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Resumo

Num mundo que se diz globalizado, a educação é fator prioritário para estabelecer uma com-
petitividade mais justa.Em um momento sócio, político e econômico de permanentes mudanças, a
transformação cultural é essencial. Este trabalho enfoca a história recente da educação, a divisão
de trabalho e a revolução tecnológica. É ainda fonte de discussão a educação formal de jovens e
adultos que se preparam para o mercado de trabalho, com a ajuda de profissionais que saem de
uma formação deficiente para enfrentar os avanços tecnológicos. Alguns enganos e distorções afe-
tam diretamente os resultados da aprendizagem, criando um diferencial ainda maior nas forças de
trabalho e conseqüentemente nos resultados organizacionais. As organizações preocupadas com os
resultados buscam a gestão do capital intelectual e aprendem, aos poucos, a lidar com as diversida-
des e a administrar  talentos. Tentam se reavaliar, reavaliar pessoas, processos, relacionamentos,
posturas, etc. A busca permanente pela perenidade organizacional surge da necessidade de sobre-
vivência, e os argumentos transformam-se aos poucos, transformando a cultura e transcendendo os
referenciais empresariais do passado.

Palavras Chave: Educação de Jovens e Adultos, Reeducação, Andragogia, Conhecimento, Cidadania.

Apresentação

Em decorrência do consenso de que a viabilidade das mudanças em curso depende de ações
conscientes, da preparação de novos perfis profissionais para o mercado, e que isto só é possível por
meio de novas técnicas, a educação e a reeducação de adultos, para a adaptação a este novo contexto
se faz necessária. Só que não basta vontade, há que se ter técnica.

Não é mais possível tentar levar o adulto e o adolescente de volta à escola ou ao estudo, utilizan-
do-se técnicas arcaicas, desconsiderando-se a história de vida dos alunos/participantes.

A preocupação com a metodologia, aprofundando a Pedagogia e entrando na Andragogia,  deve
ser o aspecto central da motivação e obtenção de resultados palpáveis, com retornos diretos e  mais
imediatos para os participantes.

Nesta perspectiva pretendo, com este trabalho, rediscutir o perfil e o papel do  Professor/Instru-
tor  no contexto que se apresenta, assim como suas dificuldades pessoais e profissionais, focando a
importância da Andragogia.

Este trabalho será dividido em capítulos onde pretendo, baseada em pesquisas bibliográficas e
experiências pessoais, de observação, apresentar uma reflexão sobre os aspectos da educação de
adultos, abordando pontos que considero relevantes para o assunto.

Este trabalho não virá levantar bandeiras polêmicas, apenas questiona estruturas vigentes e pro-
cura respaldar-se em questões mais consistentes no que se refere à aprendizagem dos adultos.

Pretende-se contribuir para a criação de cursos, eventos e grupos de estudo que possam colabo-
rar com os educadores que pretendam atuar de forma consciente na busca de melhor efetividade na
educação de adultos e contribuir com a Empresa o Senai-DR-ES, na elaboração de programas mais
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adequados ao desenvolvimento dos profissionais
que atuam diretamente na educação de adultos e
adolescentes.

Finalmente, não se pretende ser conclusivo
neste estudo, porém espera-se poder clarear os
matizes deste problema educacional, que não é
só brasileiro, mas mundial.

Introdução

Existe uma grande preocupação quanto aos
procedimentos utilizados na educação de adul-
tos. Nota-se que os adultos são tratados, com
muita freqüência, como crianças retardadas (no
sentido puro da palavra), e a educação e a for-
mação escolar destes indivíduos é despejada em
suas cabeças como se fossem “tábuas rasas”, onde
o professor é o dono da verdade.

Exagero? Exagero ou não, ainda por este país,
os professores não estão preparados para lidar
com situações reais de aprendizagem a partir da
cultura dos alunos. Tendem a repassar e reforçar
a própria cultura ou aquela que por alienação
assumem como suas.

Verdadeiros massacres são cometidos visan-
do ao bem-estar e à educação formal. Histórias
de vida são descartadas e experiências refutadas
em nome das “ciências”. Existe uma enorme dis-
sociação entre a teoria e a prática.

A busca permanente de uma escola, verda-
deiramente, para o povo deve ser a bandeira dos
professores que são ou querem ser educadores
que acreditam que o homem é a sua essência e
não a do outro. Que é possível e passível de mu-
dança de toda esta estrutura que se mascara de
generosa, mas que apenas reforça a cultura dos
dominantes.

Muito se tem discutido a respeito da forma-
tação da educação e pouco se tem feito por aque-
les que a conduzirão – os educadores.

A política educacional tem-se modificado te-
oricamente, mas na prática ainda deixa muitas
aberturas, perguntas sem respostas, onde o edu-
cador esbarra durante a sua atuação.

Inicialmente, realizar-se-á uma reflexão com
um breve histórico da educação no Brasil. Após
isso, será feito um  delineamento de uma escola,
realmente, para o povo, educação de jovens e
adultos (correntes e tendências), a formação do
educador e a implicação de tudo isto na nossa
sociedade.

Espera-se com isto alertar a comunidade edu-
cacional para as possibilidades de novas perfor-
mances na atuação, visando uma educação ple-
na e real.

Educação X Política
História recente da
Educação no Brasil

Conhecer a história será de grande valor
para o entendimento de boa parte das difi-
culdades para a educação de adultos e ado-
lescentes. Poderá ainda, reavivar nossas me-
mórias para as influências políticas e sociais
da história de nossa educação.

Situar a educação como política social do
Estado capitalista significa admitir que os sis-
temas educacionais, no mundo capitalista con-
temporâneo, respondem de modo específico
às necessidades de valorização do capital, ao
mesmo tempo em que se  consubs tanc iam
numa demanda popular efetiva de acesso ao
saber socialmente produzido.

A indústria substitui a relação social traba-
lho-arte pela relação social trabalho-ciência.

O século XX já se inicia com a necessidade
de requalificação da força de trabalho.

Os novos padrões de sociabilidade huma-
na requerem, por sua vez, um novo espaço so-
cial de aprendizagem profissional e cultural, e
a escola, uma vez refuncionalizada, apresenta-
se como locus privilegiado para conformar es-
ses homens de novo tipo.

O entrelaçamento entre ciência/trabalho e
entre ciência/vida cria, portanto, a necessidade
de uma escola de cultura, mas de uma cultura
nova e diferente, ligada à vida produtiva.

O processo de industrialização nos seus es-
tágios iniciais, quando a valorização do capi-
tal apresentava ainda, como elemento propul-
sor, a superexploração da força de trabalho, já
requeria uma nova escolaridade, mas apenas
para um grupo seleto de trabalhadores. O do-
mínio do conhecimento científico restringia-se
aos criadores de máquinas e a alguns técnicos
especializados na sua implantação e manuten-
ção. A industrialização nascente exigia pouco
da escola, enquanto instrumento de veiculação
do saber científico que, ainda, não vinha se
constituindo em elemento essencial da socia-
bilidade urbana.

A organização científica do trabalho – Taylo-
rismo e Fordismo – vai se materializando de for-
ma crescente nas práticas sociais diretamente pro-
dutivas, bem como nas superestruturas jurídico-
políticas e ideológicas. Esse movimento é acom-
panhado pelo aumento paralelo da demanda de
ampliação  das atividades educacionais.

A complexidade da divisão social do trabalho
exige, pois, não só a expansão da escolaridade mí-
nima, para além do nível fundamental de ensino,
mas também a multiplicação dos campos de saber
a serem aprofundados. Multiplicam-se consequen-
temente os centros de pesquisa e de difusão cientí-
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fica, ampliando sua abrangência para um conjunto
maior da população. A escola socializa-se, progres-
sivamente, redefinindo ao mesmo tempo suas fun-
ções tradicionais ideológicas e socializadoras, pas-
sando a ter como finalidade principal a formação
técnica e comportamental de um novo tipo huma-
no capaz de decifrar os novos  códigos culturais de
uma civilização técnico-científica.

Nesse contexto, exige-se a organização de um
sistema educacional unitário que possa preparar,
desde o pré-escolar até os níveis mais elevados da
hierarquia escolar, homens capazes de difundir e
produzir o conhecimento científico e tecnológico
necessário à nova relação social do trabalho.

Ao redefinir suas funções tradicionais ideoló-
gicas e socializadoras, a nova escola passa a apre-
sentar como finalidade principal a formação técni-
ca e comportamental daquele novo tipo humano
capaz de decifrar e produzir os  códigos culturais
de uma civilização urbano-industrial que tem na
crescente racionalização das relações sociais de
produção – indissociabilidade entre teoria e práti-
ca – seu elemento-chave.

A automação flexível vem exigindo do traba-
lhador a polivalência – uma nova síntese entre te-
oria e prática.

O conformismo científico, lembrado por
Gramsci (1988), traduz uma adaptação do ho-
mem moderno ao entrelaçamento entre ciência
e trabalho, e não uma submissão a priori  aos
desígnios do capital.

A escola, como instrumento do conformismo
científico-tecnológico, expressão contemporânea da
sociabilidade humana, ao mesmo tempo em que vei-
cula ideologias reprodutoras das relações sociais do-
minantes, veicula também ideologias antagônicas
e contraditórias. Nesse sentido, pode-se afirmar que
a escola é, ao mesmo tempo, reprodutora das rela-
ções sociais de produção capitalista e espaço de luta
de classes para superar estas relações.

Em linhas gerais, o ritmo e a natureza do de-
senvolvimento do sistema educacional brasileiro se-
guem as mesmos determinações do conjunto das
formações sociais capitalistas  contemporâneas.

A importância da ciência e da tecnologia, a he-
terogeneidade estrutural da nossa organização eco-
nômica, características de um capitalismo associa-
do e dependente, se configuram como fatores inibi-
dores das demandas de saber científico veiculado
pelo aparato escolar.

Mas não somente ao  capital interessou a ex-
pansão e a refuncionalização do aparato  educacio-
nal. A modernização capitalista impôs, especialmen-
te aos trabalhadores urbanos, a necessidade de com-
preensão dos instrumentos imprescindíveis à utili-
zação de novo código  cultural, que se traduz, con-
cretamente, no conteúdo das ocupações de novos
postos de trabalho e na participação efetiva em ins-
tituições sócio-políticas emergidas da sociedade de
corte urbano-industrial, transformadas, por sua vez,
em demandas educacionais.

Os anos 80, ao se anunciarem, depararam com
uma sociedade bastante modificada. A população
brasileira conteve seu ritmo de crescimento, apre-
sentando tendência a uma estabilidade, com base
em níveis mais baixos de fecundidade e de mortali-
dade, que trouxe, como conseqüência, o início do
processo de transformação na estrutura da popula-
ção, com redução relativa dos segmentos mais jo-
vens e aumento considerável do número de idosos,
fazendo acrescentar à problemática social mais um
termo – a terceira idade. As famílias reduziram o seu
tamanho e cresceu o número de mulheres “chefes
de família”, que passaram a competir progressiva-
mente no mercado de trabalho com os homens – os
chefes tradicionais - tendo as mesmas motivações.

Com a nova revolução tecnológica, com o au-
mento da automação e flexibilização do trabalho,
é premente uma redefinição dos seus sistemas
educacionais, entre nós, pois este novo patamar
de inserção científica na produção estará a exigir
da escola, como espaço privilegiado de difusão
científica e tecnológica, a redefinição de suas
metas e de suas práticas.

O sentido de abrangência das políticas educa-
cionais da próxima década será também determi-
nado pelo estágio de socialização da participação
política no País.

A introdução de novas tecnologias na produ-
ção, além de vir exigindo novas demandas de qua-
lificação da força de trabalho, vem também provo-
cando desemprego de um contingente expressivo
de trabalhadores, particularmente daqueles que
executam tarefas mais simples na hierarquia ocu-
pacional.

As transformações recentes na estrutura socie-
tal, caracterizadas pelas mudanças na estrutura e
na dinâmica populacionais, fizeram brotar propos-
tas distintas de organização social e, consequente-
mente, de organização do nosso sistema educacio-
nal, que passaram a disputar, ao longo da década, a
hegemonia na sociedade.

Em 1942, o Senai foi criado objetivando pre-
parar os trabalhadores para a indústria em expan-
são, carente de mão-de-obra qualificada. Com a
evolução tecnológica, muitas iniciativas foram ado-
tadas para a “adaptação” do trabalhador às novas
conjunturas, inclusive o Senai passou por várias
mudanças visando ajustar sua estrutura para novas
demandas.

Enfim, fica claro que na educação brasileira as
influências políticas, sociais e econômicas foram, e
são até hoje, obstáculos para uma educação livre
de manipulações.
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Situando a Educação de
Jovens e Adultos

No Brasil e em outras áreas da América Latina,
a Educação de Adultos viveu um processo de ama-
durecimento que veio transformando a compreen-
são que dela tínhamos poucos anos atrás. A educa-
ção de adultos é melhor percebida quando a situa-
mos hoje como Educação Popular.

O conceito de Educação de Adultos vai se mo-
vendo na direção do de Educação Popular, na me-
dida em que a realidade começa a fazer algumas
exigências à sensibilidade e à competência científi-
ca dos educadores. Uma destas exigências tem a
ver com a compreensão crítica dos educadores do
que vem ocorrendo na cotidianidade do meio po-
pular. Não é possível a educadores pensar apenas
os procedimentos didáticos e os conteúdos a serem
ensinados aos grupos populares. Os próprios con-
teúdos a serem ensinados não podem ser totalmen-
te estranhos àquela cotidianidade. O que acontece,
no meio popular, nas periferias das cidades, nos
campos – trabalhadores urbanos e rurais reunindo-
se para rezar ou para discutir seus direitos – nada
pode escapar à curiosidade arguta dos educadores
envolvidos na prática da Educação Popular.

A Educação de Adultos, virando Educação Po-
pular, tornou-se mais abrangente. Certos programas
como alfabetização, educação de base em profissi-
onalização ou em saúde primária são apenas uma
parte do trabalho mais amplo que se sugere quan-
do se fala em Educação Popular.

Respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvi-
das, os medos, os desejos dos educandos, crianças,
jovens ou adultos, os educadores populares têm ne-
les um ponto de partida para a sua ação.

Assim compreendida e posta em prática, a Edu-
cação Popular pode ser socialmente percebida como
facilitadora da compreensão científica que grupos
e movimentos podem e devem ter acerca de suas
experiências.

É preciso mesmo brigar contra certos discursos
pós-modernamente reacionários, com ares triunfan-
tes, que decretam a morte dos sonhos e defendem
um pragmatismo oportunista e negador da utopia.

É possível vida sem sonho, mas não existência
humana e história sem sonho.

A dimensão global da Educação Popular con-
tribui ainda para que a compreensão geral do ser
humano em torno de si, como ser social, seja me-
nos monolítica e mais pluralista, seja menos unidi-
recionada e mais aberta à discussão democrática
de pressuposições básicas da existência.

Durante os últimos anos, muitos estudos e ex-
periências práticas sobre a contribuição dos movi-
mentos sociais para a formulação de políticas pú-
blicas de educação popular têm sido realizadas no
Brasil. Como afirma Torres (1982), os movimentos
populares são freqüentemente definidos, no Brasil,

como organizações de base, lutando pela extensão
da educação para todos e especialmente pela alfa-
betização e pela educação de adultos.

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para
superar suas condições precárias de vida (moradia,
saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) que
estão na raiz do problema do analfabetismo. O de-
semprego, os baixos salários e as péssimas condi-
ções de vida comprometem o processo de alfabeti-
zação dos jovens e dos adultos. Tomando como pa-
râmetro a relação entre Estado e Educação Popular,
podemos dividir a educação de adultos, como con-
cepção particular da Educação Popular, em duas
grandes tendências teórico-práticas:

1º A tendência que poderíamos chamar de ma-
niqueísta. Essa tendência não admite o Estado como
parceiro da Educação Popular. Opõe mecanicamen-
te Estado e sociedade civil, o oficial e o alternativo,
etc. Para essa tendência, o Estado visa sempre à ma-
nipulação e à cooptação, ao passo que a educação
popular visa sempre à participação e à emancipa-
ção. Por isso elas seriam inconciliáveis.

2º A tendência integracionalista que propõe a
colaboração entre Estado, Igreja, empresariado, soci-
edade civil etc. Essa tendência divide-se em duas ver-
tentes. A vertente que defende a simples extensão da
escola das elites para toda a população (Paiva, 1970)
e outra que defende uma nova qualidade  da escola
pública, com caráter popular (Duarte, 1992).

Há muitos anos que a Andragogia (Furter, 1974)
nos tem ensinado que a realidade do adulto é dife-
rente da realidade da criança, mas ainda não incor-
poramos esse princípio nas nossas metodologias.
Por isso é que se tem sérios problemas de concep-
ção pedagógica e metodológica.

De acordo com Gadotti (1995), atacar as cau-
sas  e não os sintomas tem sido o argumento, apa-
rentemente legítimo, de quantos se colocam na de-
fesa da erradicação do analfabetismo pela concen-
tração de recursos e esforços  no ensino elementar.

Se os objetivos da escolarização ampliada não
responde aos interesses da “consciência para si” das
camadas populares ela deveria ser colocada em de-
bate. O que se assiste hoje é a uma inflexão dos
movimentos comunitários de educação popular, re-
tomando a importância da escola pública, geralmen-
te subestimada nas décadas anteriores, como solu-
ção para este tipo de educação e não classificada
como instituição de educação popular.

Formação do Educador

Professor-instrutor qualquer um pode ser, dado
que é possível ensinar relativamente com o que se
sabe; mas professor/educador nem todos podem ser,
uma vez que só se educa o que se é!

Em síntese, parecem pequenos e frágeis os om-
bros do professor, face às dimensões, ao peso e à
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complexidade do fardo a suportar: tirocínio políti-
co, capacidade gerencial e competência pedagógi-
ca – agravada com a responsabilidade educativa.

Sem considerar as distorções introduzidas por
contextos adversos e abstraindo as decorrentes de
sua inserção mais ampla na tessitura social, as fun-
ções precípuas do professor podem ser, sintetica-
mente, situados em quatro campos, a saber:

•Conhecimento;
•Didática;
•Relacionamento e
•Avaliação.
Concepções educacionais e suas implicações

na relação pedagógica

Nunca é demais relembrar que problemas de
disciplina, na maioria das vezes, resultam de con-
cepções autoritárias de relacionamento ou são co-
rolários de procedimentos didático-pedagógicos
equivocados. Não se deve chegar ao extremo de
dizer que não existem problemas de disciplina, mas
apenas de didática, mas não se pode ignorar a co-
nexão íntima entre esses campos.

Profissionais da Educação
Ensino-Aprendizagem

O caminho que foi percorrido, até aqui, esteve
pouco marcado pela preocupação com a educação,
como tarefa profissional. A preocupação maior foi
mostrar como o processo educativo revela-se na to-
talidade da vida humana. Toda ela é um grande pro-
cesso de educação. É, pois, a vida que produz as
características do ser humano, ou melhor ainda, é
determinado pelo processo de vida, historicamente
situado no tempo e no espaço, são as variadas cultu-
ras, que produzem variados tipos de seres humanos.

Muitos professores consideram sobrecarga in-

devida a assumção de outras funções que não as
pedagógicas, significando até mesmo uma explora-
ção de seu trabalho. No entanto, compete ao corpo
docente formatar políticas, a partir das diretrizes
educacionais socialmente sancionadas de distribui-
ção e alocação de recursos, identificar os insumos
básicos para o desenvolvimento do trabalho peda-
gógico de qualidade, resgatar a dignidade e o sta-

tus da profissão.
Essa é uma profissão difícil em no Brasil: exige

segurança, tranqüilidade, equilíbrio, competência,
compromisso e... é mal paga e pouco reconhecida
socialmente. Exige-se liderança, disciplina, concen-
tração, solidariedade e desprendimento, pois pro-
fessor só se realiza quando o discípulo o supera.
Exige que o professor disciplina, concentração de
outrem, sem, porém, perdermos a ternura. É uma
missão quase impossível...

Porém, nenhuma outra pode superá-la na po-
tencialidade de realizar a plenitude da felicidade
humana, porque ela nos lança na aventura do espí-
rito – e sempre acompanhados.

Enganos e Distorções da
Educação

Buscando identificar a fonte dos enganos e dis-
torções da educação, localizei vários textos que con-
templam este tema. Alguns alienados e alienantes e
outros tendo uma visão mais crítica. Mas, após al-
gumas leituras, pode-se encontrar em Teles (2003),
uma abordagem consistente, escrita de forma bri-
lhante a qual é reproduzida abaixo:

1 – O professor que não ensina

A teoria rogeriana de colocar o professor como
“facilitador da aprendizagem” deu origem a uma
distorção seríssima: os professores passaram a
agir como meros distribuidores de tarefas.
Professor ensina sim! Esta é a verdadeira chaga
do magistério, pois implica ter uma boa cultura
geral e um bom domínio de conhecimentos es-
pecíficos. Exige esforço, estudo, pesquisa, reci-
clagem constante, horas e horas de preparação
de aulas e correção de trabalhos.
O magistério é uma tarefa árdua que toma, pra-
ticamente, conta da vida daquele que o exerce
com seriedade...
Assim, o professor moderno, desvalorizado,
desiludido com tudo, acomodado, resolveu não
mais ensinar, usando como “desculpa”a idéia
de que “ninguém ensina nada a ninguém”.
O professor pode e deve ensinar, isto é neces-
sário e indispensável. É importante promover a
recuperação do professor: aquele que ensina
sem metáforas, isto é, não apenas no sentido
figurado. Prepara-se constantemente e conhece
bem o seu aluno. Aquele que, consciente de sua
competência profissional, tem direito sagrado
de reivindicar condições humanas de trabalho,
prestígio, status, reconhecimento e salários con-
dignos.

CAMPOS CONCEPÇÕES

Autoritária

Informação
EnsinoLeis
científicas
Conteúdo

Professor ativo
Aluno passivo

Unidade/
programa

Controle
Imposição

Insegurança
Hierarquia
Consenso

Classificatória
Periódica

Quantitativa

Democrática

Formação
Ensino/Aprend.

Processos
Objetivos

Professor ativo
Aluno ativo
Unidade/
Didática

Persuasão
Negociação
Segurança

Competência
Conflito

Diagnóstica
Permanente
Qualitativa

Anárquica

Omissão
Aprendizagem
Espontaneísmo

Desejos

Professor
Passivo

Aluno ativo

Permissividade
Confusão

Indiferença
Anarquia
Dissenso

Formativa
Pós-Escolar
Qualitativa

Conhecimento

Didática

Relacionamento

Avaliação

Fonte: Educação de Jovens e Adultos
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Educação libertadora não é apagar a figura do
professor ou desfigurar o ensino: e sim colocar
o professor e o aluno numa relação interpesso-
al. São dois seres humanos que crescem juntos,
sendo que o primeiro tem maiores conhecimen-
tos, maiores experiências e deve ser tecnicamen-
te preparado para exercer a sua função.

2 – O professor como “proprietário pedagógico”.

Ensinar implica humildade. Nenhum de nós é
uma enciclopédia e detém todo o saber. Mes-
mo em nossa área, nosso conhecimento, por
mais estudiosos que sejamos, nunca pode ser
completo.
Assim, esta posição de “donos de saber” é sim-
plesmente ridícula. Somos eternos aprendizes
em tudo e é preciso que os alunos também
aprendam esta verdade, antes de mais nada.
Quem é verdadeiramente inteligente e tem com-
preensão da realidade, sempre é assaltado por
dúvidas, está sempre insatisfeito e disposto a
novamente interrogar. O educador deve sem-
pre questionar o seu saber, pois este é sempre
uma busca e não uma posse.

3 – A ênfase sobre o cognitivo

Temos que atender ao apelo da vida não ape-
nas com o cérebro e o raciocínio, mas com todo
o nosso ser. As emoções são muito importantes
e eu acredito que se elas tivessem livre expan-
são, o intelecto haveria de desenvolver-se bem
e plenamente.
O coração sente, os olhos vêem, os ouvidos
ouvem, etc.: tudo isto tem que ser trabalhado
pela educação. Quem desenvolve apenas a ra-
cionalidade arrisca-se a se tornar um esquizói-
de (pessoa dividida, com tendências patológi-
cas, doentias). É preciso lembrar-se de que as
matérias intelectuais são dificilmente compre-
endidas, quando não têm relação com as ne-
cessidades e a vida do aluno.

4 – A ênfase sobre os métodos e  técnicas

É ótimo que o professor domine todos os mais
modernos métodos e técnicas de ensino e que
a tecnologia lhe forneça todo o material audio-
visual necessário e importante para promover
uma aprendizagem mais eficiente.
Entretanto, mais uma vez é necessário chamar
a atenção para o fato de que a ênfase sobre este
ponto pode levar o educador a perder as prin-
cipais diretrizes e os principais objetivos do pro-
cesso educacional.
O educando, uma pessoa inteira, com sentimen-
tos, idéias, conflitos, etc.: este é o centro de todo
o processo. Qualquer método ou técnica que
abandone esta preocupação, serão inócuos e,
talvez, até perniciosos.

5 - Consciência crítica

Há anos ouve-se falar que é necessário promo-
ver a consciência crítica do educando. Tudo isso
porém, não tem sentido senão “balela”, já que
o verticalismo continua sendo a tônica na edu-
cação.
Em primeiro lugar, o que é consciência crítica?
É aquela livre dos perigos da manipulação, da
massificação e da fanatização; que tem profun-
didade de interpretação da realidade, onde ex-
plicações mágicas cedem lugar às  explicações
de caráter científico, evitando, assim deforma-
ções na análise e interpretação da realidade so-
cial, como querem as classes dominantes.

Consciência crítica é aquela que já se libertou
de qualquer tipo de manipulação, seja do pro-
fessor, dos pais, ou da própria sociedade. Ela é
aberta, sempre pronta a revisões contínuas e
permite ao Homem ser participante da História
e não um mero espectador.

6 – Os limites

Muita gente compreende educação libertadora
como simplesmente permitir que as crianças e
os adolescentes façam o que lhes aprouver. Nós
vivemos em sociedade e não encontramos, ain-
da, outra forma melhor para se viver. E, nos gru-
pos, haverá sempre um momento em que os
interesses haverão de se chocar. Por isto, ne-
cessitamos de regras para orientarem a nossa
vida comunitária e estas regras são os limites
necessários.
Se entretanto, o indivíduo não aprende este prin-
cípio desde cedo, não será um “anarquista”, no
sentido político do termo, mas um sociopata,
indivíduo sem consciência moral, egoísta, sem
escrúpulos de qualquer ordem.
Desde que a criança começa a trocar os primei-
ros passos e tomar consciência de si, tem que
ir, aos poucos, num processo amoroso e gentil,
introjetando os limites, aprendendo que os seus
direitos  só vão até onde começa o do outro.

7 – Mitos e Lendas

Durante todo o nosso processo educacional,
uma série de mentiras são inculcadas em nós.
Falam-nos do bem e do mal como entidades
absolutas, dividindo a humanidade em dois
grandes grupos. Ao crescer, descobrimos que o
bem e o mal são conceitos, ninguém é comple-
tamente bom ou mal.
Mostram-nos  o homem como um ser racional,
para, mais tarde, percebemos que ele é, acima
de tudo, emocional. E este aspecto fundamen-
tal, como acabei de insistir, é, infelizmente, es-
quecido em todo o processo da educação, de-
senvolvendo seres mutilados.
Colocam a religião como condição para a fe-
licidade, a bondade, a evolução  e a salvação
do homem e, quando adultos, deparamo-nos
com tantos religiosos neuróticos, infantis, fa-
náticos, sem nenhuma espiritualidade, e com
pessoas bondosas, justas e fraternas, que nun-
ca  precisaram de uma religião institucionali-
zada para sê-lo.
Colocam para nós a supremacia da verdade, da
justiça, da fraternidade e da igualdade e depa-
ramo-nos com o mundo dos adultos feito de
mentiras, injustiças, hipocrisias, desunião, de-
sigualdades e competição.
Falam-nos de liberdade e democracia e ensi-
nam-nos, desde a mais remota infância, a li-
ção da opressão, da tirania e do autoritarismo.
Procuram mostrar a família unicamente como
algo bom e sagrado, maravilhoso e indispen-
sável, o relicário dos bons sentimentos. No
entanto, sabemos que ela é, também, palco
de conflitos, dramas, ódios e ciúmes incon-
fessáveis.
Seria cansativo demais continuar enumerando
os mitos e lendas  do nosso processo educacio-
nal. O importante é frisar como é doloroso des-
cobri-los, paulatinamente, e como é dispendio-
so, em termos emocionais, ter que fazer duas
aprendizagens diferentes.
Por que não educar os indivíduos mostrando-
lhes o mundo, a vida e o homem tais como são,
ensinando-lhes a aceitá-los e amá-los desta for-
ma? Só quando houver aceitação e amor, pode-
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remos esperar transformação.

8 – Os sentimentos negativos

A vergonha e a culpa são alguns sentimentos
mais negativos que a educação faz nascer em
nós. Aprendemos a ter vergonha do nosso cor-
po, das nossas emoções, das nossas necessida-
des, das nossas incapacidades em algumas áre-
as e ... até de ter vergonha e culpa...
Os sentimentos de culpa e vergonha geram o
medo e este, por sua vez, gera a hostilidade, a
hipocrisia e o imobilismo.
Vergonha, medo, culpa e sentimento de inferi-
oridade estão profundamente interligados. E
todos eles provêm de uma única fonte:  uma
educação  mentirosa, que cria  para o homem
parâmetros de moralidade impossível, e que,
negando suas raízes, desenvolve nele polarida-
des. O homem é um todo, uma unidade, e todo
tipo de educação que, ao invés  de buscar  a
síntese integradora, torna-o  dividido, leva, fa-
talmente, a distúrbios psicológicos.
E o fato de sentir vergonha, de ter medo, de se
sentir inferior e incapaz, culpado e freado, faz
com que, desde muito cedo, o indivíduo traga
os músculos tensos,  o que  o impede, inclusi-
ve, de respirar corretamente. À medida  que a
vida avança, e quanto mais a pessoa é domina-
da pela estrutura, mais cresce a tensão e mais
superficial se torna a  respiração, oxigenando,
cada vez menos, o seu sangue  e tornando-o
exposto às doenças.
Além de tudo isso, numa atmosfera sustentada
por esses  sentimentos, somente o ódio, a hos-
tilidade e a hipocrisia podem florescer. E os  no-
vos seres  que surgem, alimentados por estes
sentimentos negativos, vão continuar nos ou-
tros esta obra de destruição, pois estarão chei-
os de ressentimentos contra a própria vida.

Uma Escola para o Povo

É importante, antes de entrarmos na questão
da escola, definir alguns termos para que possamos
falar a mesma linguagem. É importante então sa-
bermos que:

•Pedagogia é a teoria e ciência da educação e
do ensino. Conjunto de doutrinas, princípios e
métodos de educação e instrução que tendem
a um objetivo prático. O estudo dos ideais de
educação, segundo uma determinada concep-
ção de vida, e dos meios (processos e técnicas)
mais eficientes para efetivar estes ideais.

•Didática é a técnica de dirigir e orientar a apren-
dizagem; técnica de ensino. O estudo desta téc-
nica.

•Adulto – que chegou ao uso da razão ou à ida-
de vigorosa. Diz-se de indivíduo a atingir ple-
na maturidade, expressa em termos de adequa-
da integração social e adequado controle das
funções intelectuais e emocionais.

Considerando estas definições, podemos per-
ceber o quanto é difícil conduzir grupos adultos na
aprendizagem  formal de conteúdos programáticos,

que muitas vezes são considerados totalmente des-
necessários pelos alunos, que não visualizam sua
aplicação imediata.

Aprendizagem de Adultos

Sobre a aprendizagem dos adultos, em espe-
cial, algumas considerações devem ser feitas:

1 Os adultos não aprendem do mesmo modo que
as crianças. A estrutura da sua personalidade
já está formada, como também seus hábitos já
foram adquiridos.  Portanto, a aprendizagem
do adulto apresenta características bem pecu-
liares e requer, por isso mesmo, técnicas e en-
foques diferentes;

2 Os educadores que trabalham com adultos de-
frontam-se com pessoas normalmente apreen-
sivas com a volta a uma situação de sala de
aula. Os adultos em situação de aprendizagem
questionam se algum  professor pode trazer-
lhes algo de útil e são muito sensíveis às pró-
prias deficiências e erros;

3 A tarefa do educador é ajudar  o aluno adulto a
perceber como novas técnicas e informações
podem ser mais válidas e úteis  que as anterio-
res. Não se pode, evidentemente, esperar mu-
danças violentas numa única sessão de apren-
dizagem;

4 Os adultos tendem a resistir e a refugar situa-
ções de aprendizagem nas quais sejam trata-
dos como crianças. Muitos duvidam da própria
habilidade para aprender e ficam cheios de re-
ceios com relação à aprendizagem.

5 O educador deve procurar compreender esses
sentimentos ambíguos e ser sensível para per-
ceber e aceitar uma gama tão variada de com-
portamentos;

6 O adulto pode estar preocupado com status;
7 As comparações feitas pelo professor sobre ren-

dimento dos participantes do grupo contribu-
em para reforçar as diferenças existentes, debi-
litam a autoconfiança e, consequentemente,
tendem a reduzir a motivação e a satisfação.

A educação de adultos deve levar em consi-
deração as experiências do indivíduo, porque elas
são parte da aprendizagem e do fundamento para
novas aprendizagens. Toda vez que se surpreende
numa situação em que sua vivência  não é utilizada
ou valorizada, o adulto acaba concluindo que não
é apenas sua experiência que está sendo despreza-
da, mas ele próprio.

O educador explora tais experiências nos de-
bates em sala de aula, tendo o cuidado de não se
colocar fora do grupo, como dono da verdade, e sim
como parte efetiva do mesmo, estando “aberto” para
participação junto com o grupo, tendo paciência e
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humildade para ouvir e até receber críticas.

Empresas que Aprendem,
Surpreendem

Diante de toda esta contextualização educa-
cional é premente que se reflita sobre aprendizado
e sobre gestão do conhecimento.

Profissionais que atuam nas empresas são fruto
desta discrepância educacional, arraigados numa cul-
tura arcaica de escolarização, onde ainda são limita-
das a criatividade, a intuição e a real aprendizagem.

Quando falamos de aprendizagem, estamos
falando de mudança de comportamento, de atitu-
de. Por isso é tão importante que se valorize a ges-
tão do conhecimento como limiar de uma nova era
nas organizações.

Lembrando que qualquer mudança é um pro-
cesso de interiorização do indivíduo, é preciso per-
ceber, entender, para que se sinta a necessidade,
que se decida, planeje, aja e mantenha em cons-
tante transformação e com isso o ambiente proces-
se as mudanças.

Este processo é pessoal, porém com influên-
cia macro-organizacional, e consequentemente pre-
cisa de adesão em todos os níveis.

Gestão do Conhecimento:
Além do Modismo

O conceito de gestão do conhecimento surgiu
no início da década de 90 e logo se espalhou. Tra-
ta-se da prática de agregar valor à informação e de
distribuí-la.

O tema central da gestão do conhecimento é
aproveitar os recursos que já existem na empresa,
para que as pessoas procurem, encontrem e empre-
guem as melhores práticas, em vez de tentar rein-
ventar a roda. As empresas normalmente escolhem
um ou mais dos seguintes caminhos para trabalhar
com a gestão do conhecimento:

•Captar, armazenar, recuperar e distribuir ativos
tangíveis de conhecimento, tais como patentes
ou direitos autorais

•Coletar, organizar e disseminar conhecimentos
intangíveis, tais como Know how e especiali-
zação profissional, experiência individual, so-
luções criativas, etc.

•Criar um ambiente de aprendizado interativo
no qual as pessoas transfiram prontamente o
conhecimento, internalizem-no e apliquem-no
para criar novos conhecimentos.

Para tornar-se uma empresa que gera conheci-
mento, a organização deve completar uma “espiral
do conhecimento”. O conhecimento deve ser arti-
culado e então internalizado para tornar-se parte da
base do conhecimento de cada indivíduo. A espiral
começa novamente depois de ter sido completada,
porém, em patamares cada vez mais elevados, am-
pliando assim a aplicação do conhecimento em
outras áreas da organização.

Se olharmos com atenção veremos que muitas
empresas que fracassam em suas iniciativas de ges-
tão do conhecimento não reconhecem a diferença
entre informação e conhecimento. A gestão do co-
nhecimento cuida de agregar valor às informações,
filtrando, resumindo e sintetizando as informações,
e, dessa forma, desenvolve um perfil de utilização
pessoal que ajuda a chegar ao tipo de informação
necessária para passar à ação.

Porém, a principal diferença entre as duas é o
aspecto humano.

Embora as empresas utilizem uma variedade de
abordagens, processos e tecnologias para compar-
tilhar o conhecimento através da organização, a ges-
tão do conhecimento trouxe benefícios tangíveis.

A abordagem de gestão do conhecimento da
empresa possui estrutura simples, com um ciclo de
processos de aprendizado “antes”, “durante” e
“após” qualquer evento. Quando os processos de
aprendizado resultam em lições empresariais, são
refinados e transformados em melhores práticas. Por
fim, tanto as lições genéricas como as específicas
são incorporadas aos “ativos” de conhecimento na
intranet da empresa.

Ao longo dos anos, o compartilhamento de co-
nhecimento tem sido o herói anônimo ao qual se
deve grande parte da melhoria do desempenho em-
presarial.

Mas existem problemas. Um dos principais na
gestão do conhecimento é a tendência das pessoas
a guardarem seus conhecimentos. Mesmo as que
não o fazem intencionalmente, podem simplesmen-
te não estar motivadas a mostrar o que sabem. Isso
ocorre particularmente quando se trata de conheci-
mentos tácitos, que não podem ser articulados fa-
cilmente.

A visão limitada é outro problema que pode
frustrar os esforços de gestão do conhecimento. Não
é que as pessoas não queiram compartilhar seus co-
nhecimentos, é que não sabem que pode haver al-
guém que precisa dessas informações, ou então não
sabem quem precisa delas. É preciso que a gerên-
cia facilite o processo.

O compartilhamento de conhecimentos só
ocorre quando os costumes sociais propiciam isso.
Algo que precisa ser incentivado.

Leva-se muito para entender algo, trate-se de
consumidores, de tecnologia ou de mercado. Se o
conhecimento é escasso, então há mais procura do
que oferta. As pessoas não deixam de compartilhar
porque são más ou oportunistas. Não compartilham,
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pois estão abarrotadas de pedidos. Não há um va-
lor no compartilhamento em si. Ninguém tem tem-
po de sobra.

Enfim, as pessoas não possuem “espaço” (cog-
nitivo, físico ou social) para realmente refletir com
os outros sobre o que sabem.

Re-educação Organizacional

Depois de tudo o que foi refletido, é hora de
repensarmos a reeducação organizacional.

O que estamos fazendo, com quem, como e
para quê?

As organizações do futuro não precisam de
mão-de-obra. Precisam de mãos e cabeças de obra.

Não há mais tempo para adestramentos. Nos-
so tempo de resposta ao mercado tem que ser rá-
pido e esta rapidez está atrelada ao nível de auto-
nomia das pessoas. Autonomia ligada ao conheci-
mento, à liberdade de ação e criatividade em bus-
ca de alternativas.

Como conseguir isto se ainda hoje muitas or-
ganizações reproduzem padrões sem nunca terem
ouvido as pessoas diretamente envolvidas? Se du-
rante anos a comunicação é truncada e o acesso à
informação ainda é fonte de poder?

O profissional de Recursos Humanos é hoje,
mais do que nunca, um agente de transformação
organizacional. Ele tem que mostrar que treinamen-
to e desenvolvimento são investimentos e não cus-
tos. Tem que garantir seu emprego e ao mesmo tem-
po romper barreiras e quebrar paradigmas dentro
de uma cultura conservadora e despreparada para
a nova visão empresarial. Deve preparar-se como
negociador de filosofia ganha-ganha e estabelecer
metas que possam conduzir pessoas a caminhos
modernos de gestão e equipe. Seu papel é estraté-
gico para o sucesso organizacional.

A perenidade das organizações está respalda-
da em seus empregados. Em seu nível de compro-
metimento e nos resultados práticos diante da so-
ciedade.

Nas organizações que tem futuro, o capital in-
telectual é mantido, os funcionários não são insubs-
tituíveis, mas são extremamente necessários. Todos
são importantes e sabem disso.

Quando falamos de re-educação das organiza-
ções, estamos falando de novos conceitos incuti-
dos nas organizações, não porque são modernos
(estão na moda), mas porque ajustam-se à realida-
de, vindo sustentar o negócio e seus funcionários
para que se mantenham vivos no mercado.

Re-educar uma organização é reavaliar a cultu-
ra, as pessoas, os relacionamentos, a comunicação
desde o mais humilde dos trabalhadores até seu con-
selho administrativo.

Talvez a pergunta agora seja a seguinte: Será
que os empresários estão preparados para assumir

suas dificuldades? Será que estão dispostos a reco-
nhecer que o que deu certo no passado, hoje pode
não dar mais? Estão dispostos a aceitar ajuda dos
funcionários “pobres mortais”?

As respostas a essas e muitas outras perguntas
talvez só venham muito tarde. Por isso é que tantas
empresas fecham enquanto tantas outras do mes-
mo ramo de atividade entram no mercado e cres-
cem, apesar das mudanças e apesar das crises eco-
nômicas, sociais e políticas.

Conclusão

O adulto e o jovem que voltam à situação de
aprendizagem porque não tiveram oportunidade
numa época própria, e que por motivo de sobrevi-
vência precisam retomar seus estudos, já se sentem
alijados do processo educacional  e precisam   de
um esforço muito grande para esta volta.

O papel do educador é fundamental para que
esses educandos se mantenham estimulados e mo-
tivados para esta  continuação. A dificuldade sur-
ge desde a falta de hábito em aprender, sob aspec-
to didático-pedagógico, até o cansaço por um dia
de trabalho (ou de procura de um trabalho) para a
maioria deles.

A preparação adequada do professor/educador
é um dos problemas mais sérios, mas creio que há
grandes possibilidades de tudo isso mudar.

O professor/educador livre de manipulações
culturais, deve estar disposto a mudar a própria re-
alidade para depois mudar sua postura.

Não há dúvida de que, no campo da educa-
ção, quer seja no Brasil ou mesmo em outros paí-
ses, é preciso encontrar os caminhos para se dar
um salto na qualidade do ensino.

É necessário destacar a necessidade de toda a
sociedade poder avaliar a Escola para que se tenha
elementos que permitam a atuação estratégica nos
pontos onde forem detectadas as falhas.

A revolução tem que envolver toda a comuni-
dade, num esforço coletivo.

O governo deve abrir espaços para a participa-
ção da sociedade organizada nas diversas áreas.

A eficácia na reconstrução do nosso sistema
educacional está diretamente  relacionada com a
capacidade de estabelecer com a comunidade ca-
nais sistemáticos de comunicação e intercâmbios.
O governo sozinho jamais conseguirá modificar esta
realidade.

Cabe às empresas exercerem seu papel, deixan-
do de descartar pessoas e estimulando a aprendiza-
gem como desenvolvimento pessoal e profissional.

Hoje vivemos não uma globalização, mas sim
uma internacionalização e não temos igualdade de
condições para a concorrência internacional.

Existem momentos da história de um povo ou
de uma nação onde certos valores são perdidos.
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Temos todo conhecimento da situação caótica
que abala o Brasil e o mundo, e devemos ter cons-
ciência da responsabilidade de cada um para aju-
dar a sair desta crise, trabalhando, primeiro, sobre
si mesmo, e, depois, sobre a sociedade.

Nunca houve uma época em que o destino do
homem estivesse tanto em suas próprias mãos. En-
sinar os educadores a aprender é o caminho. Preci-
samos de uma grande revolução para que haja uma
mudança de mentalidade. É preciso reconhecer que
os problemas humanos se baseiam na carência, e
as carências se solucionam com o conhecimento
profundo do ser.

Conhecimentos são resultados. É o somatório
da inter-relação pessoal e profissional, de valoriza-
ção (financeira ou não), de credibilidade e reconhe-
cimento. São valores apreendidos que possam cir-
cundar nas organizações como forma de elo, crian-
do comprometimento na busca de resultados, cres-
cimento e perenização de pessoas e das organiza-
ções.

Como diz Silveira, “A revolução educacional

haverá de começar com a revolução das mentes

que deverão abrir-se para uma realidade que se

escancara, dolorosamente, à nossa frente e que só

não é vista por aqueles que se fazem de avestru-

zes (colocando suas cabeças na areia): ou nos

transformamos e transformamos a sociedade ou

não haverá futuro para ninguém.”

Acredito que temos razão para viver, para
aprender, para descobrir, para sermos livres para
mudar e crescer. Isto já é o bastante para pensar em
uma nova educação e em empresas que visem o
lucro como conseqüência e não como causa.
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