
SDUCAÇXO DE ADULTOS

i. NECESSIDADE NACIONAL

A Educação de Adultos, compreendida como um conjunto de opor 

tunidades para proporcionar melhoria de condições de vida ao aaul_ 

to, não se restringe a uma faixa etária rigidamente fixada. Ao 

contrário, tem mais o caráter de.um segmento da educação permanen 

te, enquanto conceito básico que implica não apenas a aceitação 

de que seja cual for a idade c homem é capaz de aprender, mas

também inclui a visão da necessidade de ampliar as oportunidades 

de aprendizagem, de aumentai’ a bagagem total de educação, reconhe 

ccndc a novos grupos e indivíduos o direito e a preparação sufiei 

ente para melhorar sua posição na situação em. que estiver .inseri

do.

A educação de Adultos representa a c-portunidade conferida ' -*> 

àqueles que desempenham papel de adulto - mesmo que crônologicanien 

te possam ser considerados adolescentes - de continuar estendendo 

seu potencial pessoal ao longo..' da vida. Além disso, significa a- 

tendêr ao bem estar econômico e ao progresso da sociedade, junta- 

mente com a saúde ambiental. Viver, aprender e partilhar o desen

volvimento das associações humans.s ou comunidades, sem negar a ou 

tros o direito de formar outras associações, coxa as quais deve as 

pirar a relacionar-se.

No contexto das características dessa Educação, quatro neces 

siaades avultam;
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a) a busca âa individualidade na aprendizagem;

b) o atingimento a unificação das disponibilidades;

c) uma maior democratização da educação;

v d) o aperfeiçoamento da qualidade de vida para todos, como 

efeito - embora não exclusivo - da aprendizagem de cada 

um.

Nesse sentido, a Educação de Adultos é algo a ser proporciona 

do considerando o nível de maturidade que o adulto tenha atingido 

e não como procedimento igual para todos. Ê uma necessidade condi 

cionada ao desenvolvimento da pessoa e à circuntância em que os 

grupos estão engajados.

É, mais ainda, uma necessidade existencial, por possibilitar 

a preservação e renovação do indivíduo e dos :grupos sociais, sub- 

sidiandd̂ :fas deficiências, que gradualmente assumeja função priori

tária para a comunidade. Não deixa de ser também uma necessidade 

histórica, uma vez que o adulto cada dia mais acentuadamente de- 

fronta-se com um conjunto de diferenciações e complicações da es

trutura social, econômica, política e cultural, que, pelo menos 

aparentemente, não as pode superar por si mesmo sem a contribui

ção do sistema educativotque se encontre mais ou menos instituci

onalizado.

Tem-se, pois, aue a Educação de Adultos não se identifica com 

o processo de instrução, restrita a suprir a escolaridade, embora 

não a exclua, mas sua amplitude tem um caráter mais extensivo. A

e o u -  tr 
ela compete o desenvolvimento de um processo intencional da* ppupt®

ífet ser humano , para buscar o aperfeiçoamento integral da persona

lidade £ em dialogo com a Natureza, a Cultura e a História, confor

me sua própria individualidade. É, portanto, um processo que abar

I
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ca a totalidade do ser humano, condicionado pela Natureza, enten

dida como fator hereditário e como meio ambiente físico; pela Cul 

tura, entendida como contribuição dos valores e estruturas sociais 

que o homem criou ao longo dos séculos; e pela História, no senti

do da influência que exercem as caracterísxicas prórias de cada 

época, capazes de outorgar a seus contemporâneos uma. fisionomia 

própria.

Em síntese,a Educação de Adultos é necessária por objetivar:

a) o desenvolvimento comunitário;

b) a participação ativá.dos indivíduos;

c) a democratização das estruturas sociais;

d) o conhecimento e a participação popular.

2. LINHAS NORTEADORAS OU OPÇÕES POLÍTICAS

Considerando o Sistema Educacional Brasileiro, pode-se admitir 

que ele comporta três componentes, relativamente constantes ao lar

go do tempo: a) o componente ou subsistema formal; b) o componente 

ou subsistema não formal e c) o componente ou subsistema informal. 

No primeiro componente, as marcas dominantes estão no fato de sua 

verticalidade, em que diante da comunidade é posto e com a comuni

dade e desenvolvido sistemática e conscientemente um currículo re

lativamente rígido, sem que as escolas, como unidades executoras, 

tenham autonomia financeira ou administrativa. No segundo, nota- 

se a intencionalidade, a flexibilidade nas sequências curricula

res e no tempo, aliadas a estratégias mais marcadas pela diversi—
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dade e preocupação de responder às diferenças de interesse dos edu- 

candos, enquanto indivíduos em situação de aprendizagem, buscando 

voluntatiamente supriri insuficiências pessoais, para atingir ni 

veis de vida sócio-economica mais condiz\€ntes com a dignidade huma

na, encarada em função des valores de cada comunidade. 0 tei^ceifo 

componente prescinde da intncionalidade e da sistematização e re

presenta procedimentos de interaprendizagem ou troca sem objetivos 

predeterminados, de experiências vivenciadas em diferentes campos 

da ação humana.

Os dois primeiros componentes sao mais frequentemente conside

rados, embora o terceiro tenha certa tendência a ser valorizado e 

absorvido pelo segundo, através de estratégias de exames de estado 

voltados para' a profissionalização.

As opções ou linhas norteadoras da Educação de Adultos envol-

(0
vem elementos ae cinco ordens:

a) A opção ideológico-polítieo-fundamental, referida a longo

~ <k°
prazo ao futuro da sociedade, com a consequente visão -((lese javel

para o homem e dos meios para atingir esse ponto desejado.

b) A leitura da realidade, como diagnóstico da realidade atual, 

sobretudo, da população mais carente e suas relações sociais, cap

tando os valores que apoiam as distinções dentro dessa categoria, 

visando vir a dispor de um esquema de sistematização de mais fácil 

aplicação.

c) A intencionalidade imediata sobre a realidade atual, enfo

cando especialmente os aspectos dessa realidade como objeto de u-
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transformação. Esses aspectos, porém, são definidos de uma manei

ra geral, trata-se da intencionalidade intermediária entre a opção 

política e os processos.

d) Os processos instrumentais podem ser múltiplos, sobretudo, 

na maneira como se articulam, para execução das ações.

e) A inserção política da ação educativa caracteriza a manei

ra como essa ação se insere no contexto sócio-político. A proposta 

de educação admite modalidades diversas dentro de uma orientação 

política comum.

Essas cinco ordens assinalam pontos de apoio para as decisões 

referidas às linhas norteadoras da Educação de Adultos.

i
2.1 Educação Supletiva

Esta linha é direcionada para o atendimento global das carên

cias cu;;a solução comporte, em primeiro plano, a ação educativa, 

voltada para o adulto. Não significa campanha ou apenas resposta 

imediata e de curta duração para problemas atuais. A perspectiva 

é â&ôtetí- é a opção que induz à capacitação do indivíduo para

integrar-se no mundo cultural, em condições de conservar, expan

dir e compartilhar bens e valores do grupo social. Inclui, pois, 

não só processos de escolarização significativa, mas também a capa

citação como inovador de uma equipe,em que os objetivos ao-indiví- 

duo estejam em relação íntima com ãsHmetas de realização própria, 

de utilidade e de igualdade social. Trata-se, portanto, de um 

abrir horizontes para que o indivíduo possa vir a alcançar sua to

tal independência dentro da coesão social, num contexto em que o 

aprendido esteja voltado.para a qualidade de vida.

Evidencia-se, assim, um movimento em direção oposta aos movi
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mentos estandartizados para a transmissão do saber, exceto "fco que 

tange às habilidades básicas, voltado para a formação de habili — 

dades de auto-aprendi?,agem, com enfase nas funções de orientação 

e avaliação.

Convém acentuar: é uma linha de de ação direcionada para a pro

duzir não apenas o imediato, mas também o importante a mais largo 

prazo, envolvendo capacitação do indivíduo para sua incorporação 

nos processos econômicos, sociais e políticos da sociedade. Não 

significa a formalização de processos de aprendizagem, mas a mul

tiplicidade de procedimentos para atender ao imediato e dispor 

para o enfrentamento do futuro a construir. Considera-se que "á 

falta de informação, de valores e atitudes necessários ao desen

volvimento, é uma das principais causas do ostracismo da classe 

carente no processo de desenvolvimento" , com prejuízo acen

tuado para o País, porque perde seu potencial produtivo.

2.1.1.Capacitação profissional

A primeira linha definida inclui, como prioridade, a capaci

tação profissional, com duplo enfoque: preparar e aperfeiçoar a 

mão-de-obra produtiva e, concomitantemente, ampliar a diversida

de ocupacional, voltando-se para o mercado de trabalho informai, 

sem perder de vista a integração no setor formal, centrada na mo

dernização dos setores populares.

Essa opção objetiva oferewecer à população de baixa renda 

"um ensino supletivo de q u a l i d a d e " , considerando os traços ca

racterísticos da cultura local. 0 nível de escolaridade independe 

do sistema formal e os currículos têm caráter circunstancial, com
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possibilidade de projeção prospectiva, para atender a satisfação 

de necessidades básicas.'

Neste sentido, é indispensável a existência de diversidade de 

procedimentos e materiais ensino-aprendizagem, tanto quanto só é 

admissível proposta educacional originada das necessidades da po

pulação a atender, tendo em vista "a dimensão dos adultos e o con-

, «. ( 4  5 -i r  "M  • ~  - \ - " i a  .
teudo das açoes educativas” e ã articulaçao necessária entre

órgãos e/ou agências de educação de adultos. Para tanto, será 

mister a participação constante da comunidade adulta interessada, 

tendo em vista as próprias formas por ela criada» para subsistên

cia, aproveitando os meios e modos de produção comuns à comunida

de.

A capacitaçao profissional extrapola o processo de instrução 

e atinge firmemente a educação, dispondo para a construção de no

vos meios de vida.

2.1.2 Educação básica

Ainda dentro da primeira opção, inclui-se a escolarização bá

sica que pode, sm sentido amplo, ser considerada como um processo 

alongado da alfabetização até o nível da 4a. série do ensino. de 

primeiro grau. líão significa,contudo, que esse aspecto da Educação 

de Adultos represente uma reprodução da escolarização formal, mas, 

ao contrário, que cui\róculo, metodologia e estratégias seriam es

pecíficas para o tipo de clientela, apoiado na seleção de aprendí^ 

zagens significativas, de sorte a serem apropriadas, em termos de 

utilidade imediata e mediata, ao adulto no seu dia a dia.

A Educaçao Basica,conferida ao adulto, tem um caráter especi—
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al de instrumento para uso em tarefas comuns, razao pela qual seu 

ponto de partida deve ser a necessidade atual do indivíduo, embora, 

algumas vezes, necessário seja alertar para esse tipo de carência 

instrumental. Neste sentido, a educação básica nunca surge como

t ^ , f

um fim, mas BEmprevcomo um meio que interfere nas açoes de indiví

duo, facilitando o alcance do objetivo ou do produto desejado.

0 papel principal a ser desenvolvido por esse aspecto da Edu

cação de Adulto á representado pelo caráter promocional que deve 

desempenhar, uma vez que contribui frontalmente para a síntese

cultural, conscientização e desenvolvimento do potencial de auto-
| *

educação. Esse caraterVextensivo''requer a valorização da ação gru

pai comunitária e, quase sempre, estimula o grupo ao desenvolvi-

A

mento, libertando-o dos impulsos inconscientes dé dependencia.

Em verdade, o propósito maior nessa área é a otimização das 

potencialidades do adulto e., portanto, deve partir da considera

ção de que o homem á um. ser em situação, do que resulta evidente 

a necessidade de revisar os conceitos vigentes, relativos ao pro

cesso de aperfeiçoamento.

Educar vai significar, então, conscientizar, a fim àe que o 

indivíduo se torne cada vez mais capaz de ocupar seu posto na 

sua situação de vida, de modo pleno e seguro, mediante a contri

buição de sua personalidade, dos valores, da racionalidade, liber

dade, moralidade e sociabilidade.

Para que se tenha essa revisão do conceito de educação impor

ta: a) o abandono da concepção tradicional e cartorial da educação; 

b) a atualização de uma educação libertadora e c) o alcance da 

conscientização efetiva do homem-educando.

A concepção cartorial equivale à maneira tradicional de consi



derar a formação do educando acentuando a afirmaçao de uma dife

rença entre o educador e o educando. Desconhece-se, assim, que a 

educação é um diálogo que se desenvolve em situações concretas 

de ordem social, política, econômica etc. entre o educador e o 

educando.

2.1.3 Tranformação social progressiva

Esta opção visa, em primeiro plano, a transformação social 

progressivá, para que efetivamente ftaja plenitude de melhoria da

qualidade de vida, em especial das camadas sociais menos favoreci

das. Este aspecto corresponde a mais um elemento do aperfeiçoamen

to integral e sem solução de continuidade da pessoa, implica uma 

atitude a assumir pela indivíduo frente à necessidade inadiável de 

exercer eficientemente sua tarefa no ambiente social, cultural e 

histórico.

A transformação progressiva é estimulada e se desenvolve a 

partir do interior do grupo social, aproveitando a circunstância 

disponível para efetivar a mudança. Trata-se de dinamizar a comuni

dade para renovação do sistema social, pondo em relevo as formas 

culturais da comunidade.

A Educação de Adultos, enauanto instrumento de transformação 

social, deve proporcionar oportunidades diversificadas para uma 

visão do mundo e interpretação da vida. Essa visão, associada à 

interpretação, deve abrir caminhos para a inserção na sociedade, 

pelo domínio e modificação do saber sumulado.

Com o desenvolvimento desse aspecto educativo afirmam-se as 

intencionalidades de: a) consolidação da sociedade civil através
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de instituições que representem os interesses das classes sociais; 

b) a criação de instituições cue possam atender a necessidades e 

interesses comunitários; c) o aperfeiçoamento de instituições exis

tentes, com a correspondente conquista de espaços sociais, econô

micos e políticos mais favoráveis.

Neste caso, "mais <jue educar para a as ações sociais tem-se que 

~ (5)realizar açoes sociais que eduquem" requerendo, portanto, uma

integração de organizações atuantes no mesmo campo, sem perda da 

identidade de qualquer delas.

Em outros termos, trata-se de componente cultura - tomado no 

sentido amplo - inserido na educação de adultos e, uma vez dina

mizada a comunidade, proporcionando condições para modificações 

estruturais e funcionais do próprio meio social.

2.1.4 Saude

Esta linha, concorre para o aperfeiçoamento do indivíduo na bus

ca de processos e procedimentos que favoreçam as condições de saúde 

e nutrição. É claro que tais aspectos se refletem em todas as ações 

humanas.

A análise da realidade pelo próprio indivíduo deve ser estimu

lada no sentido da busca e descoberta de meios para suprir carên

cias, consciente da necessidade de um escalonamento de prioridades.

0 confronto do homem com seu meio ambiente e o impacto do homein so

bre o ambiente sao aspectos importantes para a identificação das 

fontes de sobrevivência. 0 aspecto central é a compreensão da reàa— 

çao população-recurso-tecnologia, como base para melhorar a quali

dade de vida, assim como a interdependencia dos sistemas ecológicos.
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A exploração dos. recui'sos disponíveis em favor da saúde sur

ge "de ações concretas de população de baixa renda" e possibi

litam a compreensão dos meios para prevenir e curar doensças. As 

exigências relativas a húgiene e nutrição devem ser elementos bási 

cos do processo de conscientização individual e grupai, requerendo, 

portanto, a participação da população, a fim de assegurar o necessá- 

rio respeito aos «valores, .

Ê ao próprio adulto que cabe analisar cada situação concernen

te à saúde e descobrir os recuî os e modos de apoio dentro e fora 

da comunidade. Gomo os demais componentes da Educação de Adultos, 

a saúde deve ser fator atuante no sentido de tanto o indivíduo 

como a comunidade adquiram autonomia, abrandonando o impulso incons

ciente de depefènência.

3. ORGANIZAÇÃO

Os princípios de Educação de Adultos são basicamente dois: a) 

aquisição de autonomia individual e grupai e b) participação em 

todos os aspectos que digam respeito às suas condições de vida,

Face a esses princípios a sua organização deve primar pela des

centralização, devendo para tal prepãrax^devidamente as comunidades 

para assumir responsabilidades. A descentralização não implica a 

inexistência de um órgão com poder nacional para coordenar as ações 

das organizações públicas e privadas, com vistas ao planejamento e 

a avaliação. Esse órgão central objetivaria assegurar a não dupli

cação de meios para um mesmo fim e, ao mesmo tempo, garantir a di

versidade de formas e estilos da educação de adultos.

Em qualquer das comunidades, os currículos deveriam responder 

à necessidade realisticamente diagnosticada, de sorte a habilitar o
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cidadão a realizar com segurança, acerto e perfeição uma serie de 

condutas úteis ao indivíduo e à sociedade. Não se deveria tomar como 

parâmetro os currículos das escolaç formais, cuja destinação e uma 

clientela bastante diversa daquela abrangida pela Educação de Adul

tos. Isto significa, primordialmente, uma orientação no sentido de 

construir e aplicar modelos pedagógicos diversificados, em que o 

tempo não atuaria como fator predominante. Nm última instância, o 

currículo construído para suprir necessidades do educando estaria 

direcionado para o homem integral que se auto—cultiva, renova a so

ciedade, preserva e cria expressões culturais.

Em consequência, a Educação de Adultos deveria dispor de recur

sos humanos capacitados para atender as suas exigências mínimas, em

quantidade e cualidade suficientes. Para tanto, deveriam ser, de ime

—  ~

diato, implantados cursos de formaçao e aperfeiçoamento ás Educaçao 

de Adultos, sem o que dificilmente se poderia corresponder aos ape

los do adulto de baixa renda. Concomitantemente e de forma gradual, 

deveriam ser constituídos cjuadros para os profissionais de Educação

de Adultos.
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