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Políticas  públicas e educação de
jovens e adultos
Maria Olivia de Matos Oliveira

GLOBALIZAÇÃO, SOCIEDADE INFOMÁTICA E  EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

A passagem da sociedade industrial para a sociedade
informática provocou profundas alterações no plano
econômico, político, cultural e ideológico da sociedade atual.

O período atual é um período de crises: econômica, social, política e
moral. Um período que se caracteriza pelo medo generalizado; abandono
da solidariedade e desamparo do cidadão.Um período onde o medo da
fome, da violência, do desemprego e até do outro estão presentes (SANTOS,
2001, p. 58).

Os grupos que detêm a hegemonia da tecnologia impõem um poder
simbólico e cultural, reconceitualizando valores universais  como
democracia, direito à propriedade e á educação, impondo  um “senso
comum”, determinando normas de conduta, formas de ação e indicando
o que é certo ou errado para o mundo.

Novas relações entre países e novas condições materiais de vida são
produzidas como explica com muita propriedade Santos (2001, p. 65)

Essa  globalização tem que ser encarada  a partir de dois processos paralelos. De
um lado dá-se a produção da materialidade, ou seja, das condições materiais
que nos cercam  e que são a base da produção econômica, dos  transportes e das
comunicações. De outro há a produção de novas relações sociais entre países,
classes e pessoas. A nova situação vai se alicerçar em duas colunas centrais.
Uma tem como base o dinheiro,  outra se funda na informação [...].
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Nesse contexto, a tirania do dinheiro e da informação1 pilares da
globalização, produzem um Estado fraco, mínimo, que permite a expansão
e a reificação do mercado, que pode ser sintetizado no Brasil, por um
modelo de privatização, cuja característica prinipal é financiar as empresas
estrangeiras que compram o capital social nacional. O referido modelo é
caracterizado por um assistencialismo estatal  transferido ao terceiro setor,
representado pelas empresas (SANTOS, 2001, p. 66).

A flexibilidade do Estado fortalece as políticas de privatização que trazem
no seu rastro, a exclusão social e a condenação de milhões de pessoas à
marginalização e ao desemprego. O tempo é de exclusão, que assegura
privilégios a poucas pessoas e exacerba a competitividade e o individualismo.
A perversidade sistêmica institucional caracteriza o processo de
globalização2, onde ser pobre é uma situação estrutural e natural ao processo
(SANTOS, 2001).

Nessa mesma linha de pensamento Boneti (2006) cita que, até os
intelectuais na academia reconhecem que, por trás do estabelecimento de
parâmetros nas pesquisas feitas no Brasil sobre o conceito de condição
social, existe todo um processo de dominação econômica e cultural que
diferencia os segmentos.

São palavras do referido autor:

A valorização real e simbólica do capital social apropriado determina a
construção de um parâmetro de sujeito ideal ou de segmento social ideal. A
partir deste parâmetro é que se consolida a idéia  da igualdade ou da desigualdade
[...]  (BONETI, 2006, p. 41).

Dessa  maneira, são construídos distintos  parâmetros de pobreza : os
oficiais, orientados por uma lógica burocrática racionalista e, aqueles
utilizados pelas classes pobres, que definem pobreza como a falta de acesso
aos bens sociais como trabalho, emprego, escola, etc. Em outras palavras,
estabelece-se uma valorização diferenciada dos bens sociais e culturais –
habilidades, hábitos culturais, bens patrimoniais, etc. – a partir dos
segmentos sociais que os possuem (BONETI, 2006, p. 41).

1 Santos (2001), discorre com muita propriedade sobre os dois pilares da globalização: a ideologia do dinheiro que
tem como medida geral: acumulação para uns ou endividamento para outros e a tirania da informação que através
da mídia dissimula o engodo em nome do marketing, a mentira como segredo de marca, tomando lugar do
debate civilizatório que não se faz presente.

2 Santos (2001, p. 33) se refere á perversidade produzida pela globalização,onde o encolhimento das funções
sociais e políticas do estado ajudam a ampliar cada vez mais a pobreza.
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Nesse sentido, segundo Boneti, a instância burocrática do Estado
determina a construção da condição social por meio daquilo que Castells
chama de “identidade legitimadora, introduzida pelas instituições
dominantes da sociedade, no intuito de expandir e racionalizar sua
dominação em relação aos atores sociais [...]” (CASTELLS, 1999 apud
BONETI, 2006, p. 32). Acrescenta ainda o referido autor : “Essa construção
social da noção da desigualdade faz dos iguais os desiguais” (BONETI,
2006, p. 33).   Dessa forma, o diferente e  desigual é o pobre; legitima-se
assim a condição de ser pobre e não de estar pobre.

Os jovens e adultos analfabetos fazem parte desse segmento pobre e
marginalizado. A educação de jovens e adultos hoje no Brasil, enfrenta de
um lado, o desafio de responder às necessidades materiais de milhares de
pessoas analfabetas que vivem em extrema pobreza, e do outro, a
responsabilidade de atender às atuais exigências de um mundo globalizado.

OS DESAFIOS E RESPONSABILIDADES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO

DE JOVENS E ADULTOS

Por outro lado Castells (1997) mostra que as demandas por uma
escolarização básica não são apenas conseqüência da escolaridade deficiente
da nossa população, mas da constante evolução de sociedade informática
que provoca uma mudança nas necessidades educativas dos jovens e adultos,
diferentes das exigências de antigamente.

Sabe-se quão importante é renovar os conhecimentos, pois aqueles que
adquirimos na educação inicial não servem para todas as formas de inserção
na sociedade e no mundo do trabalho. Vive-se um processo social de troca
e produção de conhecimentos, cujo principal produto são as idéias e onde
não há espaço para os analfabetos (LÈVY, 1993).

Acresce a tudo isso, na atual sociedade da informação a constatação de
que  a cultura dominante continua priorizando os saberes acadêmicos, em
detrimento dos demais saberes. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), os
sujeitos têm um conhecimento ou saber vivido que difere do conhecimento
ou saber escolar: no primeiro aflora o valor da experiência, do saber popular,
o valor da maturidade e da sabedoria.

Os jovens e adultos em situação de exclusão social e com níveis iniciais
de estudos desenvolvem igualmente habilidades comunicativas que lhes
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permitem atuar tanto na sua vida cotidiana como no mundo laboral, de
forma plena, desde que a escola, tome como ponto de partida a valorização
dessas habilidades, legitimando os conhecimentos que eles possuem e que
fazem uso no seu cotidiano, chamadas de  habilidades comunicativas
básicas (FLECHA, 2001)3.

Isso significa que, do ponto de vista metodológico, a EJA deve além de
trabalhar os conteúdos sistematizados, aproveitar as experiências dos
discentes, numa perspectiva de análise crítica, para provocar uma discussão
permanente entre os alfabetizandos e sobre o que estão aprendendo. É
importante o respeito pelos saberes vividos, pelas experiências e pelas
motivações internas que integram a auto-estima desse segmento populacional.
As instituições deveriam desenvolver uma prática pedagógica que provocasse
o debate permanente sobre as relações existentes entre o saber escolar e o
saber vivido, trabalhando tanto os conteúdos sistematizados como os da
experiência vivida pelos alunos, numa perspectiva crítica.

Pelo exposto e tendo em vista a necessidade da inclusão social dessas
pessoas que aspiram à uma educação de qualidade e a importânia da
construção de um novo perfil identitário para a EJA, cremos que é
fundamental que se encontre, na forma da lei e na prática, alternativas de
atendimento educacional, em termos de acesso e permanência nas escolas,
desse contingente populacional.

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A LEGISLAÇÃO

O problema do analfabetismo no nosso País é uma questão recorrente,
apesar das tentativas de erradicá-lo. Resulta da ineficiência do nosso sistema
educacional e de políticas públicas inadequadas, materializadas em
programas e campanhas descontinuadas, que apareceram para erradicar o
analfabetismo tão antigas quanto ineficientes, desde o primeiro programa
oficial criado em 1947.

3 Flecha (2001) da Universidade de Barcelona, Espanha, discute no seu trabalho,  que o desenvolvimento de
habilidades comunicativas nos jovens e adultos é possível através da escola, quando os sujeitos iniciam seus
processos formativos. Todas as pessoas possuem habilidades comunicativas, entendidas como aquelas que
permitem a comunicação e atuação dos sujeitos no contexto em que vivem.
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Campanhas, mobilizações, movimentos políticos marcaram as tentativas
de erradicação do analfabetismo no nosso País, alguns mais efetivos, de
longa duração como a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes4,
o Programa Nacional de Alfabetização5 e o MOBRAL6, dentre outros
(OLIVEIRA, 2007).

Entender o processo de avanços e retrocessos na formulação das
campanhas, projetos e programas de alfabetização de jovens e adultos que
tramitaram ao longo da história da educação brasileira é refletir sobre a
ideologia contida nesses programas oficiais. É também, procurar entender
a história institucional da educação popular no Brasil, mergulhando na
compreensão de todos os mecanismos formais e ocultos que atuaram e
ainda vêm atuando nos caminhos políticos que direcionam tais políticas.

A antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692,
promulgada em  1971, incluiu pela primeira vez na história das legislações
educacionais, um capítulo destinado à EJA, então chamada de ensino
supletivo, estabelecendo no artigo 24 a função de “suprir a  escolarização
regular para adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído
na idade certa” (BRASIL, 1997). O referido Ensino Supletivo foi
regulamentado pelo Parecer nº 6997 cuja elaboração esteve sob a
responsabilidade do então Conselheiro Valnir Chagas, do extinto Conselho
Federal de Educação (CFE), hoje Conselho Nacional de Educação (CNE).

De acordo com Paiva (1987), nos idos de 1974, o Ministério da
Educação e Cultura (MEC) propôs a implantação de Centros de Estudos
Supletivos (CES)8 como a solução mais viável para essa modalidade de
ensino, atendendo ao tríplice objetivo de  tempo (rapidez de instalação);
custo (aproveitamento de espaços ociosos) e efetividade (emprego de
metodologias adequadas).

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394,
promulgada em  20 de dezembro de 1996, que veio substituir a anterior,

4 Programa de alfabetização implantado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra,  em 1947.
5 Baseado no método do emérito educador Paulo Freire, implantado em 1964, no Governo João Goulart.
6 Movimento Brasileiro de Alfabetização, implantado no período da Ditadura Militar 1967-1978.
7 Visando regulamentar essa modalidade de ensino, o Conselheiro Valnir Chagas, elaborou o parecer que estabelecia

normas e diretrizes para o ensino supletivo, onde cursos e exames eram previstos semestralmente para serem
aplicados pelas secretarias estaduais de educação. O referido conselheiro recomendava, naquele Parecer, que os
exames fossem gradativamente substituídos pelo atendimento através de cursos regulares (BRASIL, 1972).

8 A estrutura metodológica dos CES era baseada em módulos de auto-instrução. A freqüência nos referidos centros
não era obrigatória e o sistema de avaliação previa a argüição em duas etapas: uma interna, ao final dos módulos,
e outra externa, com exames especiais elaborados pelos sistemas educacionais (PAIVA, 1987).
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Lei nº 5.692, de 1971, estabelece novas diretrizes para a EJA. O Parecer do
Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Ensino Básico, tendo
como relator o Dr. Jamil Cury, após ouvir as representações nacionais e
especialistas sobre o assunto em todo o Brasil,  consolidou a política do
direito à educação para todos os jovens e adultos que não tiveram
escolarização na idade certa. O referido Parecer estabeleceu que os sistemas
de ensino estaduais e municipais terão autonomia para normatizar os cursos
de EJA, inseridos na condição de educação básica regular. Ao mesmo tempo,
enquanto modalidade, a EJA assume uma identidade própria para atender
aos processos educacionais de alunos muito diferenciados em relação à
idade, classe, sexo, raça, cultura e experiência de vida, conforme estabelecido
no seu artigo 37:

os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e  adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade própria, oportunidades educacionais
propriadas,  consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições  de  vida e de trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL, 1996, p.
27833-27841).

Na legislação, a EJA deve assegurar aos seus egressos a continuidade
dos estudos e inserção no mundo produtivo, com as mesmas condições
dos alunos que concluem o ensino fundamental e médio, nos cursos seriados.
O Parecer nº 11 - CNE/CEB (BRASIL, 2000) considera que essa modalidade
de ensino deve receber um tratamento diferenciado dada a especificidade
própria. Daí porque a estrutura do Parecer apresenta, além da introdução,
tópicos referentes aos fundamentos e funções, as bases legais das diretrizes
curriculares nacionais da EJA (bases histórico-legais e atuais), trata também
da educação de jovens e adultos hoje (cursos de EJA, exames supletivos,
cursos a distância e no exterior, plano nacional de educação), bases histórico-
sociais da EJA, iniciativas públicas e privadas, indicadores estatísticos da
EJA, formação docente para a EJA além de refletir sobre o direito à educação
desse contingente populacional.

Como alicerce dessa educação, destacam-se as funções relacionadas ao
principio de igualdade de educação para todos sem discriminação (função
reparadora); restabelecimento das mesmas oportunidades para os estudantes
que se encontram em distorção série – idade (função equalizadora);
possibilidades de apropriação, atualização e utilização de conhecimentos
por toda a vida (função qualificadora).
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Na lei atual, o sentido da EJA assume a condição de uma educação que
qualifica, ao invés de suprir, desaparecendo com isso a noção de supletivo.
A atual LDB portanto, passa a denominar “educação de jovens e adultos”,
o que a lei anterior chamava de “ensino supletivo”.

No entanto, ao definir as formas de concretização dessa educação para
os que a ela não tiveram acesso na idade própria, a legislação volta a falar
em cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum
do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

A novidade mais expressiva, no capítulo referente à educação de adultos
na atual lei, é a diminuição dos limites anteriormente fixados em 18 e 21
anos para respectivamente 15 e 18 anos de idade, para que jovens e adultos
se submetam a exames supletivos em nível de ensino fundamental ou médio,
porém, o espírito da lei anterior não foi revogado.

Na legislação atual a função compensatória da educação de adultos
fica evidenciada, quando deixa claro sua finalidade de atender a uma
clientela de baixa renda, sem escolarização, com o objetivo explícito de
complementar situações iniciais de escolarização não suficientemente
resolvidas. A conclusão evidente é que a expressão da lei anterior, como
exposto pelo artigo 38, não foi revogada (BRASIL, 1996).

Pelo exposto, urge que se busquem caminhos alternativos e, na prática,
formas inteligentes e arrojadas de atender às exigências quantitativas e
qualitativas nacionais em termos de formação profissional e continuada
dos professores de EJA, para dar conta dos desafios apresentados nesse
nível de ensino.

 UNIVERSIDADE E  FORMAÇÃO DOCENTE PARA O EJA

Como já frisado anteriormente, precisamos de uma outra visão
paradigmática para o enfrentamento dos desafios estruturais dessa sociedade
informática e para o atendimento das exigências atuais em termos de
educação. A questão está em não adotarmos a inovação tecnológica para
dar apoio á educação tradicional, mas para romper com o monopólio das
tecnologias expositivas, buscando uma educação que favoreça a construção
do pensamento crítico e reflexivo do alunado e o repensar de novos valores.

É necessário que as instituições substituam os velhos paradigmas
transmissivos pelo paradigma emergente que favorece a produção coletiva
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do conhecimento, como condição para que as vozes minoritárias sejam
escutadas, sentimentos partilhados e todos possam ter lugar nessa sociedade
plural.

Neste contexto, a universidade precisa repensar seus objetivos, conteúdos
e práxis para que possa dar conta dos desafios que lhe são apresentados,
principalmente, nessa modalidade de ensino.

 Iniciamos a discussão desse sub tema pelas seguintes questões: quem
educa o educador de jovens e adultos? Estão as universidades escutando as
demandas sociais e políticas no que tange ás solicitações de um novo modelo
de formação e de novas práticas educativas?

A formação de professores para a EJA, face à realidade apresentada no
País, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas do Brasil, exigiu que a
atual, Lei nº 9.394/96, aumentasse de cinco para dez anos, o tempo de
aquisição do diploma desses profissionais.

Vale destacar que a totalidade dos professores de jovens e de adultos
que ensina na zona rural representa justamente os que padecem de um
maior isolamento profissional, e mais carecem das mudanças educacionais.
Esses professores, mal remunerados e mal preparados, denunciam com as
suas práticas as discrepâncias existentes nos processos formativos do ensino.

Sabe-se, no entanto, que os professores têm sido responsabilizados
sozinhos pelo fracasso escolar, porém isso é um pressuposto inteiramente
injusto, pois sua contribuição a esses resultados sinistros deve ser analisada
juntamente com outros fatores intervenientes contextuais, culturais e
sociopolíticos.

Esses professores, mal remunerados e mal preparados, denunciam com
as suas práticas as discrepâncias existentes nos processos formativos do
ensino, fruto de  uma política de formação docente que se concretiza em
projetos fragmentados, não satisfazendo às exigências de desenvolvimento
profissional dos professores, e não respondendo às necessidades da sociedade
tecnológica. O relato da pesquisa que se segue, comprova essas afirmativas.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA BAHIA: PESQUISA E REALIDADE

Ao avaliar o Programa Educar para Vencer tínhamos a intenção de tornar
visível o cotidiano das classes de Regularização de Fluxo e de Aceleração
do referido programa, alimentávamos o desejo de desvendar, por trás da
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análise dos documentos, uma realidade prioritária, somente perceptível
através da sensibilidade e da paixão

A avaliação de um programa ou projeto exige do avaliador um processo
reflexivo e sistemático de indagação da realidade que impõe a necessidade
da negociação, de diálogo e de consenso, levando-se em conta a
heterogeneidade ideológica dos professores, a diversidade de ações e o perfil
sócioeconômico dos alunos.

Quando analisamos o Programa Educar para Vencer, desvendamos a
distância entre as propostas oficiais anunciadas e a realidade investigada,
nas cidades e nas classes onde o referido programa se operacionalizou. Ao
falarmos da distância entre o que está proposto teoricamente nos
documentos oficiais da Secretaria de Educação e a realidade investigada,
estamos comentando sobre a inadequação do programa ao contexto onde
está inserido e, portanto, estamos nos referindo à falta de respostas adequadas
às necessidades reais da comunidade escolar.

No papel de observadora, procurei entrevistar os sujeitos, escutar seus
discursos, as  intenções implícitas nas suas falas, aspectos que me chamaram
mais atenção do que as questões semi-estruturadas da entrevista que
elaborei. Como nos diz com muita propriedade Santos (1998, p. 93):

A pretensão de quantificar a realidade, longe  de reconstruí-la rigorosamente, o
que faz é deformá-la e descontextualizá-la. Do nosso ponto de vista, o importante
é a realidade e a atenção prioritária ao discurso dos fatos e o sentido das entrelinhas.

Constatamos quão importante é a capacidade de inferir, no conteúdo
dos discursos dos sujeitos. Muitas vezes faz-se necessário transcender o
mero conteúdo sintático das suas falas, através de entrevistas e observações,
para buscar relações entre o nível semântico e o pragmático, fazendo
indagações sobre a própria realidade.

Dentre os  instrumentos que foram utilizados, as entrevistas buscaram
investigar os conceitos que os professores e gestores faziam a respeito das
competências que um professor deve mobilizar na sua prática docente.

Um resultado interessante revelado na pesquisa, foram os argumentos
usados pelos professores para expressar suas expectativas profissionais, suas
representações a respeito do desempenho do alunado, seus conceitos sobre
as competências requeridas ao professor alfabetizador, dentre outros. Para
os professores entrevistados as principais qualidades que um professor(a)
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alfabetizador(a) deve reunir é o compromisso e responsabilidades
profissionais, conhecimentos na área, além dos laços de afetividade e
amizade com os alunos.

No entanto, nas observações que realizamos, as práticas docentes revelam
quão esvaziados de conteúdos e de saberes  se encontram esses docentes e
quão afastados estão das competências exigidas a esses profissionais pela
sociedade contemporânea.

Sem dúvida, ninguém está satisfeito com os resultados da escola.
Observamos neste estudo que, sentindo-se “bodes expiatórios”, os docentes
põem a culpa nos alunos, no seu despreparo, bem como no desinteresse  e
desarticulação das famílias. Os administradores e gestores apontam, ora
para a falta de compromisso dos professores, ora para a irresponsabilidade
do Estado e/ou para os salários aviltantes. Os docentes, por outro lado,
criticam a direção das escolas e a atuação dos coordenadores. E, nesse jogo,
onde todos estão insatisfeitos e jogando a culpa nos outros parceiros, como
fica a educação, como está sendo tratado o destino desde jovens e adultos
do nosso Estado? Sem dúvida, é necessário uma reflexão e discussão
conjunta do problema, com todos os setores envolvidos.

Pelos depoimentos dos sujeitos envolvidos (professores, diretores, e
coordenadores) constatamos a falta de estrutura necessária nas classes e/ou
até a inexistência de uma estrutura mínima de salas e equipamentos nos
locais onde o programa está implantado. Observamos também  a carência
de recursos humanos e materiais didático-pedagógicos nas classes
investigadas.

Quanto á análise das opiniões favoráveis ou desfavoráveis expressas
pelos alunos à respeito da escola, vimos, pelos resultados apresentados,
que eles ainda acreditam no papel significativo que a escola tem na mudança
de qualidade de vida mas, paradoxalmente, dizem que as atividades nela
realizadas são de memorização e que não conduzem à construção da leitura
e escrita de forma significativa. De fato, observou-se que a escola não está
provocando mudanças no processo de alfabetização dos jovens e adultos,
pois as práticas docentes não conduzem á uma alfabetização crítica e à
aprendizagem dos usos sociais da língua.

A formação teórico-prática inicial recebida pelos professores da Bahia
não é suficiente para afrontar a realidade social e cultural, nos contextos
onde esses professores desenvolvem suas atividades docentes, conforme
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podemos também onfirmar no nosso trabalho de investigação anterior
(OLIVEIRA, 2001).

Além disso, no referido trabalho de pesquisa também destacamos os
três elementos que nos permitem caracterizar com segurança, os três maiores
problemas da educação de jovens e adultos na Bahia: 1) a inadequada
preparação dos profissionais de educação de jovens e adultos; 2) os baixos
salários percebidos e; 3) a precária qualidade de vida de todos os sujeitos
implicados, em decorrência das condições socioeconômicas  da população.

À GUISA DE CONLUSÃO

Vimos nas considerações anteriormente feitas, os problemas decorrentes
da globalização e do avanço tecnológico. Tecemos considerações sobre o
uso da tecnologia que, se por um lado possibilita a inserção dos sujeitos
nos processos formativos essenciais á sociedade, por outro lado, promove
a exclusão digital e a pobreza moral e material de muitos.

Discorremos sobre os grupos hegemônicos que detêm nas mãos o poder
e o controle dos fluxos de comunicação e informação, usando a mídia
para formar padrões de comportamento, massificar a opinião pública e
legitimar o discurso hegemônico.

Discutimos o mais grave problema educacional baiano: o anafabetismo
de jovens e adultos e a necessidade da universidade atentar para a necessidade
de formação de um novo professor para esssa modalidade de ensino que
desenvolva, além das competências9 relacionadas no âmbito do
desenvolvimento profissional e pedagógico, outras competências
relacionadas aos valores emergentes desta nova sociedade informática.

Apresentamos a pesquisa por nós realizada e mostramos que a análise
de uma política pública se assenta numa concepção de avaliação
democrática cujo processo institucional deve envolver todos os segmentos,
conforme expressa Dias Sobrinho (2000, p. 63):

a qualidade de um programa está na medida em que se utiliza a avaliação como
processo, inclue todos os segmentos envolvidos e delineia  caminhos e soluções
para a melhoria da formação dos alunos, possibilitando a qualidade do processo
educativo.

9 O conceito de competência aqui concebido se refere á articulação de três registros de variáveis : saberes, esquemas
de ação, um repertório de condutas e e rotinas doentes disponíveis  segundo Charlier (2001).
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Quando se realiza uma avaliação apenas formal e externa de um
programa, os instrumentos de natureza quantitativa, comumente utilizados
pelos órgãos públicos, não refletem a realidade e podem conduzir a uma
simplificação errada das mudanças que efetivamente ocorrem nos alunos
jovens e adultos em processo de alfabetização

No desenrolar da pesquisa, inúmeros problemas ficaram evidenciados:
desde os de natureza sócioeconômica dos sujeitos envolvidos, até aqueles
relacionados ás condições internas da organização escolar. Aprofundamos
algumas análises e outras deixamos indicadas, possibilitando a retomada
do tema por outros pesquisadores.

Realizamos a análise dos fundamentos teórico-metodológicos do
programa e seu reflexo no cotidiano das classes. A partir da análise e discussão
dos resultados apresentados,  afirmamos a necessidade do programa ter
estratégias de ação mais coerentes com as diretrizes expressas nos documentos
oficiais. Na nossa opinião, baseados no que observamos, os números nem
sempre expressam toda a realidade e, quando esses dados são examinados
nas cidades, vemos questões importantes desmentidas e desmistificadas.

Inúmeros problemas foram revelados através dos resultados da pesquisa:
desde os de natureza sócioeconômica, envolvendo as baixas condições
salariais em que vivem os alunos, o sub-emprego, as péssimas condições de
habitação e moradia, as condições salariais dos professores, sua precária
formação, estendendo-se até outros aspectos, como o total desconhecimento
de alguns gestores/técnicos sobre o próprio programa. Tal fato sinaliza a
verticalidade e centralização deste programa na administração da Secretaria
de Educação do Estado da Bahia, deixando os gestores como meros
executores, sem autonomia.

O novo paradigma educacional se caracteriza pela transferência de
responsabilidades, cada vez maiores, da esfera federal para as esferas
estaduais, municipais e em última instância, a escolar. Isso é preocupante,
na medida em que, as políticas públicas enfatizam o comprometimento e
a responsabilidade dos gestores no trato com a coisa pública. As escolas
precisam tomar consciência da forma como estão sendo pressionadas a
apresentarem resultados e como serão posteriormente responsabilizadas
pelo sucesso ou fracasso escolares.

Quanto á avaliação, é importante a aceitação por parte da escola de
avaliar-se a si mesma. Por outro lado, torna-se necessário introduzir um

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52252



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    253

elemento de hetero-avaliação no programa, para que todas as instâncias
sociais tomem conhecimento, participem do projeto de avaliação e mais
que isto, fiscalizem a aplicação das verbas destinadas ao programa, que
muitas vezes são controladas pelas prefeituras nem sempre honestas. Por
isso defendemos a constituição de um conselho comunitário nos municípios
onde o programa está implantado, constituído por pessoas idôneas e eleitas
democraticamente, sem injunções políticas,  para controlarem e fiscalizarem
a implementação das políticas públicas de educação naqueles locais. Não
basta que os governos expliquem como gastam o dinheiro, mas devem
justificar esses gastos através de bons resultados.

Conforme comenta MacDonald (1976 apud SANTOS, 1999, p. 23) “o
controle democrático da educação deve converter o processo avaliador  num
serviço de informação à comunidade sobre as características do programa
educativo”.

No  estudo realizado, o aspecto mais comprometedor é o despreparo
dos docentes que, apenas com a escolaridade média, negam tudo que
teoricamente está aportado nas diretrizes curriculares nacionais para a
educação de jovens e adultos.

Sabemos que a situação do analfabetismo é grave neste País e que os
problemas da educação de jovens e adultos são de ordem política e só
podem ser resolvidos a longo prazo. Seguramente os nossos professores
não têm um juízo muito favorável sobre os processos de reforma da
educação. Acreditam nos processos colaborativos e numa  gestão mais
autônoma, porém resistem implicitamente às mudanças, conforme
detectado no nosso trabalho anterior de investigação.

Se pretendemos estimular o desenvolvimento profissional dos docentes
e agilizar os processos de mudanças, o que devemos fazer primeiro é, sem
dúvida, discutir uma nova concepção de formação do educador que
possibilite contemplar dimensões relacionadas com o papel político, social
e pedagógico dos professores nesta modalidade de ensino.

Defendemos a idéia de que o desenvolvimento profissional dos
educadores de jovens e adultos deve ser concebido como um processo
constante, ao longo da vida, que produzirá mudanças nas suas condutas,
na forma de pensar, valorizar e atuar no ensino.

Nos cursos de formação não basta introduzir os professores nas teorias
ou levá-los à apropriação do discurso pedagógico, pois a nossa experiência
mostra que eles continuam agindo como sempre. Nas salas que observamos,
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os professores continuam fazendo ditado de palavras, com aulas sem
planejamento, com uma pobreza de material muito grande, apesar dos
cursos de capacitação que freqüentaram e sobre os quais opinam
positivamente. Ficou patente que as metodologias utilizadas pelos cursos
não instrumentalizam o professor para melhorar a qualidade do ensino
nem tampouco  operacionalizam o seu saber-fazer. Na verdade, os cursos
promovidos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia10 são de
excelente qualidade, mas se constituem de certa maneira, em pacotes de
informação, como opinaram algumas professoras das cidades investigadas:
“muita teoria e pouca prática”.

Para se ter uma atuação coerente com a concepção construtivista e
dialética da aprendizagem precisamos encontrar um caminho para alterar
essa prática dos formadores. Uma das primeiras coisas a fazer é estabelecer
um vínculo de confiança com a comunidade e com o professorado que vai
receber a proposta. Isso exige reuniões e conversas para submeter a proposta
aos docentes, utilizando uma metodologia onde os meios multimidiáticos
participem.

Não temos dúvidas de que esse novo tempo  exige mudanças e ações a
curto prazo e, neste particular, o papel da universidade pode e deve ser
relevante. Como ficou evidenciado na pesquisa, o nosso professor de jovens
e adultos precisa ganhar muito mais e ter condições de trabalho adequadas.
Assim, salário e valorização andam de mãos dadas. Essa premissa parece
ser ignorada, na prática, pelos governos e a despeito da nova LDB exultar
num dos seus capítulos a valorização dos profissionais em educação.

É necessário que a sociedade tome consciência de que o professor é um
profissional indispensável, e que precisa ter um nível de qualificação superior
ao exigido no passado. Se a sociedade exige uma escola de qualidade vai
ter que assumir que isso requer também um professor preparado, com um
perfil diferente do que vinha sendo proposto e também com um salário
diferenciado. A luta não é somente da categoria, mas de toda uma sociedade
que não pode prescindir de uma educação de qualidade (WEISZ, 2002).

10 Os cursos se referem ao período da pesquisa, de 2002 a 2006, governo Paulo Souto.
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