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Reflexões sobre a educação de adultos 
como urna prática social do Estado

Helena Lcwin
Pontifícia Universidade Católica do Rio dc Janeiro (FUC-RJ)

0  presente artigo discute a Educação de Adultos segundo três perspectivas 
básicas: como categoria política e o seu papel social nos países subdesemvlvl- 

' dos; como pedagogia c as implicações ideológicas dc modalidade Kio-Furmnl; 
c, como prática social do Estado capitalista, discutindo-se os limites institu
cionais e políticos para a execução de um: proposta de educação ■participativa 
c stttogercnckát pela população demandatárít desse "serviço educuciami", 
inserido em um "modo educativo": a Educação Popular.

líifiodujJo à qusalSo da Educcçio de Adultos

A EducaçSo de Adultos, apreendida corno urna categoria educacional genérica que 
•tem a marca etíria como seu traço identiíicaiório, è uma primeira leitura que pode ser 
produzida a partir de sua nomenclatura. Poiim ela diz pcuco. E ao exprimir essa 
insulieisiicia, coloca-se a questão da necessidade-dc urna reflexão mais ampla sobre 
seu significado, ou seja, compreender o que está por trás dessa aparente simplicidade 
dc ameerisáb de sentido, excíusivamente etário.

A Educação do Adultos, tal corno tem sido formulada — principalmente nos pvítes 
subdesenvolvidos -  não objetiva necessariamente ser um programa aberto e di ofertas 
educácior.ais crescentemente expandidas e (fiversificadas para toda a população ccnsi- 
detr.da cicnologjcamcnte adulta. O seu modo de operar — atendimento preferenciai 
àquelas camadas sociais liistoricxmciile margiitaliziulss dos benefícios sociais, econômi
cos e culturais dc sua sociedade — reflete o recorte que processa sobre a realidade 
social e, ao assim fazê-lo, seleciona seu objeto, delimita sca campo dc atuaçio e conce
de prioridade a determinadas foriire; de intervenção educacional. *

O privilegiamciito de um tipo de íntervcnçSo, entre possíveis alternativas, pode estar 
respondendo, quer ao projeto colcti/o elabomda pelos próprios grupos sociais subalter
nos, observando-se, nesse caso, uma convcrgência.de interesse entre a proposta filosófi
ca da Educação de Adultos e as necessidades concrcíamenie percebidas pela população 
demandante, quer a.uma sobredeterminação gerada por outros fatores alheios à vonta-

E«e artii-.., resultou dc ligeiras reformulações na comunicação apresentada no 79 Encontro Anual 
Ca A(-o .iação .Nacional dc Pós-graduação v Pesquisa era Ciénciaa Sociais ÍANPOCS) - SP, Aguas de 
Sio Fcdto, outubro de 1933.

i ras. Est.pcdag., Brasília, 65(149):õ-21, jari./abr. 1984
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de daquele s.ijeiro social, mas que a cies está submetido, veriilcando-sc, aqui, o caráter 
Cí i;n 'C oçõj »tc interesses dessa ação educativa. Dependendo, portanto, da maneira 
pe::i que! a Educação de Aduhos se realiza em uma determinada sociedade, haverá a 
dundnãtwia de um ou outro modelo de intervenção, sem que haja necessariamente a
c.-iclusl.» de fotmas intciirc.liirias,'combinadas ou até contrárias, c conílituais, desen
volvidas por diveisos atorcv/agências sociais -  públicos ou privados — pretendendo 
ilc.cqer objetivos diferenciados.

Des.sa forma, a n-.arca etária que determinou a primeira clivaçcm da Educação de 
Adultos é despojada de sua prir.cipalidade para ser substituída pela dimensão política 
conver-ida em sua essência, sem implicar no esvaziamento do substrato propriamente 
! : .nico-íientííico da atividade didático-pedagógica, cujos procedimentos e práticas, 
por sua ve/., r.ão são »iKin!rsv;iiie neutros.

A essência política da Educação de Adultos se inscievc, de várias maneiras, na
reabd t Je sociai:
-  como um serviço educacional, a Educação de Adultos decorre de uma decisão 
poiitico-adrotmstrarva quanto ao uso dos recursos societários escassos, competindo, 
ao mesmo tempo, com outros projetos educativos que demonstram poder de barganha
р. -õroíciov.-i! à pcdç.io diferenciai que seus defensores ocupam- na estrutura de dasses
de sua sociedade inclusive;
-- como um.i piánca educacional específica, a Educação de Adultos decorre de uma 
cie:':ao svcicpoütica quanto ;k>.; objetivos a alcançar (para que e para quem), seus 
:r,.. :s de .iperar (eonie íilo, v\ten.».ÍO. intensidade e modalidade técnica correlacionados 
ii variáveis tempo c espaço), e os resultados esperados (avaliação quantitativa c qualita- 
t,' e d.» efeito-imtv.clo -io pioci-mia);
-  : .mo um objetivo cultural, a E-Uie.ição de Adultos decorre da percepção política

:o s*--::a> e ás formas de manipulação cios padrões culturais vigentes,
rcfePvios estes ès iit;.;á:.cias dr. nacionalidade (sentido uniiicador) e da comunidade 

■■■hiriza.iorj, objetivando, veiada ou abertamente, criar/irnpor um “sistema 
d? -.écie1 *," -  nmr. visão de mundo — que informe e oriente a ação social da população
pu." - tiíemmdtt;
-  v. r.co um pnijent política, a Educação de Adultos decorre da política dc Estado

a u ’ rriòc.a c.-niu um orc-rcquisito de eficiência quanto à utilização dos canais 
prciVcr ct.n.s de „ < c r » dt particip-.cüo dc seus cidadãos na esfera jurídica dos direitos
с.  v.\. . '.llttccs e sociais, parthip ição essa que pode ser plena ou limitada, segundo seja 
a i.r:z- hegemônica de sua sociedade ciyil que condiciona o modelo político cm vigên
cia -- d.- cii.ie Icmcc.áiicu ou autoritário;
-  c-.rnt, ,xi investimento econômico, a Educação de Adultos decorre da aceitação 
p ihttca do pie:,m.;vv.to da tcot ia ■■c-mòmica do capital humano1 que sustenta ser a 
i.titit.ção -  tomada como a ir.strume.ntaUzcçio técnica da força dc trabalho de um

-  r." ; mo-i cl rc.a elevação das taxas médias dc produtividade e lucratividade do 
- t i . u a c t . ■■:>.>!. l*or sua vez, os benefícios daí derivados revertem à socieda

de : . j  r - . d c  Jis rica-, .io dos seus indicadores de consumo, cabendo, contudo, à 
pir.mliçsu capacii.id.’. pelos pioer.tims de Educação de Adultos auferir as maiores 
vur.taeerts quamo á melhoria Je sua posição na estrutura de distribuição da renda

1 Si M l í. i r ,  t . - -1 - \V. O c-jinul tium-ino. Rio tlc mineiro, Z-ihar. 1: 73.
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nacuma!promovendo, simultaneamente, a sua mobiliucdc oeunacio- id3 • 
c corno uma estmtegia social, a Educação dc Adultos decorre da premei ide-dôzra 

de que e capaz de construir/moldar um novo tipo social, o “ci-Edão »..K-m.-dV’ rC  
como conseqiiênna do conhecimento i.itclectutdmentc inter^ii^do, p a « t CXf l i  5

Z 1 T *  n C e T 1  e  s u r ! c i e n t c *  sfl instrir “funcional c- adequadam ^" ao 
p a r t  eiro Envolvimento econômico que a sociedade estabelece camo seu

c o i t^ o ^ ^ ^ c m f d c ^ iu iS o ^ d t s c ^ á c d a t tu r v a r i^ d /a ^ o ^ ' *Wrtant0’ -
pcdítico-^olôgico que lhe confere , - s . c n ^ ô t  K f l c ? ^ ' Z ?

seja o oi/jetivo que se propõe realizar prioritariamente: a nromocêo c ,•4,-;, • “Z ' , j 
do homem, que se fará por meio da im ltn m en fe .i,, 
uaue comunitária, que -e concretizará através do estimulo à nvti«f,.T~j„ ê"’-r 
o Wor social; o atendimento dos intercsccs cvpce,ticos daS cia s

que se leva,a a caco v,a lormaçSo da consciência critica do ator coletivo : ' 
dc ‘ X \  ,qS0 '5r:!S,,c,ro- c 11:1 th-uidc nt.iiojia dos países latim,-americanos , Educ— o

“4; 4 n’ 1"KlCPum-c','te viu ensmo regular e comtituindo-se cm sistema m.- iU-u- ,

r a m ,» ,,  ^  f

" S s  ;.í  ̂  ?
“  ■ * ( • *  *  M m ,  K M M ,  a m m »  E o f j á á  q i j lv á

m  .  « « M t e , * ,  Sü|ilciiva impiátb

LANGONI. Cartas G. O papel do inveslw,e-.ro cm educação e tccolovia no vroc-ccn ,1.  , 
WilvrnieiUo economico. Itio dc juneira, K.V, 1V7I. ^  ^  í-rotesso de «Jesen-

^ c f ^ r n r ã í m l ?  rWda * econóniico no Brasil. K,o dc íeneiro, tAprcs-

S!MONSKN- Mi!ri0 "■ «<^a 2001, Rio dc Jartó.o, APtC, 1969.

* 4 ; : : ;  A fn,Ç:1 dC trabalho n° K*o d. Janeiro, t-GV, 1974.

^ . M ^ l U . tínÍVC,5Ídac!e 0 0 Oniino su^.ivo . Educação Brisieira, Brasília, 2(5,: 109-
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L::j  sctsu. Em sti3»:iJa. anulit-ar-sc-á comparaUvamentc a Educação de Adultos corão 
atendimento de massas sob a responsabilidade dos órgãos públicos e a Educação de 
Adultos consignada como Educação Popular, gerida não só fora do aparelho de Estado 
como a c'e se opondo. Finalmente, destaque será dado ao papel dos intelectuais e dos 
técnicos na formulação dos discursos pedagógicos de cunho modemizante emitidos 
pelo Estado e as contradições geradas pela estreiteza do espaço de atuação e de auto
nomia política dos implementadcrcs das ações educativas contidas no discurso oficial.

Educação Formal e Não-Formal: convergência ou contradição?

O título do presente capítulo enuncia algumas dificuldades de tratamento que, 
embora possam revestir-se de aparência semântica, denotam diferenciadas posições 
conceituais na literatura educacional.

Se. entretanto, é o autor que elabora o enunciado, por que o faz, desde logo, apre
sentando dificuldades de operá-lo? Duas razões básicas mc levaram a proceder desse 
modo. A primeira delas, porque a distinção entre forma! c nüo-formal tens sido rccor- 
icntemenií utilizada pelos pedagogos para falar de sistemas educacionais diferenciados, 
paralelos ou mteicontrastantes no que se refere à organização programática e à popula
ção a que si destma — existindo, por outro lado, uma fragilidade em definir não só esse 
"par de oposição” para além da meia nomenclatura, como também em relação a um 
outro “par dicotômico'' usado como seu equivalente: a educação escolar e extra-csco- 
lar. A segunda razão rende no desejo cie polemizar as implicações ideológicas que 
etoes íuícp.vus. íea! ou supostamente contrapostas, cc.rrcgaiii no seu bojo c de que 
turma e.tã.j operando i.o “concreto” da educação, ou seja, que significados operativos 
e que •-iíuiizaçõci ideológicas os aeus conteúdos o as suas práticas refletem sobre a ins
tância de “pedagógico”, tomada como um espaço polarizado valoralivamente para a 
ação scvizd, principJmet.te nas sociedades subdesenvolvidas.

Ce rt.udo, resta ainda uma outra queo.ão, sseundarianiente contida no título acima, 
necessita", io ser discuti,' i. porque também se configura como uma dificuldade de dcco- 
citlt.ção, e qtiz diz respeito ao significado da conjunção “ou” que liga cs termos convor- 
svn.cij e contradição. Esse “ou” pode significar: l)a exclusão definitiva de- um dos ele
mento- da cítide enurxiada; 2) alternância no tempo e no espaço de um dos termos; 3) 
ti.zzf a mesma coisa com outras palavras e, neste caso, os dois ter mos seriam equivalentes.

£, r is ao nível interno da ambiguidade do próprio enunciado que vamos elaborar 
a r.otsa d's;uí. io, que aponta, no fundo, para a apreensão do significado real e simbóli
co doe termos convergência e contradição referidos ao tipo de educação que vai ser 
debat. 'o,

C.unec.-inos com a dif.cus.-eio de Educação Forma! (EF)/Educaç5o Não-Formal 
(ENÍ-), ac.ocizi.do a essa reflexão as categorias Educação Escolar. (EE) e Educação
Extra-E;colar (Et.

A t miáfic.i Educação Formal/Não Formal é mais utilizada na bibliogra
fia noitc-ain-.-ric;ma5 e nos documentos dos congressos e publicações interna-

5 iil t I 'i í-MucaiH.,.::! elicrrulivcj in Latiu America. Los Angeles, UCLA, Latiu Amcri-’
k.iil íVntct 1̂ 7$.

UOk k. J*-hn a r* A1' -u. 1A N N l $. t k orj. The Uoínysriíkaibii of non-CòirmM educatioa Sunfuid» 
:A !r.i. rr.ulü.r.J Dowk-piKfnt lMucMioa Ccntcr, s. d.

BKi M!;i t. K, CVk\ F orru t oJucuuon, non-forniai education and corxcpUonsof J*
vctoyment. Mtvhigun, Lnsututc íor Íníccnul.onal Studics Ln KUucatiou, 1978.
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cionu.., , enquanto o binoimo Educação Escolar/Extra-Eseolar predomina na literatura 
de origem fiancesa , denotando essa terminologia um uso preferencial de corc-úuação 
que impuca em pequenas diferenças de conteúdos, principalmentc no que se refera â

E d u c Ã d u S s ’. PCda668ÍCa 6 ÍdC° IÓ8ÍCa qUan‘°  205 0bjctÍV0S d0s P - S —

Nos países do Terceiro Mundo, a Educação de Adultos -  em suas modalidades 
, ..o-l ermal e Lxtra-Escolar -  tem sido apontada como um instrumento de grande 
emulaçao para acelerar as transformações sociais orientadas para a consecução do seu 
ücs.nvolviincnto, quer dentro do quadro capitalista, quer do modelo socialista É 
portanto, no mundo polarizado do após 2? Guerra Mundial que aquelas modalidades 
üe cctucaçao aparecem como promessas que se encontram embutidas nas várias abor
dagens cxp.ioativas de mudança social, seja na teoria da modernização, seja na teoria 
da depenclencia e do fcioco histórico, em Gramseí

* * * “  *ú* dasV ' *  CNF e/ou a EEE (por enquanto usaremos sem distinguflas 
entre â.) refletem situações de urgência: de um lado, o fracasso do sistema dc enstno 
regmar em car conta dos crescentes contingentes populacionais que se orientam pma 
o consumo de um novo e valorado bem no mercado urbano -  a instnrão b--vcl de 
oum> lado, a corrida para o desenvolvimento econômico, a panacéia p-araumâ o ^ t  
L ei uo mundo -  os países proletários -  também atuou de forma intensamer.fe ideo- 
6 .ca sonre o papel daquelas modalidades educacionais, quanto a sua economicid-de 

c t  e f  v'C“^ S’ "° prCp3/ °  rápido da m-ío-de-obra adulta Para operar com eficiên- 

mlco e V 7 ;oÍ5 eonOV°  °  qUC dêSp0maVa COm aS promcss“  do I * * " »  econõ-

aJ ^ V 1*:. * CdU? f ?  « « « ‘«colar não é um fenômeno novo -  todas aa socieda
d e  u m  praticando ha longo tempo. Na Inglaterra da Revolução Irdustrifi por 
exemplo a aprendizagem de sua mão-de-obra se fez no interior das f - b r r -  à Z o L i  

"rm “ Se^ 5 3í6rif >  d?S e3CT}tório* -isi0 é- fora do sistema de ensino o í Q ,  com um  
*i à'r ef,‘-‘c'uclJ fc-cvado « a‘e mesmo antecipando a abertura de novas esne—,tj-, -

f  “  “ “ “  rr ! ir ■ A •“ *  "b' “ - “ ™  •» ■<>»■,!««:-,
■ f f ' ° -  “  eVlI; t0  cu criação relativamentc recente, apesar de ter uma

lo.,ga rnalu:avâo passaua, ja que a mstrueão esteve associada, durante m f - io -  a ms-; 
Uiçocs fechadas (privilégios de certas castas e estamentos, de detenSin 7 s n i  £  

f ° Â T  r  Ef 115 mStHuÍÇÕSS relÍ2Í0SM’ «té.).'Evidentemente, a cJo la  e a ^
sos J v r n ^ *  dam^ Ç:° l- ‘S3, 0U até n,CSm0 d3quela controlada por grupos rl-iJo- 
aos, e .tjo  ax>o :̂aaas a vulganzação da reprodução da escrita (a revolução da imprensa

í

‘ ^  e c c d , W8l.
? ? i C,pHndrio ^  tnvestigaciomir «n Ldueaciôn. S ^ o V c h X ^ t ^ '

" do‘ “ vt?-

E A v f ^ f r '• Rt° dc Jan- ro- sbr./jun. 97 ‘ -  “ rarU. Fonrm

Oi.vc. The sociology of cducatíon. New York, Schocken Books, J976.
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0.-; V'Ot.'); -i icíorma rehgicsa de Lulero e C.-.lvino; às revoluções científicas e
técnicas do Copán.ico e Galileu. que ampliaram o conhecimento do mundo em seu 
es.-.ico ir.tcrno e externo; à expansão das fronteiras ultramarinas através do avanço do 
cálculo náutico, cu.* propiciou z ampliação do comércio e das trocas internacionais 
criando novos códigos linguísticos «ic comercialização e de previsibilidade da produção 
e de seus custos operacionais; à grande revolução industrial, além da agrária e da 
cultui J.-íiloiófica. Ezfim, a escola e a propagação ampl.ada da instrução leiga estão 
asHKudas à dcstcregacão do mundo feudal e à emergência do modo de produção 
ca:du’.i;!3. Estas sáo as bsses sobre as quais a escola “ocidental’' moderna foi construí
da. F.b -í, portámi;, o fruto de revoluções anteriores que vao alterando a própria noção 
de ir.fancia c juventude. cs-úr. como a compreensão do papel da família no processo da 
formação das gei ações subsequentes frente à nova divisão de trabalho’ , que exigsa 
quJ.;f.c..çóes especificas que a família -  anterior “autoridade instrutora e auto-suu- 
ciente” -  já não conseguiu mais prover.

A educação de tipo não-íormal ou extra-escolai tem significados diferentes, quer 
sc-a roíeiiUa a contextos desenvolvidos ou subdesenvolvidos. No primeiro caso, está 
cssct.ciahr.cnte-lqv.Ja à rcciclr-gem e à atualização, uma vez que o aparelho escolar 
amv.mcúuu! cnnsv„.:e manter altos níveis Ue escolaridade básica para seus segmentos 
cuirioi infantis c juvenis, iíefere-se, portanto, à necessidade de permanente auaptaçíó 
às inovaçOe» tecnolo-.tiecs e culturais ou às mudanças de ênfase nas relações snierscio- 
rivís da economia ir.vion.t!, ou, em se tratando <le país de fone contingente migratório 
interuac!.»..!1, de c:ip.t. 't i.-.íi) ao uso «1a iíngua e da cuitura do ccniexto de adoção 
com dupla r.md.d.ide.: de “integrai” c de ”de.a«uistonizar”.

Ne !o cii.-o, Rucemos o exemplo da America Latina. Aqueias ntodniidades 
são.convertidas em imi:; ;'c.Htjca educacional visualizada como recurso estratégico com 
o íÍkí elevar o r-oR;d;d que a educação pode exercer sobre o seu desenvolvimento 
sóá e-iNxmórtítciv, c.-bendo ao Estadvi a decisão de armar um braço alternativo no s::;tc- 
r,'-.. fj-ir.o -  a educação supletiva -• a íim dc suprir a insuficiência de ercolarizeção 
Ce yj! !-c- - cão j.íVcm c adulta. Ncs»e sentido, o próprio listado assume a sua itiope-
iinc'..t iduc.iC;o;i,.i, procurando distinguir uma educação para as crianças e outra para 
os aaultos como iurius p:-.r-ia:aí c com prestígios diferenciais asr.ignadoS pola sociedade 
e çc:" tuóutio ur. tam- IrLriturSona'. governamental. Esta educação supletiva, contendo 
a suo.êiisia e o sunrimrmü, deve :er entendida como um comprneníe da políticaesta- 
tcl is  deicttv-hisuciv., ttão só no que se seíeie à'ampliação du cscolarização; mas 
também de bte; ração no .p«o:c.so p.rcdutivo moderno e nos-possíveis c esperados 
l-ct.eftcics soci ais çjtaJos pela sociedade cm mudança, cm seu trânsito para o modelo 
de desenvolvimento de acumul.-ção capitalista ampliada, marcadamente autoritário 
no âmbito da esfera do pojítieo e concentrador c exciudentc na instâncb do econômi
co.

À medida. p.-rtsnto. q:ie transforma o pertii produtivo c sna feição tecnológica, 
preei: Ia p.-l.i .urt.sj n.-.rticipaçdo d:;s empresas multinacionais c do Estado como
imcsiidor-eirproxino, iudezirdo a reconversão da anterior divisão social do trabalho 
p.re u ti; o c-çe/.Vi-íme.-uívc, torna-se i:r?.c:ite e inadiável, sob pena de ruir esse edit/cio 
tccmvrat:ca.nvr.te clal-oí.-do. a teciclr. -m  c a recuperação da População Econômica- 
lucntc Ativa adulta para lidar coin eficiência e se inserir adequadameute nessa recém

* ARIÈã, l*hiUifV. HistárU.soviil da criança t da família. Rio de Janeiro, Zahai, 1980.
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elaborada estrutura ocupacional. A base filosófica e operacional que sustenta essa no
va orientação reside nos estudos, rcconitndaçOes e algumas experiências empíricas rea
lizadas nos países desenvolvidos, através da teoria do capital humano10, que passou a ter 
uma forte influência sobre o papel da educação nas sociedades do Terceiro Mundo.

Mas a questão do título continua em aberto: qual a diferença entre Educação
Fornial/Não-Formal e Educação Escolar/Extra-Escolar?

A- primeira destas dicotomias centra-se sobre o Formal — o priviiegúnr.ento deste 
termo chama a atenção para a questão da organização da educação, da sua nao-espon- 
taneiiHids, como uma iorma expressa c antecipadamente conhecida de procedimentos 
e de pensamentos (doutrina) baseada em fórmulas convencionqlraadas e sancionadas 
qtse se convertem em praxe e rotinas de trabalho. Nesta proposição existe ú.-.rlícita 
uma scqüencfclidade no tempo, firmemente estabelecida entre os níveis e t.rãus. de 
euráro, uma especialização de conteúdos com limites definidos que mercam as meda- 
lidaütís de ensino e os mecanismos que regem as passagens, ns paradas, as entradas e cs 
finalizações, havendo, para tal,-uma h ri.-.h.çio especifica que orienta esse movimento, 
a»m  como o usr> dilcrencia! c preícrvneial dos rrcurvis- societários cspecializa-Jos para 
átuar nessa mstancia da estrutura social (humanos, físicos, didáticos, pvdaeópicos 
institucionais etc.).

Esu ucnon.insçao está modêrnanaente associada à teoria das orçcm/ari.cs comple- 
xas^cuja origem filosófica sustenta-se sobre a abordagem sistêmica, que sê expressa na 
j£;'.í() fornitdista cm relação a leis, rcf.ris <m linguagens próprias de determinado 
üdiuihio do conhecimento consideradas indepetulentcnientc do conteúdo. da matéria 
ou da situaçao ct.uicicta a que se aplicarii. O uão-formal da educação ou a educarão 
nao-fornial fica, por exclusão e peio uvo que o próprio “não” sugcic, iora das ferrnas 
convencionais c organizadas, correndo paralelo e em rçferéncia ao formal que o pri
meiro representa; o i!Í,i-fon.'i;.l convertc-sc no reino da “espontaneiil.i Jc”, cm contra
posição ao voluntarismo Oiganizat«l«rio do fonnal. Por at revela-se o grande preconcei
to embutido na atcotonna, alem da aridez e esterilidade de seu coriccito, poroue 
desprovrao de conteúdo, já que a preocupação ccittia] é a aparência do contir.jntê e 
nJo a ‘lusbdade do “conter,ido”. Nessa- modalidade, a quantidade é que exprime a 
qjalidade: núrr.ero de créditos, anos de escolaridade, níveis c graus de ensino", idades 
prefercnciats, duraçao prevista de ccth segmento educacional, consagrados na norma c, 
portanto, svjcitos à normalização e, implicitamente, á normalização Jônnal.
_ !’°.f «posiça», o rfo-formal é a não-norma? Ou apenas a não-rigidez dá normatiza- 

ceo? De qualquer modo, a conotação do não-ibnnaJ üga-se ao desvio e à insrgmaüdâde 
em referencia ao ensino “regular”, aquele estabelecido pela legislação vigente. Será uni 
‘quase-patológico” como um ma? necessário, uma situação provisória de "ccipa coieti- 

va”, até que em sua característica de suplência resgate úma velha dívida nacional com 
aqueles que nao tenham seguido ou concluído seus estudos cm época ptópri3, por falta 
de acesso, oportunidade ou recursos. *

k111!11™'''’ a educação formal é ideologicamente legitimada pela sua inslitucior.ali7.a- 
Ç io asec.riada em uma estrutura jurídica e instrumental própria, a educação não-for- 
ca! e assumida como sendo uma instrução de “tempo c espaço livres”, determinada 
p-' a autodcliberação do sujeito de voluntariamente escolher o seu destino educacional.

'UíritTZ, Thcodorc W. Qp. cit.
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porque adultc. Coloca-se, então, a quedão crucial de verificar se existe autodetermi
nação dc-s sujeito: das clacses subalternas ou se a total liberdade de escolha pode 
ocorrer em ume sociedade de ciasses, ou estas prerrogativas são ideadas porque referi
das -penas, e principalmente, à questão etária.

Quanto à Eduoaçác Escolar, a ênfase está orientada pelo espaço institucional onde 
se ministra íisterr.aicc.rr.er.tc ensino supletivo. Implicando vaiorativamente cm pro
gresso e modernidade, torna-se locus preferencial do estudo, conhecimento, saber, ins
trução, experiência, criação, produção e recriação de formas de pensar e, por essa 
razão, seu significado assume uma abrangência intelectual expandida, outorgando-lhe 
sabedoria, competência e autoridade que são socialmente reconhecidas 'por todos os 
estratos da população.

Afora esta conot-ção de estudos c ptoduç-Io de conhecimento, a educação escolar 
ou o seu representante lega!, a escola, permite outras interpretações quanto ao seu uso, 
função e pape! social. Considerada como um aparelho ideológico do Estado dos mais 
poderosos na reprodução das desigualdades sociais11 * ou como instituição social 
respontávei pela soú jli/.ação de.s valores societais c fonnttção do consenso espontâneo 
e da consciência eeictra1 J , a educação escolar, independente do pressuposto teórico 
cue sa tome, comporta-se como instituição crescentenieiitc burocratizada, definida 
ccnio unra açêr.ciu suplementar ao capital, e que produz uma mercadoria — o saber/ 
i.tstrução -  cujo valorde troca tem significados monetários diferenciados no mercado. 
Por outro lado, csccia, objetivando a produção de capital humano p capital cultural, 
contribui para o dctlocr-memo categoria! da função TrabaUto (trabalho como fonte 
de v.tlor), ntcía.r.oifoscando-0 em um segmento do capital, que, como tal, detêm 
moticpolisticzrr.cr.tc a criação do val.tr social, lissa r.ova atribuição do capitai, que o 
legitima sociilmer.te, c corroborada pela escola, quando esta se propõe a foi mar 
recursos humanos igualando o Tiatatho aos outros fatores de produção, retirando-lhe, 
rttds uma ver, a sua condição privilegiada e única rta sociedade. Relações sociais de 
produção co: vertcm-K, nesta abordagem, cm relações er.tre magnitude* do capital 
e perdem o seu caráter soeia! e político paru se transformar em uma fónnula aritmíti- 
ci, A educação, portanto, entra nessa 3rmadslha/ctmiplicidadc c:a que cia mesma se 
desvaloriza porque sua função reduziu-se em aportar especializações que o capital 
iir.pc-iti.-ttntcr.ff demanda. A grita gera! da escola in,adaptada é, sem dúvida, o protes
to -Jc- capitai para que c!a se agilize e responda, em tempo -hábil, ás exigências que a 
produção econômica necessita a fim de não criar obstáculos à sua expansão e acumula
ção13.

A aceitação da premissa de que a escola se converteu na única agência capaz da 
educar origina não apenas o desejo frenético de fazer-se educar, como gera uma pro
funda d-scont'uiç.'. face a lodo o conhecimento adquirido fio circuito da cxtra-escoia, 
ou sei a. extra aparelho escolar institucional. Assim, ir d escola e continuar na escolari
dade obrigatória torna-se sinônimo de educado e de sucesso e condição sine qua non

11 BOUÍtDiEl’, Hlette A PaSSKP.ON, Jcan Ctaude. A reprodução:elementos para uma teoria'do
■ : :. : ,:c n. ir. i. Rio Jrnriro. Ersu.i.co Alves, 1975.

13 l)e Kr.lih.IM, f.indo. Sociuiogie et cducãtion. Paris, Minuii, 1964.
13 LE1WN. íie:e-.:i. Pcn.:::.!o a etiueação hoje no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE SU

PERVISORES DE EDUCAÇÃO, 5., Rio de Janeiro, 1982. Rio de Janeiro, 1982.
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para o indivíduo se transformar, simultaneamente, em consumidor e consumido no 
mercado de fcer.s c de trabalho.

Portanto, o extra-escolar aparece da mesma maneira que o não-formal como entida
de espúria situada, cm posição externa à escola, à sua margem. Reintroduz-se a idéia do 
“reino de liberdade” na suí organização c na sua orientação filosófica, pois as estrutu
ras definitivas e universalisías da educação residem no sisterna escobr/escolarizado, 
permanecendo o “Extra” e o “Não” como resquícios de uma situação de atraso en
quanto a expansão da regulamentação e do controle do tipo sancionado (a escola como 
modelo).não alcançar toda a sua plenitude dc atuação.

ià verificável que tanto o Forma! como o Escolar podem ser orientados, financiados, 
doutrinados por variados grupos sociais particulares, leigos ou religiosos, que podem 
estar direta ou indiretamente refletindo situação dc classe e de interesses culturais e 
profissionais específicos, como sindicatos, igrejas, partidos, associações voluntárias, 
etc. Porem, soa “oficialidade”, sua "icg.ihdaue”, depende do reconhecimento do 
Estado para a sua constituição como estabelecimentos de ensino "repul..! ”, com o direi
to de emitir certificados de habilitações reconhecidos por lei. c, pot issy mesmo, sujei
tos às verificações sistemáticas por parte dos chamaJos “inspetores de en'i.-,o”.

O tratamento dispensado aos atores envolvidos na escola c na cxtra-escoia í  também 
bastante uifcrcnciado.

O par “a!u:io<profe-sor”, “estudante/mestre” ou “educantlo/educador” refere-se, 
preicrenctal ou exclusivamcntc, a esco!.'.-instituição, enquanto que para a extra-esccla 
utiliza-se uma discriminação genérica e indiferenciada de “clientcl?..'popu!.v;2o-a!vo/ 
público" -  “ügeiHe/mouit oi/animador social c cuituial”. No primeiro caso* a ÜLde 
está ligada ao que ensina/aprende, a relação de autoridade está mais presente, definida 
e controlada; no segundo caso, a nomenclatura é diíusa, pode estar referendada pela 
noção de mercado: clientela -* relação de troca, comprador/vcndedcr tlc um serviço 
educacional; população-alvo -* objeto de uma intervenção, de uma política de ação 
explicitada ou nao, desejada ou nao, autoritária ou democrática; público — massa/ 
audiência; platéia -*• ditusidade, transitoríedade e superficialidade dos contatos e da 
ação educativa.

Por outro lado, como essa nomenclatura se refere possivelmente à população 
adulta que é o objeto dessas práticas educacionais, esse tratamento parece designar, 
à primeira vista, um certo respeito ao direito de não se subordinar diretamcr.te í  
autoridade” do responsável pela ação educativa e, como freguês (cliente ou outro 

nome equivalente), lhe c designado um espaço de liberdade dc escolha, dc fixação, de 
orientação, dc voluntarismo., que se esgota em si mesmo, porepte é uma pscuilo-lifcerda- 
de, na medida cm que a Educação de Adultos serve predominantemente aos “deserda
dos” sociais, às camadas baixas da sociedade estratificada, cujas condições dc vida nem 
sequer demandam escolarização ou se geiam esta expectativa não têm condições de sua 
efetivação no momento oportuno e na extensão desejável. Dessa forma, a Educação 
de Adultos tem sido historicamente, no C3so brasileiro, apresentada como de caráter 
compensatório -  “como um processo remedial cuja função consiste em prover tardia- 
i-v.-nte um simulacro do padrão escolar vigente, por sua vez uma expressão relativa aos 
"̂■•ctcs-cs dc grupos dominantes -  social ou politicamente” 1 4.

» , , ,: .... . •-'v.ujçuw uu wnu.ajju uc auuiius na America Latina. ir,:ai.Ml-
I .V1TNO.AMER1CA.no DE AVaMAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 

> J A.rt.1 ÍOS, Rio de Janeiro, 1983. Rio de Janeiro, 1983.
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Da análise preliminar po-Je-se afirmar que, apesar do aspecto “divergente” que a 
Educado NJo-Formal e Exua-Escolar portam em relação ao chamado ensino regular -  
quanto aos seus clientes preferenciais (os carentes, os perilcricos, os "marginais”) e 
quanto à idade “ adulta” -  aquelas modalidades assumem caráter de complementari
dade e convergência com este, pois funcionam ern função dele que, em última instân
cia, lhes dá a diretriz da própria complementaridade, principalmente quando são 
assu:r.id..s pelo lanado ou entidades privadas associadas ideologicamente às classes 
dominantes que dirigem o aparelho coercitivo do Estado.

Reavaliando o pape! do Estado capitalista e suas propostas de Educação de Adultos

A partir dos anos oO, sovemos autoritários c centralistas que ascendem e dominam 
o canário político da América Latina irão atuar sobre as experiências anteriores de 
educação poptriar, de cunho leigo ou religioso, que pretendiam a emancipação social 
e política das camadas marginais. Esses governos, quando não simplesmente desorga- 
r.i/u.-.uo. e reorimirain .pulas experiências, orientaram-se no sentido da institucionali
zação. através de um rigoroso controle das iniciativas que sobreviveram às convulsões 
da tomada de poder, na bu:ca de legitimação social para seus novos projetos eduçaeio- 
n.-.is junto is por: lações adultas, réòatizando-os, sob a inspiração da UNESCO, como 
programa? de Aifal cti/u -Ia -Funciona! e Educação Básica, que posforionuente vão 
insero o." a: a filosofia da Lducacao Permanente14 * 16 * apresentada por aquele órgão inter- 
nj.iona! cw:u um conceito “dvstdcolopi/.jdo"*6. O Mobral e o Projeto Minerva no 
Etadl fa.-.em parte -dessa vstt ategut Jc obtenção de respaldo1T, como também o projeto 
'•Jcãj de iiam>"'4 19 r.o Maranhao; os alvos de oposição a atingir eram o ME1>*9 e as 
CLÍ5 como seu dfsdobtamcntb, os remanescentes dos Centros de Cultura Popular20, 
3;.’uns -rogramos radiofônicos tocais c, orirtcipalmonte, a metodologia de Paulo Frei
re"1.

A dc.cttm -níação oficia! emanada do MEC explicita u m  nova orientação para a 
década de is'j; através Ja s-aa Secretaria de .rés 2{.>Graus afirma a necessidade de “uma 
a:’.du.'j.':Tü fuuciouj! e.vtre os programas de educação escolar e exira-escobr”. Conta
do. w .a t da r.umfesta procura de vincularão mais íntima e estreita entre aqueles dois 
bruços -Jo sistema escoiar, o tratamento dado pelo MEC a cada uni não é, de forma

!s AL".: sn.v. T.-r.v.t -Ita \V:ç-:.-r», c,M't. AiticulaçSo entre educação escolar e extra-esvotar: o
: j .i V :jí. U: > :;g J.ifk :ro, j!, 19ií3.

16 G\CC:VV\t l\W.<:uír. c poder; inítodiajjü â peeij^ia do conftiío. São Paulo, Coitez,
.KN.iEmS. ! S J.

I  ̂ PAIVA, \V.:i.3.a. Estado e popular: íoco1oc;:mj.ío c problema. In; A QUESTÃO po-
vid üOutá ..Sj /.V, «r! _ t, .O.» i *• :1o, íl f aMí ic 11̂0 . WÓO.

15 KRi U*i7. Avr.a, O v-i. ;.o dc üafuV’; u.aa e>.p-.-.i-::KÜ oficiai de,cduca^âo popular no
fn; EDLCaÇÃO no ü*.cío rural. Bi isilía, lNcí\ 1983,

19 C.\T.\£ANS. M. Ju.»eu Ccsü &. SU.YA, tUUo K. S, Estudo ccucspcctlvo da educação rural no 
L i : , I : i ; hUtCAÇÃO no i: c,o nir.J. Üra.alía,.INEP, 1983.

*> Bt-áÚ! LRA, A Ma. As cm r.Licação popular. In: A QUESTÃO política de educação
popiLir. S“o Pjuiv», Braoíicjisc. 1980.

II VKR1RE, Paulo. Educação como prática datibenUde. 8. cd. Rio de Janeiro, faz e Terra, 197».
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cLuma. simétrico, seja cm termos de recursos alocados, seja em termos de atribuição
de stxrm e prestigio.

Não resta a menor d ávida que o conteúdo dos discursos oltciais brasileiros sobre 
educação c influenciado pelas recomendações das conferências dos organismoster.na- 
cionsis de que o Brasil é signatário. Assim, por exemplo, a questão da mteara.á ;. e a 
mútua sustentação entro o Ensino Foi ma! e Não-Formal faz parte do documento 
“Projeto Principal da América Latina e Caribe”, organizado pela OREALC/UNESCO 
em 198111, além das Declarações dos Congressos de Udaipur e dc Madres em !9H223, 
que enfatizam a equivalência entre alfabetização e pós-aífabetização de adultos e a 
educação formal, na tentativa de dcsrnarginalizai e de exorcizar o estigma do ensino 
nào-formal. ’

Alcga-se, para tanto, razoes tie* natureza operacional que conduziríam a vantazens dc* 
ordem financeira, derivadas tanto da inu-reoopciação como da racionah/açüo dos 
rectnsos investidos, concorrendo para maior -eficiência interna ckstes dois st .-tenias, rta 
mc Jida cm que .ivOes sm.iiiíaiicaiuciitc tiiogiúas as CiàtViç.rs c seus pais c-or-v,; n-ni-se 
ern CMníiOgu.s ip.ie gaianieju rcMi,t.j-,ío.- e u -.paclie, g-osiltvus t.aais íhnadtmros. No que 
se rcivie á equivalência, advoça-sc a' tese de que sendo a alfabetização o estágio micial 
do processo educativo o desimaiáim dessa ação pudera, em qualquer momento poste- 
rioi trempo). locomov-,r-sr ou operai a transição de um sistema para o outro, em quaj- 
quer Mtuaçau eoncte!:: difeieníe (espapj).

O objetivo da Ldücaçao de Adultos na modalidade nio-forma! é a taVi-.ia re-vetsSo
d.e> taxas de anai!a:vii'.mo e o tq-orte dc estolaiidadc mínima objetivando recuperar O 
tempo penli-Jo e, ao mesnio tempo, tepatar as injustiças praticadas r,o pass-do pelo 
nío-acesso à escola em época hábil, oferecendo opções alternativas g-.iaimente de 
sup.enm mas tambein de suprimento. A sua crient3çào é de equivalência ao ensino 
f oi mal, embora O caintnbo percorrido possa ser tio outra natureza.

Como a populaçao c adulta, o retorno rio investimento educacional deve scr o mais 
imediato possível: fim instrumental de eatáicr econômico (formação de mao-de-obra 
ou capital humano.) ou de caráter político (formação do elcilc-r/capitai oolítieo). 
Revesfe-sc de uma aparência populista mesmo que esteja sendo ernitido por um Estado 
autoritário -  o povo c o popular passaram a v.-r o iimrediente da mensattê.vf.ia cidadã- 
ma -  rcjiousando nos conceitos de direito e liberdade, culminando corno pressuposto 
filosólico do desenvolvimento pler.o do Homem e de sua humanidade, a autopromoção 
e a sua participação r,:t sociedade. De certa íurina, a educação proveria ó; di-eitos 
básicos deste homem ouírora excluído c que, via edncaçSn. passa a scr amua a;ámíia. 
do, a portar uma identidade nacional ou um “passaporte de cidadania”, u:i medid rc-i 
que ingressa no âmbito de suas parrogativav -  os direitos civis, políticos c lumai.os.
,* " “‘-seuiso bmgties pur excelência do liberalismo europeu, convertido ern manifesto 
p-ilinco do desenvolvimcutismo.

“dutoÇão Extta-Escoíar referida a adultos que se concentra a atuação 
: ; nupos competitivos a açao do Estado. Esses grupos, de vários matizes ideolôeicos 
L ?,'‘n °S’,paf!cln 'Jo í)lossuP°sto <>e que o ensino escolar c extra-escolàr patrocinado 

0 •em uraa socicdade de classes tem função dornesticadora dos estratos
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populares' frente ao sistema dc dominação vigente e que, portanto, a sua pretensa 
iruparciaíUide e neutralidade esíá comprometida com a organização hegemônica üe 
suas cbisses dominantes, cuja consolidação se faz através de seus próprios intelectuais 
inseridas r.o aparelho de Estado. Aqueles grupos difercnciam-sc quando conceituam a 
sociedade civii c política e a questão do Estado. Para Uns, o Estado é um espaço 
homcr.crco -  o conflito e a contradição de interesses são removidos do seu interior 
pelos instrumentos da violência institucional; para outros; o Estado é o locus p,efe- 
rcncuú da luta pelo poder c da interseção das sociedades civil e política.

Os primeiros grupos políticos de conscientização de massas, que utilizaram a educa
ção fera do contexto ofic'aí para inseria; mudanças no bloco histórico hegemônico 
vigente, padeceram dc capacidade criativa cm suas propostas de concretizar a sociedade 
fui ura que acenavam, pois se encontravam referidos ao “oficial” e dele se aproxima
vam quando buscavam a produção de um novo homem brasileiro e de uma nova iden
tidade nacional, d;,qx>v-,:::r.J.o aquele homem de sua significação dc ciasse e c<mver- 
tcií-.i-j-o e:n ctr-.iafizaçJ.-s manipulativas. .próprio dos discursos populistas. Um grande 
nán.e.o de programas na América 1. afina teve e ainda tem sua base dc sustentação nos 
fundamentos teórico* da'marginalidade*4 que interpreta cs vazios educacionais dos 
setores populares, arr-jws c r;:- lis, corno consequência Jo "atraso” àe certos grupos 
e setores em relação a outros mais desenvolvidos c modernos.

Ccmád-.-rrr. do que c instrução nos países em transição era vista como um dos fatores 
dc ereaí-.cz que provocam deficiências n,n todos os setores da vida social c, também, 
um do: .indicadores drtc.rminadorcs das desigualdades sociais, regionais e setoriais, 
co:’.icria-*i- i  cdn. eçít. m:--: atenção iueologicumente privilegiada, que ma,catou duran
te muito tempo a percepção das disparidades crescentes que se processaram cr,ire clas
ses e gr.tpos oc.:; ó-bnaí;:, 'apesar do crescimento do Pi li e da elevação de renda per 
iv :,n e sse s  p.wccs c càt relativa expansão do sistema escolar.

A*, ia , o principio bá.vco de democracia repousava na ampliação do acesso à educa
ção oae, ,v.r sua vez, gerara tia rs* formações radicais no perfil ocupaciona! c de renda 
«través des mccer.iro.os da mobilidade: mobilidade dos fatores de produção, de idéias, 
de airph.í^ão de csp«ço> sociais, físicos c psicológicos para a adoção crescente de 
inovações, Uvarklp cu cub.rinando na utilização perfeita dos principies da racionalida
de ix mvvmica e política, que pvrmiütia extrair o máximo de benefícios econômicos, 
culturais, políticos, espirit cais e dc bem-estiir;enfim, utut nova qualidade de vida para 
toda a tocud .Jc. A educação seria a instância privilegiada para sc cumprir o destino 
do» caí-et ci--.rs vocação "natura!” dc grande potência. No-caso brasileiro,.o 11 e i’1 
PND refiietirur.i ca.,i tese tecnociáiíaa.de educação, revestida de frfgil roupagem huma
nista. dentro de um f:.o.:;do-au!or:tá:io, que respciulcu com a determinação de alocar 
w!:o /  5 rccn.seconômicos e financeiros nacionais e internacionais nesse setor, a fim 
de </:!_•: con suficiente rapidez os retornos almejados, cujos cálculos de custo/investi- 
mente estimavam de :dt i lucratividade para a expansão-do sistema econômico apoiado 
no modelo capitalista associado.

Mesmo no pcriorlo do apogeu da coercitividade e d3 violência do sistema político, 
vetlnra-se certas pequenas fraturas nos discursos oficiais de educação, onde aparecem 
alguns conceitos de Bourdicu c Passerou sobre a ação pedagógica reprodutora das 
desigualdades sociais, que revestem a mensagem de uma fala reformista e de urria voz
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tecnoiogican-.cnte modemizantess. Er.se processo pode ser tanto decorar,cia de 
cooptaçao pelos intJectur.s das classes dominantes do conteúdo de mensagens mais 
progressistas pura a ciaboração formal do discurso, quanto da piópria r-orosidade do 
poder e da possibilidade de atuação de certos agemes da oposição nos estreitos interstí
cios que o terreno contraditório deixa passar, apesar dos esquemas dc repressão física 
moral c intelectual estarem acionados nos seus mais violentos mus.
. Pressões dos organismos internacionais especializados em educação funcional nor 
intermédio dc articulações c representações nas suas comissões, comprometem' cs 
países membros a se vincularem a certo cotpo de idéias ou doutrinas mais liberais do 
que as propuguadas petos regimes internos, servindo de respaldo àqueles que no i.ite- 
ru.r do aparelho de Estado se apropriam devas propostas e as inserem na‘construção 
do (ltscurso institucional. A UNESCO e suas agências regionais, com seu discurso 
uberal-generiio para formar uma linguagem rclativamente comum a difere-’=s 

sistemas políticos de seus países membros, tem dcscnwcnhado o papel de vsriáv*! 
exógena ettimuhdon da modernização dos discursos oficiais dos parie* de re*>ime's 
autor/íanos. °

E a pergunta que se faz é a seguinte: é possível dc dentro do aparelho de Estado 
propor um programa de Educação de Adultos assentado em uma filosofia de pariicipi- 
Uo e de autogestaçáo comunitária/societária? Ou até que ponto o discurso oficial 
fo rtfvc.ua micnçuo) se reproduz em ato rcr.cteto (o nível da operação;? É possível ao 
Estado ue c.ar.se Cria: espaço» de arili-licgémonia?

0  debate critico que foi gerado etn torno da proposta da marginalidade, mais dVscri- 
• V a íl«e aplicativa oa sitnaçao de pobreza do continente, demonstrou t-ue a situtrão 
defmarg,naluiade não é nem conjuntural nem consequência de carências cduclri^aU
c, ...m Cv-vc ser apreendida como um produto dueto do modelo econômico caoita'is'a 
e da forma de mzerção e divisão social do trabalho"; dessa íbrma, recupere-,eo p ^ í
d. ., rt.ações te  dominação interna e 'externa para explicar as desigualdades sociais e 
econoimcas entre classes, regiões, setores e países.

Contudo, apesar da fecunda discussão do conceito de marginalidade ^rociada à

s r . ^ M * * . * * ’ •" - « * « »  * * * > « » * *ciou ,1 atu„ç,.o d. certos grupos comprometidos com a educação popular revolucioná- 
n ., Ou»em.4c a permanência de certas formulações que informam e decodificam o 
real supdesenvoiviüO dentro de uma visão dicotômica rígida entre tipos po!s»es 

aUi!!io/prcsi'osso* r t e /pobres, dcinocracia/autoritariW.a, 
^  1 , E;.‘a f0rma 0C a p r e ç o  da realidade social se encontra imbriçada na
dà moW r a,’Sm° f rU,Ural* <IU8 foi sProPr*ttda tanto Pcia teoria íuncionalista 
hE-x h !. COm° Ape,a tcoria marxisla d» exploração imperialista de viésccono-

PSSaf t utiUza*2° e dòs r0sultados diferentes e opostos que 
nwm i T c  rboruaSem,'essas duas teorias apresentam um substrato ideológico co- 
mum quai.fcja, 0 de que as soaedades modernas são necessariamente mais d moc-á 

a» e que o avanço tecnológico é sinônimo de progresso ' *

ÁU 7 l ' ™ '0 B- Educeí io: raodemfcaçío ou dependência. Rio de Janeiro. Francisco Atvei.M77.
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iKv.lxij .a variada percepção, a educação popular paosa a ter papal diferenciado:', 
swui.úo a djtilti.ta assumida pelo grupo político cm ação, surgindo novos enfoques, 
inv.runt.-iitais e mc.odclogias educativas conducentes a ampliar a partici?aç2o efetiva 
cos saiotes populares através do trabalho de conscientização contida na nova visão da 
peJazo ;i:i: sua missão política do libertar os oprimidos.

Lí o listado brasileiro dos anos 80, cm processo de democratização iclativamente 
annlhda, cura» se apropria e opera a categoria da participação que crescentemente 
ver- revi .tindo seus diversos educacionais?

Ccrer.-iiui.) e analisando-se o conteúdo e as premistes de certos programas e de 
abtutnas agét-.cias cducac;onais do Estado (Mobral, Pronascc, Prodasec, Secreiatias 
Est..duais e Municipais), verifica-se que propostas dc educação destinadas às camadas 
de Caixas rendas es Co fortemente orientadas para o exercício da participação'comuni
tária. procurar,da atribuir a esses segmentos populacionais a responsabilidade pela 
construção de uir.a sociedade mais justa e mais igualitária. A participação converteu-se 
e>.’. enunciado obrigatório em todo discurso e é apresentada conto vistoso “porta-estatt- 
dar.e” , apesar de ser um velho e surrado “cartola’' que já figurava na Constituição de 
1422 que povulavj educação elementar para todos. Evidentemente, dccscs “todos” 
ictavim cxciuidos os escravos, os índios, os estrangeiros e algumas outras categorias 
s..

Aictimas p.ihir.u-chavc aparecem com relativa frequência no atual vocabulário 
govenutmenu! Ua educação. Embora se contrapondo, parecem não se contradizer, 
porq-e se f-iVc r. a livd.incij; diferentes da vida social.

t> ctemnlos mais recorrentes podem ser listados sintcticaiwntc como a univcrsall- 
zaçí i do; direito? u educação para ioda população. A generalidade da categoria povo 
como nacíi.-ratic r.',-: c :>i mixr.cute utilizada lado a lado à sir^ularizasito quando atenta 
para o ut:'.’ito és diib.eiiças culturais-locais. Cita-se a auto-rcalização como uma 
protn.sM ind-.idu.-diz.ida dc educação ao lado da promoção social como um atributo 
cok tivií a ser ak mçudt».

Ne risco gere! do paçj da educação como alavanca para diminuir as d.siguaidadcs 
soe..;:;, c::co:,'ü-se referencia à melhoria da qualidade de vicia. Este conceito tem sido 
eiiuo.ca.lo cor. ueis dedneedos, superpostos-ou diferenciados: ura atém-se às ques
tões de satisfação das '‘necessidades básicas” e. por aí, pode-se entender como quanti
dade (expansão) de bens consumidos no sentido rigorosamente econômico; outro 
rcféie-se à qualidade desse mesmo consumo e, nesse caso, a natureza c de ordem sócio* 
culparei c política.

C; atado, a palsvra-fotça é participação, que tem sido associada à pesquisa, à elabo- 
:;!v:o e avaliação cos piojc-tos educacionais. Porém, é no sentido de participação como 

Téiaçáa que cia se encontra mais mencionada: a participação como gestão e 
prodü.-io de história desse; homens que, repentinamenie, através de uma formalização 
do discurso. foram convertidos cm autores e atores de seu próprio dever, quer decidin
do a solução de seus problemas de classe, quer equacionando os grandes desafios das 
questões nacionais do listado.

A proposta da participação também não implica unia igualdade de responsabilidades 
conmàrtida por todos, parque nela está implicada a dicotornia básica entre o fazer e o 
pensar e, a;, se teelitiza :t r.iópria concepção da participação. Dependendo de como se 
decodifica o discurso, a população participa no que o Estado elabora e planeja ps»o 
seu bem-estar; por outro lado, a participação pode estar orientada, em alguns outro»

casos, para a implementação puram-ente instrumental do programa, unindo se assinala 
a necessidade de trabalho participativo da comunidade na configuração de rua prob):- 
méuica: estar presente rio levantamento dos dados (sintomatologia do contexto), na 
pesquisa dc campo (identificação/diagnósiico da situação concreta), no planejamento 
das açoes (escolha de fórmulas e remédios medidas/meios operacionais) e na avaliação 
(a verificação ou controle dos eleitos ou fins objetivados).

A inserção da modernidade linguística da participação, entretanto, pode funcionar 
política e ideologicamente como forma neutralizado» de uma futura ação revolucio
nária, ou seja, a cooptação de idéias e dos atores pode converter-se em deliberada 
“antecipação de intenção da ação transformadora” c a mera enunciação Jcisa proposta 
já tem o efeito de esvaziá-la, porque burocraticamente convertida em um suposto con
senso governamental. É próprio de um Estado de classe procurar eliminar, ao nível do 
discurso, o confiito e os interesses antagônica: próprios da sociedade capitalista.

Muitos sãos os estilos participativos que o Estado pode adotar: vai depender do 
tipo de programa, dc sua importância ou uigência c, piincipalinemc, do t rsu de organi
zação em que se encontra a população á qual sc destina a ação governamental.

Quanto a participação popular, o que determine o seu padrão preferem, ial de acão 
é o grau tie desenvolvimento de sua consciência social, das estratégias que estabelece 
para a sua sobrevivência e superação d- condição dc dominado, ouseia, cm que pomo 
ttf encontra no tia» ato da consciência ingênua para a consciência crítica.

A participação tinmfoimadoia c úm ato deliberado, voluntário (volitivol. o cor.s-
e.vme do “quírer"_-* “ter paite" -- o pertencer como poder sc maximiza. .Na visão da 
parttcipaç.vo receptiva ou ilusória há uma falsa cu-enganosa aparência de pertencer, 
porque se esgota na espontaneidade do “querer” -  “ser pute” -  o pertence; conto poder 
se minsmiza, porque a vimo mística da co:;un:inim tem transcendência sobie o social' 
das relações humanas. No primeiro raso, tem-se o poder ceino decorrí.,eia do perten- 
ccr/parlicipar e, no segundo,, o pcrtcncer/participar é tentado como igualdade do 
poder, havendo, portanto, fusão de idcntiJadcs não-idênticas.

A participação popular sob a ótica do aparelho governamental deve e-tar centrada 
sobre a questão do monopólio dos “recursos societários” que o mesmo detém. A f;;n 
de se perceber os lunilcs de sua ação plena, quer democraticamente de dar, conceder ou 
autoritariamente dc rctirar/acabar, existe entre essas duas situaçOes-iimitc um oonto 
de tensão da participação que se radica na força da ação dos agentes e das idéias dos 
oponentes entre si, considerando que o listado do classe, ao prever o c„nfÜto dc suas 
contia Jiçoes, pode neutralizá-lo pela sua política governamental ao assumir cie mesmo 
o controie Jisrarçado da própria participação, definindo as áreas ou âmb.tos far. esferas 
v-a participaçao) para quem se dirige (objetívos-destinatários da parürjpi.-jo) e os 
mecanismos para assegurar essa participação controlada. É urna-solução dc'compro- 
nusso que denota flexibilização na área de decisão política e que pode ser percebido 
c«<ro° relativa perda de hcgemonia.do Estado autoritário frente à organização* cia sceie- 
uaee civil e suas instituições legitimadoras.

n participação” como tema do discurso educacional oficial da década dos 80 pode 
T.J a vontade institucional de “abrir espaço”, mesmo que isso represen-
... T.'3 i.i<r' 'a C0:iscn,ici:l dc monopólio em buscada aquisição da legitimidade que Lhe 
-••• '■omo garantia-aval para sua sobrevivência institucional.
■v-v ,’ <3a, imP!«'nem»Ç3o desse discurso ocorrem situações diferenciadas. Os

v* p>c;a sua operacionalizaçío processam leituras ideológicas contraditórias,



e C; =-i -s traduzem «n rutristência ou receptividade dos ag.-r.tes do sistema in-riitucio- 
r..;!'7, manipulando o fator “tempo” (a rapidez ou a demora) como sintoma de teu 
r-.vrdo/desacorJo, de sua confiança/descomiança. Utilizam.-se, por outro lado, mcca- 
rãs mus de cuutro!; a fim cie que a participação ocorra numa progressão graduslista, 
caracterizando-se t-sse procedimento por uma deliberada “outorga a prestação” do 
s:~tus de maioridade às cornadas populares, como uni antecipado descrédito quanto ao 
uso (ao tom uso) que fará do sua autonomia.

O greciur.üs.üo c uma fórmula que a burocracia converte em isolamento, em experi- 
m.-.to, no “à parte" da concessão, impondo exigências de maior observação e perfei
ção des casos selecionados de “participação” que impede a sua multiplicação com 
a .rr-rde?. desejada para que os impactos previstos funcionem sigrificativamente na 
alteraçá-j da estrutura social ioeai. Tem-se, então, a prática dernoerática da participa
ção, embora consentida e limitada, lado a lado com o autoritarismo das avaliações e 
cac a.-ões de supervisão, cuja função latente será converter o “experimento”, o “sin
gular” , em m-rJeio ir .oh.rrioivdi.a-.do, cristalizado bufocntiramciite, no qual a especi- 
;V. a.ir -is) ps.-iuiar e Ja sua ore aaa.a.a o perde a sua força errores.rva.

Tor tu d 1 isso, rtcs.no que cm seu rir.curso genérico o hriaJc emita sinalizações 
ciara, de prog.ciiuas de educação popnla: participativa, ta! n:.o é por si sulusicnk- ;v. n 
garantir a :>u execução plena, pois as “marcas do sistema autoritário’' e s “pers -na!i- 
dede burrm: rrrc.f' do (u:\o.nn.i rio público criam uma fenomenologia dc parnüsia/mcdo 
frente a aov.e; altertrsti-.rs de ação. Dentro da máquina do listado, a inovação corre 
sem ore o ri:;;o de perder sj: eficácia e se converter em mera eficiência administrativa. 
Isso :«•>rafica rã: q-.ro é im;Kx;sód atusr de dentro e por dentro do aparelho de
Estado vi.uoJo irão so irrilueacrar o di,cursa institucior.a! de participação como pres
sionar no set.ttào da sua concretização. 0  que se advoga ê que, para tanto, faz-se 
r.ac ■ss.rí.o asrumir piv.e.meuti', ntcsr.io nus condições de lira,!tr.çno que o poder de um 
llst-Jo clr.t nua rrvrpúc, a plenitude do conceito de intelectual deC-rstisciM, no seu 
p _- ri dc r--. iea; ;,o ctgsnlco, organizador, orientador e construtor de uma nova hege
monia ou, pelo mcr.cs, de criador das pré-condições para a anti-hegcmonia abrindo 
os espaços da contri-hegcmonia: "todos os homens são intelectuais, mas nem todos 
os l.ère.cns têm na sociedade a função de intelectuais"2' ' .
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This ariicle discusses Adidt Education meter three basicperspectives: as a política! 
catesory and irs social funclion in the umlcrdcveloped countrics; as a pcJaytpy and 
thc idenlogical impiications o f thc Non-Formal modaiity; and as a social practice o f 
tkc ccpi.-aiistic State while discussinç thc poiitical and institulional liniits for thc 
accomplishmmt of an cducaticnrd pro,posai meam to be participaiive and sclfmatuged 
by thc population that ret/uires this “cducationalService"inserted in a specific "educa- 
tior.al mocls": the Community Education.

On trtel cn ü:scussu)r. I éuuration des Adultcs suivant ics trois perspectives foisda- 
mentales: con.tne cativorie [solitique ct son rõle social, dans Ic: f-jys m Jcvcl tpe- 
mcn.t: comrnc Peda? vpic ct ic:: imptiaaions idcologv.jues de la modalitê Non-fà.rmàic ct 
conune pratique sociate de ii.ta: capuaiisie x.xc ics limites institutionnels et politi- 
q.U", n .n r  I extenuou i. une projsisttum dc Pciiuration participativc avec auto-gestion 
par h p“puijriun dcma>:Ja!airc dc cc "travail ixhicathnncl". inscré dans une "forme 
educativa": PEducation Popuiairc.

Pe.tv articulo se pniponc !a Jiscuciôn sobre Educaciõn de Adultos desde ires pers- 
pccln. es hasteas: ronir, cuUe,or:a pdítica y  su papel en los paiscs audcsamilbdos; como 
Vf!-Fdyay .as impucactoii.-s idcíd.mkvs de la ir.odalitJaJXoForinsl;como u,tsprac- 
íca sociíd nd Itmuo cap:iahsta reflexiomndo sobre sus limites instituciomlcs y  polia-

b 'J d d J \» ? í:S,0>l f C uní prol:uata Jl' educaciõn participativa y  dc autoseuión por 
L fkw.ac.j.1 a la cml este servicio educacional" se dirije, insertado en un especifico 
modo educativo la Educaciõn Popular. espcujuo


