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INTRODUÇÃO

O objetivo

..

as características

~

tina.

sil, partindo

da estrutura

dessa constituição.

emp Ir ço ou referência

l~
im~

í

do antigo Mobral.

Na verda

discursivos

ou

Ainda que se trate·de um caso parti

que sua significação

ma característica

ter6 nossa an61ise.

tacaram

e comentar

de adultos na América

sobre os aspectos

cular, parece-nos

é bem mais geral, e esta mes-

fo~ indubitavelmente,

canos onde a educação

é descrever

da Fundação' Educar no Bra-

pré-existente

nossas análises

O Brasil
I
I

como .objeto"

que levou à constituição

de, concentraremos
ideol6gi~os

deste trabalho

e os dilemas da educação

Para tanto tomaremos

diata o processo

i

principal

de aoultos

um dos países

gerou iniciativas

tanto em termos conceituais

latino-ameri-

locais que se de~

quanto operacionais

e

serviram

I

de base para experiências
da ~frica.

realizadas

As iniciativas

desenvolvidas

leques ideo16gicos

diferenciados

ja em organizações

da sociedade.

(ME8), as experiências
Freire

tidos de iniciati~as

regiões

no Brasil

e tiveram origem

realizadas

e o próprio Mobral

em outras

O Movimento

e

cor respoâde eem

a

seja ~o Estado,

de

Educação

de

a partir das elaborações

são exemplos

de educação

àa América

altamente

de adultos

de

conhecião6

de origens

s~

Base
Paulo

e discu-

diferencia-

das.
~ evidente
pular" contou
cadores
tiva

à

que o que hoje se conhece

e conta com uma significativa

brasileiros,

enquanto

foi durante

se operacionalizou
em vários
lescentes

o chamado

de transição

Bras i I e.i
nda transi ta - demorado

-

. \.
.
res -, InICIou-se
a transformaçao
explícitas

e educação

de continuar

processo

e

a educação

se criou
ou

democrática,
de

e

modelo,
de

da democracia,

em

edu-

libertação.

que

Fundaçao

po-

alterna-

continuada

pa ra mui tos

do Mobral

àos

como

também um exemplo

Com o restabelecimento

lhor, com o início do prOCesso

intenções

Estado autorit6rio

da alfabetização

e adultos.

contribuição

de conscientização

a ação do Mobral,

sentidos,

"educação

ação que se posicionou

do Estado e como processo

Entretanto,

como

ado-

ou me-

pelo qual o
seus
Educar,

a tocom

de adultos em novos mo-

delos e paradigmas.
Durante muitos
temente o trabalho

anos os e6ucadores

educativo

do Mobral,

populares

tanto em

criticaram

fOL

termos lde sua efi-

2

cácia no terreno .da alfabetização,
deológica
ta.

e adaptativa

vozes céticas

da transformação

e críticas
,

Para estes críticos,

sinalizaram

do Mobral

em Fundação

que não se podia

i-

inju..§.
Educar,

construir

e tradição de.trabalho

a nova instituição

o

liação de experiências,

enfim,

em parte de uma

-í

recursos

pr nc Ip os

açao,

í

í

í

de

í

tudo aquilo.que,

ns t t u

tão "velha".'

estava he~dando

manos e finance iros, va lores norteadores,

çao.

ação

'

"novo" a partir de uma estrutura

vertera-se

sua

a uma ordem social por e.les considerada

Assim, no momento

c

à

quanto em relação

desejado

ava-

ou não, GOn

com mais de dez/anos

çâo

hu-

de atua-

Esta seria uma herança muito pesada para poder ser removida,

despeito

das ~oas intenç5es

participaram

da formulação

inércia organizacional
çao aniquilariam

do próprio governo
da Educar.

e a própria

os esforços

e dos

Opinavam,

educadores

em

síntese,

tradição pedagógica

da

a

que

que

a

institui-

inovadores.

Contudo, 'também ~xistiam

os otimistas,

isto é, os que con-

I

fiavam tanto na vontade
.,

de transformação

do momento

no poder t rens fo rmedo r das novas orientações,
ra

u

processo

vas condições
nização

da sociedade

lar.

Confiavam,

,I

í

e um~ maior e qualitativamente

civil havia espaço para uma

adultos qu~ se aproximasse

do modelo defendido

em particuiar,numa

ação

pela

po rv o rqan i zeçóe s da sociedade

ram denominadas

como "ação indireta"

diferente

or-

educativa

de

de

civil

popu-

adultos

(estas

na linguagem

Seria neste tipo de ações que o modelo

c'o)nas no-

educação

ação educativa

fosse realizada

quanto

e Iconceitos P.ê..

valores

Ac red itavam, be s cemen t e , que

pedagóg ico .
políticas

I
I

político

que

ações

e-

institucional).

da educação

popular

ganharia

espaço de realiz~ção.
Os críticos

do otimismo

te tipo de ações, destacando
er~, e continuaria

na baixa incidência

que a ação direta da

a ser, o processo

devido a resistências
as organizações

insistiam

internas

da sociedáde

dominante

da

civil resistiriam

a

formass~

num mero organismo

tivas d~ educação

de

das associações

Os termos da discussão,
cluir a percepção

das dificuldades

tos. No entanto,dois:modelos

que a Fundação

de apoio financeiro

de adultos

seja,

Educar

porque
sua
Por-

se

trans-

e técnico às ~nicia-

até aqui resumidos,
ideológicas

seja

adul tos.

da socieddade

foram peqnanentemente

tir dos anos 84-85 na própria

I

realizar,' sob

í

pouco provável

básica

instituição,

para soltar as rédeas,

exc Lus va responsabi lidade, as ações de educação
tanto, parecia-lhes

educação

des-

!

parecem

da educação
confrontados

inst ituição em si tuação

civil.
ex-

de adula

d.e mudança

pa>
e,

3

acreditamos,

em grande parte

da América

Latina.

POderíamos

es tes doi s mode los ou idea is típicos da educação
delo escolarizado"
entizador".

ou "sistematizador"

Chamamos

ria absolutamente

..

semelhante.
em nenhum

mecanismo

e "modelo popular"

errado considerar

os defensores

conservadores

ou "consci

Ambos os modelos

contaram

social

e contam com

ou

coisa

porta-vozes

que

como reaci9nários;

pelo

sua~ opç6es a favor da jus~iça social, da democracia,
de participação

s~

do "modelo escola-

da ordem

sentido podem ser classificados

contrário,

de edu Itos de "mo-

a atenção para o fato de que, na discussão,

rizado" como reacionários,
'

chamar

e ~ontra as formas de dominação

sao

dos
cla-

ras e distintas.
Este fato sem d~vida complica
educacional,

confundem

rém, ao mesmo

crítica

as análises

com estigmatização

tempo, abre a possibilidade

que,

no

campo

ideológica.

Po-

de refletir

sobre

diç6es ou dilemas de nossa atual situação que possuem,
reconhecer,

uma longa tradição

de pensamento.

da primeira

parte do trabalho.

Na segunda,

mecanismos

ideológicos

racterizou

a Fundação

bre os documentos

de conciliação
Educar,

oficiais

Este

contra-

é

necessário

será

o objetivo

tentaremos

apresentar

entre ambos os modeloG

apoiando-nos

sobretudo

os

que ca-

na reflexão

SQ

disponíveis.

9 MODELO POPULAR OU CONSCIENTIZADOR
I

~ conhecida
10 "popular"

a origem

latino-americana

ou "conscientizador"

trinta anos nomes tais como:
gogia do oprimido/"

I

que recebeu ao longo

"educação

e "educação

da Teologia
da sociedade

esse modelo

da Libertação,

para a resistência",

de sindicatos

ç6es Não Governamentais

atuantes

entre

na proposta
e partidos,

últimos
outros.

pioneiras

metodológica
de

das hoje denominados

em educação

do mod~
"peda-

e experiências

converteu-se

civil e, especialmente,

dos

para a libertação",

~ também sabido que desde as conceituaç6es
de Paulo Freire,

e brasileira

associações
Organiza-

com adultos dos segmen-

tos populares.(l)
As diferentes
eSDecíficos
tológicas
ideólogos.

da educação

denominaç6es
popular

e operacionais
Entretanto,

lar com propriedade

por um lado

remetem

a momentos

e, por outro, denotam diferenças

entre as agências

e entre

seus

teóricos

existe um forte núcleo comum que permite

da existência

lar" ou "conscientizador".

de um modelo de

meou
fa-

educação

"popu-

O dito núcleo comum se constitui

na temá

4

tica da relaç~o ~aber-poder;
jeto de autonomia

ou educaç~o-poder,

ou emancipação

dos segmentos

modo gera I, de qua lque r segmento

em funç~o de um propopulares

soc ia1 con si derado

e,

de

um

oprimido.

(2)
I

Portanto,
ço para realizar
autonomia,

a primeira

um trabalho

libertação

Sua apropriaç~o
mulheres,

para o trabalho

educativo
priedades

é

educativo

definid~ras,

modernidade

losóficos

no horizonte

~ o processo
da autonomia

quanto

cultura,

ou das classes

sociais

lítica,

Pela educação

fundamentais

tribui-se
mancipa~ão

~, .~ eX~lusiVO

..

da educaç~o:

.'-..

a

sistem~ticos

ou

fi-

autono-

as mitologias
educação

so-

e

po-

corno rea-

de

atribui-se

e caracterizante

de

realizar

pela sociologia

críticas

de uma

à

aque

(autonomia,

e-

desde
(4)

(5)

e fundir educaç~o

gregos

polis,
~a

relação

da educação

do pro-

os

de

isto

verdade,

educação

de Hannah Arendt.

confundir

nos

fins

na

da vida política.

rações, como foi sancionada

ponto de vista ~ im~ossível

que,

do Ocidente

poli-

pelo primeiro,

da participação

pois trata-se

como

aos participantes

igualitária

pela modernidade

rea 1ização

Dois percursos

à esfera do fazer político

Lí be re t , é próprio

nas reflexões

dimensões
Contudo,

ser percebida

na politização

uma relação entre desiguais,

e retomada

belo,

meta~relatos

v~ rios caminhos

da política.

um tipo de relaç~o

o sentido atribuído

ou

pode ser pensada

vezes apontado,

etc.); pelo segundo,

at'é o pensamento

~

A sepa-

do

etc.).

(conferir

e pedagogização

pertencem

cesso educativo

dimensões

seja nos

à educação o objetivo e a capacidade

originariamente

o

I

e pode, como foi repetidas

parecem

entre

ou emancipação.

a fus~o entre

popular,

Esta fusão tem, pa rece-nos,

tizaç~o da educação

fusão

seja nos de emancipação

(3), Neste sentido,

à modernidade.

de

por seus, esforços

bre a revolução).

çao moderna

nos

tem, corno urna de suas pro.

educação

das esferas,

(Hegel, por exemplo),

realizada

Idaqueles

em relaç~o às instâncias

pOlítica,

ou integração

mia do ind!víduo

oper~rios,

de separar as esferas.

também se caracterizaria

de unjficação

oprimido.

é simp l.esjne n t e um produto

tanto em ,relação às clássicas

(economia,

segmento

para ~ampos distintos

a capacidade

do bom e do verdadeiro
do social

p~incipal .~ a

com camponeses,

afirmar que a modernidade

efetuada

~ seu esfor-

germinou.

e o político

um fato corrente

.",

de algum

Sua segunda característica

I,

do modelo

cuja finalidade

e .outras minorias

de seus princípios

quais originariamente

ração

educativo

ou emancipação

índios, negros

da expansão

característica

é o de

entre

ge-

Durkheim
Sob

este

le política.'

, I

5
Isto, entretanto,

foi realizado

de educ?r adultos.
A peda qoq i ze

educação

e política

ç

sicamente,

este aspecto

. I

suas ações

(conflito,

I
II

ção e consenso,
prendizagem

â

crianças,

cria

o

(6)

o da Política'
é o segundo aspecto da fusão entre

realizada

f

I

popular, que, indo con

de que o natural é educar'as

tra a representação
paradoxo

pela educação

pelo modelo de educação

reside em pensar o campo

luta, resistência,

entre outras

ou de educação,

temáticas)

do

hegemonia,

e

condução,

de a

o mesmo,

da participação.

do processo,

de

dire-

como lugar privilegiado

ou vivência

permanente

Ba-

político

seja a partir da reflexão/sobre

seja a partir da experiência
ta reflexão ou avaliação

popular.

Para

es-

ou experiência

po-

I

lítica, contar-se-ia

com as metodologias

mais especificamente,

I

denomina

pedagogias

de suas origens.

do conjunto

(7)

Na verdade,

relacionadas:

"'Vivendo e aprendendo"
segunda maneira

ta maneira,

a primeira,

quando

converte-se

de

duas

se estende

o

I

As-

esporte,

portanto,

em lema da educação

o

a consi-

popular.

por meio de uma noção

em política,

com a educação

e um saber ou pensar correlato

quase cotidiana,

(8)

Não
um

ou autônomo

por meio das

de

Des-

que a Teologia

ou produzir

- emancipador

A

difusa

soc ia1.

perspectiva
popular.

çamos de que sempre se trata de construir

lore3 das pedagogias

política

à política.

concedido

polÍ tica pa ra toda a esfera da vida

compartilha

dade~ diríamosqué

des-

e, às vezes, mais e .meLho r que quelquer escola.

tudo se converte

da Libertação

à

direções

outro ato., Passa~e,

ou

do que se

incorpora

concedido

,

reside em expandir,

poder, a dimensão

popular

passam a ser o trabalho,

amor, a religião ou qualquer
derar que a.vida ensina

educação,

em todas as

esfera da vida o privilégio

SIm, os lugares da educação

da

e orientações

o privilégio

pode expandir-se

estreitamente

para qualquer

de valores

ativas e que a educação

como lugar educativo
maneiras

próprias

esque-

fazer
na

ativi-

orientações

e

va-

ativas.

o princípio básico das pedagogias ativas é o de considerar
os indivíduos

ou o grupo que participa

do processo

po r.t edo res de interesses,·conhecimentos
partir ai ação educativa
ses, con~ecimentos

•.

e valores.

nos ~ partir do próximo
to, do que interessa
o exterior.

para desenvolver

ra, e na crítica

este princípio

às imposições

dos

deve

quais

novas motivações,

se traduz

para

do

ordenamo abstra-

interior

como

de baixo para cima, de
e importações.

interes-

ativas

do concreto

para o que não interessaria,

transfor~ações

como

Assim, as pedagogias

para o distante,

Na pOlítica,

dade de operar

e valores

educacional

a

den~ro

para

necessipara fo

6

De t odo s modos,
ser lido minimamente

em dois sentidos.

mente fixado por Alain
,;

•

..

este princípio

em leva r o educarido a

(recolhendo
.í

ç~es aos quais não chegaria

.

significa

definição
chegar.

(9)

espontâneo,

- se o processo

O segundo,

deles

uma longa tradição)

a deter:minados destinos

de Durkheim

ativa

foi clara-

e consistiria

va lores

perfeita.

oue,.êtados

educativo

pelo contrário,

de alguma

substância

ou social do educando.

bem~s

~ educação

autonomia

ção, valor ou consci~ncia
segundo

sentido,

do educando.

a autonomia

mento ou valor, pouco interessa
do ser ou da existência

natureza,

que

libertação

pa rte

da

de

acordo

- sentimento,

mot iva-

Neste caso,

a

educação

t r ri o; seri a o desenvolvimento

de coisas

já pe.alguma

ainda que de um modo obscuro

te.

Parece-nos

que este segundo
I

mina no campo da educação
A domínância
possível

explicação

uma açao realizada
ses trabalhadoras
víduos adultos,

ou

nao

ao con

de

"baixo"
e laten-

é o que dQ

popular.

funcional.

sentido

tem,

sem

dúvida,

$e, de fato, a educação

pelos intelectuais
ou aos segmentos

em relação

populares,

observador

ao

em

uma

é

popular

povo,

às

clas-

relação

a

indi-

- como, por exemplo,

Berger

o

!

f~z (10) - se poderia

perguntar

terv~rn para construir

um destino,

duzir a autonomia

"interiores"

sentido ou interpretação

,

deste segundo

qualquer

com o

,~conheci-

levaria co~sas de "fora para dentro" ou de "cima para baixo";

forma existentes,

ou

aqui - seriam component~s in potentia

do educando.

á

na

que, se conce-

a

Entretanto,

ou libertação

mais

predeterminado

dos sentidos,

é, de fa to, uma 'criação do educador

faz com

maneira
na

Observe-se

a

educacional
que

,de

forma é um destino

segundo o primeiro

a

não. o "forçasse"

está escrito

na espontaneidade,

o edu-

segundo

pensa o proce~so

Neste caso, então, o destino

Isto

prçdeterminado,

chegue mais rápido e, possivelmente,

natural

mot iva-

Oll

como uma espéc ie de an tec ipação, de efe ito cete 1i sador,
que o destino

pode

não f03se pela ação pedag6gic~.

que de um modo natural,

cando não chegaria

O primeiro

n t eresae s , conhec imentos,

t-

I

da pedagogia

com que direito os

ou libertação.

desenvolver

uma

Esta pergunta

I n-

intelectuais
consciência,

deixa

de

pro-

ter senti.

~/

do se s~ sup~e, como a faz a educação

popular,

que

somente

se

,

esta

\

antecip~ndo

um destino.

tante facilidade

De fato, nosso bom senso

que o agricultor

mento mais rápido e vigoroso.
se com mandamentos
moral

secular.

t~ssemos

religiosos

Ao contrário,

com facilidade

ajude a macieira

Esta ajuda nao nos
dominantes

com

bas~

a ter um crescií
parece
chocar-

nem tampouco

não pareceria

que o agricultor

aceita

com

ser evidente

transfor~asse ,l a

qualquer
que

acei-

macieira

7
num limoeiro ou em outra coisa que não estivesse
tureza e marcada

como destino.

o recurso necessário

Portanto,

inscrita na sua na-

de

a suposição

para que a educaçao

popular

um destino

legitime

a

é

inter-

vençao dos intelectuais.
Faz-se necessário
um pequeno

intervalo

teórico.

sentido de interpretação
tradição

é sugestivo-

aqui - mais que necessário,
Parece mais ou menos

escolhido

pela educação

evidente

popular

É sabido que, para o romantismo,

romântica.

va dos desenvolvimentos

do espírito

tura ou grupo social, é uma bandeira

ou natureza

que

o

remete

à

a defesa

ati-

de um povo, uma cul-

de luta'. Historicamente,

na

I

sua oposição
populismo

ao iluminismo,

- a verdade

o romantismo

se caracterizou

está no povo, este permanece

tes pa ssem ; por seu relativismo

- não há verdades

povo tem as suas; e por seu expressionismo
tica e as instituições
de pertencimentos

autênticas

tos românticos

(12)

luminista$

com os utilizados

pensavam

de

arte
da

autên-

expressao

frio

da

da

ra-

dos argumen

populares

de um modo

de um pertencimento
Certau

levou V2

educação

A diferença,

claramente

do iluminismo",

na qual

po-

intervenção

ou, quando muito,

re popular,

que registra

çao de um espírito

conseqüente

leva

em

si

anau-

à não-

do

como

não é o, caso

do

mesmo.

direção

à posição do colecionador
Este, sabemos,

ra-

iluministas

em

cada peça ou característica

supremo.

está

"propriedades"

que do ato d~ antecipação

romântica

a

atitude,

qual
e

i-

isto

a educação

então, entre os românticos

que está sendo antecipado,

com

esta

- o povo - da

pa receria resi d ir ma is do lado dos "con t e údo s" ou
uma atitude

semelhante,

que identificavam

especificou

tecipa um destino de razão para aquilo

De fato,

cada

e o populismo

sua ação educativa

chamou de "a ambiguidade

(13)

e

A proximidade

pelos educadores

o romantismo

zeo ou d i s t anc iame n t o,

sente.

absolutas

Apesar disso, há razões para apontar que os próprios

é, como antecipação

q1J'J

eli-

a uma naçao ou povo, e nao o produto

nilda paiva a sinalizar
pular.

as

- a obra

(ll)

seu

enquanto

são as que resultam

zao ou das formas de distanciamento.

por

folclorealiza-

da

educa-

çeo popular.
I

Sabemos

também que foi o iluminismo

que

se

caracterizou

I

p~r sua luta ativa contra o preconceito
fundamento

de ambos na tradição.

que levantou

as bandeiras

Foi ele quem insistiu,
mo processo

(14)

e a autoridade
Foi sem dúvida

da emancipação

e autonomia

e
o
dos

contra

o

iluminismo
homens.

com a voz de Kant, sobre o esclarecimento

co-

no qual os homens chegam
a fazer uso de suaI razio, saem
,
da menoridade, andam por si mesmos.
Sapere aude era seu lema. (15)

8

Sem d~vida, a educaç~o
minismo.

Elas eif~6claras

popular

nos passos

se trata de formar uma consciência
causais,

livre dos preconceitos

à

opressao

iniciais de

transitiva,

de construir

~berta

as tradições
conte~dos
querer

articulaçio

se caracteriza

teórica.

por seus esforços

ou, se se prefere,

iluministas.

Da mesma

dúvida,

corno "populistas"

a uma conseqüente

canismos

ideol6gicos

ser aqui lembrados

isso,

um modo geral, o que a educação

popular

significa

o privilégio

típico das ideologias

políticas

cursos que prescrevem

o modo

medida

é uma verdade

sentido

aprender

a f~

que,

de

no

caminho

a-

e,

em síntese,
que

é um valor

isto

é,

dos

dis-

ideal, ~tico ou válido

de

fazer

polí-

amplamente

basicamente

conflitos.

produç~o,

muitos

difundida

num conjunto

de

Assim,

aos quais se

praticantes

é o método

do que

o

regras
democrá-

que tem que respeitar
chegue.

ou

amigos

de produç~o

de qualquer

ver9ade

em que ela não resulta de uma aplicação

~ientífica

dos

no

ao processo

e científicas,

ou intermediar

a aceitaç~o

nio 'podem

que muito mais importante

concedido

m i ne oas regras, e não os resultados

relativizando-se

sem

seus me-

Digamos

privilegia,

Para uma representação

cia pensam que o científico

amplamente

apenas

a pesquisar.

é o modo de sua geração ou produç~o.

tido igua\lmente difundido,

por

pois, em dir&.,

a aprender,

os conteúdos

tico, é o próprib ~rocess~'de

romântica

da auto-atividade

Este privilégio

para gerar decisões

ambas

ativas, ~que mo-

é o caminho, o método

ativas,

esta consiste

até

a conduz,

Voltemos,

o processo.

é a democracia,

su-

tamb~m

Isto

não pode ser entendido
ou aprender

tica e ciência.

de

políticas

básico das pedagogias

zer, aprender

Na verdade,

e

e suas características.

têm que aprender

berto pelas pedagogias

elementos

como denominávamos

óbvio de que os educandos
a perguntar

nao

em linguagem

das posições

~ o da valorizaç~o

Este princípio

-

a educaç~o

forma, se caracteriza

por falta 'de:espaço.(16)

popular,

relações

menos

trabalho e cujos armamentos

Um segundo princípio
educandos.

Enquanto
de unir

inconseqüência

çao ao "modelo'conscientizador"

dela a educação

pelo

e "vanguardistas".

em' outro

'às

aao,

por codificar

ser alguma coisa diferente

conhecidas

quando

uma consciência

Sabemos que ilumi,nismo e romantismo

popular

Freire

ilu-

à dominaçio.

ou resistente

hoje, de impossível

do

e contra a tradiç~o que sujeita

não menos claras nas intenções
jeita

tomo~ as bandeiras

que foi,produzida

Num
'da

senciên-

de c9nhecimentos,

como

dos

deter-

científica

mesmos.

respeitando-s~

na

Então,
regras es-

,

J

9

pecíficas

Esta semelhança

entre educaç~o,

si mesma significativa.

Compete

cer que campo de atuação

humana

do privilégio
pareceria

concedido

sideraç~o

e:ci~ncia

hist6rica

Contudo,

e de

dos fins.

um

modo
os

- entre

ausentàr-se

do estabelecimento

dos fins ou valores

para concentrar-se

na maximizaç~o

processos

meios

e ,con~

observamos

a

progressivamente

norteadores

de

fazer

humano

sua

reali-

dos meios que permitem

I

geral,

levar em con-

Em contra-partida,

pela qual a razão pareceria

por

irradiador,

forma r~fletem

e otimiz~vel

~

estabele-

e depois

que nos mandam,sQP~etudo,

a relação - calculável

para a realização

tangente

foi pioneiro,

ao processo.

racionaliza,ão,

política

~ investigaç~o

que todos os casos de alguma

de crescente
diç~es

(17),

de geraçao de conhecimentos.

zaçao.
Entretanto,

a educação

légio dado ao processo
de estabelecer

popular

sem, contudo,

os fins de ação.

de,uma vez, a autonomia,

pareceria

ausentar-se

Estes são, como

a emancipação,

aceitar

o privi-

da responsabilidade
já

repetimos

mais

a geraçaQ de baixo para cima
.••..

e de dentro

para fora, numa interação que se quer

participativa

e

igualitária.
Na verdade,
vação permanente,
cess~rio

a

reno-

é que se que chegar a esses fins ou valores,

~ ne-

que os mesmos banhem o processo

privilégio

concedido

ao processo

liação ou observação

educativo.

é cada vez mais

de co~o os ditps valores

Isto é, mais importante,

certamente,

falam de um modo direto dos valores
ao mesmo

tempo.

(18)

educativo,

transformação,

t:.

então,

sem divida moderno,

do m~todo
~

Ela~,

ticas que definem

ava-

-

e que nao nos

e

meios

da

ação

que a educação
cujos

filha do mesmo

po-

componentes
ser

do

jogo

movimento

de

que inventa a democ~acia

e a im-

científico.

mais o menos consensual

\

a

no

ou conhecimen

o processo

Assim, parece-nos

isso,

realizando.

ç

po Lf t i co e científico.

I

estão

são tomados de represen t e oe s sobre o dever

principais

\

importante

em jogo: fins

pular se define como ética do processo

portância

se

Por

que os conteúdos

tos "aprend idos" ou "t ransmi tidos" durante
educativa

é

o que ela afirma at~ o esgotamento

a modernidade

.

ac e t a r que uma
í

é a expansão

das

,

carac t er s>
í

do individualismo.

De

'lI

fato, a cocepção

da c ênc e como método que permite
í

í

intersubj~ividade

compartilhada,

na adesão

do jogo, se baseia

numa visão individualista

e'st ebe Lece r uma

individual
de seus

às

regras

participantes .•
I

Semelhantes

reflexões

são aplicáveis

à representação

'<

d~ política

co-

10
mo jogo democrático

submetido

Não obstah1e,

a regras.

parece existir na educação

sidade de fazer coe..'.Cj s t ir vi sões ind ividua 1i sta s
na e social com visões holíticas,

da "consc~$ncia
transitiva"
, .
do processo educ e t í.vo ,
são evidentes

.

dividualista

a sociedade
isto

é,

aberta

como sociedad&

para as mesmas.

ciase naturalmente
toricamente

ter caminhado

motivos

entrelaçados.

nistas,

as críticas

caracterizariam

de' eliminação

questionamento
lavras,

se afundasse
ta.

regras

fechada

asso-

holÍsticas

e his-

educação

popu-

por

cristãs

fraternidade,
incidiram

De fato, na crítica,

identificação

amor

nas

ao

argu-

que

de

o
pa

contrape-

entre outros),

da paixão
assumia

egoís-

um estilo
,

tradicional,

pois, mais que eliminar

veis paixões

egoístas,

tratar-se-ia

do interesse

coletivo,

da solidariedade,

x imo.

o iRdividualismo
de equilibrá-lo

uma certa versão holítica
vo da emancipação

do marxismo,

ou autonomia.

laç~o cqm indivíduos
sadas cowo classes,

insistiam

A educação

para.relacionar-se

deixar

holística

que, num grau

consider~vel,

as sociedades,

que

diferenças

toma

entre os indivíduos

ou amor ao pró

e,

destacadamente,

no

caráter

coleti

sociais

que os coneitos

popular.

a antropologia

por objeto,

forças

pen-

sociais.

de mencionar

da educação

as

I

POSS1-

deixava de entrar em re-

g icos, ou ce rta s le itura s sobre eles realizadas,
sobre a tendência

com

com totalidades

grupos ou segmentos

Não podemos

e suas

fraternidade

Por out ro lado, as influênc ias român t icas

II

uma

Em outras

grupal,

que este tipo de crítica

se

se observa

livre

no leito sempre receptivo

humaque

•••

mais

individualista

dois

e

contemporâneas,

cursos do individualismo.

religião,

parece-nos

da

Popper

as

holísticas

corno se o individualismo,

rapidamente

Contudo,

a posições

de uma percepção

dos perigosos

(tradição,

partir

individualista
e

a

e auto-interesse,

popular.

tudo acontece

sos morais

individualistas,

e~ direção

pelo egoísmo

proposta

in-

(19)

em relação ~s sociedades

da educação

meta

Para

uma sociedade.

Por um lado, as influências

menta~ões

a

uma composição

pela falta de solidariedade,

isto é,

próximo,

de Eopper,

de ideologias

Na

da percepção

entre os indlvíduos

com a dominância

Apesar destes começos
lar parece

huma-

como

aberta e fechada.~

Em oposição,

hierárquicas.

na tureza

propõe

a dominância

tem necessariamente

sua base são as relações

criadas

que Freire

e as relações, com o pensamento

adoção de conceitos

da

a neces-

ainda quando não hieráquicas.

definição
.,

popular

inc idi ram

também

Basicamente

nos acostumou

como uma unidade

e a própria noçao

antropoló-

de

pa

a

porpensa~

qual

indivíduo,

as
nao

11

desempenham

pape 1 relevante na expl icação.

se caracteriza

pela dominância

Na medida

ra a construção

popular

sem dúvida a educação

responsabilidade,
portanto,

surge

ligada

ao

tra-

de penetração.
ó

(21)

Mas

de seu discurso.

popular

e

Uma vez mais,

por tentar harmonizar

da educação

tem-

c omoYo s de escolha

ligados a vis6es antag8nicas

A vocaçao de conciliação

pa-

antropo-

í

individualista,

se caracteriza

e percepç6es

da

foi con t rad i t ri a.c po s , ao mesmo

foram constituitivos

ciliar conceitos
do.

popular

esse discurso

(20)

o enfoque. holístico

possibilidades

caros à tradição

po, conceitos

popular

ant ropolog ia

e a aceita como quadro de refer~ncia

da conscientização,

logia teve significativas

a

do enfoque holístico.

em que a educação

balho com a cultura

l)'efa to,

ou condo

mun-

é assim

constante

esforço

de

e conseqüente.

o individualismo
tituição de indivíduos

tomará forma tanto no

qu~ façam uso da sua razão

lho de formação de lideranças,
expressão

ainda que se afirme

da autonomia

das classes

to de vista romântico,

aut~nticas.

mo em alguns

de membros

trabalhos

tende-se construir
não haja líderes.

uma liderança
(22)

populares,

ç

rompe, ou é autoritária,

sao

S9b
, o pon-

se acentua,

por

rotativa ou, se

se

consciente

traba-

elas

e portanto,

do grupo Nova,

afirma-se

no

que

Quando o holismo

Retomando-se

as po si óe s de Bakunin,

quanto

cons-

exemplo,

copre-

pr e f ere ,

que

ou inconscientemente

que qualquer posição de "poder" cor-

ou elimina a participação

solidária.

(23)

J

O individualismo
Não é raro encontrar
aprovam

também pode tomar um caminho

no discurso

o que Simmel denominou

origem atribui

da educação

"individualismo

ao desenvolvimento

o individualismo
de cada pessoa,

qualitativo
na defesa

no reconhecimento,

çao

na afirmação

de seus caminhos

particulares

geralmente

num. pequeno círculo,

Conformemos-nos

zados e ,observemos o modelo
\
O MODELO

ESCOLAR

(24)

se reconhece

cuja

Basicamente,
da diferença
no

da

mundo

sua

discursivo

,

com os traços

"sistematizador"

e

que

e

persona-

pois nos parece que este

ser o sentido geral do movimento

popular.

argumentos

qualitativo",

do romantismo.

lidade sempre única e original(25).Perversão,
nao pretende

popular

perverso.

ate

da

aqui

educasinali-

ll

ou "escolar

•

OU SISTEMATIZADOR

Parece-nos

que este modelo

se elabora

a

partir

de

repre-

\

sentaçoes

da educação

como processo

cujo objetivo

é a tt~nsmissão

de

12
um conjunto

sistewatizado

junto sistematizãd6

de conhecimentos,

opini5es

este que cada sociedade,

te, define como válido,

necessário,

o~ sua

fraçio

útil, sagr~do,

outra forma que indique sua importância

e valores.

ou

Con-

dominan-

de

qualquer

social, política,

cultural

e/ou econômica.
A definiçio
sociedades

divididas

tá freqüentemente

sistematizado

ou di~erenciadas

submetida

raro que o consenso

socialmentg.

a controvérsias

sobre ela se consiga

Nas sociedades

isto é, sobre o conjunto
dos conteúdos,

se

discute

os conteúdos

de

ou t res

a discussio

sobre o

sistematizado

a

que

Geralmente,

grupo

tar, ou com~ se queira

um

da educaçio

ou mudanças

mínimo,

na

básico,

cuja propriedade

definidora

do Estado prover de forma universal
poss~vel,

idade.

Tal axioma contém

aprende

de um modo mas fácil e completo.

natureza.parece

çoes dadas aos organismos
vez, indica profundas
culturais

distantes,

jovens.

é filha de pro-

tenra
a

infância

observação
e

de

com as marcas das

que

i0ade que se

as

etnográfica,

semeLhe nçe s entre as crianças
em contraste

da

OS cuidados

A observação

as cri-

de observação

De fato,

indicar que nada substitui

gratuita

(26)

duas linhas

se afirma que é na

é que de-

para

moderna

é educar as crianças.

Na primeira

elemen-

e

de forma obrigat6ria

no mínimo

de

também geralmen

Esta visão no Ocidente

e ao axioma de que o natural

se complementam.

Acr~enta-se,

que' levam à representação

s transformações

idéia

Comum,

te, que é obrigação

f unde

da

como conjunto sistema-

por cada cidadão.

anças até determinada

serviços

sua adequação

em nossas sociedades,

um conjunto
chamar,

é, quando

-lado, po~

prestam

veria ser aprendido

essa educação

tem-

e ideologia.

insistem,

que deve e pode existir

social

e aos desenvolvimentos

os defensores

tizados de conteúdos

,Por

por outro, porque se discute

de contexto

arte, filosofia

e distribuido

t

é quase permanent~.

da educaçio;

a novas situações
ciência,

es,
e
nao
el
distintos

com mecanismos

ditas dinâmicas,

em

A definiçio

e disput~s,

I

que

unânime

í

,transformaç5es.

pornlwente

é

n~o

e que a de f n i çâo mude por influências

dos da persuasão

currículo,

do conjunto

da

protepor sua

sociedades

diferenças

en-

I

tre os adultos

dessas mesmas

tica e a psicanálise
da tenra idade.

caminharam

mados e não formados,

P\9

(27)

A

psicologia

no sentido de mostrar

A segunda observação

ma relação entre gerações,
ros se definem

sociedades.

adultos

guerreiros

dois atributos

informa-nos

e crianças,

a' importância

que a educação

velhos

e não guerreiro,
correlacionados:

gené-

e novos,

na qua1~os

é Q
for-

primei-

a autoridade

e a

13
responsabilidade.
do outro.

Çorrelacionados

Como-'Ar~riôtafirma, quando

nuncia ~ responsabilidade
toridade

porquanto,cada
se abandona

e, reciprocamente,

sem ser responsável.

.'

ção de adultos:
autoridade

a a~toridade

ay

(28)

sua legitimidade,

o modelo

quando se

perde

e responsabilidade

de uma delas em rela~5o
dito, constituído

seu

discute

esta não/~ uma relação entre g~raçoes

mos, assim, como já tínhamos

se r~

nao se pode dema~dar

Pelas razões até aqui enunciadas,
der, ou se se preferir

um ~ contrapartida

po-

a educa-

mediada

pela

~ outra.

,Te-

o paradoxo

de educar

adlJltos.
I

E~tas duas observações,

I
cultura

ocidental,

assimétrico

afirmam

correlatas

a idéia de que a educação

no qual as informações,

dos mais velhos

e de ~6lida

eb direção

é

aos jovens.

crianças

não se preocupariam

ativas ~, para o modelo

em saber.

correm

sistematizador,

caso,

ou

os

qu~

não

(29)

na

processo

Pouco ,importa, neste

já sabem, pois trata-se de levá-Ios em direção àquilo
dagogias

um

os valores e as opiniões

que se opere ou nao a pa r~ir daquilo que as
ou que naturalmente

tradição

jovens
sabem

Empregar

pe-

um ardil, 'uma forma

I

de tornar

menos

meios corretos

custosa,

a eficiência~

d~ reflexão

urna questão

que a educação

uma

expulsar

que uma elite, da natureza

de adultos

um caráter marcadament~

por meio

cuidadas

diferente,

não confundir

para

a rela-

o

pensa-

esfera políti-

e a autoridade,

ou converter

que e, por este contexto

- que solicitamos

Na verdade,

da

educação

os adultos

-

com inadequadas:

De

em cri
pelo

(30)

"
de represen~açoes

conservador.

s6

da po-

e conduzidas

conhece.

torna, no modelo

tí-

ociden-

os velhos da cidade,

animadas,

de a-

entre mem-

Para ~ pensamento

a sociedade

platônica,

ser ~imadas,

radas - que a educação
escolar,

são
so-

educação

a relação na

da educação.

opostos:

líticaj como na observação

cionais

a

por excelência

Contudo,

se quer transforma~

existem dois caminhos

~ evidente

pela responsabilidade

picas da relação assimétrica

Diríamos

de ser

não pode ser assim~trica.

não pode estar permeada

caminhJ

~

dado que sendo urna relação

do Ocidente.

anças que precisam

I

a discuss~o

educativo

principal

ção entre iguais ~ a relação política

tal, quando

,

I

~- urna ação paradoxal,

bros da mesma geração

Cb

educação:

entre gerações.

Neste contexto

libert~ri6

a

,

Assim,

no processo

em relação ao problema
,

mento

e prazerosa

,

e a liberdade

relação assimétrica

dultos

econômica

para max~mizar

bre a aut~ridade
secundária

mais

ou

tradisupe-

sistematizador
fatQ~ se

ou

afirma,

I,

I
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constantemente,

de adultos apenas
dete rminados

receberam

que mereciam

no momento

A carência

oportuno

~ducacional

a educação

s~ justi-

adul tos

nao

ou

necessi ta-

pode ser produto da ausência

da ação do

Estado, de condições

sócio-econômicas

ou culturais,

duais ou de qualquer

outra natureza.

A causa é secundária

çao

.

supletiva

fica con juntura Lmen te ~ isto é, porquanto

vamo

"

que a educação

de fatores

indi-

em

rela-

I

ao problema

principal

qu~ deve ser saneado •.,
I

Desta forma, a eàucação
leg i tima na medida

escolar

e supletiva "de adultos

em que remete, por um lado, a

sado; por outro, a uma ação que se autodefine
gencial,

conjuntural

legitimidade
tradi~ão

ou por qualquer

deriva das circunstâncias

de compreensao

gitimidade,

outro

do mundo.

ela se legitima

um

"erro"

do

se

pas-

c~mo trarisitória, eme~

termo qu~ indique

e não de uma

ótica

que sua

ou de uma

Digamos que, reconhecendo

como ação transitória.

Na ve rdade , pode rLamo s perguntar-nos

sua il~

(31)

como

encaixar

nestas

\

reflexões

as tendências

contínuas.

d'e educação

Estas tendências

denominadas

de suas coincidências
escolar

e acedtar

nóstico

~a educação

mais que político
Trata-se

com a educação

a educação

é de cunho

e emancipador'como

de educação

ao mesmo

(32)

o

e

(a questão

tempo

de se

todos

modelo
o ldiag-

econômico,
popular.
sejam

A educação
somos

du-

ato-

permanente
menores

em

esta minoridade

se

é importante,

mas ainda. assim a

de lado).
Concentremo-nos

oposição

tecnológico

e técnico,

também para o campo político

deixaremos

criticar

no caso da educação

tecnológica.

supoe que, num sentido econômico
permanente

ao

sentido

têm como virtu~

ao longo da vida'. Entretanto,

permanente

res e se adequem à mudança

expande

popular,

num

ou

submeter-se"

devem

Sabemos que , estas tendências

de educar para que 09 indivíduos

processo

permanentes

jogam com o termo educação

amplo e o definem como ação à qual indivíduo
rante'·toda a sua vida.

como

agora nos valores

nçs dois modelos

ou estereótipos

que estão

em

educaionais

jogo

que

e

em

acabamos

de esboçar.

\

I

OS VALORES \EM CURSO NOS DOIS MODELOS
Nossa apresentação

dos dois modelos

foi intencional~entees
I

quemática

•.

para podermos

distingui-los.

Na verdade,

há ,numerosos edy

I

cadores

que tentam articulá-los,

tradições

em seus discursos,

conseguindo,
,

sua mais completa

,

~s veze~, não sem conI

indistinção:
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Tomaremos

as diferenças

níveis nos quais habitualmente
ra ou com adultos:

se formulam

o nível conceitual

No nível conceitual
ças podem ser sistematizadas

...

como valores

em

oposição

acreditamos

que as principais

num quadro com as-seguintes

nao f o rma I

individualista

vs.

holística

instrumental

vs.

formativa

vs.

particularista

j

i s Ts

No nível operacional,
cito no nível conceitual,
90res da ação educativa

que de fato está

distinguimos

contido

os seguintes

diferen-

oposições:

ou

implí-

valores

I

nortea-

de adultos:

centralizada

v s,

descentralizada

responsabilidade

vs.

responsabilidade

do Estado

da sociedade

Estas oposições
quais se po~e analisar

pa-

e o operacional.

vs.

í

dois

as ações educacionais

formal

un ve r sa

em

nao são, certamente,

a educação

de a0ultos,

sivas deste

tipo de ação educacional.

suficientes

para nossa tarefa,

civil ~

.

,
unlcas

as

com

nem tampouco

Entretanto,

seja em termos de

elas

as

são exclQ

nos

parecem

alcance,

seja

em

I

termos de discriminação,
ção.

Isto é,

discussão

do ~onto

os dois modelos

dos sentidos

de vista da economia

podem ser clarificados

das categorias

da

explica-

por

meio

da

em oposição.

1. O nível conceitual
a) A oposição

"formal vs. não formal".

No plano analítico
referência
anças.

constituída

pelos sistemas

Assim, qualquer

sistema

aparecem,

basicament~,

conteúdos

com'distribuição

do sistema

pr6pria

com educação

realizamos

tinção ent re con t e údos e formas.
os mesmos

de adultos

tem, nãd obstante,

quando

oposição
pautada

será considerada

formal se identifica

Esta identificação

a

escolar

à

das cri-

pelos con-

como formal.

Po~

escolar.

alguns 'problemas que

a clássica

Uma educ aç ao de

do currículo

remete

nacioriais de educação

ação educativa

teúdos e\as formas daquele
tanto, ebucaçao

mais superficial,

e discutida

adu Itos

que

será formal, aind~que
e carga ~orária,

disadote
opere

avaliação

es-
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pecífica

dos conhecimentos

de entrada dos adultos e mesmo da sua eVQ

luç;o, entre outf~~ opç5es

sobre a forma.

caç;o a partir do conteúdo

é evidente que, por mais

que seja a forma adotada,

a educaç;o

Se se o~ta pela classifirevolucionária

de adultos continua

sendo

for-

mal.
Na verdade,

se abandonamos

teúdos, será que a classif~cação
tivamente

as formas ou métodos

demos constatar
como o Brasil,
vo.

,

,

'li
\

almente

encontrar

autoritários,

formas ou métodos
tivos, ativos,

nos habitualmente,

na crítica

dade aós conteúdos

do sistema

as práticas

vigentes

com o sistema
A discussão

de processo

dores freqüentemente

podemos

encol1trar

que, nao meativas

identificar

de duas maneiras:

educativo

formal,

na educação

e,

educação

educação
"-

a) dando priori-

isto

é,

das

crian-

no plano das formas bu

das crianças.
de adultos

Do

que

será, formal, pois compartilha

ponto

ensine

conteúdos

a
ou

formal.

realizada

nos parece pouco operacional

infelizes

se envolvem,

discussões,

nas quais

Consideraremos

sistemática,

os

educa-

mas, como

De fato, e desde os gregos,
dtientada

em direção

no-

para isso os ter-

por meio dos ~uais os educadores

posições.

e muito

é necessário que acrescentemos

à oposição em pauta.

tos de lut~ ideológica

habitu-

auto-avali~

educativos

mos "forma 1" e "não forma 1" não como conteúdos,

intencional,

os quais

como

(33)

qualquer

Para sair dessas

guem e demarcam

significati-

não-autoritários,

quando nos situamos

e calcular

vos conteúdos

Porém também

po-

em países

classificáveis

termos com

criativos,

das crianças

de vista dos conteúdos,

formal.

formal.

do formal.

ças,.e b) estereotipando,

objetivos

tem 'u~ papel

então que somente podemos

formal com educaç;o

ler, escrever

privada

se incluem no campo das pedagogias

Pareceria

métodos,

na educação dàs crianças

formas ou métodos

enfim, descriç5es

compara-

que impe~a, sobretudo

memoristas,

liberais,

aos con-

Quandoobservamos

adotados

no qual a educação

se pensa a educação

sobretudo,

muda?

a enorme diversidade

Assim, podemos

tradicionais,

a prioridade'concedida

instrumense

distin-

toda educação

é formal

a objetivos

/

po~ definição.
pular",

Porém, num sentido geral e preciso,

a "permanente"

e a

"escolar"

são igualmente

a educação
formais.

Assim, o que importa é aquilo que os educadores

fazem quan

do dizem "formal" ou "não formal". Parece-nosque.',
basicamente,
cadores

ao dizerem

"não formal" afirmam

"po-

um tipo de educação

os edualterna-

I,

tiva à existente

na esfera sobretudo

do Estado.

E,

de

um modo

ge-
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ral, alternativa
gico

a alguma dimensão

(métodos, avaliações,

ta dimensão
nifica,

ao mesmo

lo da educação

..•

converteu-se

tempo, um diagnóstico

processo

entre,outras).

em marca

- ONGs.

registrada

e uma esperança

da
sig

para

o mode-

é que

o Estado nunca pod_erá realizar

em quan

uma educaçao

popular

reside em acreditar

de adultos,

pensam que deveria

particularmente

tico e a esperança

emergem

mo "Estado autoritário"
expandem-se

em contextos

"democracia

forma, a "alternatividade"

te generalizada

quanto

dos intelectuais

políticos

esperança
de

edu-

o diagnós-

caracterizados

co-

Latina;

nacionais

nas

formal" continua

aos mecanismos

atuantes

A

países da América

significa

'os

inte lec tua is

Historicamente,

também para situações

pelo menos a denominada

para

não governamentais

esta ação.

em diferentes

os

ser re~lizada.

que as alternativas

cação podem chegar a realizar

obstante,

Es-

Esta dimensão

popula res, e a inda menos nos forma tos que

da educação

pedagó-

popular.

tidade e qualidade

alguma

do

e conteúdos

Não Governamentais

O diagnóstico

segmentos

objetivos

de "alternatividade"

ação das Organizações

privilegiada

nao

quais

vigente.

uma desconfiança

legais da democracia

De

bastan-

pér parte

nos parâmE~tros do modelo da educação

popu-

lar. (34)
Para os defensores
nifica,

em síntese,

de adultos
conteúdos

do modelo

a reivindicação

e a confiança

11

em que a educação,

e formas da infantil,

Estado

esperança

tem capacidade

ainda

quando

O diagnóstico,
V~.~_MZ. rI

para realizar

a

educação
pautada

em

desempenhar

neste

caso,

~

o

•

do modero~Erc:rença

e recursos

formal sig-

na

tem um papel positivo
~

quanto a

-

educaçao

do papel do Estado

em relação aos setores populares.
descrétido

I'

escolar,

de que somente o

uma

educação

univer-

sal e básica.
Na verdade,
educação

é como se o modelo

(conscientização,

organização,

da ep rend i zeq ern de "técnicas"),
l-

(f

"a ";~a"rt;;::.',

crita, cálculo

e aiguns conteúdos

"popular"

demanda

"escolar"

,

O

exigisse muito da

identidade,

e o modelo

com pouco, com

modelo

"popular"

,

isto e, com as tecnicas
adicionais.

uma conversão

autonomia,
se
de

além

conformasse
leitura,

es-

Em vários sentidos,

que o vincula

o

ao campo sagra-

do da tra'nsformação reIig iosa e, na esfe ra secula r, aos mi tos

sobre

a revolução.

cons-

ciência.

Uma conversão

Em oposição,

dos conhecimentos

baseada

o modelo

na intencionalidade

escolar confia no

e das técnicas,

sendo basicamente

e

efeito

na

positivo

reformista.

(35)
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b) A oposição

"individualísta

Esta,

sem

epistemológico,
sup6e

lógica

Sob

a natureza

atonizadas.

tem

sentido

seio

v~rios

no

seio

de

teoria

nas

sendo

do contr~

concepçoes

- homus

produto

de

todo,

sobre

. economicus

de ofertas

igualdade

e

e deman

liberdade

s6

individualista.

conceitos

as elaboraç6es

como

o

na

forma

conceitos

datradiç;o

Entretanto,
distinguidos

~con8micu

Os pr6prios

no

toma

campo

Mani fes ta -se\ fi 10sQ

políticos,

max i m i zedo rn do homem

da din§mica

das

guindo

econômico,

calculadora,

e na percepç~o

termos

no

individualismo

sobre

pa r t e s ,

ç

o ângulo

pelo

da parte

in te r e ào das
e, em

significativa

A opção

ou ontológica

no nominalismo

to social.

o~osiç~o

e político.

somen te r e au L ta do da

ficamente

~ uma

filósófico

a primazia

este

...

d~vida,

holística"

VSu

da

tradiç~o

ou

representaç5es
(36)

Simel,

individualista,

podemos

de

podem

ser

indivíduos.

distinguir

Se-

entre

um

primeiro

a-

J

individualismo
centuaria

"quantitativo"

a igualdade

dos

os homens

seriam

e teriam

t.êrica s e direitos.
tivo"

não

enfoca

a tematizaç~o
irreprodutível
dade

para

suas

a liberdade

para

ênfase

Esta

sinopse

da versão

um mínimo,

estados

hoje
nos

ou

crianças,
quais

"sujeitos"
amanhã

~ necess~rio

car~ter

Depreende-se

daí

que

O ~odelo

"escolél~'" assume

gaçao

de Estado

hásicos

e um direito

p.sprço ideológico,

de

a

e

liber-

valor

a

recairia'

todos

permite

seus

conce i tos.

do processo

comum

de

ser

sobre

da noção
que

dos

esta

de

sao

o

de

e

alcançar.

indivíduos
cidadãos
escolha

indivíduos

formação

Sob

educacional

devem

..
:Jizer

as capacidau~s

perceber

conhecimentos

os cidadãos

o que "equivale

dão.

eixo

~nico

nos

do p roc e sso educativo

atributos

um

"quantitativo"

o objetivo

desenvolver

privil~gio

é

como

d i re i t o s igualitários.

que

ponsabilidade,

Este

o

personalidade

comp.§.

"qui31i.ta-

isto '~, acentua

o individualismo

adultos,

de

"quantitativo",'
- as mesmas

homens,

um denominador

e morais

e mesmo

toma

"quantitativa",

intelectuais

"objetos"

dos

r" foi c riaào ..à sombra

um b~sico,

Estado

mas

sua

dos

sobre

do

o individualismo

indi~iduali~;mo

o exercício

' mode 10 "escola

ser~

do

da

lei,

ou potencialmente

(37)

homem.

da

individualismo

o comum

o desenvolvimento
A

o

diferenças,

de cada

defendido.

domínio

- real

ou enfatiza

de

diante

para

O

"qualitativo".

Em contrapartida,

í

Os

homens

Em mú Lt i p lo s sentidos,

Deus.

que

e outro

e

e

de

rescida-

é uma obri-

bá s i c e

indivíduos.

concedido

o individualismo

ao comum

quando,

se quebra

"qualitativo"

a

começa

no

dominar

\

fen6memo

que

para

simmel

~ correlato

- e at~

pensar

se poderia

,
,

I
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que· determinado
demandas

- pela crescente

sobre as oportunidades

veria brindar.
interessa

A preocupaç;o

divis;o do ttabalho.
de diferenciaç~o

se desloca,

ao público ou à sociedade

que possibilite
divíduo.

o desenvolvimento

A orientação

então, do comum - e do que

de cada in-

o apoio psicológico,
o mandato
_~_

são

sociais e econômicas.

com as demandas

cia do individualismo

do mercado.'

meios

do individualisAssim, a 9ri

tenderá -conc Lí.La r as ce rac t e r Ls t Lcas da

entação vocacional

de-

livre da personalidade

I

lidade individual

a educaç;o

aquilo

vocacional,

com as demandas

novas

- para o·diferencial

técnicos pelos quais se procura articular
mo "qualitativo"

que

Surgem

Sob

persona-.

Ia

influên-

a f'unç ào de :-.educaç;odo Esta-

"quantitativo",

é a~rir uma grande e única porta para todos; sob a do individualismo
'.
"que Li. t a t . vo z;
í

existam

d'e ab r r tantas

trata-se

í

portinhas

quantas

vocaçoes

para por elas passar.

o valor ou opç;o holística pode ser entendido como a inve~
são da concepção

individuaiista.

todo sobre a parte e, também,
ca. (38)

De

fato, estabelece

sua anterioridade' lógica

Conseqilentemente, a consciência

rente e nao mero somatório

das partes'(39)

dua is - às qua is dete rmina.

nacional,

tre outras

totalidades).

seu pertencimento

o espírito

Assim, a conduta

As propostas
cepç;o holística

tidadessupra-individuais
maç;o da

consciência"nacional",

sujeito do pro~~~so
co~etivo,

e não simplesmente

indivi-

indi vidua 1 é
o ser

ex-'

soc ia1,

de classe,

en
por

e conforma.
a partir de uma per-

na intenç;o de formar en~

sociedades

ocidentais.

A

for-

do "povo", de "classe" ou tantas oy

numa perspectiva

educativo

dife-

ent;o, se define

construídas

sobretudo,

em nossas

tras se situa, geralmente,

individual,

o

ontológi-

é superibr,

(a cul tura,

~ constitui

educacionais

se manifestam,

e

do povo, a consciência

A conduta

a um todo/que

coletiva

primazia

as consciências

p ressáo do 'todo que a dete rmina e engloba
o espírito

a

holística.

é um ator coletivo,
a soma das vontades

O

ator

ou

substantivamente

,

de ,atores individu-

ais (contrato ou consenso).
No caso do modelo
\

te, hou~e uma tendência
educação
mente

de adultos.

em A educação

"popular"

em d i re çâo

Nos trabalhos

nos parece que,

a uma repr esen t açjio
pioneiros

de

historicamenholística

Freire,
consc i ênc

c~mo grática da, liberdade,1 a

da

especialí

e

é

te-

I

matizada

em termos individualistas,

c iênc ia trans i ti va I que poderia
texto duma sociedade

aberta,

e se trata de ~lcançar

uma cons-

se r traduz ida por c ientli'fica,
no con-

basicamente

racional,

na q~al os indiví

20
duos fariam uso da sua capacidade
individual.

Entretanto,

cação popular,
destaque,

nos desenvolvimentos

os objetivos

produzindo

ções holísticas.
trabalhadoras,

de opção e de sua responsabilidade
da

em relação a sujeitos coletivos

uma maior afinidade

(40)

posteriores

das propostas

populares

ganharam

com as perceQ

Assim a formação da consciência

dos segmentos

edu-

das

ou dos sujeitos

classes

populares,

I

passou a ser postulada
cias individuais.
dos oprimidos

como instância

O objetivo

apontou

globali~ante

de desenvolver

predominantemente

das

um ~àber

consciên-

e

um
fazer
para uma instância coletiva,
<.

/

cujo fundamento
consciência,

estaria,

antes de qualquer

manifestação

quase em termos de consciência

seu suporte a experiência

global

coletiva

individualde

singular,

sendo.

em relação à explora-

e acumulativa

çao e dominação.
Na atualidade,
propostas
refletem

de educação

e como tendência ou posição

formuladas

uma vontade holística

nos referenciais

çao existente

individuais.

históricas

í

one

existentes
reforça

ã

,

mesmo quando

de ambos os termos sejam de difícil
sistematizados

teriam em instrumentos

defendem

no processo

os

significados
de

Assim,

do denominado

momento

no qual as possibilidades

propriedades

latentes

grupos) ~ão criadas
culações

isto ~, conceberia

ou facilitadas.

tanto com o indivíduo

Inver-

o ca ráterl expressivo

o processo

educativo

são claras,

"qualitativo"

da

como

ou expressão

dos educandos

(indivíduos~
neste caso, as

quanto

com

e-

e do

"quantitativo".

de desenvolvimento

ou potenciais

conhe-

pareceria

individualismo,

a pos Içao "forma tiva" defende ria

em

os quais se conver-

entre a defesa do instrumentalismo

função iducacional,

espe-

Aceita-se,

a distribuição

educacional,

sao

I

xistir uma forte associação

samente,

oposi-

it

e a formação

precisão.

na vida dos indivíduos.

em especial

entre

a "formativa"l.

instrumentalizaçao

geral, que os "instrumentalistas"
cimentos

popular
supra-

.

cíficos

as

vs. formativa"

sobre,a

no campo educàc

e

"instrumental"

"instrumental

As discussões

das difernças

Isto, nos parece,

entre a educação

c) A oposição

do modelo

de formar uma consciência

indiJd.dual, abl:'angente-e fundadora
as consciências

dominante,

as

o
de

(~m

vJo-

pelJ~~_~'-

çoes holísticas •
• I

ParecerIa,
çao e formação

_

_

entao, que a discussao

entre

nos levaria a optar entre entender

pr'ocessoi no qual se transmitem

instrumentos

instrumentalizaa

ou meios,

educação
ou

como

como
pro-
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cesso no qual se cri~m ás condições

para o desenvolvimento

cialidades

ou a determinados

inerentes

aos indivíduos

Na verdade,

e novamente,

uma percepção

instrumentalizadora

valor modesto.

o modelo

De fato, situando-se

cesso pedagógico

na tradição

que

como uma relação entre geraçoes,

seus próprios

pont~s de vista.

quando opta por

educativo,

lhos somente podem dar aos jovens uma descrição
segundo

coletivos.

escolar,

do processo

das poten

assume

entende

admite

o

pro

que os ve-

do-o.como o

.Isto não

um

mundo

sig~'ifica,

é,

entre-

I

tanto, que os velhos acreditém
forma e que, portanto,

os novos terão todas as respostas

De fato, os novos poderão
ra~ novas respostas.

que o mundo cont.inuará sendo da mesma

enfrentar

Contudo,

um mundo novo

educação

deve transmitir

um estoque

porque

Em outras

yobre o qual

jó'gando f o ra ou Lnc rement ando ,

usando,

e· terão

os velhos não têm

suas .respo s t es serão semp re úteis aos novos.

prontas.
que

ge-

pensar

que

palavras,

os novos

O novo, para

a

operarão,

o enfoque

ins-

\

trumental,
pensemos
mesmo

é funçãoI da vida e não da escola:
_

que-com

a, escola ou a educaçao

tempo, mostremos

desenvolver,

incluindo

e transmitamos

sejamos

podemos

todo o

no bom as avaliações

11

modestos

controlar

bom 11

e não

a vida. Ao

que

cons~guimos
I

sobre o "mau".

I
I

A defesa da formação,

como aqui estamos
,

fica alguma coisa como dar possibilidades
do processo

educativo,

de raiz individualista

para o novo

para que se desenvolvam
ou holí~tica.

que o novo - a personalidade

entendendo,

surja no seio

novas potencialidades

Acredita-se,

~riativa

~igni-

conseq~ent~mente,

ou a consciincia

libertadora

-

I

pode ser formado na escola ou na educação
ta não pode ser pensada cornoI modesta.
grande confiança

na capacidade

de adultos.

Ao contrário,

dos educadores,

quer na sua arte ou na sua consciência
No fundo desta discussão

quer

instrumental,

Educ~ção

e vida tampouco
\

também di~tribui

e com re eú Itados ince rtos.
mático

e ~uer acompanhar,

sua incu~ação.

tudo em termos do modelo
educação

inovação

quando

se

d Lst r bu i
í

com segurança,
formativa

"popular",

em duas direções~

vida

e

ou

pensa

I

de

o alc~nce

pareceria

ignorância.,
que

a

vida

t

,

modo

~stabelecer,

supoe

entre
qUe

•

aleatorlo
si ste-

e pro~undidade

uma continuidade

De uma mão, quando

um

educação.

dos instru-

pois esta o faz de um modo

A educaçãO

A oposição

uma

sua ciência,

é a distribuição

descarte,

~e confundem

instrumentos,

na

revela

nos parece que existem diferentes

a educação

a vida é sua utilização,

mentos;

ela

política.

formas de pensar a relação entre vida e escola ou
Para a posição

Es ta propos-

sobrevida

a

de

e

educa-
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o rrodeló"popul.ar"
e sua verseo do valor formativo é, num 'sentido,
uma
reação moderna à modernidade cuja raiz, sem dúvida, está no roman_J-

tismo.

De fato, tenta juntar o que foi separado

educação

e pedagogiiação

da política

vo como se fosse político
que diferentes.
..

•

e científico,

com os valores,

da

- e quer fazer um jogo educati-

Neste jogo proposto

o jogo pedagógico.

politização

isto é, entre

iguais

é

o que se cons eque
i

regras e normas

ainda

estruturar

típicas

do

jogo

I

da ci~ncia

e da política

tornando-se,

por assi~"diz~r,

iluminista.

'.

Assim a educação
das bravatas

se pOlítiza,

anticientíficas

res populares.

mas também se cientificiza,
ou anti-acadêmiças

"universal

Há no modelo

"escolar

sistematizado"

educado-

uma

forte

tendên-

de caráter

í

em termos de seus conteúdos
(raciocínio,

entre outras).

ou das faculdades

capacidade

fruto da evolução

qUE. as barreiras

de observação

iluministas.

locais, etnicas,

econ8mico,

se

e

estão destinadas
político

de-

experimentação,

a crença nu~ homem u-

De fato,

religiosas

seja

pretende

da razão, cujo componentes

-

qu~ separam os homens,

universal,

que

Há, por trás de suas posturas,

tariam dados
pelas visões
,

volvimento

m~itos

vs. contextual"

c i e para realizar uma pr ét ca educativa

niversal,

de

(45)

d) A oposição

senvolver

apésar

o

ou de

básicos

es-

modelo

supõe

qualquer

tipo,

a desaparecer

com

o

desen-

(46)

e cultural.

I

~ evidente que a oposição
10 que os homens apresentam
mo particularismos.

a esta visão

como diferenças,

em posição dominada,

to das suas potencialidades.
entã6 criar as condições
ho Lfst i cos 'ou individuaís
que a educação

à proteção que garanta
A educação,

quando

para o desenvolvimento
da 'percepção

das propriedades

o

uma forte tendência

e,

desenvolvimen-

formativa,
dos

ou pertencimentos

tentará

~~~t~~ciment6s
Isto
e

leva

a

enfatize

que permitem

d~

de analisar

têm

I

De certa .forma, as categorias

atrai.o

cQ

existência

"rom~úüicá".",

I

o holismo

à

seu direito

· . \
1lmlt9r
o contexto.

o individualismo

aqui-

como singularidades,

se pense. atuando num nível "contextual"

o desenvolvimento

tudo

Deste modo, cada naçao, cada classe, cada re1i-

gião e cada etnia é um ser que
merece
,
quando

realça

a agrupar-se

I
que acabemos

em modos definidos.

atrai o instrumentalismo
valor da formação

Digamos

e o universalismo,

e do cpntexto.

e

que
que

Isto n09 permite
t

I
I I
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definir

como modelos

ou tipos ideais, ainda q~e com fundamento

ca t eqo ri as

rico, o "esco Ler" e o "popu Le r" pela con j uq aç ao das
ternativas

,

.

•

realizadas

articular

al-

postas em jogo.
Empiricamente,

educação

histó

nas variações

pelos educadores,

as categorias

pensamento.

concretas

das

existe 4ma

forte

que vimos pensando

Surge, assim,/um

espírito

de um ponto de vista

Kolakowski

mant~m

no seu Elogio da In~ons~g~ência

sistências

teóricas

Não ~ raro que a defesa dos valores
simultânea

tradição

cOmo

saras do modelo

individualistas,

e sistematizadoras

iluminista.

"popular"

rência contextual

Com freqü~ncia

ou "conscientizador",

num mero ardil pedagógico,

•

não menor,

"

res"e atitudes que considera
sente na proteção

defen.,;..
a

refe-

~

se parte do "con-

pois

I

,

I

,

Assim o modelo
~'

propo~

como

I

"popular"

.

.]

I

I,

teo-

,

ppr valo-

I

apesar de

sua defesa

Bcir"

a de f eaa do r reLa t vd srno ,

Neste sentido,

tida, nunca um resultado

da

i,

acaba s~ norteando

universais,

e valoriz~ção

'

com uma versão manualizada

,

rada do particular.

defesa

e diretamen-

convertem

I

.

à

í

vezes se identifica

.

ins-

para fazê-lo de aape rec er no un ve rse L, que

textual" como um caminho

ria marxista.

incon-

educacional.(47)

à tradição romântica e que se apresentam

tas filiadas

at~ muitas

'~tico,

se alie nas propostas

como escolarizadoras

à

te filiadas

-

nao

e c on t ext ua L, isto,~,que r-.em prima facie,p:>demxser

do formatfvo

caracterizadas

a

que

- ciia as

para a dinâmica

e universalistas,

tendência

de con2i~iação

criticdvel

trumentalizadores

de

como tradições opostas de

sendo em absoluto

insustentdveis

propostas

pre-

í

do tlcontextual", ~

da chegada.

um ardil de par-

(48)
I

:

2. O nível operaciQnal
a) A posição

"centralizada

Esta oposição
este desempenha

vs. descentralizada"

ganha relevância

em relação, ao Estado quando

um pape 1 signi fica tivo na educ aç ao de

adultos. ' Ha~

I

bi~ual~ente

a oposição

~inistritivo.

Assim~ quando

te~mos políticos,
participação

nos remete a dois planos:

seu sentido

democr~tica.

o político

é

a descentralizaçã~

interpretada

se iguala aos conte~dos

Sobretudo,

e o ad-

da denominada

c~~ssicos
democracia

em
da
di-

reta. (49)
Quando

este ~ o caso, qualquer

forma de

tomada

I

e execução

que se realize,

além ,do grupo de base,
,
I

como centralizadora

I

e antidemocr~tica.
, I

I

sera'

,I
•

_'

Descentrallzaçao
I

I

I

I,
"

de decisão

,

I

catalogada

é então inI

1
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te rpre tada, na 1inguagem do po I í t ico, como proc esso
bai~o para cima.

Centralização,

t~~articipativa

como decisãoôe

,

mentalmente

,

•

o

dec isões

de

cim~ para baixo, an

e desmobilizadora.

Estes, nos parecem, -aao
dela "popular"

de

à oposição

formulados
modelo

uma interpretação

os significados

atribuídos

centralizada-descen·tralizada:

pelo mQ

são

funda-

a partir de urna leitura política.

"escola r" se inc 1ina, pt"edo~~inan,~emente,a
administrativa

da ~posição.

Heste

sentido,

qe ra r
a opo-

,

/

sição se situa em relação aos níveis organizativos

do Estado que, no

caso do Bras iI, como de tan tos out ros pa íses da Am.érica t.et ina, possuem tr~s inst~nci89:
cial, e a municipal
zador"

a da união ou federal;

ou distrital.

e competências

O

de resolução

ra os estados e destes para os municípios.
centralização

aos

ç

ó

de que os menores

Estas relações

níveis administrativos

de

transfe rênda união

Assim, no Brasil,

pa-

a des-

que a responsabilidade

a descentralização

es com a política.

provin-

"sistemati-

e execução

. , .
munlClplOS.

Ideologicamente,
reLe

processo

do ensino de 12 'grau significou

do mesmo compete

bu

Em geral, o modelo

in te rpreta a descent ra Iização como

cia de recursos

a estadual

administrativa

na supoad çjio

se fundamentam
da estrutura

possui

do

Estado

se-

I

l

riam mais permeáveis

às propostas

feitos" e "vereadores",

ou sugestões

os "intendentes"

les" teriam uma relação mais estreita

das

I

bases.

ou "alcaides"

com suas bases

Os "pre-

e os "concej-ª.
políticas

que

I

os representantes

dos níveis mais altos.

põe-se que possuiriam
adicionalmente,

maior capacidade

Como co ro Lá ri o

su-

de escutar a "voz do povo" e,

que por estar em mais pr6ximos

litude dos pertencimentos),

geral,

(devido à maior simi-

também teriam maior capacidade

de entenI

dê-Io.

Se aceitamos

tico se confundem

esta argumentação,

o administrativo

o

çoes sociológicas.

A primeira

segmentadas

vel, é a de escutar

se fundamenta

em duas conceQ

afirma que a tendência,

ou.,heterogêneas

das autoridades

diante de codo

somente as vozes "representativas"."

menor
isto

\

donos dp poder econômico
afirmaria que as relações
caso de os segmentos

e do prestígio
propostas

dominados

Neste caso, a oposição

I

I

voltaria

administrativos.

local.

somente

estarem

é, no caso de existir uma sociedade

não simplesmente

polí-

ou se aproximam.

A rejeição desta argumentação

mqnidades

e

A

segunda

teriam

altamente

algum

a colocar-se

é,

os

percepção
sentido

organizados.

civil solidamente

ní-

no

Isto.

~orga~izáda.

em termos

políticos
b

e

I
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Na verdade,
administrativa
incidência

sobre seus conteúdos,

ministrativa

cativo.

nao gerou a emergência

ou diversificadas

perou na educação

É evidente

para outras

sinal

calendário

de propostas

segundo demandas

uma "contextualização"

do

processo

dizagem

como predeterminados.

do comum e universal

o-

r

tanto

(22 grau e

nível local,
, é preferível

unive~

do que os poe tas, trovadores

muito

poretaI

a

apren-

~flexfvel

Assim, é preferível

os grandes
-

medida

são
as

apren

usadas

escritores

do mundo do que

o poder local, que somente aparecem

caso,

mais

ou cont is tas loca is.

tantes noç~es sobre a geopol~tica

socied~

par;a as outras

do que as formas de

conhecer

como

mig ração,

do destino,

é um instrumento

decimal

a

No primeiro

das "entradas"

do local e particular.

der o sistema métrico

edu-

se ter constituí-

loca 1, 'e que na prá tica supoe

porque diante da incógnita

que a aprendizagem

Di

de atuação.

que já estão dados nos conteúdos
No segundo,

dife-

a ~~ont~xtualização~

etapas do sistema educacional

aparecem

ad-

locais pressupostas.

quanto como etapa final para uma futura inserção,na

os conteúdos

de

esco-

educacionais

que quando o 12 grau é visualizado

de, não necessa riamente

pas.

nenhum

de adultos do Estado, apesar de

do num de seus critérios

sidade),

descentralização

Assim, a descentralização

Como veremos mais adiante,tampouco

caminho

de

formas de ensino,

e formas de avaliação.

gamos que njio se conseguiu

- !

brasileira

d6 ensino de 12 grau n~o apresenta

lar, horários

renciadas

a experiência

em

nacionais
ma is

impor-

noçoes

sobre

nas conversaç~es

paroquiais.

I

A situaçao
situamos

não parece mudar significativamente

de forma concreta

ric3 Latina e no-Brasil.
ção de adultos
concentra,

no campo da educação

No caso concreto

racteri~adas
processo
,

de alfabetização.

nos bols5es

cleos rurais fregüentemente,
lação.

adultos

nos

na

Amé-

De fato, grande parte da demanda de educa~

é urna demanda

sobretudo,

de

quando

O

analfabetismo

de "depressão"

ou

"atraso",

que são centros de expulsão

do Brasil,

como de concentração

se

de

núpopu-

as áreas rurais do Nordeste,

de analfabetismo,

de rápida perda ge população

relativa

e

encontram-se

significativa

canum
tam-

I

bém em termos absolutos.

A alfabetização

toma então

para

os

atores

\

o sen t i dp de um instrumento
zontes de atividade

ou emprego

se gera uma forte demanda
nos e nacionais
pectiva

1

I

de "saída",

nos centros

por instrumentos

dominantes),

de utilização

para a busca

hori-

urbanos.

~este

universais

(leiã-se urba-

pouco contextualizados,

individual.

de novos

sentido

e sob urna pers-

Neste tipo de contexto;

os argu-

\

mentos do modelo

"popular"

são, com muita f reqiié nc a , consciente
í

ou
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inconscientemente
cilitaç~o
próximo

utilizados

no marco geral das orientaç~es

ao distante,

interessa

do concreto

ao que somente

das pedagogias

ao abstrato,

pode interessar

do

que

de forma mediata).

por exemplo,

(do

I

O con-

especialmente

,

e utilizado,

ativas

imediatamente

te~to local toma, ent~o, uma funç~o exemplificadora,
quando

é, como fa-

como ardil educ-ativo, isto

para, com a exploração

local,

ex-

presente

no

I

::

plicar a verdade da expl~raçao
ma rx i smo. (50)

universal

..
Assim, a descentralização
pular se converte
dem democr~tica

num caminho

po I tica proposta

popula r,

pedagógico

os fins que o processo

a índe

para a construç~o
tem que

'ser a

que os educadores

tem que alcançar.

Para o modelo

é um processo administrativo

tado que, supostamente,

levar~ a uma pr~tica

b) A oposiç~o

"Estado vs. sociedade

dadaos,

porquanto

no espírito

nao consegue
alcance

latina.

O

diferente

_educaç~o popular

os benefícios

no

Está

efi-

çao a ~avor de uma educação

dos

em

em contextos

posição

seria meramente

ficas.

Todavia,

resultado

e numa dimensão

que sua opçao por uma educação
da sociedade

civil,

,

se
paí-

quando

termos

transmitir

atualmente

de

um con-

uma

versao
conjuntu-

são suas posiç5es

poderia

na vigência

repressivos.

de go-

da

limita-

ConseqGentemente,
de conjunturas

mais substantiva,

de adultos,

a

se pensar que sua posi-

civil resulta

da vigência

substan

Conjunturalmente,

dominantemente,

da sociedade

dos ci-

missão

da educação

particular.

Neste sentido,

<;:ampo

a todos os cidad~os.

nos apresenta

o tratamento

urna

vontade

parte

na sua

quando não consegue

se desenvolveu,

çã~ para sua atuação

Es-

foi observado,

na maior

uma função significativa,

vernos autorit~rios.

\

ou comum.

sistematizados

"popular"

tivas que fundamentam

organismos

mais

do papel do Estado na qual, embora os fatores

rais d~sempenham

do

como direito

'

Estado fracassaria

isto é,

junto mínimo de conteúdos
O modelo

.
baSlCO

das leis vigentes

tornar efetivos

e qualidade,

dentro

do Estado

é qualificada

a educ~ção

ao menos no seu modulo

ses da América

sa ibam

civil"

e responsabilidade
"

expressaria

de

sisternatiza-

educacional

tlsistematizador", como j~

forte de f esa da obrigação
••...

pr~tica

ao local.

H~ no modelo
educacional,

po

de uma 0K

popula res

dor, a descentralização

ciente porque adaptada

pelo modelo

í

que, como j~ observamos,

grupo da educaç~o

•

capitalista

realizada
I

pode-se
por
\

e

faz parte de suas concepções

sua

especípensar
para

os

mais prQ
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fundas.

De fato, com Freire, a educação

no diagn6sticd

de ~~eao

Brasil

dade civil forte e atuante,
imp03ição

...

pois suas instituições
autêntico,

senvolver

aquilo que falta:

ma e atuante.

Isto, s~gundo

ser doado ou legado.
prio processo

sustentada
urna socig

sao

produto

de dentro

para

da

fora e

(51)

Emerge, então, funamentalmente
-"

emerge

falta o desenvolvimento.de

e não do sesenvolvimento

de baixo para cima.

popular

Assim"

educativo,

zem no mesmo movimento

vincu1ada.ao

projeto de de-

uma sociedade

civil _?~têntica,

sua concepção

pedag6g ica /"

se faz necess~rio

as inst~ncias

que,

nao

pode

no próprio

da soci~dade

em que é realizada

autôno-

pro-

civil se organi-

a ação educativa.

I

~ sabido que foi o pensamento
J

'I

ia da liberdade

de opção educativa

vada de educação
mercial
como

é

educação

Esta liberdade

sabido, na au t onom a' 'ideológica e r eIi9 iosa •

uma ideologia

dos

autônoma

çoes de caráter

.

e

populares

do Estado as suas

em

de

açoes,

reivindicam,

contanto

que o mesmo na

o apoio

autonomia

de

principais

a-

se le-

abandonar

tQ

I

I

de es.tabe1ecer o s conteúdos
contas à sociedade

do prestará

de

organiza-

geral,

deve o Estado quando ~poia as ONGs de educação

da pretensão

por-

defesa

suas

de um modo

Sob o ponto de vista do Estado duas questões

vantam:

funda,

educativo.

Estas organizaç5es
,

retoma seus argumentos

segmentos

se

co-

Resul ta,

í

popular

a idé-

da opção pri

à

automaticamente

- fren~e ao Estado.

tanto, que a educação

çao.

e, conseqüentemente,

- que não equivale

ou lucrativa

liberal quem expandiu

educativos?

de suas aplicações

Corno o

Esta-

ou apoio financei-

ro?

o

PROCESSO

DE MORAL - EDUCAR;

I

I
!

No processo
as disputas

de transformaçJo

e~tre os defensores

te. ,De fato, representante~
assessora\am

e participavam

tes da instituição.
I
ferências,

ENTRE DOIS MODELOS

.

Mobral

de ambos os modelos

significativos
de discussões

No mesmo momento

elaborava-se

da Fundação

um Programa

I

em Educar,

foi urna constan-

de ambas

as

posições

com os técnicos

e dirigen-

em que Freire pronunciava

de Educaçao

Básica

con-

. para

ser·

I

implementado

com adultos

internamente

com defensore~

argumentos

em todo o país.
e criticas,

Ambos os
e parecia

àecisi vos de nenhumã das pa r t es ,

modelos
que

nao

contavam
J

•

eXIstIam
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A dinâmica

acontecia

como se a instituição

poraJo ambos os mbd~l6s

educacionais

interna ou externamente

com elementos

um deles.

conflituosa,

como pos~iveis

e

nao

que lhe permitissem

de leitura é a de que,

Nossa hipótese

houvesse

se optou por uma conciliação

contasse
optar

à

frente

de ambos

incorpor

situação

os modelos.

Es-

ta cone i 1iação signi ficou que, no plano concei tua I, se escolhesse

.

..

,

modelo

"sistematizador"

"popular".

e, no "operacional",

do modelo

resultou uma ação dual (ta o rqan zaçâo ,

Por certo, distb

cujos efeitos deverão

o~.argumentos

o

í

ser ainda avaliados.
/

Para se entender

a "conciliação",

faz-se

necessário

levar

em conta que o Mobral

entrou na d~cada de 1980 com
'claros
sinais,
..
os dados censitários,de que nao: conseguiria alcançar

especialmente
seus objetivos
próximas

de eliminar

a dez por cento.

posta em d~vida.

Falou-se

do "desacerto

reduzi-Io

a

taxas

institucional

autorit~rio",

numa instituição

nos primeiros

e

as

anos da década.

que internamente

sua açao e que, externa e progressivamente,

foi

expressao

A inst ituição perdeu leg itimidade

scbre sua ação se acumularam

Mobralconverteu-se

ou d~

Uma certa onipotência

c riada por Vani Ida Pa iva ,
piadas

o analfabetismo

duvid~va

O
de

perdia apoio e legitimi-

dade.

•.

AO'mesmo
caçao escolar.
alarmavam

tempo, crescia

As taxas de evasão e repetição

por sua alta capacidade

betizados.

no Brasil o debate

Os diagnósticos

se multiplic~vam:

professores

mal pagos,

lização e ausência

de carreira

docente,

ousada

e demanda

consciência

dos docentes,

política

fracamente

ausente

querida

e\admirada

ausência

de tradição
inadequação

da ofer-

inadequada

ou
ou

evidentemen-

pesos e medidas.
de democratização

à edticação popular, e entre

de Paulo Freire,

o modelo

paço de d lscussão ma i s amplo,
param um lugar considerável

dos anos 80,

eles

"popular"

I

internas

pedagó-

falta de compromisso

ação governamental

Digamos que, com o processo
e a volta de exilados

de l~ grau

profissiona-

eram algumas das razões enunciadas,

te que com diferentes

edu-

e semi-analf~

insuficente

da clientela,

a

falta de recursos ma-

experimentação,

ta escolar à cultura

na es~ola

de gerar analfabetos

teriais e humanos,

gica em coexistência1com

sobre

afigura

ganhou um es,

foi lega 1izado.

nas discussões

Seus

educativas

a rgumen tos

ocu-

externas

e

que assoma com força uma .corrente de

re-

ao Mobral.
~ neste contexto

valorizaç;o

da escola p~blica de l~ grau.

Uma revaloriz~~ão

da edu-o
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caçao bá sica, forma l, escola r, uni versa I e inst rumenta I,
tivo dominante
ta corrente

seria o de formar o indivíduo-cidadão.

encontrou

urna base operacional

cujo

, De fato,

na Secretaria

de

ção do governo de são Paulo durante a gestão de Montoro.
ra esta corrente,
colaborado

.
nlvelS,
,

por sua

docente-aluno

.
crItIca

ao

transmitiri~,

transmissão

educacional",

Colocava-se

rom;ntica

a creditibilidade

seus
que

a

assimétricas

a

quanto

"popular"

os

....,

considerar
pelo

o

alu-

valor

sobre

assim a acusão

do qual o modelo

titutivo, que afetaria

ter

todos

sua ação teria Lnc i d i do tanto sobre

da escola.

poderia

.
domlnaçao

a supo~ta

sistematizados,

EducaPa-

como sendo qerado ativamente

de conhecimentos

funcionamento

em

es-

(52)

pela ruptura das r~iações

- o conhecimento

Em conjunto,

pública,

.."
autorltarlsmo,

í

,

e por sua forte tend~nc~~

ad absurdum

pulismo

popular ou conscientizador

para o de sc r éd to da educação

escola pública

no.

o modelo

obje-

da

o modo de

de

um

"po-

seria um fator con§.

e legitimidade

da escola PQ

blica de um modo geral.

o

Mobral

tinha já passado por vários movimentos,

to contraditórios,

de ajuste da sua ação.

70, tinha tentado ampliar
çao comunitária:
queles

temp9s.

te rapidez.
influências
Educativas
sistema

da Unesco
de Hamburgo

mal.

- no ~entido

isto é, insistia-se

formal e ações

em conseqüência,

Na verdade,

grada
de

de pensar

de

funda~entalmente

e para o trabalho,

do

de

para os que

ao mesmo

açao mais integrada

tempo que se insinuava
com o sistema

Estes mo~imentos
ide0iógicas
problema

diversas,

mais profundo

si-

sistema

forco-

sua clientela
a

alfa-

Educação

Inte-

para a saú-

experiências.

Entre-

esgotando

a possibilidade

seu

de

uma

formal.

contraditórios

assinalam

Mobral

cursavam

de

o

relações

da educação

ent~e outras variadas

com

vinha operando

emergentes

através do Programa

no

tanto, parecia que estas ações não formais estavam
potencial,

recebia as

das

como ponto de reinserção

da-

bastan-

sua articulação

A ação

(PEI), de ações de profissiona1ização,

de

Investigações

na viabilização

"não formais".

abrindo, para isto, novas oportunidades
betização,

via Instituto

as necessidades

com

a instituição

o Mobral desde sua constituição

mo se pudesse preencher

détada

era o "s10gan"

esgotou-se

simultaneamente,

- en. especial

da

tomando como eixo a a-

ação comunitária"

De fato, esta possibilidade

formal,

tuava-se,

sua base de atuação

"Novo Mobral

Mais ou menos

entre sistema

Em meados

por, cer-

de ajuste,

a perda de autonomia

de uma instituição

que, por

sob influências
açao

na
vezes

e

o

acossa-

\

da, tem que encontrar

vias de legitimação.

Est~

situação

passou

a
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ser vivida como "crise" particularmente
cadores.
nicas:

O cont~xto

do debate

parecia

realizar uma aproximaç~o

de Educação

sugerir duas

violenta

e Cultura,

inconseqüente,

de tentar uma conciliação

ou

saídas

com o' sistem~

ou arcar com

não menos signi fica tiva com o mode 10 "popu Ler
lução, sem dúvida

técnicos

edu-

antag&-

formal, faci-

à Sec re ta ria de Pr ime iro e Segundo

1itada por sua incorporação
do Ministério

por .seus

uma
Na

v.

aproximação

ve rdade,

num sentido não pejorativo,
c~~

entre as duas propostas

Grau

a

so-

seria a

a transformaI

ção do Mobral

em Educar.

A composiç~o
lítico-Pedagógicas
campo ideológico

da Fundaç~o
constituído

e "consc ient izadores"
documento

híbrido,

dos respectivos

da comissão

de Elaboração

Educar

das

refletiria,

.uma vez

pelos dois modelos:

modelos,

e

sob o ponto de

mais,

e labora riam

vista

ainda que se possa pensar
'-

maior sob o ponto de vista' do modelo

"popular".

de

instrumentalizadora

Em 1985, o caminho
los se manifesta

em di~eç~o

já com forças.

res de Aç~o Educativa

do modelo

um

que a hibridez

A hibridez

é

passava,
"popu l.ar"

sistematizador.~

à conciliação dos dois mode-

No documento

do Mobral

o

um

cada

no fundamenta l, pe Ia junção da ope rac iona 1ização do modelo
com a demanda

Po-

"sistematizadores"

senta r-se-iam na mesma mesa

se considerado

Diretris~s

Princípios

(datado em outubro

de

Norteado-

1985 e elabo-

rado ao longo do ano) se afirma:
"A educação
saber sistematizado

deve retomar,

•••

hoje, sua função de transmitir

A~sim, o objetivo

a pétse~uir

é o

ramento do ensino dest inado as camada s : " popula res, através
fessores qualificados,

que dominem

rado s e organizados.
qualificar

Portanto,

professores

e

tizador",
guinada

contudo

condições

para o modelo

do "trabalho

"popular".

"Além do domínio

materiais

'com os' édblescehtes

que embora o documento

a introdução

logicam~nte

aprimode

pro-

estrutu-

pe aaam a ser também tarefas fundamentais:

prQpiciar

com um trabalho compromi~~ádo
Observamos

os conteúdos

o

Continua

dos conteúdos,

e

compatíveis
adultos

seja claramente

•••••

"sistemE

comp rom i ssadõ " anuncia

a

o documento:
os professores

precisam

\

ter consc

í

ênc a de seu papel social, nesse processo
í

de

produção'

de

conhec imen tos, e de incent ivo à reflexão c rí tica, pa ra que na sua prática educativa
mentos.

venham

Entende-se

possibilitar

que a essencia

ção aluno-conhecimento,
propiciar

a aquisição

a reconstrução

da Educação

da qual o profe~sor
do conb ec me nt o'".
í

,

efetiva dos conheciestá contida

e o mediador

na relacapaz

de

,
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o papel .de mediador do educador e 6 import~ncia
à consciincia

"social" estabelecem

tos do modelo

"popular".

tualmente

certa proximidade

Apesar disso, a proposta

concedida

com

os concei-

continua

a se aproximar

do modelo

"sistematizador"

"Esta proposta

prevê o estabelecimento/de

concei-

ou "escolarizan-

te".

epucacionais

de forma un i ver eaL,

a serem garantidos

'.

conteúdo

mínimofi

Em funçãoõá

abran

.

gência

da atuação pedagógica
• \ 'o

e st e s

do Mobral"

I

•

(

:

m!'nimos est~~ '.,rS!,

•

ferenc iados nos' 'oa$ que tro 'seiies do' 12 Grau (•••) .A'-estruturção
proposta

educati va se dará com base 'em uma s~qüência~'modular devendo

corresponder

o primeiro

à alfabetização."

módulo

Apesar das ressalvar,
nível conceitual,

presentes

favorável,

sistematizador.

e individualismo

De

estão

no
fanele

àe forma estruturadora.
importante

à

çao é o sentido atribuído
conscientizador,

.•

de modelo

instrumentalismo

Um aspecto

-

o texto é claramente

ao que chamamos

to, o universalismo,

isto

da

é, ela

a crítica

de mecanismos

ca formal e crítica
no amanhecer

a

modelo

e~ancipação,

,
a crItica

da libertação
I
i
po d e ser d eco d'f'
1 1ca d a

internos da lógica

científica

(críti-

também uma demarcaçãodo
vulgar.

Na verdade,

/

da educaçao

popular,

de consciência

te, é submetida

no

política

em relação ao pensamento

I

de transi-

que,

sobre

empírica~,significando

científico

que'estamos

Temos dito

remete ao discurso

"
Sem esta perspect1va,

como o conjunto

(conceitos

"crítica".

integra o saber sob a perspec~iva

,
ou autonomla.

pensamento

na leitura dos documentos

a crítica

não-transitiva

formal

está / presente

de Freire~ mas, gradualmen-

à crítica política ou emancipatória.

analizando

de fato se inclina por uma

O

documento

definição

formal

da "crítica".
"Na concepção

.

vem, portanto,

corresponder
,

e superam o empirismo
majs

abrangehte

do currículo

do

aos·~ínimos
senso' comum,

e univer~al.

I

aqui assumida,

os conteúdos

educacionais",que
levando a

Esses mínimos

um

de-

incorporam
conhecimento

incluem o domínio da lei

I

tu ra como compreensão, e da escrita com ela rezs . e correçao e, em
\
seguida~ o domínio de conhecimentos. da Língua Portuguesa,
Matemáticas, ~studos

sociais,

e ~iincias

Naturais."
I

Neste contexto
I

de orientaç~es,

o "universo

natural"

dos

I

par·ticipantes e, de fato, suas experiências

e interesses,:

terão sentido na medida

em que formem parte de ardil

pois o ponto de chegada

já está previsto

na distribuição

L

somente

p~dag6gico,
po

currí-

I

I
I
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culo de perfil universalista
Na v8rdade,

e instrumentalist~.

os graus de liberdade

pas~~m a residir nos modos de distribuiç~o
este aspecto que se considerará
cativo acontece.

da populaç~o

da educaç~o

ou manifesto

na qual

popular

numa o r i en t e ao formal
ç

sobretudo

quando

do preslatente

perfei tamente

a-

se parte dos prin

implícita

ou expli-

a que deve ser formada:

democrática,

educativo
na medida

se ja capaz de desenvolve r a critjcid:l'E - e a

samento;

de usar o raciocínio

volt e nâo

só-

conceitos

- o desejo de libertaç~o

educando

I

para analisar,

estabelecendo

çoes, de questionar

o abc ~os

isso, privadas

um tipo de mentalidade

sua função

der a realidade,

a serem le-

(jovens e adultos).

recuperar

"Aí está a base de um processo
que concretiza

edu-

ativas.

~, em verdade,
científica,

trabalho

dois aspectos

N~o obstante

das crianças,

cíp:os das pedagogias

o

sob

pelo program~. e as necessidades

pareceraim

popular.

- convertem-se

~ educaç~o

citamente

i

do grupo ao qual se dirige a proposta

suposto básico do modelo

plicável

enfatizam

ptendida

Estas orientaç~es
originais

dos conte~dos.

é preciso t er em conta as ,experiências

í

específicas

pedagógico

a realidade

As orientaç~es

vados en cons de raçâo r
cio-culturais

do processo

relações

realmente •..
sólido,
em

que

faz que

autonomia

interpretar

de

somente de repetir o que outras

eternas",

pen-

e compreen-

entre fatos, objetos

e duvidar ,das "verdades

o

e situ~

de criar o "ng

já fizeram.

Tudo

isto

I

pressupõe

um modelo organizado,

Com objetivos

claros,

sendo

a

prá-

I,

tica orientada

por prinéípios

tiva e capazes de garantir
Há, claramente,
tivo da educação,
universal,

norteadoresda çç~o

nesta definição

certo. que esta mesma

na ciência,

í

da critica do papel o obj~

caso dos documentos

de poderosa

razao marca as posições

da que quando conciliada

com os argumentos

popular,

papel criativo

que, para uma leitura nitidamente
no campo da investigação

rena da educação,

que

é

Os documentos

razao

popular,

também

no

pontes

edut~tivocQ

é, atribui-lhe
iluminista,

científica

~
ain-

Contudo,

pois entende o processo

ria possivelemnte

estruturais,

do modelo

isto

uma

iluminista.

românticos.

fuo algum~ coisa mais que a mera transmiss~o,

..

por

raiz

da Eduçar o "novo" estabelece

da educação

educa-

sejam 'e t nq i do s i :''

que os objetivos

uma visão de um homem caracterizado

concretizada

com vers~es

metodológicos

um

esta-

e'nunca no te~

transmiss~o.
posteriores

deste a que estamos

ser~o variações,

fazendo

referência.

se~

correçoes

N6

fundamen-
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tal, a proposta é sistematizadora
ta uma conciliação
mas abandonando

•.

emancipação.

metodológica

ou escolari~ante,
e operacional

o lugar estratégico

ainda quando ten

com o m~delo

do princípio

da

De fato, por ser uma proposta definida

referente a seu

popular,

iibertação
pelo

sistema formal, a principal conciliação

ou

Estado
com

o

e
mo-

delo popular se dará em termos de operacionalização, isto é, no p1a,
no da execuçao da proposta,, enfatizando-se a ação
indireta, ou seja,
' .
os convênios para a realização das ações com orgahiz~ções da socied~
de civil.

-

/

Os documentos

oficiais

posteriores

~ Programa

"Educação

para Todos", Decreto 91~980 (25/11/85) e 92.374 (06/02/86) e

Porta-

ria 284 (23/04/86) - refletem os elementos básicos descritos.
Com o Decreto 91.980 se realiza mudança de nome e se estabelecem os oçjetivos e atribuições da Fundação Educar.
Nos considerandos do decreto e f Irmq+ se que "a ampliação das oportunidades de
acesso e retorno à escola constitui uma das diret~izes
do Programa
"Educação pata Todos".
Estabelece-se a erradicação do analfaqetismo
e a educação básica de jovens e adultos como forma de po s s-í b i Li t er+
lhes o exercício afetivo e consciente

da cidadania.

~s responsabilidades. da nova Fundação

legalmente

são:

I
- a promoçao e alotação dos recursos para a execução dos prQ
I'
gramas de alfabetização e educaçao baslca;

-

•. .

_

'.

j

r

I

- a formulação

dé propostas

específicas

e o estabelecimen-

to das normas operacionais;
I

- o incentivo

à criação

e aperfeiçoamento

das metodologias

de ensino;
- o estímulo à valorização

e capacitação

dos

professores

responsáveis.
A estas formulações
gp

de caráter geral se

3g ,da decreto, uma Lmpo r t an t e condição

que as' propostas
\

cipatiya
cípios,

sobr

e a

agrega,

no
e

.

pelos Estados,
o Distrito Federal, os Territórios
bem como por outras entidades públicas e privadas".
Observando-se

guintes características

os principais

conceitos

do

posto

operação,

"serão executadas de forma regionalizada

decreto,

arti-

partie Muni-

as

se-

se compoem:

a) o decreto se inclina pelo modelo "sistemat;izador",
la opção do referencial Sistema Formal, no acesso e

pere-
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torno de "Todos" à escola;
b) retomam-se

os objetivos

to individualista

da escola universal

e instrumental

da cidadania;

c) há, de forma mais subentendida
ção de conciliação

com o modelo

e o concei-

que explícita,

popular,

a

inten-

sobretudo

evoca-

da no termo "consciente";
d) existe a afirmação
e a abertura
dade civil

.
para

a participação

(descentralização

política).

o aspecto mais significante
lar ~ a orientação
a execução

que estabelece

direta, o estímulo,

esta atividade
a formulação

forma centralizada

de incidência

que a Fundação

a promoção

assim formulada

de propostas

administrativa
das entid~des
da socie-

da descentralização

pareceria

identificados

estar em

ou de um programa

por uma comissão

documento

aceita que a educação

popular,

seriam momentos

a concepção

se da representaçao
maçao do cidadão

presiupõe

códigos

de leitura,

veis à compreensão
serve-se
Brasil,

ser

para

para que possa ahomó Loqo

para

se outorga o direito

que

ao
de-

seria oposto ao ho-

pareceria

(refleconcre-

à

prá-

aproximar-

pensa a informação

e consolidação

e for-

efetiva de um

do

programa

exige cidadãos

e cálculo

operam no mesmo contexto
de voto aos analfabetos.

de

edu-

domínio

e os conhecimentos

em seus diferentes

regime

preparados,

~ necessá rio, poi s, o pleno

da vida moderna

e

para a participação.

a construção

que estas definições

todos

de um mesmo processo

do documentos

Assim, a democracia
escrita

Obser-

ou teoria não seria anterior

a ~ealização

e c rí ticos.

e '-t~cnicos

na qual a ação e a formação

como pré-requisito

ca;ao Para todos.
consc ien tes

de

pOlítiCO-Pedagógi-

de formá-Ios

liberal que, sabemos,

Para o documento,
dem~crático

deve

este princípio

analíticos

Neste caso, o conhecimento
Na verdade,

Básica

,Há, assim, um tratamento

Evidentemente

je em voga na educação

xis.

com

dessa conciliação.

pois se tFata primeiro

pois possam atuar.

to.

contradição

insiste na conciliação.

significativos

tuar na ,geração'àedecisões.

sao crítica)

que
fato,

de Educação

segundo o ideal da participação,

dado às crianças,

mais
De

formada por educadores

com os dois modelos,

formar o cidadão,

popu-

para a N~ção como um todo.

vemos alguns momentos

o

~ompete,

e o incentivo.

o documento Fundação Educar: Diretrizes
cas, elaborado

do modelo

dos

indispensá-

aspectos.
no

qual,

Assim,

Obno

aquilo

\.

que seria uma condição

para a participação

po~ítica

em certos momen-
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tos de vig~ncia

do modelo

liberal - uma instruç;o

ma - se destaca como realização
Realizando

um paralelo,

à

posterior

n;o tão esdrúxulo

concessão

mas conceder

uma a9~ncia

enca~regada
"

que, para as varlantes

o

direito

I

que a formação

formação

"popular",

e no processo

repetidas

"iluministas

isto

somente

I

na mesma

linha

vezes a precedincia

da

no

Pode-se pensar, conseqüentemente,

e liberais"

são determinantes.

surge~' mais que da, informação'
~

[I

I11

resulta de valorização

acentuou

distanciamento

proposta

tos "dos oprimidos.

em." lugar

surge

dos

I

I

agora,

•

•

•

r ea Lt Lv za r o conc e t o .de
í

I.

conc

í

í

que até aqui propusemos

I

i
I,

I

-

Lâ açe o

I

tre os dois modelos

I

I

1I

'Podemos,

do

pertencimen-

I"

!

í>

I

é,

pela razão, isto

pe rt

a

I

!

etica e do compromisso
I

a-

conhecimento,

Em ve raos sentidos,'

diante da injustiça.
,

cipação

ou

I

••I

que

pela

11

1

e

EII1.opo-

í

dos sentimentos

plano

informação

.siçào, o modeLo "popu Ler" se c a rec t er aou no~ últimos, anos
centuação de sua vertente ti romântica
e, SObl esta
ótica ,
que a participação

de

plena dos adultos.

fundador continua

sobre a participação.

as influências

destacar

,

se deve se processãr,,~

.

afirmando

criar

~'••

é possível a partir da pa~ticipaç;o

conceiiual;

pro"

e

~ d~snecessário

atuals do modelo

O documento

!São o~

aos não-proprietári~,

de "formá-Ios".

míni-

do

para votar

I

participação

ou

direito. '
se poderia pensar,

quanto

isto seria como afirme,r que os ca~acitadoa
prietários,

b~sica

en- .1

I

como
éritério
,I

de leitura

I

dos documentos.

Esta relativização
I

como crit~rio

:

I

de leitura o "dilema da burocracia".

de forma simples,

rocracia deve formular
das tecnIcamente
sua realizaç;o.

'

propostas
•

e consegUIr

de políticas
.

d

nico com o participativo,

implica

d

educativo

e

gerar a participação

populaçao

"conciliar"
I

I

l'

adesão.

para

o

I

téc-

,

nada

não ~ e

caracte-

"popular"
I

(auto-imagem)I

Assim é,

bu-

,

atual, o modelo

cada vez mais, pela imagem

•

-

a

I

rizou-se,

a

fundamenta-

e isto, sabemos muito bem,
I

No coptexto

tempo,

públicas

I.J

o apoIo ou a esao

:Digamos que o dilema

Enynciado

!

I

I

f~cil.

(53)

este dilema nos diria que, ao mesmo
I

.

c'onside ramos

se

teria sentido

.

de

ser

capaz
I

de

entpo, que uma pro~osta
I

ce i t ue Ime t e sistematiza.õora toma corno modo.de

..,

con

I

I

operaçaq

elementos

de

/

mOdell_poPulár.

Seria operando

a ade~ao e, como conseqUincia,

com seus conceitos
a proposta

que

se realizari~

se
de

espera
forma

e-

I

ficiente.
,
Contudo,

nos parece,

isto ~ possível

pois as ideias - chaves do "iluminismo"
tes em nossa cultural,
e sentimentos.

Isto

é,

possuem

de

realizado,

a do "romantismo",

o poder de convocar

ainda que quando

ser

impossíveis

presen-

nossas
\,

'de serem
I

I

I

razoes
com-

I

37
patibilizados,

.elas se nos apresentam

não podemos

realizar uma opç~o ~nica.

ilumÍnistas

e românticos

dado por Kolakowski.
culações

intentadas

como ~alores

sobre

Somos,. de

m~ltiplas

ao mesmo tempo, inconseqüentes,

É no marco

desta inconseqüência

entre ambas as tradições. pelo

podem passar, mas é no mesmo marco que o discurso
ou consenso,

racional da educação

entre o modelo conceitual
popular.

cional,

o dilema continuará

paremos

repetidas

no

que

de

uma

sentido
as

no

arti-

popular
institui-

como legiti-

sistematizador

Assim, nos parece,

quais
formas,

modelo

ção busca a conciliação, ,com vistas à adesão, ~raduzida
midade

os

campo

e .opeeduca-

vivo e, mais do'que com a opçao, nos de-

vezes com tentativas

de formulações

conseqüente-

I

mente conciliadoras,
gências

teóricas.

porém inconseqüéntes

do ponto de vista das exi-

38

NOTAS

1., - As informações
certo,

disponlveis

indicam

ca Latina,

seu: aumento numérico

e internacionais.

em Fernandes

qUenta por cento das mesmas

- As conexoes
Freire,

d~ ~rganizaç6es

religio-

(1985) e Fernandes

lizado pelo ISER, que existem

2.

na Améri-

Uma boa,descrição

de educação

com a Teologia

sintética

mais de mil ONGs.,

No

e, em especial,

da Liberação

rea

sendo que cin-

."

atuam no campo da educação

popular

en

et ali i (1986).

a pa r-t í.r de '1:-.1 levantamento

caso do Brasil, o autor estima,

por

e de importância

ligado ao apoio financeiro

sas, estatais
contra-se

1

sobre as ONGs., bastante eEcassa

popular.

do método

são explícitas.

Paulo

Cf. Boff

(1980 e 1985).

3.

- Sob o ponto de vista das elaborações
dono dos relatos emancipadores
te aceitação

da fragmentação,

hoje se denomina
o discursso

4.

- Se se considera
ses sociais

que, a educação

pensar,

bre a "igualdade"
do, legitimar
valores

Paiva

popular

pensamento

com a conseqüen-

características

do que

sendo "moderno".

é uma relação

dos setores médios

sob uma ótica funcional,

no relacionamento

entre cla~

e segmentos

popu-

que o ênfase

so-

tem por função, por um

a entrada dos intelectuais

la-

e, ~or outro, expandir

nos segmentos

populares.

Cf.

sobre os significados

da

na intervenção.

(1980) apo~tou

as possíveis

de Freire.

'educador brasileiro
cas levantadas
capítulo

continua

(1978b) para urna discussão

"igualdade"

(19~6), o apan-

De acordo com sua ótica,então,

caros ao campo intelectual

Lovisolo

5.

constituem

popular

- intelectuais

lares-pode-se

e unificadores,

"pós-moderno".

da educação

de Lyotard

Contudo,

os argumentos

não parecem

pela filósofa.

incidências

de Arendt
elaborados

levar em consideração
Cf.Arent

6, A Crise da educação.

sobre o
pelo

as crIti-

(1972), especialmente

o
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6•

- A questão

função metodológica

da aceitação

da educação

de

s

Em re1açao
panho,

re1ativizadora

Co f Lov í.aoLo (1987b).

adultos.

7.

de educar adultos .possui,basicamente, uma

do paradoxo

..~ ralzes
~
as

fil"
' osoficas

fundamentalmente,

d as pe d ag0g1as
.

ativas,

as elaborações:,de Mondolfo

acom-

(1977).

r

8.

- Pose-se

ler nos argufuentos da Teologia

da das elaborações

kantianas

da Liberação

sobre o esclarecimento.

uma retoma
Cf. Boff

I

II

I

1980).

I

Ta~s elaborações

te e culturizante
por Anderson
9.

- Cf.

da revolução,

a uma visão .psicologizan-

segundo as cr{~icas

"
e Soc~ologia

de Durkheim.

(1969) parte da critica

ao pressuposto

vel afirmar que um grupo não tem consciência.
colocaria
nirios,

os intelectuais

professores,

desenvolver

como os superiores

.

radic~is

de considerar

aqui a excelente

bre o significado

12. - Cf. Paiva

,

a

A po l Lt í.ca ,·levaria
e sua

ou como diria Veine(1982},

análise de Ber1in

(1982) so-

da obra de Herder

(1980 e 1984).

13. - Ci. Certau

l4~ - Rlcoeur

(padres, rev()'luéiQ

os adultos como crianças,

pedagogia passa a ser ~ "animação",
"amimaçã~1I COJIlO prática de governo.

seguindo

de que.é
possi. '-'
Esta
afirmação

etc) que devem dar ou ajudar

a conc í.êric í.a nos inferiores.

assim na direção

11. - Estamos

realizadas

(1986).

Educação

10. - Berger

conduziriam

(1982).

(1977) tematiza

as relações

apresentadas

como impossi-

/

btlidade

de conciliação

d~ i1uminismo

ou integração

entre as crenças básicas

e romantismo.

15. - Faço aqui referência

ã famosa resposta de Kant à pergunta

bre que é o iluminismo.
\

.

so-
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16. - Cf. Lovisolo

(l987b).

17. - Há, no entendimento

"positivista"

espírito democrático

...

da ciência corno método,

notável que se opõe tanto à verdade

revelação quanto a uma visão "zomânt í.ca'
como expressão

que peris a a

um
como

verdade

i

do gênio ou de alguma elite . com senLido históri

específico.
Na'verdade, a recusa popperia~a a consideraros
11 aspectos" psicolÓgicos
'da criaçãocientífica.
pode também
lida
co-

00

)

ser

co recusa a considerar
geração teóri'ca.
18,.- Cf. Lovisolo

o papel da desigualdade

ou diferença

na

(1986, 1987 e 1987b).

19. - Existiu urna influência marcante do pensamento de Popper, sobr~
. "tudo de sua obra A sbciedade aberta e seus inimigos,
sobre o
Freire da Educação

corno Erática da liberdade, na qual' são funt

damentais

as noções de sociedade
,

lidade elaboradas

pelo primeiro.

aberta e fechada e d~ racionaExistiram, .posteriormente

,

1I

-críticas dos educadores populares àspostulações
pop~eria~as,
tanto epistemológicas quanto metodológicas
- isto apesar da
educação popular, conferir alta relevincia I ao "método".
dade, pode-se pensar que, com as críticas,

a educação

Na ver
popular

tenta sacudir as raizes liberais que a conform~m.

20. - Cf. Dumont

(1985).

21. - ~ freqüente que a educação popular pense a interação educativa
como relação entre culturas ou ideologias
da, intelectual

(dominante e domina-

e do povo, autóctoneeimportada,

por exempo) e,

e~ conseqüência, o processo educativo como construção
cultural. Diríamos que, com a influência das leituras de Gramsci,a
ê~fase política cresce englobando

o cultural

sem que, contudo,
I

este se convírta num ausente.

I

\

I

22. - Cqmo exemplificação

ver costa

(1984) quem sistemFtiza

çoe s do grupo Nova.

II

as posi-

I

,
23. - O clássico
considerado

trabalho de Bakunin sobre a autoridade
como fonte, freqUentemente

pode

desç~~hecida,

ser

das divi-

r

.
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sas da atual educação

popular.

24. - Cf. simmel (1986).
25. - Propostaeducativaneste sentido,caracterizadaspe~o uso das pedagogias~
I

"

, "

tivas, na educaçãodas crianças podem ~er encontradasno setor
no

privado,

caso do Brasil.

Cf. Lovisolo

educativo,

e Wrobel(l984).

/

)

r'

26. - As conhecidas contribuiçõesde Arie~l978) sobre a família e a criem
ça na sociedade

industrial

27. - Cf. Lévi-Strauss

28. - Cf. Arendt

fundamentam

estas apreciações.

(1976).

(1972).

29. - Nas suas reflexões

sobre a educação,

Alain enfatizou

este

as-

pecto.

30. - Cf. Arendt

(1972).

31. - Cf. Lovisolo

(1987b).

32. - Cf. Legrand

(s/d).

I

33. - O sistema educacional
sistema de educação
das massas,

à iniciativa

do primeiro

termo.

que a proposta das pedagogias

cooptação

privada

e Wrobe1

34. - Na educaçãopopular
Ita associada,

gica nas respostas

implicações,

tomando

dos e a Europa.

das elites e
domi-

ativas

são 'instrumentosde
das

escolas •

(1984).

vezes, à proposta

às necessidades

(1977) apo~tou

um

~,no campo da iniciativa

se es t.ende a demanda

muitas

como

o papel

de clientela, via as propoatas educativas

.Cf. Lovisolo

coeur

foi e é classificado

dual, dos ricos e dos pobres,

correspondendo

nante na formação
privada

brasileiro

a correlação

de uma democracia
de simplicidade

tecnoló

de consumo e produção.
destes dois "mitos" e

como principal

referência

dire-

os Estados

Risua
Uni-
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't.o.(+

f spnboujt-

1987. 462g. Tf-

- Mvtfv Nbdjpobm+ Psphsbnb ef Pót-Gsbevbçãp

fn

Ao-

Spdjbm.

Db ufssb f eb fevdbç~p.

Rfmbuósjp

ef qbsfouftdp.

1976. 537q.

Hvhp. A dpotusvçãp

.np ob fevdbçãp

fmfnfoubsft

Rjp ef Jbofjsp+

MOBRAL/MEu+

1979.

ef Pftrvjtb.

~p usbcbmip

f eb fevdbçãp.

Rjp ef

Jbofjsp+ MOBRAL/MEC+.+

1980.
aaaaaaaaaü Fbnímjb
Rjp ef Jbofjsp+

f ftdpmb:/dpotufmbçãp

aaaaaaaaa. Mpcsbm&t
pg qpwfsuz.

Cjêodjb Hpkf+

q '31(: 52-6+ nbjp 1987.

aaaaaaaaaü Iowftujhbdjóo
upt. ~boujbhp+

jnqfsgfjub.

qbsujdjqbujwb:

dpnfoubsjp

Ee. PImE - Adbefnjb
gvodujpobm

tpcsf 105

ef Hvnbojtnp

mjufsbsz qsphsbnnf

1o: DUKE+ Cisjt. Cpncbuujoh

fgfd-

Csjtujbop+

1987.

boe uif sfevujpo

qpwfsuz

uispvhi

bev1u
7

fevdbujpo:

/

efwf10qnfou

tusbufhjft.

Lpoepo+ Csppn Hf1n+ 1985.

O

q. 9_46.
QQQQQQQQQ1.

A tfswjçp ef oót nftnpt:

sfmbdjpobnfoup

fousf bhfouft

f

7

dbnqpoftft.
opwp 1986.

Rfmjhjãp

f Spdjfebef+

Rjp ef Jbofjsp+

-ilcl.w qmQieoC

52

LOVISOLO+

Hvhp $ WROBEL+ V. Euophsbgjb

sbç;p tpd~bm.

Rjp ef Jbofjsp+

ep m~ hs§v: ~o~mjtf

FORD-INEP/NPP+PUC+

1984.

eb joufRfmbuó-

sjp ef Pftrvjtb.
LUKES+ Sufwfo. Em joejwjevbmjtnp.

1

Bbsdfmpob+

LUZURIAGA+

Lpsfo{p.

Hjtuósjb eb fevdbçãp

djb Ee. Nbdjpobm+

Pfoíotvmb+

f eb qfebhphjb.

tãp Pbvmp+

/

1984.

O qót-npefsop.

LXOTARD+ Jfbo Fsboçpjt.

1975.

(/\00

1

Rjp ef Jbofjsp+

J. Omznqjp+

1986. m23q.
MACIEL+ J. Fvoebnfoubçãp

ufósjdb ep tjtufnb Pbvmp Fsfjsf.

RO+
Otnbs. Cvmuvsb
qpqvmbsj
.
.
O

ofjsp+ Gsbbm+
MANFREDI+

nfnósjb ept bopt tfttfoub.

Símwjb Mbsjb.

qpmíujdb;

Kbsm. Spdjpmphjb

Pbvmp+ Pfstqfdujwb"
208q. 'Etuvept:
MATTA+

Rjp ef

8]

1983.
fevdbçãp

- cpmp+ 1978. m68q. 'Eotbjp f nfnósjb:
MANNHEIM+

mo: F~VE-

eb dvmuvsb.

Ee. Uojwfstjebef

0"0

qpqvmbs.

tãp Pbvmp+ tín-

6(
Tsbe. Rpcfsup Gbncjoj.

tãp
-

ef& tãp Pbvmp+ 1974. yyjw

32(.

Rpcfsup eb. Cbsobwbjt+

hjb ep ejmfnb csbtjmfjsp.

nbmboespt

f ifsójt;

Rjp ef Jbofjsp+

qbsb vnb tpdjpmp-

Zbibs+ 1979. 272q.

ª+MILNER+ C. C. Df LI édpmf.. Pbsjt+ Ee. ev ~Sfv+jm&j"
1984.
MONDOLFO+

Rpepmgp.

h&vfm Mbjmmfu.

Pspcmfnbt

Pfstqfdujwb+

OFFE+ Cmbvt.

0 ("

f ef fevdbçãp.

Pspcmfnbt

mo: GUINSBURG+

Jbdó. O spnboujtnp.

ftusvuvsbjt

J~ofjsp~: Tfnqp Bsbtjmfjsp+
S~sjf

tãp

1985. q. 51-74.
eb ftubep dbqjubmjtub.
O

ÉÉ

tju~sjp.

Tsbe. ef Mj

tãp Pbvmp+ Mftusf Jpv" 1967. 159 q +

+//NUNES+ B. A wjtãp spnâoujdb.

qsO UmO+

ef dvmuvsb

1984. 386q. 'Bjcmjpufdb

~tuvept e1fxãftj

79(

7 .

L(

Rjp

ef

ufnqp vojwfs-

53

PAIVA+ Vbojmeb

Pfsfjsb.

Pbvmp Fsfjsf f p obdjpobmjtnp

ujtub. Rjp ef Jbofjsp+

Cjwjmj{bçãp

208q. 'Eevdbçãp f usbotgpsnbçãp:
PERSPECTIVAS&+fejmfnbt

eb fevdbçãp

Bsbtjmfjsb+

7

Ee. eb UFC+ 1980.

w.3(

qpqvmbs.

Oshm. qps Vbojmeb
.

tãp Pbvmp+ Gsbbm+

eftfowpmwjnfo

Pbjwb.

)

~9~4. 326q. 'Bjcmjpuf~~:ef

fevdbçãp;

w.4(

".
'.

PESQUISA

qbsujdjqbouf.

Ao~sé Cpusjo.

2fe. tãp Pbvmp+ Bsbtjmjfotf+

POPPER+ Kbsm Rbjnvoe+
ojebt Hfhfocfsh

nfoup djfoujgjdpj

up djfouígjdp;

Avupcjphsbgjb
Sjmwfjsb

ef Bsbtímjb+

Imvtu. ef

1982. 2m1q.

joufmfduvbm.

Tsbe.1ef

LfQ

eb Mpuub. tãp Pbvmp+ Cvmusjy;

1972. 449q. jm

+'Cpmfçãp qfotb-

1~

ü Cpokfduvsbt

Ee. Uojwfstjebef

Sjs.

f Odubooz

Ee. eb Uojwfstjebef

aaaaa

Osh. qps Cf s 9Tt Rpes j.rvfb Bsboeãp.

f sfgvubçõft.

ef Bsbtímjb+

Tsbe. ef Sfshjp Bbu_;!+.
Bsbtímjb+

1972. 449q. jm. 'Cpmfçãp qfo~bnfo-

2,

7

c

".

00 .-

0A

tpdjfebef
.

7

bcfsub f tfvt jojnjhpt. Tsbe. ef Mjmupo IAnbep.
7

tãp Pbvmp+ EDUSP; Bfmp &Hpsj{pouf+ Iubujbjb+

1974. 2w. 'Etqísjup

7

ep opttp ufnqp(
POWER boe jefpmphz
tfdz. Nfx Xpsl;
A QUESTÃO

qpmíujdb

Bsboeãp.
REPENSANDO

jo fevdbujpo.

Osh.

Oygpse Uojwfstjuz
eb fevdbçãp

Psftt+

qpqvmbs.

tãp Pbvmp+ Bsbtjmjfotf+
b qftrvjtb

cz J. Kbsbcf boe A. H.

qbsujdjqbouf.

Hbm-

1977.

Osh. qps Cbs10t

Rpesjhvft

1980. 198q.
Ijc.

qps Cbsmpt

Rpesjhvft

Bsbo

1(

1

eãp. tãp Pbvmp+ Bsbtjmjfotf+
RIdplvR1

0.
.

Pbvm. Ioufsqsfubçãp

bqsftp ef Hjmupo Jbqjbttv.

1984. 252q.

f jefpmphjbt.

Ij\e
. .,

Rjp ef Jbofjsp+

F. ~mwft+

usbe.
1977.

:

"(

b
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.0.
000c

0(
ROUANET+ Séshjp Pbvmp. At sb{õft ep jmvnjojtnp.
Lfusbt+

tãp Pbvmp+ Cjb. ebt

1987. 349q.

,

O

PA"LI+ :0

SADER" E. '

60 Spcsf

"a(9Attft qpqvmbsft"

op qfotbnfoup

djpmóhjdp csbtjmfjsp ü.mo: A AVENTURA bouspqpmóhjdb: ~fpsj~f
rvjtb. Osh. qps Rvui C. L. Cbseptp.

Rjp ef Jbofjsp+

I.

qf~

Pb{ f Tfssb+

1986.
SAVIANI+ Dfsnfwbm.

Etdpmb f efnpdsbdjb;

ufpsjbt eb fevdbçãp+

uvsb eb wbsb+ po{f uftft tpcsf fevdbçãp
Pbvmp+ Cpsuf{

f qpmíujdb.

Ee.+ Ee. Avupsft Attpdjbept+

1983.

dvswã-

4 fe.

tãp

'Cpmfçãp Ppmê-

sojdbt ep opttp ufnqp; 5(
SCHIEFELBEIN+

Esoftup

fI bobmgbcfujtnp

fu bmjj.

Cbsbdufsítujdbt

fo tjfuf qbjtft ef Anésjdb

ef Ib fevdbdjóo
Lbujob. Sboujbhp+

z
Ee.

Cjef+ 1982.
SENNETT+
~

Rjdibse. Lb bvupsjebef

Ee.

(0

~Amjbo{b+ 1982.

ü Tif gbmI pg qvc1jd nbop Nfx Xpsl+ Vjoubhf Bpplt+

SUCHODOLSKI+

Bpehbo. Lb qfebhphjf

hvft: ~h09jf

ef m&fttfodf

Ee. ev Sdbsbcff+

WANDERLEX+

fu Ift hsboet dpvsbout

fu qfebhphjf

ef Ib fevdbdjóo.

L. E. Aqpoubnfoupt

WEFFORT+

Pbsjt+

Mfyjdp+ Gsjkbmcp+

tpcsf b fevdbçãp

qpqvmbs.

1986.

mo: A CULTU
2fe.

tãp

1982.

F. Psómphp

Pbvmp. A fevdbçãp
f Tfssb+

qij &.0tpqij-

qfebhphjrvft(

RA ep qpwp. Osh. qps Eefojp Vbmmf. f Jpté J. Qvfjsp{~.
Pbvmp+ ~DUC+

1978.

efjufyjtufodf.

1960. 126q. 'Fbjut fu epdusjoft

aaaaaaaaaa
ü Tfpsjb nbsyjtub

"0

Mbesje+

1983.

à

fevdbçãp

dpnp qsáujdb eb mjcfsebef. mo: FREIRE+

dpnp psáujdb eb mjcfsebef+

Rjp ef Jbofjsp+

Pb{

