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EDUCAÇÃO DE JOVENS Ε ADULTOS Ε 
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

Zilda Feigel 

O desenvolvimento técnico-científico e o econômico-social impõem aos traba

lhadores qualificação para a força de trabalho. A mão-de-obra deve ser cada vez 

mais instruída e especializada. O analfabeto e o semi-analfabeto quase não têm lu

gar no mundo produtivo moderno. A expansão econômica gerou empregos qualifi

cados e, com isso, maiores necessidades educativas. Portanto, os adultos não só 

precisam completar sua instrução, como atualizar constantemente a bagagem de co

nhecimentos e habilidades. 

No Brasil de hoje, o aluno adulto trabalhador é uma realidade palpável, que 

suscita questões relevantes para o sistema educacional. Pesquisas revelam que, em 

São Paulo e Goiás, 50% do total de alunos do segundo grau estudam e trabalham, e 

que, em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, esse número atinge de 45% a 48%. 

A maior parte desempenha atividades no setor terciário, sendo poucos os que traba

lham no setor secundário e menos ainda no setor primário. Braga, citado por Drexel 

& lannone (1989:39), já dizia: "não se trata hoje de estudantes que eventualmente 

trabalham. Trata-se de trabalhadores assalariados que eventualmente estudam." 

Educação e trabalho são dois universos sociais que guardam estreita interde
pendência. Aprende-se na escola e na empresa, onde se acumulam os conhecimen
tos de natureza teórico-prática, essenciais à formação do indivíduo. 

Se o atual estudante trabalhador foi levado, quando criança, a abandonar a es
cola para trabalhar, voltar quando adulto aos bancos escolares é o que de melhor 
pode acontecer. 

Muitos foram crianças cujas famílias se viram acossadas por contínuas carên
cias, que tinham uma casa em condições precárias e viviam em estado de pobreza 
tal que a renda familiar mal cobria as despesas com alimentação, sem margem para 
as despesas com vestuário, saúde e lazer. Freqüentavam uma escola pública que 
achavam desinteressante e precisavam trabalhar. 



Para essas crianças, o dia-a-dia vivido transforma a infância, que é um momen
to de crescimento e possibilidades, em períodos de carência, obrigação, domestica-
ção e privação dos direitos fundamentais. Serão, então, precocemente adultos. 
Ingressando muito cedo no mercado de trabalho, ocupam posições desfavoráveis, 
que as fazem abandonar a escola, caminho ainda mais rápido para a queda do nível 
de emprego. 

A criança nada mais é que o cidadão de hoje, que exerce sua cidadania no 
âmbito que lhe é próprio. Ela pode estar estudando, trabalhando ou convivendo 
com a miséria da falta de emprego de seu pai. 

A escola lida com a cidadania atual, mas contém todas as contradições de uma 

sociedade, das formas mais atrasadas às mais evoluídas do mundo moderno, e, por 

outro lado, lida com a falta de alimentos básicos. É uma sociedade em que faltam 

empregos, mas que precisa se preparar para trabalhar em computação. Essas contra

dições fazem parte da cidadania cotidiana. Esse nível de contradição também faz 

parte da cidadania do jovem e do adulto. 

Para que possam conviver com a complexidade da sociedade moderna, a 

criança, o jovem, o adulto, todos os indivíduos precisam estar informados, prepara

dos e instrumentalizados para melhor exercer a cidadania e as funções essenciais 

que circulam no embate da vida cotidiana. 

Tudo aquilo que se coloca diante do indivíduo como desafio no seu dia-a-dia 
faz parte da cidadania: conhecer a natureza da reforma econômica que vai afetar 
seu salário e suas condições de vida, assim como conhecer a reforma da Previdência 
são desafios para nossa cidadania. 

Temos o direito fundamental de estar aparelhados para conhecer os limites e 

as amplitudes do exercício do direito de cidadania. Entretanto, como ter acesso às 

informações, para que possamos exercer bem o direito de cidadão? 

O mais completo instrumento existente na sociedade hoje para preparar o in

divíduo para o exercício da cidadania é a educação escolar. Ε a escola que vai pre
parar o homem, o cidadão, para exercer essa cidadania. 

Não é só o direito ao voto que faz do indivíduo um cidadão. Ser cidadão é sa
ber em quem e por que votar. Ε mais: é poder acompanhar a elaboração da Consti
tuição, é ser capaz de interferir no processo de definição das diretrizes gerais de 
reorganização política, administrativa e jurídica do País. 

A criança sem infância - o retrato da infância perdida 

O Brasil enfrenta hoje sérias dificuldades. Até 1982, 36 milhões de crianças se 
debatiam na pobreza. Dado alarmante, já que significa quase toda a população da 
Bélgica, quase dez milhões a mais que a população do Canadá e quase cinco vezes 
a população da Suíça (Drexel & lannone, 1989). 

Segundo relatório de 1985 do Banco Mundial, o Brasil é campeão de concen
tração de renda: os 10% mais ricos se apropriam de mais da metade da renda nacio¬ 



nal, os 50% mais pobres ficam com apenas 15% dessa riqueza, 1% dos mais ricos fi

cam com 16% do total da renda. Isso significa que 1,3 milhão de brasileiros mais ri

cos possuem mais que os 65 milhões mais pobres, e ainda: 

• 65% vivem na pobreza ou na miséria, e, destes, 54% são crianças; 

• 24 milhões de crianças vivem na miséria; 

• 23 milhões de crianças vivem na pobreza; 

• 33% das famílias ganham menos que um salário mínimo; 

• 18% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres e mais da metade delas 

vive na pobreza ou miséria. 

Temos hoje em nosso País dois tipos de brasileiro: o sadio, forte e alto, e o 
mais baixo, subalimentado e fraco. Quanto às crianças, temos as do Brasil rico e as 
do Brasil pobre, bem diferentes umas das outras (Drexel & lannone, 1989). 

Ao completar sete anos, toda criança deveria vestir um uniforme, colocar uma 

mochila nas costas e ir à escola. Após se alimentar, deveria fazer as tarefas de casa e 

brincar. Isso é o que assegura o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 

quarto. Mas não é o que acontece, pois há 7,5 milhões de meninos e meninas entre 

10 e 17 anos que, além de estudar, também trabalham ou deixam de estudar por

que, com o trabalho, mal sobra tempo para descansar. São crianças que vivem sem 

infância, sendo cada vez mais exploradas, vendendo objetos ou prestando serviços 

para indústrias, trabalhando nas lavouras ou na clandestinidade, sob formas violentas 

de exploração. Elas são encontradas facilmente nas ruas das grandes cidades ou no 

campo (Almeida, 1995). 

Dados do IBGE indicavam a existência, em 1990, de três milhões de crianças 

entre 10 e 14 anos que trabalhavam no campo ou nos grandes centros urbanos. En

tretanto, esse número sobe para 7,5 milhões se acrescentarmos os adolescentes en

tre 14 e 17 anos, perfazendo 11,6% da população ativa do País (Almeida, 1995). 

A Legislação brasileira proíbe o trabalho infantil: "nenhuma atividade produti
va pode ser exercida com idade abaixo de 14 anos". Esse patamar é definido no Es
tatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe o trabalho de crianças, salvo na 
condição de aprendizado, acima dos 12 anos, desde que não interrompam os estu
dos. Acima desse limite, a Legislação permite somente atividades que não sejam 
consideradas insalubres ou penosas, ou que não sejam perigosas física e moralmen
te. No entanto, não são raros os casos de descumprimento desses artigos. Há explo
ração da mão-de-obra infantil em atividades consideradas pesadas até mesmo para 
adultos (Idem). 

Na zona rural, a criança trabalhar faz parte de um círculo vicioso que vem de 
muitas gerações. O s pais, avós e bisavós dessas crianças trabalhadoras também tive
ram sua infância roubada pela necessidade de trabalhar para que a família pudesse 
sobreviver. Muitas delas abandonam os estudos para ajudar os pais em tarefas no 
campo, como colher resina de pinus elliotis em Itapeva, interior de São Paulo. Daí, 
milhões de crianças se tornam adultos antes de terem sido adolescentes. 



Segundo o IBGE, no censo de 1990, 7,5 milhões de crianças trabalham no Bra
sil: 

• 3 milhões entre 10 e 14 anos e 4,5 milhões entre 14 e 17 anos; 

• 59,3% das crianças entre 10 e 17 anos trabalham mais de 40 horas semanais na 
zona rural; 

• 57,8% dessas crianças não recebem nada pelo trabalho (embutido na remunera

ção dos pais); 

• 67,1 % dos menores entre 15 e 17 anos trabalham sem carteira assinada. 

Em que trabalham essas crianças? 

O catador de laranjas 

Dos 70 mil catadores de laranja da região de Tabatinga e Itápolis (SP), em 1994, 

cerca de 15% tinham menos de 14 anos. Cada catador recebe cerca de R$ 0,07 por 

caixa de 28 kg colhida. É necessário colher quase 42 caixas (1,2 toneladas) por dia 

para alcançar o piso mínimo de R$ 80,00 mensais. 

Para que o Brasil domine 53% do mercado mundial de suco de laranja con
centrado, o catador de laranja corre o risco de contrair uma doença ocupacional 
(problemas de coluna). 

C a r v ã o 

Em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, encontram-se milhares de crian
ças carvoeiras e, no meio delas, até crianças indígenas. A maioria, cerca de 4.500, 
está em Minas Gerais. 

Por 15 toneladas de eucalipto queimado por dia, para produzir 800 kg de car
vão, uma família recebe R$ 60,00 por mês (o trabalho é feito por toda a família). As 
crianças trabalhadoras adquirem problemas respiratórios e nos olhos, já que traba
lham descalças e sem qualquer equipamento de proteção. 

C a n a - d e - a ç ú c a r 

A cana-de-acúcar, hoje cultivada em quase todos os estados brasileiros, utiliza 
intensamente a mão-de-obra infanto-juvenil: 43,2% têm sua remuneração embutida 
na dos pais; 34,9% recebem até meio salário mínimo; 41,7% cumprem jornada de 
40 ou mais horas semanais. O número de acidentes de trabalho é muito grande. Só 
os causados por foice atingem 82,4%. 

Sal 

No Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, 11% dos trabalhadores são crianças a 
partir dos seis anos. Em conseqüência desse trabalho, elas sofrem de doenças fre
qüentes, como lesões dermatológicas e oculares, que podem levar à cegueira. 



Resina 

Em Itapeva (SP), cerca de mil menores de 14 anos recebem R$ 1,10 por dia 
para extrair, em média, 200 kg de resina de pinus elliotis. Essas crianças não sabem 
ler nem escrever, porque, após a dura jornada de trabalho, querem se alimentar e 
descansar. 

Em 1994, o Brasil exportou 70 mil toneladas de resina. Para isso, os resineiros 

mirins correm o risco de sofrer coceiras, queimaduras e desgaste nos dentes. 

Sapatos 

A indústria de calçados de Franca (SP) utiliza 15% de mão-de-obra de crianças: 
73% dos estudantes da cidade com idade entre 7 e 14 anos, dos quais um quarto 
tem entre 7 e 9 anos e costura cinco pares de sapatos por dia, em média. A maioria 
recebe meio salário mínimo por mês. Calos nos dedos, problemas na vista e cansaço 
excessivo ocasionam a maioria das reprovações escolares. 

Algodão e sisal 

Quatro mil crianças a partir dos quatro anos de idade trabalham na colheita do 

algodão no Paraná, e cerca de nove mil crianças na Bahia e na Paraíba trabalham no 

corte e processamento do sisal. 

Quando uma criança é inserida no mercado profissional, ela passa a concorrer 

com o trabalhador adulto, acarretando uma redução de salários, devido ao aumento 

da oferta de mão-de-obra. Por causa dos baixos salários, a família se vê obrigada a 

contar com os filhos para completar seu orçamento, e, assim, o círculo vicioso está 

formado. 

Se essas crianças que, na época em que deveriam freqüentar a escola, optaram 

pelo trabalho, abandonando os estudos, não tiverem, quando adultas, oportunidade 

de recuperar, em parte, o tempo perdido, teremos um número cada vez maior de 

pessoas sem cultura. Como concordamos com José Martí (ser culto es el único modo 

de ser libre), estamos na luta em favor de uma boa educação de adultos, não de 

uma simples educação, mas sim de uma educação para a cidadania. 

Aprendizagem do adulto 

O homem não sobrevive sem a aprendizagem, já que aprender faz parte da 
natureza humana. Parando de aprender, o ser humano estará pondo em risco sua 
capacidade de viver, justifica Dohmen (1981). Tratando-se de adultos, sua aprendi
zagem não pode ser limitada por currículos e planos estabelecidos previamente por 
professores, pois tais adultos possuem acervo próprio de conhecimentos e capacida
de bastante para adotar uma postura crítica suficientemente embasada. O s adultos, 
muito mais que os jovens, desejam decidir por si mesmos o quê, quando e como 
aprender, já que sua condição assim o permite. Entretanto, eles não são alunos au
tônomos, pois sua aprendizagem constitui também uma recepção e processamento 
de algo que não possuem e que ainda não conseguem desenvolver sozinhos. Neces¬ 



sitam, então, do apoio de instituições e especialistas, para atingir plenamente os ob

jetivos que têm capacidade para determinar, bem como estabelecer o conteúdo de 

sua aprendizagem, de acordo com suas necessidades, experiências e interesses. 

Por se desenvolverem em diversas direções, sob a influência das diferentes es

pecializações e condições ambientais e de sua própria maturidade, afirma Dohmen 

(1981), os adultos têm, em geral, uma individualidade mais marcante que a dos jo

vens. Progridem independentemente uns dos outros. Suas perspectivas pessoais e os 

estilos de aprendizagem, seu modo individual de entender, integrar, pensar, memo

rizar e recordar são muito mais diversificados. Por isso, deve-se oferecer maior aber

tura para a educação individualizada dos adultos que necessitem ou desejem 

possibilidades mais amplas e flexíveis de aprendizagem permanente. Contrariando o 

que comumente se admite, a capacidade de aprendizagem do adulto não diminui 

automaticamente à medida que vão passando os anos. Ela depende muito mais da 

intensidade e da duração dos incentivos adequados e das demandas e exigências à 

sua capacidade mental de recepção, adaptação e assimilação. 

Hoje, é corrente o conceito de que, com a idade, não se produz uma redução 

e, sim, uma mudança de estrutura nas disposições intelectuais apropriadas do ho

mem. Se houver decréscimo da memória e da rapidez de raciocínio com a idade, 

isso poderá ocorrer devido ao processo de acomodação das pessoas acostumadas à 

rotina, vivendo uma mesma situação e desprovidas de estímulo. O s sistemas de 

compreensão cognitiva poderão se diferenciar continuamente com os anos, a ponto 

de se aperfeiçoarem por si próprios progressivamente. Assim, é possível o aumento 

da exatidão e da segurança da aprendizagem, já que, com a idade, as pessoas estão 

mais ricas de experiência da realidade e do processo de assimilação. Sua disposição 

para aprender depende mais das condições de aprendizagem que do fator idade. 

A motivação para eles é muito importante e deve estar no contexto de suas vi

das e profissões. Motivados, eles serão tão capazes e dispostos a aprender como os 

jovens, embora com diferentes estruturas da capacidade e disposição para aprendi

zagem, com pontos de referência e interesse ligados à vida prática e às situações in

dividuais (Idem). 

Ao frisar que a experiência prévia desempenha papel decisivo na educação de 
adultos, diz ainda Dohmen (Idem, p.6): "quanto mais o contexto individual da ima
ginação se vê enriquecido pela experiência, tanto melhor é a absorção de novas ex
periências e tanto maior é a perspectiva de vida do homem." 

Levando em consideração a atitude de influência da aprendizagem, os estilos e 
os motivos que a provocam e que se diferenciam muito entre os adultos, vários estu
dos resultaram numa visão mais profunda sobre as diferenças individuais e sua im
portância na aprendizagem de adultos. Segundo Dohmen (Idem), para aumentar a 
eficiência da educação é de suma importância considerar essas diferenças indivi
duais em termos de estrutura, motivação e perspectiva, de pré-requisitos e habilida
des, de tipos e estilos de aprendizagem. Oferecendo a cada um dos alunos, de 
acordo com seus pré-requisitos, interesses, perspectivas e finalidades, uma possibili
dade de se desenvolverem e alcançarem uma vida plena de sentido, o processo de 



aprendizagem ganha significado, satisfazendo a cada um, dentro de sua concepção 

de vida. 

Educação permanente e educação do adulto 

Atualmente, é ponto pacífico o conceito de que o ato de aprender não se res

tringe apenas às duas primeiras fases da vida do homem: a infância e a adolescên

cia. 

Furter (1973:67) já afirmava: "o homem, por ser inacabado, tende à perfeição. 

A educação é, portanto, um processo contínuo que só acaba com a morte". 

De acordo com Villas Boas (1982), foge completamente da validade o adágio 

popular, vigente tempos atrás, segundo o qual "burro velho não aprende", limitando 

o período da capacidade de aprender. O adulto consegue aprender, embora de for

ma diferente de quando era mais jovem, do mesmo modo que o adolescente em re

lação à criança, devido, sobretudo, a outras condições de natureza emocional e de 

origem psicossocial, mais do que à própria condição de aprender. 

A rápida aceleração do mundo moderno indica que o aprendido em época 
mais distante e mais propícia à aprendizagem representa, na realidade, um saber re
lativo, diante das novas verdades que surgem, em constante progressão. Uma vez ul
trapassado o saber adquirido, começaria um novo ciclo, a fim de se poder 
incorporar novos conhecimentos e dominar novas técnicas (Idem). 

Ao final deste século, as estreitas ligações da educação com o tempo aparecem 

sob um outro aspecto: não só a situação global teve uma mudança profunda, mas 

também a própria imagem do homem foi atingida pela velocidade e pelo dinamis

mo histórico. Segundo Furter (1973), se a educação do adulto tem sentido, é porque 

ele continua aprendendo. Já se torna impossível separar a aprendizagem na vida hu

mana em etapas rígidas: infância e adolescência, onde se verifica a aprendizagem, e 

maturidade, onde se goza do aprendizado. Assim, a relação que se faz entre a idade 

intelectual e o declínio das forças humanas tornou-se bastante discutível. O homem, 

em qualquer idade, se depara com novas possibilidades de realização e aperfeiçoa

mento, pois está inserido num processo de educação permanente. Esse processo 

visa, essencialmente, ao seu desenvolvimento socioeconômico-cultural, objetivando 

incorporá-lo a uma sociedade industrial moderna. Para essa integração efetiva no 

pleno desenvolvimento do País, no entanto, é preciso que a população seja, inicial

mente, alfabetizada, pois a alfabetização seria um instrumento de mudança social. 

Isso só aconteceria se o analfabeto visse que essa alfabetização corresponderia às 

suas aspirações e expectativas, o que o motivaria a se tornar um agente de transfor

mação social. 

Freire (1961) deu inestimável contribuição à formação de agentes de transfor
mação social, graças a seu método de alfabetização, procurando desenvolver a 
consciência da realidade no analfabeto adulto, para que, por si mesmo, ele pudesse 
desenvolver sua própria opinião. Sua ação era organizada em função da interpreta
ção de situações existenciais, de maneira que a prática presente constituísse o con¬ 



teúdo escolar. A experiência vivida pelo aluno e o método de aprender constituíam 

os conteúdos como forma mais elaborada de aprendizagem. É por meio da alfabeti¬ 

zação conscientizadora que o alfabetizado tem a oportunidade de recriar critica

mente as palavras do seu mundo, para que, no momento oportuno, saiba e possa 

dizer sua própria palavra. 

Pela alfabetização, segundo Lima (1979), o homem tem domínio sobre si mes

mo, relaciona-se com os outros e com o mundo: humanizando-se e humanizando o 

mundo. Assim, ele está sendo capaz de cumprir sua missão: produzir e fazer a histó

ria. 

Mas não basta o homem estar alfabetizado para que possa cumprir seu papel 

na sociedade. Goetschin, citado por Villas Boas (1982:6), ao comentar a necessida

de imperiosa de o homem se atualizar permanentemente, diz: " o que foi aprendido 

ontem corre o risco de ficar defasado amanhã, é preciso quase tanto treinar-se (o in

divíduo) a esquecer o que parecia certo e durável, para deixar lugar a apartes no

vos . " 

Se, pois, a educação permanente é uma necessidade imperiosa para o homem 
e se durante toda a sua vida, segundo Legrand (1976), pode e deve ele permanente
mente instruir-se, formar-se, qualificar-se, devem, então, o pensamento e o processo 
educativos ser totalmente modificados, acompanhando as condições da educação 
que também se modificam. 

Tendências da educação de adultos no mundo 

A Unesco vem realizando, ao longo dos últimos anos, uma série de conferên
cias internacionais sobre educação de adultos, fortalecendo-se em cada uma delas o 
consenso sobre aspectos teóricos e práticos da questão. Na Quarta Conferência In
ternacional sobre o assunto, em maio de 1985, em Paris, a maior até agora sobre te
mas patrocinados pela entidade, reconheceu-se pela primeira vez, em consenso 
geral, o papel da Unesco na mobilização dos elementos necessários para assentar 
princípios, regras e normas da educação de adultos. Uma assistência tão grande ao 
evento, em época de incerteza econômica e de transformações sensíveis, já indicava 
o interesse universal despertado pelo tema. Permitindo estabelecer desde o início a 
existência de um acordo internacional sobre os fins e métodos da educação de adul
tos, a Conferência de Paris constituiu um marco decisivo na esfera dessa educação 
(Unesco, 1985). 

Embora a reunião de Tóquio tivesse apresentado, em 1976, como resultado-
chave a aprovação pela Assembléia Geral da Unesco de uma recomendação coleti
va sobre o desenvolvimento da educação de adultos, foi na reunião de Paris, em 
foro mais amplo, que se reconheceu o direito a aprender como algo indiscutível 
(Idem). 

Em todo o mundo, a educação de adultos já é tida como parte integrante da 
educação permanente, exercendo, assim, seu papel no desenvolvimento social de 
um país. Abrangendo também a educação dos jovens, seja de forma clássica ou não-



formal, a educação permanente permite que todas as pessoas aprendam coisas no

vas em todas as etapas da vida. Não se discute mais se a alfabetização é uma ativi

dade à parte ou se a finalidade da educação de adultos consiste ou não em 

compensar aquilo que as pessoas não puderam assimilar por não terem ido à escola. 

Ε ponto pacífico que toda pessoa, tendo ou não freqüentado a escola, necessita 

sempre adquirir novos conhecimentos e novas competências para enfrentar o mun

do de hoje (Idem). 

A conferência de Paris considerou a alfabetização como parte de um contexto 

mais amplo de aprendizagem. A noção, agora amplamente aceita, de educação bá

sica de adultos inclui alfabetização, conhecimentos matemáticos e noções necessá

rias à participação na vida social. Considera-se, assim, que a educação básica de 

adultos prepara a pessoa para sobreviver no mundo moderno. Além disso, permite 

que ela seja produtiva, isto é, que exerça eficazmente uma função na sociedade 

(Idem). 

Um aspecto muito importante sobressai nos documentos de Paris: a considera

ção de que a educação de adultos, sendo parte da aprendizagem permanente, deve 

estar ao alcance dos adultos de todas as idades (Sucupira, 1984). 

A princípio, alguns países ditaram leis, dando oportunidades somente a adultos 

de determinado grupo etário. C o m o avanço e a difusão do conceito amplo de edu

cação permanente, esse aspecto deve desaparecer. Isso porque investigações mais 

recentes contradizem afirmativas de psicólogos do passado de que pessoas adultas 

não são capazes de aprender. Hoje, prevalece a concepção de que a possibilidade 

do desenvolvimento é constante (Idem). 

Segundo a Comissão II da citada Conferência da Unesco, de Paris, a educação 

de adultos se converteu em instrumento político, pois é considerada uma ajuda para 

impulsionar os objetivos do desenvolvimento social e econômico de um país. Para 

M'Bow, na época diretor-geral da Unesco, fomentar a coesão social é uma das tare

fas da educação de adultos. Em muitos países, já se sente menor preocupação com 

o espírito comunitário, devido essencialmente ao exacerbado urbanismo, que acen

tua o individualismo. Persistem ainda velhos conflitos étnicos e culturais. Sugere-se, 

pois, utilizar o programa de educação de adultos para promover um maior sentido 

comunitário e uma compreensão que ultrapasse fronteiras culturais e étnicas (Unes

co, 1985). 

Educação e cidadania 

Um dos objetivos da educação brasileira, conforme o texto legal em vigor, é a 
formação para a cidadania. Entretanto, o que se oferece à maioria da população é 
uma rede escolar precária em todos os sentidos, com professores mal pagos e, por 
isso mesmo, na maioria, mal preparados. 

O crônico problema do analfabetismo ainda não foi solucionado. Segundo a 
Folha de São Paulo (31/07/86), 30 milhões de brasileiros são analfabetos funcionais, 
isto é, embora sabendo desenhar o nome e decifrar algumas palavras, não com¬ 



preendem o que lêem, e 20 milhões são analfabetos absolutos, não sabem sequer 
assinar o nome. 

Embora essa informação seja de 1986, hoje a situação não está muito diferente 

e, o que é pior, agora encontramos analfabetos funcionais cursando faculdades. 

Quanto mais instruído for o povo, menos sujeito estará aos enganos do entu

siasmo e da superstição, que resultam nas terríveis desordens entre as nações igno

rantes. Um povo instruído e inteligente é, geralmente, mais decente e ordeiro do 

que um povo estúpido e ignorante. Mas não se enfatiza a educação como pré-con¬ 

dição da cidadania, nem a instrução do povo para torná-lo ordeiro no convívio so

cial. Interessa é que "o povo continue no seu lugar". Logo que podem trabalhar, 

têm que arranjar qualquer trabalho, com o qual possam garantir a subsistência. A 

função da gente comum é cooperar para o progresso, trabalhando. Sua educação 

será apenas em função de que não sejam tão estúpidos que se deixem desencami-

nhar dessa função por qualquer oposição injustificada (Arroyo, 1987). 

Na tradição clássica liberal, a cidadania se ligava moralmente ao direito. A li

berdade do cidadão era aquela cultivada, civilizada, dirigida pela razão, pelo cálculo 

utilitário, pelo uso do pensamento. Para garantir a satisfação dos interesses indivi

duais, o interesse geral tinha sentido. Entretanto, negando essa tradição, no Brasil a 

cidadania é vista como aceitação da obrigação moral para o convívio harmônico 

com os semelhantes. O u seja, "educar para a cidadania se reduz a cultivar o senso 

do valor moral em cada indivíduo, na criança e nos jovens sobretudo" (Idem, p. 58). 

Mas nem isso estamos conseguindo. 

Educar para a cidadania é também dar ao indivíduo, seja ele criança, jovem ou 

adulto, oportunidade de estudar mais e mais. O primeiro grau, por exemplo, não é 

suficiente. Quando o indivíduo está aprendendo a voar, não se devem cortar suas 

asas, mas deixá-lo tentar atingir o céu. Quem sabe se entre nossos alunos adultos se 

encontram um ou mais pesquisadores natos, que, com nossa ajuda, possam melho

rar o mundo? 
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