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l - A OUIiSTAO DA ALFABHTIZAÇÁO I: DO HNSINO BÁSICO NA REALIDADE 

URAS I LU IIIA

Nocontcxto da sociedade brasileira, o biênio 87/88 pode ser 

caracterizado como de discussão em torno da definição do 

Estado Democrático, para elaboração da Nova Carta Constitucional

_ t ^
A consolidação da democracia supõe o compromisso político do 

Governo de superar as desigualdades e de estender os direitos 

sociais fundamentais a todo o povo brasileiro. Nesta 

perspectiva se inserem as políticas educacionais vigentes, cuja 

execução exige um esforço amplo de integração por parte 

do governo e de toda a sociedade.

A consc iência do quadro sõcio-político do país implica, de um 

lado, a reconquista de educação como prioridade política, e 

de outro, o desafio de se promoverem as mudanças nécessariãs, 

mediante a adoção de estratégias que possibilitem a revisão 

das tendências e distorções, acumuladas historicamente, a partir 

de uma visão crítica e realista dò papel desempenhado pelo 

sistema educacional no contexto mais amplo da socieade 

brasileira.

Ò ciclo de rápida expansão do sistema educacional, impulsionado 

pelas altas taxas de crescimento industrial e urbanização, ainda 

não foi suficiente para eliminar o déficit escolar existente 

na maioria das regiões brasileiras, em todos òs níveis de 

ensino. Apesar do esforço idespendido, em passado recente, 

no trato dos componentes educacionais, tais como: professor, 

material escolar e didático, merenda escolar, infra-estrutura 

física e outros, esse problemas e seus desdobramentos persistem, 

exigindo que as ações sejam intensificadas na superação 

desses desafios.

Particulamentc no que toca ao Ensino Básico as investigações, 

os estudos e levantamentos estatísticos, realizados nos últimos 

anos, nas diferentes Unidades da Federação, descrevem um quadro 

de carência e distorções no l9 grau.
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41 )ados rcccntcs revelam que o País possui cerca de 8 milhões ,

1c crianças de 7 a 14 anos a margem do sistema escolar; de 

cada 10Ü crianças que entram na la. serie do l9 grau, 52 

não chegam à 2a. série e apenas 18 concluem o l9 grau; os 

índices de aprovação não correspondem aos índices de 

aproveitamento, em grande parte, pòrque dos 23 milhões que 

estão na escola, parte significativa tem apenas 2 horas de 

aula e menos de 180 dias letivos.no ano e os conteúdos dominados 

pelos alunos não são relevantes e significativos ou indispensáveis 

â sua participação na sociedade. Isso tem contribuído para 

que 30 milhões de brasileiros não compreendam o que leem e 

20 milhões, em idade igual ou superior a 15 anos, sejam 

analfabetos, totalizando uma demanda de, aproximadamente,

50 milhões de jovens e adultos analfabetos ou com precária 

escolarização de l9 grau.

Segundo o IBGE, em 1987, metade dos 20 milhões de analfabetos 

se concentra no Nordeste, região onde vive apenas 281 da 

população brasileira, hoje estimada em 141.milhões de 

habitantes. .

No entanto, percebe-se uma tendência ã diminuição do número 

de brasileiros que não sabem ler nem escrever, tendência essa 

resultante de uma serie de fatores favoráveis a. tal mudança.'

Num país onde 66% da população vive nos centros urbanos, 

a escola transformou-se numa questão de sobrevivência.

0 mercado de trabalho na zona urbana exige cada vez mais a 

aquisição das técnicas de ler, escrever ,e contar'. Paralelamente, 

as crianças de famílias de renda mais baixa,- que antes se 

inscreviam na escola, mas não tinham condições de comparacer 

âs aulas e nem sempre estavam alimentadas o suficiente para 

acompanhar os cursos passaram a ter na merenda escolar fator 

de grande motivação para freqUentar as aulas e melhores condições 

para o seu aprendizado. Além disso, a escola s-e tornou um dos 

poucos lugares onde uma família pode deixar seus filhos em 

segurança. Um terceiro fator contribui ainda para a 

transformação do quadro educacional. A cada ano- que passa, 

mais mulheres deixam os encargos domésticos para trabalhar 

fora (cm 1985, um em cada três trabalhadores -do país é do
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sexo feminino). A mulher abandona a função de tomar conta 

dos filhos e os encaminha à escola, gesto que contribui para 

diminuir o analfabetismo potencial. Vale salientar que, 

mesmo integrando a faixa de trabalhadores que recebe 

salários mais baixos - dos 22 milhões de trabalhadores que recebem 

menos de 50 dólares por mês, mais de 6 milhões são mulheres - 

seus vencimentos representam um considerável reforço à 

renda familiar. *

Daí a necessidade de assegurar, na Constituição, o direito de 

todos os cidadãos - sem distinção de sexo, raça,-idade, 

confissão religiosa, filiação política ou classe social - ao 

ensino publico e gratuito, e o dever do Estado no provimento 

de condições, em todo o territõrio nacional, para atender 

a essa demanda. Pela primeira vez surge a possibilidade de 

garantir-se, na lei, a obrigatoriedade de atendimento 

educacional básico, por parte do Governo, para a população 

de 15 anos e mais. • •

Esse posicionamento contêm a expressão de demanda de segmentos 

da sociedade civil.- entre eles: os educadores, que, 

conscientes da precariedade do sistema educacional, organizam-se 

em associações,sindicatos, para encaminhar propostas relativas 

ao acontecimento da educação do país e a sua situação 

profissional e a população marginalizada, que, por meio das 

associações de bairro, de favelas, vem questionando, cada vez 

mais, a (in) existência e qualidade dos serviços educacionais 

a ela destinados, ao lado de sua luta pela terra", pela moradia, 

por condições de saneamento básico e de outros serviços sociais 

devidos pelo Estado.

Por outro lado,o atendimento educacional publico para jovens 

e adultos tem de, necessariamente, considerar a inserção dessa 

população no quadro sêcio-político-econôinico, já que, por 

razões várias, ê a que também mais empecilhos encontra em 

termos de disponibilidade para a educação. Esses 53 milhões de 

brasileiros são, em sua maioria, trabalhadores engajados no 

mercado informal, com as menores rendas, insuficientes para 

atender as necessidades básicas - habitação, alimentação, 

transporte, vestuário, saude, lazer; são, em parte, população -



migrante que, no processo de "revolução demográfica" verificada 

nas últimas décadas no Brasil, encontra na periferia dos centros 

urbanos ou nas frentes de expansão agrícola as condições de 

sobrevivência; são pessoas que, em parte, já experimentaram 

o insucesso na escola e trazem em si o estigma da culpa 

individual em lugar da culpa social.

*
A educação básica Ó pois condição de cidadania. Se, no Brasil, 

entre a população de 15 anos e mais, existem 53.000.000 de 

analfabetos e seni-alfabetizados, isso pode significar que essa 

parcela da população esteja sendo privada de exercer plenamente 

seus direitos políticos e sociais. E, para recuperar esse atr 

em relação ãs conquistas das sociedades democráticas liberais, 

a escola pública ê essencial. Ela é indispensável a 

constituição da democracia e ã construção de um pensamento 

político-social que queira transformar a realidade do país.

Comprometido pois com a causa social no projeto democrático 

da Nova República, o Ministério da Educação propõe-se a 

responder no menor prazo possível ao desafio da 'proposta de 

universalização da educação básica dos brasileiros - o que 

representa uma ação de porfe gigantesco, frente â realidade 

dos números a serem alcançados e à qualidade da prática 

educativa inerente ã construção das. bases para o exercício 

efetivo da cidadania, nessa- nova sociedade que. se anuncia, com 

justiça social para os despossuidos.

Para o atingimento deste objetivo,o Ministério da Educação, 

no seu Plano, de Ação Governamental/PAG/87/91, define as 

grandes, linhas da sua política educacional, cujas diretrizes 

embasam a ação programada dos seus diferentes órgãos, 

respeitadas a diversidade e a especificidade das .suas respectivas 

áreas de atuação.

Dessa sorte, a Secretaria de Educação Básica e a Fundação 

EDUCAR em uma ação integrada,consubstanciam a prioridade do MEC 

de envidar todos os esforços para mudar o quadro atual e,para 

tanto, propõem, para o próximo triênio, uma ação programada 

direcionada para o problema de alfabetização c de Educação 

Básica de crianças, jovens e adultos.

•••cl
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2 - KSTRATP.CIAS operativas

.2.1 - Responsabilidade Governamental c da Sociedade Civil

Frente a dimensão e complexidade da proposta dc universalização 

do ensino bãsico, pela primeira vez, no âmbito do Ministério 

da Educação, se propõe uma atuação conjunta da Secretaria de 

Ensino Básico - SEB e Fundação EQUCAR, o que representa a 

primeira medida para o atendimento da Nova Carta Constitucional 

que estabelece, em seu Ante Projeto, que o ensino fundamental - 

dever do Estado - é obrigatorio e gratuito para todos os 

cidadãos.

Nesta direção, a Secretaria de Ensino Bãsico e a Fundação 

EDUCAR se dispõem,no âmbito das suas competências, a 

desenvolver atividades concentradas em três grandes frentes 

de trabalho: uma, preventiva, uma,corretiva e outra, supletiva.

A primeira, voltada para ampliar as oportunidades educacionais 

dasgerações que atingem, ano a ano,,a idade escolar; a segunda, 

direcionada no sentido de minimizar as causas de evasão e 

repetência nas quatro primeiras séries do l9 grau e, 

conseqtientemente, descongestionar o fluxo escolar.

A terceira, igualmente necessária, tem em vista dar pronto 

atendimento a jovens e adultos analfabetos e/ou com precária 

escolarização de l9. grau,que .foram marginalizados do sistema 

escolar em idade própria.

Dessa forma, pretende-se obter resultados, educacionais e 

sociais, para os quais se empenharão, não sé a Secretaria de 

Ensino Básico e a Fundação EDUCAR mas, principalmente, os 

sistemas municipais e estaduais de ensino. Estes resultados, 

espera-se sejam observados através dos seguintes indicadores:

- Aumento significativo dos índices de promoção da la. para 

a 2a. série, na escola regular, a curto prazo, a ser 

detectado através dos relatórios de desempenho dos 

sistemas de ensino.

1



2 - Aumento significativo das taxas de sobrevivência escolar 

ao longo do l9 gráu, a medio e longo pruro.

5 - Melhoria significativa dos índices de custo/benefício do 

ensino de 1? grau, através da redução de custeio perdido, 

sobretudo nas series iniciais, a medio prazo.

4 - Aumento significativo, a curto e a médio prazo, da procura

de cursos a nível das primeiras séries do primeiro grau, 

pela clientela adolescente e adulta, visando a continuidade 

de estudos.

5 - Redução sensível do percentual de analfabetos no país, a

ser detectada através do prõximo CENSO - 1990 ou através 

de estudos e pesquisas programadas numa ação conjunta pela 

SEB e EDUCAR. ' •

Para execução'dessa proposta, .a Secretaria de Ensino Básico 

e a Fundação EDUCAR, que já têm consolidadas suas diretrizes, 

estratégias e procedimentos de atuação, podem, se contar com 

maior dotação orçamentária para apoiar programas de 

alfabetização e educação básica de crianças, jovens e adultos, 

empreender uma ação de:.muito maior abrangência, intensidade 

e impacto social.

Para tanto, solicita-se recursos adicionais, na ordem de, 

aproximadamente, 10.224.326 OTN(dez milhões, duzentos e vinte 

e quatro mil e trezentos e vinte e seis OTNs)

Para ampliação do atendimento escolar no Ensino de 1° Grau, 

cerca de 1 milhão de novas vagas, os recursos correrão a custa 

do orçamento da Secretaria de Ensino Básico, ficando os recursos 

adicionais para ações que visem a permanência do aluno na 

Escola,procurando-se reduzir ao máximo as perdas educacionais.

No que se refere ã Fundação EDUCAR, espe.ra-se ampliar sua meta 

de atendimento prevista para 1988 - de 2,5 milhões, com 

recursos já comprometidos em seu orçamento, para 5 milhões 

de jovens e adultos analfabetos. .



Hst ra t i canen t c , já é possível perceber,após t ranscorr i dos 

dois anos de assinatura do decreto quo lhe delegou a atribuição 

de foriento de ações na área de educação bãsica de jovens e 

adultos, a relevância dos serviços que a Instituição pode 

desencadear no âmbito da educação bãsica de jovens e adultos 

no país, â medida que vem consolidando sua atuação como õrgâo 

dc apoio técnico e financeiro' â ações nessa ãrea. Nesse 

sentido, associa-se aos Estados a Municípios para que estes 

possam vir a ter asseguradas as condições básicas para assumir 

e administrar, com autonomia, o serviço educacional básico.

Dessa forma, em vez de executar diretamente o atendimento 

educacional, a Fundação democratiza sua atuação, fomentando 

uma ação de educação bãsica numericamente abragente, porém 

diferenciada, não-raassificadora, por meio de apoio técnico- 

financeiro a agências educativas governamentais e a 

instituições organizadas da sociedade civil (sindicatos, igrejas 

associações de bairro, etc.), com reconhecida competência para 

o desenvolvimento de ações de educação bãsica. Convivem, 

assim, propostas plurais-diversifiçadas e flexíveis abertas 

âs condições concretas de vida da população jovem e adulta.

A revisão descritivo-analítr.ca às atuação institucional em 

1987, ano em que se iniciou,de fato, o processo de consolidação 

das diretrizes da EDUCAd, sinaliza, algumas prioridades que 

deverão nortear as ações a serem desenvolvidas apoiadas pela 

Fundação, enquanto õrgão fomentador ia educação bãsica de 

jovens e adultos no pãis: .

. a expansão qualitativa e quantitativa da ação,com vistas 

a responder, cada vez mais, â demanda dos 53 milhões de 

analfabetos e semi-alfabetizados. Nesse sentido, o 

atendimento na região Nordeste deve continuar a merecer os 

maiores’ investimentos, visto o grave quadro de carências 

educacionais que a região apresenta. Convem que essa 

expansão de atendimento busque, também, um relacionamento 

cada vez maior com as entidades da sociedade civil, na 

construção de um espaço plural e democrático no atendimento 

educacional da população;



com vistas a sensibilizar os diferentes segmentos da 

sociedade para a questão dá alfabetização c do Ensino Básico.

Nesse sentido, a Fundação,coerente com o seu papel, reconhece 

quc.se cabe aos governos propor uma política educacional 

substancialmente imbricada no corpo dc uma política social, 

cabe a todos os segmentos da sociedade, em suas várias formas 

organizativas, o comprometimento‘e a co-gestão dessa política, 

através de uma atuação explícita e articulada entre sindicatos 

de empregados e empregadores, federações, associações de 

classe e de bairro, universidades e outras agências de educação 

formal e não-formal, além de outras áreas de poder publico, 

que atuam no campo social.

As ações propostas pelo MEC, para o período 1988/1991 e que 

deverão basicamente serem desenvolvidas pela SEB e Fundação 

EDUCAR são as que se seguem:

Sensibilização e mobilização da sociedade brasileira para a 

questão da alfabetização

Sensibilização e mobilização de todos os setores da sociedade 

civilvisando seu engajamento,nos problemas principais dé 

alfabetização através de:

. Utilização dé "spots" na televisão que enfoquem a importância 

do "saber ler";

. Distribuição nacional de cartazes sobre o assunto;

*  »

. Utilização do rádio e de jornais para divulgação de

mensagens motivadoras e específicas;

. Lançamento de programas especiais na televisão sobre os 

assuntos específicos de alfabetização e de reforço ao 

processo de alfabetização;



. f)i vii 1 gação de pequenas mensagens sobre o assunto, nas conta.-' 

de luz e telefone, nos contracheques etc.;

. Instituição de prêmios a concursos de experiências ■

pedagógicas de alfabetização c/ou pesquisas e/ou monografia. 

sobre o assunto - Instituição de um Prêmio Nacional de 

Alfabetização proposto pelo Governo Brasileiro com a 

Coordenação da Fundação EDUCAR;

. Distribuição de encartes nas revistas de maior circulação no 

país, apresentando o problema da alfabetização e o tratamento 

nacional que se está dando ao mesmo;

. Elaboração de pequenos documentos, objetivando tornar publico 

(transparências) a real situação do analfabetismo no país.

Discussão de alternativas de medidas pedagógicas voltadas para 

superação das dificuldades na alfabetização

. Realização de estudos e levantamento de dados sobre 

alfabetização;

. Cadastramento e divulgação de estudos e pesquisas sobre o 

assunto;

. Reàlização de mesas-redondas sobre as ações pedagógicas, 

voltadas para a superação das dificuldades na alfabetizaçao, 

sobre métodos e experiências na ãrea, sobre pensamentos das 

correntes pedagógicas que no momento discutem e estudam o 

assunto;

. Realização da tele-conferência sobre alfabetização com o

patrocínio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas-INEP-f

Estabelecimento de programas nacionais, estaduais e municipais 

voltados para o esforço da redução do analfabetismo

. Abertura do 

da Educação

Ano Nacional de Alfabetização pelo Sr. Ministro 

através da imprensa falada e escrita;



. Reunião do Sr. Ministro da Educação com Governadores das 

Unidades da Federação, Secretários de Educação, Reitores 

dos Institutos de Ensino Superior - IES, Conselho de 

Secretários Estaduais de Educação - CONCED, União Nacional 

dc Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME para 

apresentar a idéia do ANO NACIONAL' DA ALFABETIZAÇAO e 

solicitar os planos de ação de cada Unidade, que deverão 

constituir, quando somados e compatibilizados em nível . 

de MEC/ programa de Ação Nacional na Secretaria de Ensino 

Básico;

. Constituição de uma Comissão Ministerial - Secretaria do 

Ensino Básico - SEB, Fundação EDUCAR, Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas - INEP e Secretaria Geral - para 

acompanhamento do desenvolvimento das atividades.

3 - CAPACITAÇÃO, MATERIAIS EDUCATIVOS E MEIOS.DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL

No Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países 

latino-americanos, as iniciativas, de-âmbito oficial e privado, 

na área de formação do educador de adultos; ainda são bastante 

reduzidas, encontrando-se indiscutivelmente num estagio ainda 

inicial

Tomando-se- por "formação do educador de adultos" a oferta de 

um corpo sistemáticos de conhecimentos e experiências nessa 

área e considerando-se as várias alternativas de desenvolvimento 

desse processo - cursos a nível de 29 e 3 9 graus com o caráter de 

habilitação, aperfeiçoamento ou especialização -, pode-se 

afirmar que não obstante o inegável valor das experiências em 

andamento, as mesmas não chegam a ser significativas frente â 

demanda por um professorado qualificado, que a grave realidade 

da educação dc jovens e adultos no país exige.

Ao se examinar o conjunto das experiências nessa área, 

constata-se que predominam as iniciativas a nível de 39 grau, 

através da inserção da área de educação de adultos, quer como 

disciplina dentro dos cursos de Pedagogia ou Educação, quer corão 

cursos de especialização a nível de graduação e ainda a nível 

de mestrado■nessa área.



As iniciativas a nível de 29 grau são mínimas, apesar dc 

exatamente serem ;i(|tiela.s que abrangeri;i:n o professorado que 

atua de forma mais direta com a população jovem e adulta.

No entanto, as condições de formação do educador dc adultos 

não diferem das precãrias condições de formação dos professores 

do ensino de l9 grau no país. Entre esses professores 

encontram-se aqueles que sequer chegam a ter acesso aos cursos 

de habilitação para o magistério, formando assim os quadros 

do chamado professorado leigo no Brasil.

Esse contingente que atinge 147.951 professores não possui 

habilitação específica de 29 grau para desepempenho em nível 

das 4 series do l9 grau. Ha que se considerar aqui, que a 

própria legislação educacional brasileira admite a absorção 

de professores não-habilitados para o exercício do magistério, 

desde que comprovada a falta real de professores qualificados.

Porem essa mesma legislação prevê a preparação desses 

professores em cursos intensivos que venham complementar sua 

formação. Esses cursos são todavia escassos,não dando conta 

ainda de atender ã demanda do professorado leigo existente.

No caso da formação dos educadores de adultos, prevê também 

a legislação um preparo 'docente adequado às características 

especiais de educação de adultos. Recoloca-se„no entanto,a 

precariedade dos serviços nessa área.•

A Fundação EDUCAR vem desenvolvendo estudos e apresentando algumas 

propostas na ãrea da situação e ‘da formação do educador de 

adultos no Brasil, voltadas tanto para uma mobilização em 

torno da necessidade de se retomar o debate dessa questão,, 

como de se ampliar o conhecimento e inclusive o financiamento 

de experiências nesse campo.

Nesse sentido, foram contatados vãrios organismos e instâncias 

educacionais do Brasil e da América Latina e Caribe, buscando-se 

reativar as discussões sobre a formação do educador de adultos 

c intercambiar propostas en andamento nessa linha.

í
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No Brasil, tem se buscado um maior nível de aproximação com 

as universidades federais e faculdades de educação, na 

tentativa de se obter uma visão globalizada do modo com que a 

área de educação de adultos vem sendo tratada no 39 grau de 

ensino. Buscou-se também um maior nível de interação com os 

Conselhos Federais e Estaduais de Educação, visando conhecer 

matérias legisladas recentemente *pelos mesmos no campo da 

educação de adultos.

No âmbito específico da Fundação EDUCAR, o trabalho,na área.de 

formação do educador de adultos, está centrado nos seguintes 

eixos:

. fomento junto âs Secretarias de Educação Estaduais e

Municipais, Conselhos Estaduais de Educação, Institutos de 

Educação e Universidades para inclusão da área de educação 

de adultos nos cursos de habilitação para o magistério,quer a 

nível de disciplinas ou estudos adicionais, ou de cursos 

especialmente elaborados para esse fim; ,

. fomento junto âs universidades para inclusão da áreade 

educação de adultos, ou como disciplina nos cursos de 

Pedagogia e Educação ou nos cursos de especialização ou mest.rado' nesse 

campo;

. coopèração técnica e financeira a entidades educacionais 

mediante o envio de propostas de formação de educadores de 

adultos, quer a nível de 29 ou 39 grau —  nesse sentido a 

Fundação EDUCAR esta prestando cooperação técnica e 

financeira a algumas Universidades.e Escolas Normais 

municipais, que estão desenvolvendo projetos de .habilitação 

do professor leigo, incluindo uma área específica de educação 

de adultos;

. trabalho articulado com institutos de Educação ou outras 

entidades educacionais para produção conjunta de um currículo 

básico em educação de adultos para cursos a nível de 29 grau.
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Na qualificação dos seus recursos humanos a nível dos Estados, 

buscou-se o apoio técnico das universidades e de outras 

entidades educacionais, a fim de descentralizar o processo de 

cooperação técnica', ao tempo em que, aproveitando-se dos 

recursos locais, a Fundação amplia o espaço de troca e 

construção de conhecimento na área de educação básica de jovens 

e adultos. *

Uma outra modalidade de qualificação.de recursos humanos, 

inicia-se com o projeto de implantação de uma rede,a nível 

nacional,de bibliotecas especializadas em Educação de Adultos, 

a nível de Coordenações, Secretarias Estaduais de Educação, 

Universidades e outras instituições voltadas para estudos, 

pesquisas e documentação na área de Educação de Jovens e Adultos

A este projeto, já em início de execução, vem se somar a 

proposta de formação de "Bibliotecas Populares" a serem 

oferecidas a instituições governamentais e não governamentais, 

que desenvolvem projetos na área de alfabetização e Educação 

Básica: Secretarias Municipais de Educação, Associação de 

Moradores, Sindicatos, Igrejas, etc.

Ainda.na área de formação de recursos humanos, a EDUCAR vem 

buscando formas mais eficazes de valorização do professor, quer 

pelo apoio a projetos de qualificação profissional, quer através 

do repasse de recursos ãs entidades convenentes que permitam uma 

remuneração condigna, que devem,alem do mais,zelar pela garantia 

dos direitos sociais do trabalhador, descartando-se, desse modo, 

a utilização do voluntariado.

A Fundação vem, ainda, acompanhando a Indicação n9 /88,

apresentada ao Conselho Federal de Educação pela Conselheira 

Leda Maria-Chaves Tajra, sugerindo que:

A - Os cursos de pedagogia e as licenciaturas incluam em seus 

currículos aspectos referentes ã Educação Básica de Jovens 

e Adultos: seus objetivos, a psicologia da aprendizagem, os 

métodos, procedimentos e técnicas adequadas;
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13 - As universidades e faculdades isoladas, que tenham curso 

de pedagogia e licenciaturas, organizem seus estágios 

supervisionados de forma a atender a população não- . 

alfabetizada da comunidade na qual está inserida.

4 - SISTEMATÍZAÇAO, AVALIAÇAO E INVESTIGAÇÃO

«

A Fundação EDUCAR, enquanto orgão de fomento delegou a 

responsabilidade de acompanhamento direto e sistemático das ações 

aos õrgãos convenentes, ao tempo em que se implanta um sistema 

de controle, acompanhamento e avaliação, nos dois níveis de 

atuação do Orgão - Central e das Coordenações a fim de 

zelar pela qualidade das ações e a aplicação dos investimentos 

financeiros e humanos.

A proposta de implantação desse sistema se. orienta no sentido 

de que .as ações de acompanhamento, controle e avaliação devêm 

dar conta de diferentes tipos de projetos, desde aqueles em que 

a participação da Fundação se efetiva parcialmfente, em um ou 

mais aspectos (técnico, material, financeiro, operacional), 

ate aqueles em que ela assume quase que exclusivamente a 

execução de todas as ações. :

0 sistema em questão deverá, fundamentalmente, produzir 

informações relevantes e objetivas, no sentido de subsidiar a 

tomada de decisão em diferentes níveis, ou seja-, desde o 

trabalho do professor em sala de aula ate a definição das • 

diretrizes globais da Instituição em nível nacional, passando 

pela coordenação das ações nas representações estaduais/ 

territoriais.

Na área mais específica de estudos, pesquisa, e. avaliação, vem 

sendo estimulados aqueles projetos que privilegiam o 

conhecimento da aprendizagem do aluno jovem e adulto; de 

avaliação do material didático e da utilização de multimeios 

(TV, vídeo, rádio, ensino ã distância) nos processos de formação 

dos recursos humanos para alfabetização e Educação Báscia, tais 

como Projeto VERSO E REVERSO - Educando o.Educador: Via TV, 

videocasste e via Curso por Correspondência. Ver anexo I - 

Sumário dos Principais Projetos em Desenvolvimento na Diretoria 

Técnica Educacional - DIRET.



Aiml;i na área de estudos, vem sendo estimulados os projetos 

inovadores no sentido de diversificar a oferta de programas da 

Fundação. Percebidos enquanto experimentos, e enquanto tais, 

objeto de acomnanhamento sistemático, avaliação e sistematiza 

da experiência. Tais projetos vêm controlando algumas das 

variáveis intervenientes nos resultados da prática educativa d 

jovens e .adultos-. • • *

Dessa forma,, contemplam-se:

. a abertura de espaços efetivos para a participação da

população - através de seus representantes - no processo de 

elaboração e administração do projeto, encarado, também, na 

dimensão social e política de educação básica como prática 

transformadora da realidade;

. a indicação dos professores, supervisores e coordenadores 

pela comunidade e/ou organismo viabilizador da proposta 

(associações., sindicatos, igreja, etc.); • -

. o modo sistemático e contínuo do processo de capacitação dos 

recursos humanos envolvidos;

. a avaliação permanente do projeto em todos os seus níveis de 

acontecimento - sala de aula, instâncias de planejamento, ■ •

' acompanhamento e administração -, como. forma de aferição de 

resultados e prestação de contas a população atingida.

0 controle dessas variáveis vem apresentando resultados 

favoráveis para os investimentos realizados nesses projetos 

experimentais, não apenas no que toca aos índices de baixa 

evasão e alta aprovação dois alunos, sua continuidade nos estudo 

mas também ao crescimento de uma consciência social que, por . 

parte dos orofessores, se traduz também por uma consciência 

profissional. A participação da comunidade na gestão desses 

projetos lhes confere uma legitimidade, ao mesmo tempo em que 

a educação ganha importância nas demandas da população.

Sente-se crescer, no país, a preocupação com o desenvolvimento 

de propostas semelhantes, viabilizadas não apenas por 

instituições da sociedade civil, mas no âmbito do Estado. E,



*ncsse sentido, a Fundação EDIJCAR vem apoiando c participando de 

encontros para socialização dessas experiências. Podem ser 

citados, a título dc exemplo:

. o Encontro dc Experiências Municipais de Educação de Adultos,

promovido pela Secretaria Municipal de Diadema/SP;
«

. o I Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos, 

realizado pela Secretaria Municipal de Uberlândia/MG;

. o Seminário de Intercâmbio de Experiências das Coordenações 

da Região Nordeste;

. o I Encontro Catarinense de Educação de Adultos promovido pela 

Secretaria de Educação e pela Universidade de Desenvolvimento 

de Santa Catarina - UDESC.

Com vistas a garantir a continuidade educativa de jovens e 

adultos a Fundação EDUCAR vem desenvolvendo algumas estratégias 

tais como: dar continuidade e implementar a articulação entre 

a educação escolar e extra escolar, através de vinculação dos 

projetos e conteúdos educacionais com o mundo do trabalho, a 

saude, a nutrição e os direitos cívicos.

Nesse sentido vários projetos especias vêm sendo desenvolvidos 

através de convênios firmados com entidades de formação 

profissional ou vinculados ã área de saúde, com industrais 

de grande e médio porte e micro empresas, âs qua.is a EDUCAR 

fornece os insumos têcnicos-pedagogicos referentes a aquisição 

ou aperfeiçoamento das técnicas de leitura, escrita e 

matemática, adequando-os aos conteúdos profissionalizantes 

definidos pelas entidades convenentes,

5 - AREA INTERNACIONAL

Dando continuidade aos compromissos assumidos pelo Brasil junto 

ao Projeto Principal de Educação para a América Latina e o 

Caribe c ao proposito do Governo do Presidente Sarney que, por
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ocasião do lançamento do QuinqUênio Internmerienno de 

Alfabetização, cm novembro de 1986, afirmou que "o Brasil está 

decidido a entrar no século XXI com um povo alfabetizado", a 

Fundação, EDUCAR se propõe, de comum acordo com á Secretaria 

de Ensino Básico, a implementar atividades que poderão decorrer 

dos acordos firmados no marco da Rede Regional de Capacitação 

de Pessoal e de Apoios Específicos em Programas de Alfabetização 

e Educação de Adultos (REDALF); o no marco do Convênio Geral 

de Cooperação existente entre a Fundação EDUCAR e o Centro 

Regional de Educação de Adultos e Alfabetização Funcional 

para a América Latina (CREFAL), propõe-se também a aprofundar 

suas articulações, com a Rede de Apoio â Ação Alfabetizadora - 

CEAAL, que desde 1986 vem desenvolvendo um conjunto de 

atividades de implemento a proposta de alfabetização e de 

educação de adultos no marco da Educação Popular em nível 

nacional.

Dentro de uma estratégia de potencializar a àção dos orgãos e 

instituições comprometidos com propsotas diferenciadas em 

Educação de Adultos incluindo alfabetização - a rede no Brasil 

trabalha a serviço dos movimentos poulares, junto as 
Organizações não Governamentais ONGs -, ãrea prioritária no 

plano de ação da EDUCAR para o biênio 1988/1989.

Finalizando, ê com grande'satisfação que ao darmos por 

encerrada a nossa contribuição no sentido de oferecer sugestão 

e apresentar algumas estratégias no se'ntido da implementação de 

ações voltadas para a preparação do Ano Internacional da 

Alfabetização, podemos constatar que as propostas de ação, 

sugeridas pela UNESCO/CREFAL, constituem, na verdade, o 

cerne das políticas e diretrizes definidas pelo Ministério 

da Educação para o período 1987/1991 e pela Fundação EDUCAR 

no seu Plano de Ação para o biênio 1988/1989.

/jpc.


