.ó ob.óe/tva/t que o .ó.<..óte.ma apl.<.c.ado pelo MEB a 

tê 1964, não .<.nc'<'d.<.a no.ó me..6mo.ó e./t/to.ó apontado.6 quando anal'<'

.6amo.6 0.6 p/tog/tama.6 da Rád'<'o Sutatenza e. .6.tm'<'la/te.6. O MEB e./ta 

ve./tdade..<./tame.Hte de.6c.e.nt/tal.<.zado e. a p/tog/tama.çao e. d'<'6u.6ão va 

/t.<.ava de. ac.o/tdo c.om a.6 á/tea.6 onde. a c.ampanha e./ta apl.<.c.ada. A 

12 Ce.nt/to de. EStudo.6 e. Ação Soc..<.at, op. c..<.t. 

13IRELANV, ROLCan. - "The Catltol'<'c Chu/tc.h and Soc.<.al Change..<.n 

B/taz'<'l: an Evoluat.<.on" .<.n ROfTT, R.<.oltda.n, ed. B/taz'<'l .<.n :the 

.6ixtie.6, Na.6hv'<'l,te., Vade/tb'<'lt Un.<.ve./t.6ity P/te..ó.ó, 1972, p.349. 
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19~eja no Bna~~i penetna pn06undamente no paZ~ e at~nge a to 
do~. Não óo~ pOI/. mel/.O aca~o, po .. ü, que o IdEB necebe.u,e.m 196~ 

o pnêm~o "Re.za Paltiev~" que é conóeJt~do a pe.~~oa~ ou e.nt~dad~ 

que. ~e de~tacal/.am mund~aimente na iuta contna o anai6abe~~mo. 

Entne 1963 e. 1964, o MEB tnabaihou em contacto ba~ 

tante. e.~t~e.~to com o Piano Nac~onai de Aióabe.t~zação do MEC , 
~n~p~nado e. d~n~g~do pOI/. Pauio Flte~l/.e. 

o método de ai6abet~zação de Pauio Flte~ne 6o~ api:f 
cado, expen~mentaimente em 1962, na c~dade pot~gua~ de Ang~ -
co~, onde nanam aióabet~zado~ 300 tltàbaihadolte~, em celtca de 
45 d~a~. l~to ~mpne~~~onou pltoóundamente a op~n~ão p~bi~ca e 
a campanha, t~an~óo~mada no P,N.A., óunc~onou ~ob 06 au~pZc~

o~ do MEC, entlte junho de 1963 e metltço de 1964. Segundo 

We66o~t, ne~te penZodo de6e.nvolveltam-6e cult606 de capac~tação 

de co oltdenado~e~ em qua~ e to da6 a6 cap-i..ta~~ d06 e~tado~ (6 o -
me.nte no E~tadc da Guanabalta ~n6ClteVVtam-~e qua~e 6.000 pe~~E.. 

~; houve também cu1t60~ no~ E6tado6 do R..io Gltande do Noltte , 

são Paulo, Bah..ia, Seng~pe e R~o Gltande do Sul, at~ng~ndo a vª 
~o~ m-i..ihalte6 de pe~~oa6). O piano de 1964 p~ev~a a ~n6taia

ção de 20.000 CZltCUi06 que já ~e encontnavam capac..itado~ (30 

po~ c!ncuio, com dunação de 3 me~e~ cada cun6o). T~nha ..in! -

c~o a6~~m uma campanha de al6abet..ização em e~caia nac~onai que 
envoiv~a, na6 plt..tme~~a~ etapa~, o~ ~etolte~ ultbano~, e deve~~a 
e~tendelt-~e ..imed~atamente depo..i~ ao~ ~etOlte6 ltu~a..i~".14 

Ne~te pelt!odo, tanto o PNA quanto o MEB t~abaiham ~ 

conjunto e ut..ii-i..zam a me~ma caltt..iiha eiaboltada peio plto6e~~olt 

14WEFFORT, Fltanc~~co C. - "Educação e Po.e.Zt-i..ca/..tn : FREIRE, 

Pauio. - Educação como Pltát..ica de L~beltdade. R..io de Jane~ 
11.0, Paz e Telt~a, 4a. ed., 1974, p. 11. 
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Paulo F~ei~e. Convim nota~, ainda, a ~nten4a pa~ticipaçio de 
~~nte~e~~ada que tive~am o~ e~tudante~ catól~co~ da Açio Pop~ 
la~ e que coope~a~am p~o6undame.nte. pa~a o ~uce~~o da ca.mpa.nha. 

Ta.nto o MEB (na ~ua. p~ime~~a. 6a.4e.) qua.nto o PNA nio 
~e. l~m~tava.m apena~ na a.l6abetizaçio po~ ~i, ma~ na con~cien

t~zaçio. Ne~te ~e.ntido, o mitodo Paulo F~ei~e ~e ba.~eia. na 

a.çio dia.lõg~ca, ou ~eja., nio há a. ~elaçio p~o6e~~0~-a.luno t~~ 

d~ciona.l, a.çio de A ~ob~e B. No d~alõgo a ~ela.çio ~e ba~e~a. 

na. comun~ca.çio, ~elaçio de A com B. 

o mitodo compunha-~e de c~nco 6a~e~: 79) levanta -
mento do unive~~o voca.bula~ do~ g~upo~ com quem ~e t~aba.lha 

-~a; 2Q) eacolha da~ palav~a~ ~elec~onada4 do unive~~o vocab! 

la~ pe4qu~aado e deve ae~ 6e~ta 40b doi~ c~~té~io~, ou ~eja, 

a) o da ~iqueza 60nimica e, b) o da~ d~6~culda.dea 6onit~ca~ ; 
39) c~iaç~o de 4ituaç~e4 exiatenciai~ tZpica6 do g~upo com 
quem 4e vai t~abalha~; 4Q) elabo~aç~o de 6icha~-~otei~o, que 
aux~liem o~ coo~denado~e.4 do debate no 4e.u t~a.balho; e 5Q) a 

6eitu~a de 6icha6 com a decompo4ição da.6 6amZliaa 6onim~ca4 

co~~e4ponde.nte~ a04 vocãbulo.6 ge~ado~e6.75 

Em 4uma, podemo~ dize~ que o método Paulo F~ei~e 

at~avi4 da 4ua educaçio p~oblematizante, o povo e~a levado a 

~epen~a~ a~ que~t~e.6 p~Op0.6ta.6 e a anali4á-la.6, abandonando a 

p04iç~0 pa~~iva ante.~io~ (ca~ac:-te~izada po~ ~ua conaciincia ~ 

genua que de4 c~evemo.6 no capZtulo 3). "A int~oduç~o do ele-
-mento ~acional deve ~e~ o ponto de pa~tida pa~a. qua.lque~ açao 

que, na ~ede~cobe~ta da ~ea!idade, vi.6e a t~an46o~ma-la, p~~ 

75FREIRE, Paulo. - Educa.çio como P~ática. de Libe~da.de, op. 

cit., p. 7 O 7 - 7 1 5 • 
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cultando ltompe.1t com a.6 cau.6a.6 do .6 ub de..6 e.nvolv-lme.nto". 16 

Em ablt-ll de. 1964, o PNA áo-l de..6at-lvado e. o e.qu-lpa -

me.nto Ite.colh-ldo ou de..6tltuldo pe.la.6 nova.6 autolt-ldade..6 e.ducac-lo 
na-l.6. 

Con6ultando o Ve.CIte.to 53.886 pode.mo.6 ve.lt-lá-lcalt que. 
o goveltno houve pOIt be.m ltee6tltutultalt o pJtogltama de comba.te ao 
analóabe.t-l.6l11o com o -lntú-lto de ve-lculalt -ld'é.'<"a.6 de.mocltãt.<..ca.6 

coeltente.6 com a.6 tltad.<..çõe.6 do povo blta.6'<"le.<..lto e. na plte.6eltva -
ção da.6 .6ua.6 .<..n.6t.<..tu.<..çõe.6. 

Quanto ao MEB, Velt'<"ó.<..camo.6 que a caltt'<"lha do Plto6e.! 

.601t Paulo Flte.<..lte 60.<.. abandonada, bem como houve. uma ce.ltta It!, 

tltação de .6ua.6 at.<..v'<"dade.6 dev'<"do ã.6 plte..6.6õe.6 que áoltam exe.ltc.<.. 
da.6 pelo .6etolt tltad.<..c.<..ona.l-con.6eJtvadolt do cle.lto e pela.6 nova.6 

autolt'<"dade..6 educac-lona.<...6. 

o MEB cont.<..nua, atualmente, com .6ua.6 tltan.6m~.6.6õe.6 /ta 

d~oáôn~ca.6 em atuação atltavé.6 de. o~to e..6tado.6, plt.<..nc~palmente. 

no noltte e e.m zona Itultal. 

A pollt~ca de combate ao analáabe.t~.6mo á~cou h'<"belt 

nada no Blta.6'<"l pOIt 6e~.6 ano.6. Embolta o Mov.<..mento Blta.6~le~lto 

de Aláabet.<..zação tenha .6'<"do clt.<..ado em 1967, pOIt plte66Õe6 da. 
UNESCO, 6eu áunc.<..oname.nto eáe.t.<..vo 6e dã, apena6, a paltt.<..1t de 
1970. Ne6te ano, a UNESCO comemoltou o Ano Inteltnac.<..onal da 

Educação e o MOBRAL .<..n.<..c.<..a, de áato, .6ua atuação no comba.te ~ 
analáabet.<...6mo em um pltojeto palta de.z ano.6. 

16BARRETO, Elba S-lque..<..Jta de sã, op. c.<..t. 
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o MOBRAL ve.-<..cuta e.m ~ e.u~ pltogltama~ a -<"de.otog-<..a e. 
plt-<..ncZp-<..o~ e.xplte.~~o~ da coltlte.nte. 6unc-<..onat que. 60-<.. de.~clt-<..ta , 
e.m de.tathe., no capItuto 4. E nIt-<"da, aquI, a -<..n6tu~nc-<..a con 
ce.ptuat da "at6abe.t-<..zaç~o 6unc-<..onat" e.taboltada pe.ta UNESCO 

A~ opçõe.,t, ~õc-<..o-e.conôm-<..ca~ ,t,~o mu-<..to ctalta~ con6oltme. pode.mo,t, 

ve.1t na~ patavlta~ de. M~It-<..o He.nlt-<..que. S-<..mon4e.n que. óo-<" plte.~-<"den

te do MOBRAL entlte. 1970 e 1974. 

"Ve um modo geltal, o~ pal~e~ em de4envolv-<..mento t~m 

que optalt entlte dua~ atteltnat-<..va4 e.m matêlt-<..a de ó-<"lo,t,oó-<..a eco 
nôm-<..ca: ded-<..calt-~e a pltoduç~o ou a Ited-<..~tlt-<"bu-<..ç~o. A plt-<..me~ 
Ita e~tabetece como plt-<..olt-<"dade b~~-<..ca o clte~c-<..mento econôm-<..co 
aceleltado do pito duto Iteat, ace-<..tando como cu4to a cultto pltazo 

a peltman~nc-<..a de apltec-<..~ve-<..~ de4-<..gualdade~ da Itenda. A ,t,egu.~ 

da ó-<..xa como obje.t-<..vo óundame.ntat a melholt-<..a na d-<..~t!t-<..bu-<..ç~o 

de. Itenda e do~ nIve-<"4 do bem-e~talt no plte.~ente., a-<..nda que. -<..~ 

to po~~a 4-<..gn-<"ó-<..calt a mut-<..taç~o da capac-<"dade de. poupança e 
da con4e.qUe.nte. -<..mpo~~-<"b-<"t-<"dade. do clte.~c-<..me.nto do pltoduto Ite
al ( ••• ). Se. pode aó-<..ltmalt que o Blta4-<..t 4e. encontlta no extlte 
mo da ó-<"to~oó-<..a pltodut-<..v-<"~ta".17 

Em te.ltmo~ e.ducat-<"vo4, a de.ctaltaçã.o de S-<..mon~e.n ~-<"8.. 

n-<"ó-<..ca que. a potlt-<..ca Educac-<..onat atuatme.nte. v-<..ge.nte no Blta

~-<..t te.m que. ~ e.1t um compone.nte do de.,t,e.nvotv-<..mento econôm-<..co ~en 

t-<"do da 60ltma como e.te. o e.xpô~. 

Ve.,t,ta óoltma, ~ultge. aqu-<.., o conce.-<..to de. Cap-<..tat Hu
~ que. de.~-<..gna gltupo,t, human04 po~~u-<"do de. um conhec~me.nto e 
expe.lt~ênc-<..a têcn-<..ca pa~~lve~~ de. ~e.ltem ut-<"t-<..zado~ no pltoglte~-

17Vev~topme.nt Educat-<..on Ce.ntlte. - "MOBRAL: Un modelo ~alta la 
Educat-<..õn de. Adutt047". Conve.ltge.nc-<..a, Toltonto, vol. VIr 
nQ " 1974, p. 61-70. 
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~o pol1t~co e econôm~co do paZ~. 

E v~~Zvel ne~ta conceituaç~o a p~e~ença da ideolo

gia bu~gue~a e ao~ ~eu~ valo~e~ que objetivam a ~ep~oduç~o do 
~~~tema cap~tali~ta. Ne~te ~entido, o MOBRAL é um o~gani~mo 

onde ~e p~at~ca uma polZtica educac~onal de combate ao anal6~ 

bet~~mo dent~o do~ p~incZpio~ da inovaç~o con~e~vado~a. O~ 

p~~p~~o~ objetivo~ do MOBRAL comp~ovam no~~a te~e. E~~e~ ob

j et~v o~ ~ ~o: 7 Q) e~~adica~ o anal6 ab eti~m o; 2 Q) ~nteg~a~ o 

al6abet~zado na 6o~ça de t~abalho; 39) po~~ib~lita~ ao al6~ 

bet~zado a educaç~o continuada; 49) o6e~ece~ opo~tun~dade~ ~ 

~a a pltomoç~o humana; SQ) po~~ibilita~ t~einamento, pa~a p~e 

pa~aç~o da m~o-de-ob~a nece~~ã~ia ao~ ~eto~e.~ de. t~abalho; e, 
69) ~ncentiva~ o de~envolv~me.nto comunitã~io. O cu~~o de al 

6abet~zaç~o 6uncional com du~aç~o de 5 me~e~ e ~uced~do pelo 
de educaç~o ~nteg~ada com 72 me~e~ de du~aç~o que equivale a 

um ~uplet~vo, co~lte~pondendo ã~ quat~o p~~me~~a~ ~é~ie~ do 79 
g~au (antigo p~imã~io). Embo~a o cult~O de al6abet~zaç~o ~eja 

o l11ai~ impo~tante, o ~egundo é que dã o tônu~ do p~ogltama 

po~~ p~epalta o al6abe.t~zado pa~a uma melho~ qual~6~caç~o 
6i~~ional e. melho~ integ~aç~o na ~ociedade.18 

O~ p~og~ama~ ~e o~ientam, p~incipalmente, pa~a 

entela~ u~bana~ cuja 6aixa etã~~a va~ia ent~e o~ 15 e 35 

de ~dade.. 

, 

ano~ 

E~ta p~e6eltênc~a tem como motivo~, O 6ato de ~e~ a 

6aixa etã~ia com po~~~b~lidade. de ap~e~enta1t Zndice~ ma~~ al 

to~ de p~odut~vidade, bem como, po~ ~e~ a que o6eltece meno~ 

~e~~~tência à~ mudança~ ~ociai~, e que óac~lita a adaptaç~o ~o 

cial. 

18Vevelopment Education Ce.nte~, op. cito 
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A atuaç~o do MOBRAL "e'~e~ 6ei~ an06 de exi6tincia 
e6etiva n~o indica algum ~UCe.660; .6enao, vejam06. 

o MOBRAL e.6ta e~t~utu~ado da .6eguinte 6o~ma: um 

MOBRAL Cent~al, Coo~denado~e6 E~taduai~ e COmiJ65e6 Munici 

pai6. Segundo o con6tatam06, a6 velLda.deL'ta6 executolLa.6 do pILE.. 
glLama 6~O a.6 Comi665e6 Municipai6 (atualmente pILe6ente6 em to 

d06 06 municZpi06 do pa.16) que lLeclLutam 06 anal6abet06, e6co 
lherp 06 p~06e6601Le6 e mon.i.tolLe6, a.lLlLanjam ~ala.6 de aula e OIL
gan.i.zam 06 Cen.606 de al6a.bet.i.zaç~0. E66a6 Com.i.665e6 lLeunem 
melnbIL06 do cle~o, voluntãlL.i.o.6, emplLe6ãlL.i.06, ..i.nteglLando 0.6 1Le. 
CU~.606 da. comunidade em plLol da al6abet..i.zaç~o. O MOBRAL Cen 
tlLal em convin.i.o com a6 COmi6.65e6 Municipai6 60ILnece mate.lL.i.al 
d.i.dãt.i.co, olL.i.entaç~o técnica e velLba palLa pagamento d06 pILO -
6e6681Le6. Em cada E6tado, 06 CoolLdenadolLe~ E6tadua.i.6 tim o 

papel de ativalL a6 COmi.665e6, .6upelLv.üionalL a execuç~o d06 C~ 
vin.i.o.6, lLe.6pon.6ab.i.l.i.zando-6e pela a.6.6i.6tência técnica e olLien 

- -. 19 taçao e.6t~ateg~ca. 

Ob6elLvamo~ no decolLlLelL de6te tlLabalho que, a al6ab~ 

tizaç~o palLa .6elL e6iciente, tem que .6elL altamente de6centlLal~ 
zada, ou 6eja, o conteú.do plLoglLamiÍtico tem que 6eIL e6tabelec~ 
do em comum aco~do entlLe 06 coo~denadolLe6 e a clientela e o 
6ato gelLadolL tem que 6eIL 06plLOblema.6 ex.i.6tenciai6 locai6. O~a, 

o MOBRAL utiliza em todo o telLlLitólLio nacional uma única ca~
t.i.lha. A plLoglLamaç~c, 6olLma.6 de execuç~o ~ a aval.i.aç~o 6.i.cam 

a calLgo do MOBRAL CentlLal. A.6 Comi.6.65e6 Munic.i.pai6 p06.6Uem ~ 
pena~ lLe6pon6abil.i.dade executiva6. Podem06, poi.6, con6idelLa~ 

a e.6t~utu~a MOBRAL como .6endo de.6centlLalizada7 N~o, po.i..6,con 

19MEC - "ln6olLme BILa6ileiILO palLa a 3a. Con6elLinc.i.a lntelLnaciE.. 

nal de Educaç~o de Adulto.6", Revi6ta BILa6ileiILa de E6tudo.6 
Pedagógico6, Rio de JaneilLo, ou ECj1NEP, v. 59, n9 131,julh/ 

6 et., 1 9 73, p. 5 O 5 - 5 35 • I 
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604me ob~e4va Amitai Etizioni, OC044e maio4 de~cent4alizaçio 

quando 604 umaio~ a aut04idade da4 unidade.6 in6e4i04e.6 pa~a 

toma4 deci~ õe~ na e.6t~utu4a da autolLidade (e mai04 em núme~o fP 

Ve4te modo, podemo~ cita4 como exe.mplo que pode~ia 
~e4 ~eguido pelo MOBRAL, a e6etiva de~cent~alização de que gE.. 
zam o~ uNúcleo~ Educativo~ Comunale~" (NEC) do Pe~ú. E~te o~ 

gani~mo pelLuano tem p04 objetivo atua~, em nZvel local, no~ 

plLog4ama~ de educação pe~manente p04to~ em execução no paZ~ • 

Ele é autônomo palLa de cidi4 ~ o b4e 04 .6 eg uinte~ tema~: 1 Q) a~ 

nece4~idade.6 mai4 imp04tante4 da 4egião em matelLia de educa -

ção; 2Q} 04 meio-ó que pode~ão ~e4 utilizado~ pa4a a ~ati-ó6a

ção daquela-ó ttece~4idade4. O NEC po-ó-óui um "Cott-óelho Executi:. 
vo Comunal" 60~mado po~ 4ep4e~entattte4 da4 auto~idade~ locai~, 

d04 ~indicat04, da-ó 04gattizaçõe6 pat4ottai-ó, d04 p406e~~04e~ , 

d04 ~ eILviço4 cultu4ai-ó, do.6 aluno-ó, etc.. A cU 6 e~ença ent~e 

-e 

um ~~gão Con4ultativo enquanto o 4eguttdo e um ~lLgão executo~ 

da-ó di4et4ize~ do MOBRAL Cent4al. Ao NEC cump4e adapta4 a 

educação ã~ nece~~idade~ da ~egião, dent40 do quad40 da polZ 

tica adotada a ttIvel ttaciottal no que COttCe4ne, p04 exemplo , 

ao~ objetivo~ e c4ite~io~ educativo~, ã qualidade do equipa -

mento e do mate4ial, ã~ condiçõe4 de emp4ego do~ p406e-ó~0~e-6, 
2 1 etc .. 

Ob4e4vamo~ aquI que o Gove4ttO Cettt~al at4avé~ do Mi 

~. 
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tti~te4io da Educação e~tabelece a.6 di~etlLize~ bá~ica-6 da polI · I 
I tica do gove~no ttO .6eto4 e coo4dena a-ó atividade.6 e 

juda 6inancei~a e tecttica, ma4 nã.o decide o Que deve 4e4 

20ETIZIONI, Amitai, - 04ganizaçge-ó Mode4na~. 
v4a4ia Pionei4a Edito4a, 7967, p. 49. 

são Paulo, 

itt-

Li-

21 pa4a urna ap4ecia~ão da 4e604~a admini.6tlLativa da E~ucação ~ 
4uana e 4ua p04~-<.vel adaptaçao ao Modelo d~ Educaçao Pe4ma
Itente ve4 PARKYN, Geoltg.e W. - "VeJt.6 un modele con.ceptuel d' 
education Pe4manente; Pa4i4, UNESCO, ~tude4 et Vocument~ 
d'education nil 12, 1973'~ p. 42-49. 
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ctu~do no& p~og~ama& de educação tocat. Ne~ta tinha de ~ac~o 
cZn~o 6unc~ona o INVICEP bot~v~ano e o~ p~og~ama~ de An~mação 
Ru~at po~to~ em p~;t~ca em pal~e~ da Antiga Ã6~ica Colon~at 
F~ance~a, que abo~da~emo~ no &exto capZtuto. 

A inadequação da 6o~ma como o~ p~o9~ama& e p~~o~~d~ 

de~ de óo~mação ~ão impo~to~ ao ~fOBRAL ve~i6ica-~ e no ba~xo 

Zndice obtido peto~ ~eu~ atuno& apõ~ óo~mado~, no que &e ~e6! 

~e ao ap~ove~tamento P~o6~&&ionat. Uma ent~ev~&ta com 1.837 
e&tudante& ~evetou que 13% do~ 831 que e~tavam de~emp~egado&, 
encont~a~am t~abalho depoi~ da at6abe.tização; 15% do~ 800 que 

a6~~mavam te~ emp~ego, conqu~~ta~am vantagett& p~oói~~~onai& 
- 22 depoi& da at6abetizaçao. 

Ve&ta 6o~ma, ve~ióicamo& que e&t; &e.ndo d~6Zc~t ao 

MOBRAL &e êompó~ com a potltica econ5mica o6~ciat do gove~no 

dev~do ao ~e~t~ito me~cado de t~abatho que o &i~tema econôm~
co bJt.M~tei~o ~eveta, COllÓo~me j; di&&emo& ante~~o~mente. 

o que vem oco~~endo ao jl.lOBRAL é que ~eu& d~~~gente~ 

p~ocu~am dalt ~otuçõe.6 técnica.6 pa~a que.6tõe.6 que &ão técn~ca.6 

.6omente em paltte. 

o MOBRAL aplte.6enta 6enôme.tto.6 impo~tattte& que p~eju

d~cam &eu .6uce.6&o. são ete.6 a eva.6ão e a lteg~e.6&ão. Segundo 

0& dado.6 06~cia~&, o MOBRAL at6abetizou em qUMe &e~.6 ano& de 
atividade.6 8.657.054 pe~&oa~, o que ~eduzi~ia o .tttZC~o de anat 

6abet~&mo no paZ& a 18%. 

21.334. 141 analóabeto.6 I 

12.677.087 anal6abeto~? 

Ne&te me~mo peltZodo mat~~cuta~am-~e 

O que oco~lteu, então, com 0.6 outltO~ 

A Jt.e~po.6ta é &.tmpte&: uma pa~ceta 

22Vevetopment Education Cent~e, op. cito 
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evade enquanto a out~a i ~ep~ovada. Em 1971 ve~i6icou-4e/Po~ 

exemplo uma eva4ão imediata de 11 % e uma eva4ão mediata IdUJtaJ1 
te o CU~40) de 19%. Quanto ao lndi.ce de ap~ovação, 04 dad04 

pa~a 19 71 demon4t~am que em todo o B~a.6il ele 60i de 42 %. E4 
te lndice não melho~ou muito no.6 an04 .6Ub4eqUente4. Em 1973, 

o Pa~anâ que ap~e4entou o maio~ Zndice de ap~ovação ent~e 04 

e4tad04 b~a4ilei~04, ele 60i de 66%. A e44e4 p~oblema4 pod~ 

m04 junta~ um out~o: a 6alta de con6iabilidade n04 dad04 e4 
tatZ4tiC04. Element04 do p~õp~io MOBRAL ve~i6ica~am, "in .e.ocrJ', 
não 4Õ o baixo ~endi.mento em e4c~ita e câlcul04, como a exi4 
tência de uma eno~me di 6 e~ença ent~e o nú.me~o de e4tudante4 m6 

cla44e4 e o nume~o de mat~Zcula4 decla~ada4. 

Quanto ao 6enômeno da ~e911.e44ão, não di4pom04 de uma 

pe4qui4a ampla executada pelo MOBRAL que 4e limita a aceita~ 

apenct4 04 nú.me~04 o 6iciai4 de ap~o vação como Zndice de al6ab~ 
tização. Em 1973 uma pe4qui4a ~ealizada a ca~go do ~ Senado~ 

Paulo Gue~~a, em Pe~nambuco, con~tatou que, de 800 pe44oa4 o~ 

vida4, pouco mai.4 de 80 ainda ~abi.am le~ e e4c~eve~, o que d! 

va um Zndice pouco 4upe~io~ a 10% de ap~ovei.tamento. Sabe-4e 

que a expe~iência inte~naci.onal da UNESCO ~evela que a pa~ti~ 

de 29 a 36 me.6e4 apõ4 o ti~mino do CU~40, a ~e9~e44ão t~~na -
o d-r . 23 4e e.(.eva -<..44-<..ma. 

4 entado4? 

Tem04 que aceita~ a4 evi.dência4 como 4endo um de

mon4t~ativo do 9~ande engano que a polltica de alóabetização 

23 04 dad04 uUlizado4 ne4 ta anâli.ó e 60 ~am obtido4 da4 4 e9 uin
te4 6onte4: MEC - In60~me B~a4ilei~o pa~a a 3a. Con6e~ênc.ia 

Inte~nacional de Educação de Adulto4j O Clobo, ediçõe4 de 
04/10/1975 e 18/10/1976j Jo~nal do 6~a4il de 15/07/1976. 
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bJta..6..i.le..i.Jta vem ..i.ncoJtJtendo. Não lle tJtata aqu...i. de pJtopoJt u.ma 

ext..i.nllao do pJtogJtama. O que queJtemoll ~ JtevelaJt llaO a~ d..i.~to! 

ç~e~ que ..i.mpedem uma Jteal ~oluçao paJta o pJtoblema. O MOBRAL 
vem, na ma..i.oJt..i.a dOll ca~o~, ag..i.ndo como um ..i.nva40Jt cultuJtal P! 

lo 4..i.mplell 6ato de nao compJteenden a~ d..i.veJt4..i.dade~ Jte9..i.ona..i.~ 

do paZ.6. e 04 pJtoblema.6 ex..i.lltenc..i.a..i.ll de ~ua va~ta populaçao m~ 

g..i.nal..i.zada. Ao ..i.mpoJt um pJtogJtama de al6abet..i.zaçao un..i.60Jtme, 

que não leve em conta e~~e~ 6enômeno.6, a neal..i.dade nao é mod..i. 

6..i.cada, ma4 apena.6 .6Upen6..i.c..i.almente tocada e, 6..i.ndo o pJtogJta

ma, tudo cont..i.nua a ~eJt como ena ante.6. Oll cuJt.60.6 de al6abe

t..i.zaçao e capac..i.taçao t~cn..i.ca pana lle.nem ve.Jtdade..i.Jto.6, 110 p~ 

dem .6eJt Jteal..i.zadoll na pJtax..i..6 • . Na ação e na Jte6lexao e na com 

pJteen.6aO CJtZt..i.ca da.6 ..i.mpl..i.caçôe.6 da pn5pJtia t~cnica. A cap~ 

c..i.tação técn..i.ca jama..i..6 pode e.ótalL di.ó.óoc..i.ada da.ó cond..i.ç~ell e.x<h 

tenc..i.a..i..6 do.6 educando.6 e da .6ua cultuna. Deve paJtt..i.Jt do nZ
vel em que lle encontJtam, e não daquele.6 em que a.6 autoJtidade.ó 

..i..6olada.6 na Jte.doma do podeJt centnal julguem deveJt..i.am e.6taJt. 24 

5.4 - A 60Jtmação .6uplet..i.va e t~cn..i.c.a 

A educação peJtmanente. no Bna.ó..i.l, emboJta e4teja cen 

tJtada, pn..i.nc..i.palmente, nall campanha.ó de. al6abe.t..i.zação do 

MOBRAL, conta com pJtogJtama.6 e.m outnoll nZve..i.~: pJt..i.m~Jt..i.o, g..i.n! 

.6..i.al, coleg..i.al e técnico. O QuadJto de ent..i.dade~ v..i.nculada~ M 

.6etoJt ~e completa, po..i.~, com a .6egu..i.nte enumeJtaçao: 19) SeJt

v..i.ç6 Nac..i.onal de ApJtend..i.zagem IndU.6tn..i.al ISENAI); 29) SeJtvi 
ço Nac..i.onal de ApJtend..i.zagem ComeJtc...i.al (SENAC); 39) PJtogJtama 

Nac..i.onal de Telecomun..i.caçao IPRONTEL); 49) PJtogJtama Intenll..i. 
vo de. PJtepaJtaçao de. mão- de-obJta (rI PMO); 59) Fundação PadJte 

Anch..i.eta IJt~d..i.o e TV Educat,tva de são Paulo I; 69) Fundação ~ 

24FREIRE, Paulo. - Exten.6ão ou Comun..i.c.aç.ao? - R..i.o de Jane..i.Jtcl, 

Paz e TeJtna, p. 89. 
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t~o B~a~ilei~o de TV Educativa; 7q) Fundaç~o Educacional Pa 

d~e Landell Mou~a IFEPLAN); 89) Campanha Nacional de E4cola4 
da Comunidade; 99) Se~viço Social do Comê~cio ISESC); 109) 
Se~viço Social da Indú4t~ia ISESI). 

Ba4icamente e64a~ entidade6 p04~uem t~~~ tip04 de 
atividade4; 19) S e~viço de ~adio di 6 u~ ~o I com._ p~og~a.ma4 de al 

6abetização e CU~~04 4upletiv04 de nIvel p~imã~io e nIvel gi
na~ial); Z9) en4ino 4uple.tivo de 19 €o 29 g~au4 e técnico;39j 
p~og~ama~ de ca~ãte~ 40cial e cultu~al Inut~iç~o, €.n6e~magem, 

cu~~o~ de a~te, ~ec~eação, etc.). 

Não ~e4ta meno~ dúvida que o~ 4i~tema~ educativo~ ~ 

~ãdiodi6u4ão v~m ~ecebe.ndo c~e~cente impo~tancia no~ último~ 

ano~. Em 1970-77 6o~am t~an4mitida~ 150.000 ho~a~ de. p~og~E:. 

ma~ ~ãdio-e.ducativo~ a~~bn di~tJtibuIdo~; P~ojeto Mine~va la 

ca~go do PRONTEL) com 67,7%; FEPLA,"J com 26,1%; MEB com 3,5%; 
o ln~tituto de. Rãdio-di6u~~0 Educativa da Bahia IIRDEB) com 

1,7%; e , a Fundação Pad~e Anchieta com 1%. O~ CU~~04 de ma 
du~eza e. capacitação gina~ial 6ão 06 mai6 nume~0~o~.25 

O~ p~incIpio~ e.m que 6e ba~eiam e~~e.4 p~og~ama~ 6! 
~am de4c~ito4 no capItulo anteJtio~. Não exi~te ainda, no B~a 

~il, nenhum e~tudo p~06undo de avaliação d06 ~~6ultado~ obti
do~ até hoje poJt e.~6e6 p~og~ama~. A6 auto~idade6 ~e.~pon6ã 

vei6 pelo ~ e.to~, apa~entemente I não eó tão p~e. o cupadM com e~ 

6 e6 a~ pe ct06. 26 

Ent~e o~ o~9ao6 citadoó de.ótacam-6e., contudo, o 

25HORTA, J06é Silve.~io BaIa. - "Rádio e Educação no B~a4il" • 
Revi4ta B~a4ilei~a de. E4tudo4 Pe.dagõ9ico~. Rio de. Janei~o , 
MEC/INEP; vol. 59, n9 731, jul./4e.t. 1973, p. 454-468. 

26 0 ap~ove.itame.nto da nove.la e.ducativa João Silva ICU~40 p~i
mã~io) te.m 6ido, e.m me.dia, 43% d06 aluno6 que. 6e. ap~e.4entam 
pa~a o exame, con6oJtme declaJtação do PJto6e660~ Gil40n Amado 
Jo~nal do B~a~il, 19 de. julho de 1974, 
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SENAI e o SENAC. Ambo~ de ca~~te~ p~ivado po~~uem uma expe
~ência inovado~a de educação de aduLto~ poi~, adequam ~ eu~ 

cu~~o~ ~~ demand~ do ~eto~ a que e~tão vinculado~. O SENAC , 

po~ exemplo, po~~ui uma ~ede de 100 e~cola~ e nücleo~ de t~e~ 
namento po~ todo o paZ~ e ~eu~ CU~~04 ~ão montado~ vi~ando ~ 

uma adaptação ã:~ nece.Hidade.6 da cla.6.6 e ernp~e.6 a~ial em cada 
~egião e executado~ apõ~ pe.6qui~a.6 tendo em vi.6ta .6oluçõe~ m~ 
diata~ e irnediata.6. O SENAI, c~iado em 1943, j~ quali6icou , 
até hoje, qua.6e 1.000.000 de pe.6.60a4. Va me.óma n04ma que o 
SENAC, o SENAI vem CO~~e.6pondendo em ~ua ;~ea de atuação ten 

do t4einado, .6Õ em 1971, um total de 195.321 adulto.6 em di6~ 

~ente.6 categ04ia.6. 27 

A expe~iência do SENAI e SENAC .6e 6undamenta na p~! 
tica e no convlvio. A medida que o~ aluno~ vão 4ecebendo a 
in.6t~ução técnica e teõ~ica, ele.6 têm a opo~tunidade de j~ 

i4em atuando na p~;tica, não .óÕ na~ e.6cola.6, como na~ 6;b~i -
ca.ó, no comé~cio, 4e~tau~ante.6, hotéi~, etc .. E.6ta é a ve4da 

dei~a p~oói.6.6ionalização onde o ca~e~ de e.6cola de.óapa4ece e 
a .6ociedade, como um todo, pa.ó~a a ~e~ urna e~cola. E~ta~; a~ 

talvez, a ~olução da de.6e~cola~ização p~opo.6ta po~ Ivan Illich, 

ou ~eja, a comunidade .6e enca~~e9ando de ~ua 60~mação e educa 

ção de.6in.6tituci..onal.i.zando e de~ come~cial.i.zando 0.6 Si.6tema.6 Na 
c.i.onai..~ de Educação a.i.nda vigente~.2g E i..~to o que con~ide~a 
mo~ uma ve4dadei4a Educação Pe~ma"e"te. 

27 MEC. - »In60~me B~a~.i.lei..~o pa4a a 3a. Con6e~ênci..a Inte~na
ci..onal de Educação de Adulto~», o r. cLt. 

28 Pa~a uma melhoh compheen~ão do 6en6meno de de~cola~i..zação 
ve~ ILLICH, Ivan. - Soci..edade~ .6em E~cola.6. Pet~õpoli..~ 

Voz e~, 1 9 7 3 • 
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CAP!TULO SEXTO 

A EVUCAÇÃO PERMANENTE E O FUTURO 

N04 capItulo4 anteAioAe4, veAi6icamo4 que 04 Sihte 

mah Nacionai4 de Educaç~o atualmente exi4tente4 n~o cOAAe4po~ 

dem maih ãh expectativa4 e ahpúr.açõeh d04 pOV04. IntAoduzi

m04 a noç~o de Educaç~o PeAmane.nte e avaliam04 a4 p04hibilidE:, 
deh que e44a nova pAitica educacional te.Aia na Aeholuç~o d04 

pAoblemah e.ducacionaih que e4tavam 4e tOAnando inholúveih 
AboAdamoh, detidamente, a hituaç~o econômica, 40cial e polIti 

ca d04 paI4e4 de.pe.ndenteh do TeAce.iAo Mundo, bem como Oh pA{ 
me.iAOh pa4404 que uma polItica de Educaç~o PeAmanente vem dan 
do nehta vahta Aegi~o da teAAa. 

Ne4te hexto e último capItulo complementaAemOh alg~ 

ma4 idéia4 e noçõe4 que 6icaAam incompleta4 ou obhcuAa4 nOh 
capItul04 pAecedente4, bem como 6aAemoh um balanç.o de tudo o 
que vimo4 dizendo até aquI e. o que podeAemo4 e4peAaA do 6utu
AO. 

Ve4cAeveAem04 alguma4 expeAi~ncia4 inovadoAa4 que 

vem 4endo executada4 no contexto da Educaç~o PeAmanente e o 

pe.Aigo que Ae.pAe4entam a4 Ae4oluçõe4 celebAada4 em Punta del 

E4te paAa a Educaç~o Latino-AmeAicana. 

6.1 - lnovaç~o Con4eAvadoAa VS Inovaç~o CAiadoAa 

A4 polItica4 educacionai4 que vi4em a integAaA toda 

a populaç~o do pal4, no 4éculo XX, ou 4eja, dentAo da concep

ç~o e do diAeito ã Educaç~o e CultuAa, con6oAme expAe4404 na 
Ve.claAaç~o UniveA4al d04 ViAeito.6 /lult'lano.6 da4 Naçõe4 Unidah , 
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devem ~elt elaboltada~ dentlto de uma e~tltatég-ia de -inovação Clt-i
adolta peltmanente, con60ltme j~ di~4emo~ anteltioltmente. 

Tai4 polltica~, como ~ugelte Philip Coomb~, devem e~ 

talt con~tantemente ~ujeita~ ~ ltevi4~0 e modi6icação; ou ~ej~ 

o quadlto e~tltatégico deve ~elt ólexZvel. Sem e~~a continuida
de e dultabilidade ba~ e.ada4 no acúmulo da4 expelt.iência~ que VM 
obtendo de 60ltma peltmanente, a e4tltatégia educacional 6icalt-ia 
naquela ~ituação de dalt um pa4~o a óltente e outltO atltá~ ~em 

que nada de conclteto óo~~e Itealmente e~tabelec-ido. 1 

O~ Si~tema~ Nacionai4 de Educação vem enóltentando , 
Iteglta geltal, cinco pltoblema~: 1<; I o aumento da demanda, ou 
~eja, o númelto de pe~4oa~ intelte~4ada~ em obtelt maiolt paltcela 
de, educação vem aumentando de ano pctlta ano; 2 <;) a e4 ca~~ ez de 

Itecult~o~ embolta 4e note, a e~~e Ite~peito, um aumento contInuo 
apo~ a década de 50 ma~ ainda in4u6iciente; 3<;) o aumento ~ 

cu~to~ j~ que a educação é con~ideltada uma indú~tltia de tltab~ 

lho -inten~ivo (laboult--inten~-ive indu~tltyl e, pOIt con~egU-inte, 

vem ~e ~06i~t-icando cada vez mai4; 49) o pltoduto da educação 
é inadequado, ou 4eja, a4 nece44idade4 em con~tante Itenovação 
nao encontltam uma contltapalttida na qualidade de 60ltmação obtf 
da dentlto d04 ~i~tema~ educacionai4; e 59) -inéltcia e ine6ici 
ência do ~i~tema j~ que o me4mo não tem 4ido capaz de acompa
nhalt. aquilo que de4ignaltemo~ como o óen~meno do RZ~mo do tem-

2 
~. 

Tentalt Ite~olvelt a que4tão 4em modió-icalt pltoóundame! 

te o ~i~tema que é o cau~adolt da Clti6e é o me4mo que queltelt ! 

'COOMBS, Phil-ip. The woltld educational clti~-i~, a ~y~tem~ ana 

llJ~-i~. Ox60ltd Univelt~-ity Plte~6, 1968, p. 163. 

2COOMBS, Philip, op. cit., p. 164-165. 
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p~ende~ a pula~ com o gato. Have~~ ~emp~e aquele ~alto deci
~ivo que po~ cau.6a de .6ua p~õp~ia ~ob~evivência o ga..to não en 
.6ina. Senão, vej amo~. 

No~ pal~e6 pe~i6~~ic06, o aumento da demanda educa

cional tende~~ a continua~ j~ que, cOnJO temo.6 ob6e~vado, .6ua 

população ~ majo~ita~iamente anal6abeta. A e~.6e 6ato ac~e.6 -
centa-6e um out~o impo~tante: a taxa de c~e.6cimento popuiaci:, 

anal, que ê mai.6 alta ne.66e.6 pal.6e.6 do que no.6 paZ6e.6 cent~~ 

A e~ ca~.6 ez de ~ecuIt6.0.6 tende a pJtevalece~ poi.6, em 

bo~a 0.6 pçr.Z6 e.6 continuem a in.6i6ti~ cada vez mai.6 em educação, 
a demanda educacional tem c~e6cido mai.6 ainda. No que .6e ~e-
6e~e ~.6 naç~e6 pe~i6~~ica.6, notam-6e, em algun.6 ca.6o.6, a p~~ 

~a da .6ituação (Chile e A~gentina, po~ exemplo) bem como, ai 

guma6 dela.6, já vem atingindo o limite máximo pe~mi.661vei pE:, 
~a tai.6 tipo.6 de de.6pe6a. 

Ã 606i.6ticação d06 equipamento.6 e in6talaçoe6 pod!" 

mo~ junta~ um out~o 6ato~ impo~tante n06 paI6e.ó pe~i6ê~ico.6 : 
a p~eca~iedade da.6 in.ótalaç~e.6 61~ica.6 exi.6tente.ó. A e.6.6e 
~e.6peito i bom lemb~a~m06, como já di.6.6emo.6 no capItulo ante

~io~, que o B~a6il ca~acte~iza-6e po~ ~e~ um paI6 de e.6COla6 
com uma .6 a.la ~ ó. 

o p~oduto da educação i inadequado devido i ~igidez 

do 6i.6tema que imp~e pad~~e.6 e valo~e6 que e~tão 6emp~e at~a
.6 ado.6 em ~elação ã mudança. 3 A ,{.,6 to 6 e ac~e.6 cem 06 p~o blema.6 

cau.6ad06 pela ideologia bu~gue6a que p~evilegia ce~ta.6 ocupa-

3A e.6te ~e.6peito, ~I. BOURVIEU ("FiI16 et FOHc.tion6 du 6!J~teme 
d'en.6eignement". Le6 Cahie~.6 de l'INAS, v. 1, le~ t~ime6t~e 
1967, p. 15) diz que, li o 6,Ütema educativo ê natu~almente con 
.6e~vado~, no 6entido em que quali6icam06 de con6e~vado~ um -
gua~da de mU.6eu. Sua 6unção de t~an6mi66ão da cultu~a pa6.6a
da inclina-o a e6talt em a,t~a60 em ~elação i6 evoluç~e6 ambi
entai6. Ma6 de.6de que e6ta6 evoluç~e6 6ão pa~ticula~mente ~á 
pida6 como em n06.6a ipoca, a de6a.6agem.6e acentua e 0.6 con61i:, 
tO.6 .6 e ag~avam". 
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A ini~cia e a ine6iciincia ~ao devida~, em pa~te,ao 
~i~tema admini~t~ativo e, tambim, a out~a~ que4t;e4 como cu~ 

~culo, baixa capacitação do~ memb~o4 do COàpO docente,a~ 6o~ 

ma~ de ~ec~utamento e avaliação, etc •. 

O~ éi4tema4 educacionai~ tim que ~e~ adaptado~ i no 
va e~a que vive ~ob o ~igno da pe~manente mudança. 

No que ée ~e6e~e eépeci6icamente ã Ami~ica Latina,a 
opção ent~e a inovação c~iado~a e a inovação con~e~vado~a tem 

demonét~ado uma vantagem con~ide~~vel da éegunda opção. 

Em ~etemb~o de 7973 ~ealiza~am-ée, no Panam~ e em 
Hondu~aé, doi~ éeminã~io~ pat~ocinadoé pelo Cent~o Latino-ame 

~icano de Educação de Adulto~ ICLEA) com o intúito de e~cla~e 
ce~, i~ dive~éaé agência~ gove~.tamen,taié aZ p~eée.lite4, a ~it!:! 

ação ~eal em que ée encont~am aé populaç;eé ma~ginai~ 60~a do 

éi~tema eécola~ ~egula~ Iba4icamente o que t~atamo~ no te~ce~ 
~o capItulo). Ficou eécla~ecido que. Ira plani6icação exige um 
conhecimento cientZ6ico e. p~eci~o da ~e.alidade econ6mica, ~o

cial e cultu~al da nação, e. e.m pa~ticula~ da~ comunidade.~ on 

de vai ée. ope~a~. Eétudo vivo da ~ea.tidade que ~e de.ve com -
plementa~ com um conhecimento acabado daé ca~acte~Zética~ cul 
tu~ai~ do~ educandoé e éuaé comunidadeé e em pa~ticula~, de 
éeu~ valo~e~, concepçõeé de vida, a4pi~açõe~, p~oblemaé, ne -

ceééidadeé é entida~, etc.". 4 

4CENVOC. - "La plani6icaciôn, una exigencia impoéte~gable". 
Conve~gencia, To~onto, vol. VI, n9 3 e 4, 1973, p. 78-84. 
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Se no Panamá a pJtútcipal Jteatização 60i a tomada de 

con~ciênc.<.a da~ vantagen~ e nece~~idade~ do ptanejamento da 

educação em geJtal e da educação de adutto~ em paJtticulaJt, em 
HonduJta~, notou-~e uma Jte~i~tência paJta com a~ Jte6oJtma~ anun-

. d 5 c.{.a a~. 

O~ ~emináJtio~ Jtealizad04 na Am~Jtica CentJtal, emboJta 

tenham tido o m~Jtito de motivalt alguné. educadolteé. paJta o pJtE. 

blema, geJtou, em contltapalttida, Jteaç~eé. advelt~aê.. l~to Jteve
la, como já vimoê. inê.i~tindo no decoJtJteJt de.6te tltabalho, que 

algumaê. inovaç~e~ devem ~eJt adotada~ pJteviamente. A pJtimeiJta 

e mai~ impolttante, ~egundo Pltitip Coomb~, ~ a mudança de ati

tude em Jtelação ã educação, tanto pOJt paJtte do p~blico como 

pOJt paJtte doê. educadoJte.6. Em .6eguida, deve-~e cltiaJt dentJto 00 

contexto educacional novo~ mecani4mo4 in.6titucionai4, no que 

4e Jte6elte a meio~ e a pe.640at, com o int~ito de 4e pJtocuJtaJt ~ 

quematizaJt a.6 inovaç~eé. e. aê. .6ua.6 apticaç~e.6. Finalmente, e!!, 

co Jtaj aJt a.6 Ú1.6 tituiç~e.6 de 60Jtmação de peda9 09 0.6 e educ..adoJte.6 

a .6e engajaJtem ne..6.6a nova vi.6ão Saze.ndo com que 0.6 6utuJto.6 e-
. - 6 ducadoJte.6 .6ejam mai.6 Jtece.ptivo.6 a.6 .(.novaçoe.4. 

6.2 - A Animação RuJtal 

EntJte a~ e.xpeJtiência4 e.óetuada4 pela educação pe.ltma 

nente de.ntJto do contexto da inovação cJtiadolta pode.mo.6 citalt a 

Animação RUJtat. 

A Animação Rultal te.m cOnJO objetivo Jte.alizalt a 

gltaçao con.6cie.nte. de. gJtande. ma4.6a de. poputaç~e4 ItUltai4 no 

5 C E N V O C, o p • ci t . 

6COOMBS, Philip, op. cit., p. 779. 
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do modeJtno, utilizando-.6e, ba~icalile.nte., de. .6eu.6 pJtõpJtio.ó e.ó-

6oJtço.6. E uma expeJti~ncia inovadoJta que. .óÕ e.ncontJta paJtalelo 

na.6 pJt~tica.6 e.ducacionai.6 do INVICEP, na BolIvia, pJtincipal -

me.nte.. Foi aplicada, pJtimeiJtan1ente. no Se.negal. Madaga.ócaJt e. 

Nig e.Jt .6 e.ndo, po.ó te.JtioJtm e.nte, utiLizada, com alg uma.ó vaJtiaçõe.6, 

na Co.óta do MaJt6im e no CameJtum. 

A Animação RUJtal.6e ba.6e.ia na.6 .6e9uinte..6 .óupo.6içõe..6: 
79) a tJtadicional .6ociedade JtuJtal de.ve. .6e. con.6cientizaJt do.6 

pJtoble.ma.6 do de..óenvolvimento e. de .6ua.6 con.óeqUincia.ó, de. uma 

60Jtma que lhe .6eja compJteen.6Ivel; 29) 0.6 pJtoblema.ó devem .óeJt 

colocado.ó da 60Jtma com que ele.ó vi.6ualizam 0.6 .6e.u.ó pJtoblema.6 

quotidiano.ó 6azendo com que o 9Jtupo bU.6que .óoúLçõe.ó pJtõpJtia.ó, 

de6inindo, pJtime.iJto, .6ua.6 pJtioJtidade.6 locai.6 e iniciando al 

gum planejamento paJta .6ua .6oluÇãoi e, 3\') a.ó pJtiOJtidade.6 ten 

do .6ido de6inida.ó, bu.ócaJt-.6e-âo então, pJtogJtama.6 de tJteiname!!. 

to e. ajuda poJt paJtte da.6 ag~ncia.6 e.xte.Jtna.6 vinculada.ó ao pJto

gJtama. 7 

o pJtogJtama ba.6e.ia-.6e na ação do time. de. animação 6o! 

mado pOli. pe..6.6oa.ó do pJtõpJtio paI.6 com um nIve.l de e.6colaJtiza -

ção de 6 a 9 ano.6. E 6oJtmado pOli. um lIdeJt e pOli. doi.6 ou tJt~.6 

a.6.6i.ótente.6. Cabe. lembJtaJt aquI, que. e..ó.óe time não é tJteinado 

e.m técnica . .6, ma.ó .ó-<-m e.m de.6 envclv-<-.me.n-to. Não .6ão, poi.ó, téc

nico.ó em exten.óão JtuJtal, cuja ação é pe.Jtnicio.6a con6oJtme de.ó 

tacou Paulo FJteúte em um de .6 eu.ó tJtabalho'ó. No entanto, qua!!. 

do algum pJtoblema técnico .óuJtge, o {'.xte.n.óioni.óta é convocado e 

.6ua 6unção, no c.a.6O, ê a de. UI:l IlIe.Jto c.on.6ultoJt, evitando-.óe,a! 

.6im, o .6UJtgime.nto do 6en~me.no de. Inva.óão CultuJtal, que. j~ de..6 

tJtuiu ou ve.m de..ótJtuindo muita.ó comun'<'dade..ó. 8 

7Nota -.6e. aquI uma .6imilaJtidade. cem o que. pJtopu.óe.mo.6 a Jte..ópe.ito 
da a.6.6i.óte.nua técnica de. que. tJr.atamo.6 no quinto capItulo. 

8paJr.a uma aboJtdage.m cJr.iica da aç~o do e.xte.n.óioni.6ta JtuJtal ve.Jt 
FREIRE, Paulo. Exte.n.óão ou Comu •• .<.cação? Rio de. Jane.iJto, Paz 
e TeJtJta, 1975. 
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o contacto i e4tabelecido ent~e o time de animaçioe 

04 ~ep~e4entante4 da comunidade ~u~al eleito4 ou e4colhid04 ~ 

mocJtaticamente pOli. 4eU4 membJt04. [4.6a.6 ~euniõe.6 dUJtam em me 
dia un4 tJtê.6 dia4 e vell..6am 40bJte 04 rJtoblema4 de de.6envo.e.vi -

menta. Vepoi4 de a.e.gL~m tempo, o time de animacio 4e Jteune com 
0.6 JtepJte.6 entante4 da.6 vâJtia.6 comun-<'dade.6 pOJt tJtê.6 .6 emana4. Vi! 

cutem 40bJte pJtoblema4 6inanceiJt04, de jU.6tiça, educaçio, p.e.~ 

no de de4envo.e.vimento, etc. e.6timulando a di4CU44io e a cuJti~ 

.6idade. Ne.64a4 di.6cu.6.6õe.6 4uJtgem quel.;:(:õe.6 como a.ó .óeguinte.6: 
o que e o E.ótado, GoveJtno, PaJtt-<.~o, etc.? PoJt que eu pago i~ 

po.óto.ó? Como eu vivo a minha vida? Quai4 .6io a.6 COi.6a4 que 

ajudam a vila a pJtogJtediJt e quai4 a.6 que ~e.taJtdam ou de.6tJtoem 

o pJtogJte.6.6o? Qual o .6igni6icado do .6eu tJtabalho? 

A.6 di.6cu.ó.ó~e.6 têm a vantagem de 6azeJt com que e.6.6a.6 

pe.640a.ó toquem um a6.6Unto que nunca imaginakam poi.6 .6empJte vi 

veJtam imeJt.6o.6 na .6ua cultuJta do 6ilêncio. AI, entio, e.e.e.6 co 

meçam a compJteendeJt o ~eal .6igni6icado de. .6Ua4 vida.6 e do .6eu 

que6azeJt no mundo. OutJta.6 peJtgunta.ó começam a apa~eceJt: POJt 

que devemo.6 mudaJt? Como vam04 muda~? Quanto pJteci.6amo.6 mu

daJt? 

-Quando 06 JtepJtC4entante.6 vo.e.tam a.6 6ua.6 vi.e.a6 conta 

Jtao o que viJtam, o que 6izeJtam e o que apJtendeJtam. E de6ta 

6oJtma, .6e tOJtnaJt;o in.6tintivamenle novo.6 animadoJte.6 e a comu

nidade começaJtã a .6e oJtganiza~ a 6im de en6JtentaJt o novo de6a 

6io que o conhecimento de .6ua Jtealidade impõe. 

o gJtupo pJtil1cipa.e. de animaçio, contútuaJtâ, entJteta.n 
to, a vi.6itaJt a.6 comunidade.6 e au~i.e.iando no que. 60Jt pO.6.6lve.L 

Quando 0.6 campone..6e..6 cOI11e.çaJtem a 4ent-<.Jt ne.ce..6.6idade de conhe
cimento.6 ticl1ico.6, e.6ta ajuda lhe.6 .6eJtâ pJte.6tada. Algun6 .6 e. 

Jtio il1iciado.6 em ticnica.6 de. p.e.antaçio de aJtvoJte.6 i aplicaçio 

de in.6eticida4. Um 6undo de conhecimento .6eJtã acumulado e .6e 
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e~palha~i po~ toda a ccmunidade.
9 

A expe~iência de Animação Ru~al no~ pa!~e~ aó~ica -

no~ 6~anc~6on04 vem ap~e4entando ~e~ultado~ ap~eciivei4. O 
mitodo 4egue, em 4ua~ linha4 ge~ai4, 04 p~inc!pi04 de educa -

ção pe~manente que vimo~ expondo. t democ~itico, a cliente
la é ~e4pon4ivel pela 4ua p~~p~ia óo~mação educativa e a.4 ne
ce44idade4 ne4te 4eto~ vão 4endo 4up~ida4 na medida em que e 
le4 vão 4entindo a nece44idade de nOV04 conheciment04. Nio 
hi uma inova.ção c.ultu~al alienante. Não 4 e impõ e o p~og~e~~o 

e o de4envolvimento. 

A eme~4ão 4e di a04 pouco~ e vai atingindo toda~ a~ 

~egiõe4 do pa!4. 04 cu4t04 4ão baix04, poi~ 04 ~ecu~~o~ ~a.o 

ba4icamente 04 exi~tente4. 

A Animação Ru~al não tem objetivo oculto a não ~e~ 

o p~;p~io d&4anvolvimento. Ela começa dent~o da vida e não 
de 60~a. A palav~a c~di[Jo é "pa~ticipação". A~ pe440a~ envot 
vida4 4ão levada4 a entende~ ~ua 4ituação, a 4enti~em-4e ~e4-
pon4ivel4 e a 6aze~em alguma coi4a ele4 me4m04 junt04. Pa.~ti 

cipação tambim 4igni6ica na in4i4t~ncia do g~upo como g~upo e 
não como útdivl.du04. O o b j etiv o i te~ "changing villag e4 li e 

não li changing villag e~4" . 1 O 

6.3 - Ve4a6io e Ri4CO 

9pa~a uma ap~eciação mai4 detalhada e ap~06undada do método de 
Animação Ru~al e de 4ua4 potencialidade4 ve~ RYCK MANS, Jean
Pie~~e - "Ru~al Animation - It4 method4 and potential". Con
ve~gence, To~onto, v. IV, n9 1, 1971, p. 14-20. 

10R~CKM~NS, Jean-Pie~~e, op. cito 
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A ~upe~aç~o do ~ubdede"volvimento do~ pal~e~ latino
ame~icano~ n~o ~e 6a~ã enquanto a educaç~o não ~e libe~ta~ da 
dominaç~o cultu~al do impe~iali~mo. 

Como jã no~ ~e6e~imo~ no capItulo qua~to, a Con6e~i! 
cia de Punta del E~te, ~ealizada em 1961, int~oduziu no conti 
nente a idéia e concepç~o de ~e60~ma educativa. Não é po~ 

aca~o, que depoi~ de~te evento, muito~ pal~e~ latino-ame~~ca
no~ tenham p~ocu~ado t~ilha~ pelo~ caminho~ p~opo~to~ ne~ta 

con 6e~in cia. 

Acontece, po~ém~ que ne~ta me~ma década o~ p~incIpi
o~ da educaç~o pe~manente 60~am ~e e~t~utu~ando até atin9i~ , 

em 1972 po~ oca~ião da 111 Con6e~ência Inte~nacional de Educ~ 
ç~o de Adulto~ ~ealizada em r;quio, dua matu~idade completa. 

E~te novo en60que educacional, cuja p~incipal ca~a~ 
te~l~tica ê inovaç~o c~iado~a, vinha ~e opo~ ~ ~novação con~~ 
vado~a exp~e~~a o~iginalmente na~ ~ecomendaçõe~ da con6e~ên -

cia de Punta dei E~te. 

Vimo~, também, como ap;~ a "Galaxlj Conóe~ence" de 

1969, a~ polltica~ de educação pe~manente ~ão modi6icada~ com 
o intúito de adaptã-la~ ao~ p~incIpio~ da inovação con~e~vado 

~a. 

Ma~, ê na unive~~idade latino-ame~icana que o comba 
te 6inal e deci~ivo ~e~ã t~avado. Vimo~ que Philip Coomb~ e! 
tabelece pa~a unive~~idade o papel p~incipal de óo~mado~ de 
pe~~oal quali6icado em têcnica~ de inovação educacional a 6im 
de en6~enta~ a~ modi6icaçõe~ que o~ Sidtemad de En~ino e~tão 

a ex-<..g-<..~. Poi~ ê aI, j u~ tam en.te ne~ te co ntexto, que tem ~ e -0. 
ten~i6icado o~ aco~do~ bilate~ai~ e multilate~ai~ ent~e o~ En 
tado~ Unidod e a A/Jlê~ica Latina pa~a dua mode~nização e expa! 
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6ao. Oct~vio lanni de~taca quat~o objetivo~ p~incipai.ó, a ~a 

be~: "lQ) a de.ópolLUzaçã.o da unive~.6idade, em nome de uma 
concepçã.o polZtica de en~ino, pe.6qui.6a e ~o~maçã.o p~06i.6.6io -
nal; ZQ) a valo~izaçã.o do pen.6amento .tecnoc~~tic.o voltado ~ 

c.ipalmente pa~a a 60~maçã.o t~cnica de p~06i.6.6ionai.6 executi -
VO.6, ante.6 do que c~iativo~ ou independen-te.6; 39) a ~e60~ma 

d~~.6tica do.6 cu~~Zculo.6 e c.ondiç~e.6 de t~abalho.6 no.6 cu~.60.6 ~ 

ciência.6 .6ociai.6, p~incipalmente .6ociologia, polZuca e ant~E.. 

pologia, ~ob o p~etexto de ~ealiza~ a t~anhiçã.o do en.6ino da.6 

g~ande.6 teo~ia.6 (de o~igem eu~op~ia) pela.6 teo~ia.6 de alcanee 
m~dio ( de in~pi~açã.o no~te-ame~icana); e, 4Q) a ~evalo~iza

çã.o gene~alizada da.6 t~cnica.6 e m~todo.6 de pe.6qui.6a e an~li.6e 

in.6pi~ado.6 na induçã.o quantitativa, ~ob alegaçã.o de que a ve~ 

dadei~a ciência .6ocial !~eja a economia, a ~oc.iologia ou ou
t~a) i aquela que ~ep~oduz a.6 6o~ma.6 de pen.6a~ vigente.6 na.6 ~ 
- - -lo -" 11 
enc.~a.6 na~u~a~.6 . 

Fic.a evidente ne.6te.6 objetivo.6 apontado.6 po~ lanni 
, 

que a Unive~.6idade latino- ame~ic.ana em b~eve .6e t~an.660~ma~~ 
numa e.6p~cie de Co~po~açã.o de 06lcio~ onde o~ ap~endize~ .6 ao 
p~epa~ado~ pa~a 0.6 mi~te~e.6 da p~oduçã.o. O que e.6tã.o 6azendo 

com a Unive~.6idade ~ t~an~6o~mã-la em mananc.ial de mã.o-de-oblla 

e.6pec.ializada. Sua 6unçã.o de 6o~um da p~oblem~tic.a nacional 

onde o debate e a di.6cu.ó.6ã.o .óã.o liv~e~ com vi~ta.6 a uma me

lho~ comp~een.óã.o do 6utu~o da naçã.o ~ banida pela p~~tica da 

de~politizaçã.o atualmente vigente. Con60~me ob.6e~va Lau~o de 

Olivei~a Lima, a Unive~~idade e~tã .6e t~an.66o~mando em SENAl 
e SENAC de nlvel ~upe~io~ onde 0.6 elll]:J~e.6~Jtio~ vã.o bu.óca~ 0.6 c.a 

l11ANNl, Oct~vio. - Impe~iati4mQ e C"ltu~ª. Pet~5poli.ó, Vo 

z e.6, 1 9 76, p. 5 1 - 5 2 , 
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A unive~4idade vem 406~endo do que Vu~meval T~igue{ 

~o Mende4 chama de compa~timenti4mo cau4ado pelo de4vio tec -
nil6gico, ou 4eja, cada 4eto~ cuida do que lhe i p~6p~io a 

6im de que 4ua pu~eza 4eja p~e4e~vada. Ve4ta 60~ma cabe a04 
e4tudante4 e4tuda~, a04 t~abalhado~e4 t~abalha~ e a04 pad~e4 

~ezalt. 13 

E4te tipo de univelt4idade 4eltVe ã4 elite4 no podelt 

que bU4cam a plte4eltVaç~0 e noltmalizaç~o do 4tatu4 quo. 04 e4 
tudante4 que develtiam ap~endelt têcnica~ li9ada~ à.ltealidade 

que i~ã. 4e de4velando at~avi4 de um e46oltço c~Itico comum pitE. 
culta~~o, pelo cont~ã.ltio, miti6ica~ a Itealidade. Sua4 ticni

ca4 e mitodo4 4~O, POi4, lteacionã.~io4, jã. que, 4e diltigem no 
4entido de 6ltea~ a4 tltan46oltmaçõe4. Ele4 bU4cam 40luçõe4 a4 

4i4tenciali4ta4; em 4uma, 4ua atuação. i tIpica da inovação 
con4eltvado~a. 14 

6.4 - Ã gui4a de conclu4ão 

A educação pe~manente é, polttanto, um in4tltumento v~ 

lido que deve 4elt amplamente aplicado em qualquelt ~e6oltma que 

4e venha executalt n04 atuai4 Si4tema4 Nacionai4 de Educação. 

Quanto ã Amé~ica Latina, a educação pe~manente tem 

um papel muito e4pecial a de4empenha~: con4cientizalt 4ua PE. 

12 LIMA , Laulto de Vlivei~a.-E4t6ltica4 da Educação no Blta4il:de 
Pombal a Pa44a~inho. Rio aeJane.itr..o, Edito~a 8lta41l.<.a, 2a.m 
1975, p. 301. Aqu1 e.4tã. evidenciado o 6ato de. que, ~ 6uncio 
nalidade. de. um 4i4tema, pode. 4e' to~na~ di-66uncional quanáõ 
a in4tãncia é outlta, ou 4eja, o SENAI e o SEfJAC ~ãô'di1óuncio
nai4 quando "tltan4plantado4" pa~a o nIvel 4upeltiolt. 

13MENVES, Vu~meval Tlti9uei~o.-"Ve-6e.nvolvimento, Tecnocltacia e 
Unive~4idade". Revi4.ta de Cu.e.tu~a Voze-6, Petltppoli4,nQ6,ago4 
to de 1975, p. 5-78. -

14FREIRE, Paulo.-Ação Cultu~al pa~a a Libe.~dade. Rio de Jane.i
~o, Paz e Te~~a-; 1976, p. 39. 
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pulaç~o a 6im de ~ompe~ canai~ de depend~"cia. 

No entanto, a ta~e6a n~o ~ 6~cil. Vimo~ no deco~ -
~e~ de~te. t~aballto que a~ "in~tLtuiçõe.6 que c~iamo~ ~(to dota 

da~ de tamanho pode.~ de pelt~uação que moldam não .6Ó no~~a~ pite 
6e~~ncia~ como tamb~m no.6~O pltõpltio ~en.6O da.6 pO.6.6ibilidadei~ 
0.6 Si.6tema~ Nacionai~ de Educação at~av~.6 de ~ua in.6tituiçio 
b~.6ica, a E.6cola, ~ um empecilho li uma e6e.tiva aplicaçio de 
qualque~ pol1.tica de educaçio peltmanente poi.6 p~epa~a a~ ma~ 

.6a~ pa~a uma aceitaçio pa.6.6iva da ~deologia dominante e con.6e 

qUentemente não tolelta um exce.6.6O de. con~cientizaçio que po

nha em ~i.6cO o .6tatu~ que. ~einante. Con60~me a6iroma Ivan 
ll1ich, "uma educaçio de adulto.6 em molde.6 anal1.tico.6 e. dial~ 

tico.6 leva inevitavelmente li libelttação de tabu.6. O.6j1.dolo~ 

não podem .6e~ de~ltibado.6 .6eletivamente; o tipo de. educaçio de 
adulto.6 que .6e p~opõe a de~tltonalt algun.6 l.dolo~ de~t~ona-o~ a 
todo~ e ~ .6e./lIplte. politicamente ~ubve~.6ivo". 16 

A p~imei~a vi~ta pode~iamo.6 pen.6alt que a e.6t~utu~a 
.6ocial atual não peltmite a mudança. Ma.6 quem a6i~ma i.6to de 
/lIon.6t~a de.6conhece~ a pltõp~ia dinãmiea de urna e.6t~utu~a .60-
eial. E/lI qualque~ e.6t~utu~a .6ocial, a pe~man~neia e.6t~ ~em 

p~e em contltadição com a mudança e o que a ca~acte~iza i a ~u 
peltpo.6iç~o de uma dela.6 .6ob~e a outll..a. "Na e~t~utu~a .6ocial, 

enquanto dialetização ent~e in6lta e a ~up~ae~t~utulta, não h~ 

pe~man~ncia da pe~man~ncia 11l2m mudança da mudança, ma.6 o emp!. 

nho de ~ua plte.6e~vação em contltadiçio com o e.660~ço po~ ~ua 
- 1 7 

t~an~ 6 o~maçao" . 

15ZLLICH, Ivan. - Celeb~ação da Con~ci~neia. Pet~ópoli.6, Vo 

z e.6, 1 9 75 • 

161 L L 1 C H, 1 v an, o p • cit., p. 1 1 4 • 

17FREIRE, Paulo. - Ação Cultu~al palta a Libe~dade. Rio de Ja 

nei~o, Paz e Te.~lta, 1976, p. 38. 
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E aqu-i. que caJtacteJt-i.zal1lo~ uma educação peJtmanente 
veJtdade-i.Jtamente -i.novadoJta e cJtiadoJta. Sua aplicação encontJta 

e encontJtaJt; mu-i.ta.ó Jte.ói.ótinc-i.a.ó no atual contexto latino-ame 
Jt-i.cano con6oJtme temo.ó vi.óto no decoJtJteJt deJte tJtabalho. No en 
tanto, o peJtmanente empenho paJta Jua apl-i.cação e .óua con.ótan 

te luta contJta a pe~naninc-i.a de valoJte.ó ultJtapa~.óado.ó e 60Jta 
da Jtealidade deve JeJt a pJteocupação de qualqueJt polZtico ou ru 
mini.ótJtadoJt con.óciente d04 .óeu.ó valoJte.ó e Jtealizaç5e.ó. 

Ma.ó, o peJtigo Jtonda .óempJte e~.óe~ adrnini~tJtadoJte6 e 
polZt-i.co4 atuai.6. Con60Jtme .6alientou GueJtJte,tJto Ramo.6, quando 

ele.6 "obedecem ã.ó oJtden.ó do goveJíno unicamente. pOJt.óe 4enti -

Jtem ameaçado4 ou temeJto.6O.6 de .óanç~e.6 aJtbitJt;JtiaJ contJta 4ua4 
deci45e4,óecham-4e 06 canai.ó de 6eedbach do ~i.ótema ~ocial, e 
~em 6eedback di6icilmente ~e con~eguiJt; a maximização ou oti 

. - - 1 8 m-<..zaçao do.ó JtecuJt.ó o~ humano4 e nao ftumano~". 

A~ polZtica~ de educação pe.'tma.nente na AmêJtica Lat-i. 

na po~~uem o caJt~teJt de inovação con~eJtvadoJta pJtincipalmente 

pelo de4conhec-i.mento da dinãmica da e.ótJtutuJta ~ocial e do te 
mOJt do polZtico e do adm-i.n-i.~tJtadoJt c.on6oJtme Jte~.óaltaJtam Paulo 

FJteiJte e GueJtJteiJto Ra.mo~. 

Ao contJt~Jtio do que muita gente pOJ4a pen4aJt, a Amê 
Jt-i.ca Latina cOJtJte o JtÁ...óco de peltmanecelt -i.me.Jt.óa em .óua atual 

e.ótltutulta ~ocÁ..al de dominação ca.óo nao ~e utilize de uma veJt 
dadeÁ..Jta educação pelUn an en.te e ÚlO v adoJta. E não po deJtia .ó eJt 
de outJto modo. O.ó mÁ..lh5e.ó de maJtg-i.nalÁ..zado.ó, imeJt.6o.ó na cul
tuJta do .óilincio, ~ubnutJtido~ de~de a Á..n6ãncia, j; tem o .óeu 

1BRAMOS, AlbeJtto GueJtlteiJto. - A nova. ignoJtãncia e o 6utulto da 

adm-i.n-i..ótJtação pública na Amêltica Lat.i.na; Revi.óta de Admi -

ni.ótJtação Pública, Rio de Jane-i.lto, Fundação Getúlio VaJtga4, 

v. 4, n 9 2, j ui . / dez. 7 9 7 O, p. 7 - 4 5 • 
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de4envolvimento mental i~~eve~4ivelmente comp~onletido.19 N~o 
muda~ ago~a 4igni6ica condena~ milh5e4 de c~iança4 que e4t~0 

na4c.endo e ainda v~o na4c.e~ a 406~e~em d04 me4mo.6 p~obtema4 e 
de ag~avá-t04 ainda mai4. 

E4pe~amo4 te~ c.on4eguido at~avé4 da ~e6lex~0 c.~lti

c.a de4envolvida ne4te t~abalho, identi6ic.a~ a~ p~inc.ipai4 c.a 

~ac.te~14tic.a4 e 04 p~inc.ipa~4 dilema4 que a aplic.aç~o de PolZ 

tic.a4 de Educ.aç~o Pe~manente vem eneont~ando ne4te c.ontinent~ 
bem c.omo o que 4e e4pe~a de 4eu de.6empenho 6utu~0. P~oc.u~a

m04 ~ac.ioc.ina~ 40b~e a ~ealidade objetiva que 1'10.6 c.e~c.a e .60 

b~e 04 p~oblema4 in40l~vei4 e n~o pa.6.6Zvei.6 de 4e~em ~e.6olvi
d04 pelo4 atuai.6 Súdema4 Nac.iona-i.ó de. Educ.ação. E4ta Vi4~0 

mai4 c.~Ztic.a que adotamo.6 aquZ P~Oc.u~ou ~ompe~ c.om out~04 e.6 
tud04 1'10 4eto~ que n~o teva~am em conta a devida e opo~tuna ~ 

plicaçã.o de um modelo de educ.aç.ão pe~manente 11.0 c.ontexto lat~ 

no-ame~ic.ano. Ao identi6ic.a~mo4 a4 p~-i.nc.-i.pa-i.6 c.a~acte~Z4ti -

c.a4 da c.lientela de6te continente e ao levanta~moó 4ua4 ~eai4 

e mai4 -i.mpo~tal1te4 nec.eó4-i.dade4 em maté~ia de educaçã.o e4pe~a 

m04 te~ atingido a uma Vi4~0 globat do a44unto t~atado. Ma4, 

n044a análi4e não .6e e4gota aquZ, peta c.ont~ã.~io, e4tam0.6 ape 

na4 e4boçando um novo -i.nZc.-i.o e um novo en60que do p~oblema que 

pa~ta da ve~dadei~a convic.ção de que o homem c.omo o ~n-i.c.o 4e~ 

pen4ante de4te mundo é o ~nic.o ve~dadei~amente c.~edenc.iado a 

t~an460~má-lo e a ~ec.~iá-lo. r po~ eóta ~azão, poi.6, que no! 
.6a análi4e c.omeçou e te~m-i.na no .6eu elemento c.ent~at, o home~ 

19, . -. -' ... 04 e4c.ola~e4 que .t-<.ve~am uma ma nut~.(.çao .6eve~a ap~e4en 
tam um at~a4 o ma~c.al'lte n04 m ec.a n-i..6m 04 d e ap~endizag em da lei. 
tu~a e e4c.~-i.tu~a". CRAVIOTO, Jooquim, LICARVIE, El.6a R. de.-

- "La mal nu.t~ition c.ltex t'en6ant - ~epe~c.u44ion4 4U~ l'ind~ 
vidu et la c.olec.tiv-i.te". Revue du T ie~ó Monde, Pa~i4 ,IE.1J.E.s., 
te XVI, nq 63, juil.tet-.6ep:temb~e 1975, p. 52~-549. Nq.4te a~ 
t-i.go L 0.6 auto~e.6 analizam e de4c.~evem 04 6enomen04 e a4 c.o~ 
4eguenc.ia.6 da 4ub~ut~içã.o 1'10.6 p~-i.mei~o.6 anoó de vida e ale~ 
tam pa~a o inevitavel 6~ac.a44o e4c.ola~ no 6u.tu~0. Com a in
tel.ig~nc.ia ~eduz-i.da, o deóempel1ho 6utu~0 e4ta~á i~~eve~4i -
vetmente c.omp~ometido. 
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