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RESUMO: A proposta deste artigo é trazer alguns apontamentos acerca da Educação de Adultos no Estado
Novo, bem como as primeiras iniciativas para esta modalidade em âmbito nacional, que se estenderam de
fins da Era Vargas à eclosão do golpe militar. Para tanto utilizarei como aportes centrais os textos de Paiva
(2003), Arroyo (2006), Gadotti (2008), Freire (2008), dentre outros. Retoma-se, na Introdução, as reflexões
conceituais recentes neste campo, e, numa discussão subjacente, as matrizes ideo-políticas que balizaram as
ações e as “políticas públicas” para esta modalidade.
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to provide some notes about Adult Education in the “New State” as
well as the first steps towards this type nationwide, which extended from the end of the Vargas era to the
outbreak of the military coup. For this I will use the texts as central contributions of Paiva (2003), Arroyo
(2006), Gadotti (2008), Freire (2008), among others. Taken up in the Introduction, recent conceptual
reflections in this field, and an underlying thread, the ideo-political matrix that guided the actions and "public
policy" for this mode.
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INTRODUÇÃO

A proposta deste artigo é trazer alguns apontamentos acerca da Educação de Adultos no Estado Novo, bem
como as primeiras iniciativas para esta modalidade em âmbito nacional, que se estenderam de fins da Era
Vargas à eclosão do golpe militar. Para tanto utilizarei como aportes centrais os textos de Paiva, Arroyo,
Gadotti, Freire e outras obras de referência, relativas ao lapso temporal demarcado para a elaboração deste
ensaio. Retoma-se, aqui na Introdução, as reflexões conceituais recentes neste campo.

Como sabemos, a configuração recente de Educação de Jovens e Adultos dada pela LDB de 1996, nos diz que
a EJA é uma modalidade de ensino que tem por objetivo restaurar o direito à educação negada a uma parcela
da população de jovens e adultos durante a idade apropriada, oportunizando a eles igualdade de condições de
acesso e permanência na escola e a preparação articulada para o mundo do trabalho, bem como a
qualificação para uma educação permanente.
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Para a EJA, o componente desta modalidade é o jovem e o adulto trabalhador, empregado e desempregado,
em busca de melhor condição de vida. São sujeitos sociais e culturais, marginalizados no âmbito social e
econômico, privados do acesso à cultura e aos bens socialmente produzidos, evidenciando ainda mais os
contrastes e as desigualdades não só sociais e econômicas, mas também educacional, permitindo assim a
perpetuação de uma ideologia desumana, desigual e discriminatória que se baseia na exclusão e na
aparência.

Para que se priorize a Educação de Jovens e Adultos enquanto uma modalidade educacional inscrita no campo
do direito, faz-se necessário dar um salto qualitativo para superar o viés compensatório, cujos principais
fundamentos são a de recuperação de um tempo de escolaridade perdido no passado e a ideia de que o
tempo apropriado para o aprendizado é a infância e a adolescência. Nesta perspectiva, é preciso buscar uma
concepção mais abrangente, a chamada função qualificadora, que prima por uma educação permanente e
prioriza os aspectos inerentes ao tempo e espaço de aprendizagem, em que os sujeitos cognoscíveis e
cognoscentes elaboram processos de inter-relação com o mundo à sua volta, considerando que a juventude e
a fase adulta são também tempos de aprendizagens, cujas apreensões podem e devem ser estendidas para
toda a vida. Assim,

O adulto, para a EJA, não é o estudante universitário, o profissional qualificado que
freqüenta cursos de formação continuada ou de especialização, ou a pessoa adulta
interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas como artes, línguas
estrangeiras ou música, por exemplo. É o jovem, recentemente incorporado ao
território da antiga educação de adultos, não é aquele com uma história de
escolaridade regular, o vestibulando ou o aluno de cursos extracurriculares em
busca de enriquecimento pessoal. Não é também o adolescente no sentido
naturalizado de pertinência a uma etapa bio-psicológica da vida. (ARROYO, 2006, p.
26).

Os educandos da EJA são homens e mulheres, trabalhadores em sua essência, em busca de emprego e
renda; às vezes compreendem grupos geracionais inteiros que habitam a periferia das grandes cidades,
inchadas pelo êxodo rural das últimas décadas e pela migração interna dos pequenos municípios - geralmente
com poucas possibilidades de ocupação -, para as zonas estigmatizadas e abandonadas pelo poder público
dos médios e grandes centros, formatando o espectro de moradores urbanos das periferias, comunidades
carentes e vilas. São sujeitos sociais e culturais, marginalizados nas esferas socioeconômica e educacional,
com pouco acesso à cultura letrada e aos bens socialmente produzidos, geralmente ocupando postos de
trabalhos que exigem pouca qualificação e pagam baixos salários. Expressam as linhas da exclusão social,
mas são sujeitos inscritos no presente, formados pelas memórias que os constituem enquanto indivíduos
singulares.

Por serem historicamente expulsos do sistema de ensino, em razão das condições materiais de existência que
rebatem em suas vidas, quando do retorno à escola, exigem uma atenção metodológica especializada e o
respeito aos seus tempos e movimentos. As expectativas que depositam na aprendizagem, fruto do processo
de escolarização, são muitas e abarcam desde o anseio por melhorar de vida via ascensão social, até simples
ações, como ler a Bíblia ou identificar o ônibus exato para o seu trajeto. Enfim, são sujeitos de direitos,
trabalhadores que participam ativamente da vida socioeconômica do país, e contribuem para de sobrevivência
do grupo familiar ao qual pertencem.

A Educação Popular e a Educação de Adultos, neste emaranhado de buscas e sonhos, enfrentam o discurso
reacionário que defende um pragmatismo oportunista das classes dirigentes, e contribui para a compreensão
ontológica do ser humano, com vistas à discussão democrática dos postulados básicos da existência.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS: DO ESTADO NOVO AO GOLPE MILITAR
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Segundo Paiva (2003), a Educação de Adultos - EA começa a ter importância a partir dos idos de 1920,
embora ainda estivesse inserida no problema mais amplo da difusão do ensino elementar. A primeira vez que
há um desmembramento da Educação de Adultos da educação elementar data do levantamento educacional
estatístico de 1931, que incluiu o item “ensino supletivo”. As primeiras experiências com a EA foram feitas no
Distrito Federal e fez com que houvesse um despertar pelos problemas inerentes a tal modalidade em âmbito
nacional. A experiência do DF é assim revelada pela autora:

A reforma do Distrito Federal em 1928 havia cuidado da educação de adultos ao
reorganizar os cursos elementares noturnos e moralizar o seu funcionamento. Sob
nova designação (Cursos Populares Noturnos), tais cursos deveriam ministrar o
ensino primário elementar em 2 anos a adultos analfabetos, ensino técnico
elementar e cultura geral, sobretudo higiênica, por meio de projeções,
demonstrações práticas e palestras populares. Tal reforma que, no que concerne à
educação dos adultos, não logrou ser posta cabalmente em prática em virtude da
Revolução de 30, chegou a provocar um crescimento significativo das matrículas nos
cursos elementares noturnos (25% em 1929) em consequência da reorganização
inicial. (PAIVA, 2003, p. 197).

A perspectiva higienista estava presente neste contexto nas propostas da Associação Brasileira de Educação,
que tentava condensar os males do país na metáfora do brasileiro indolente e doente, e a perspectiva de
erradicação desses males por meio de uma ação condutora das elites imbuída de poderes demiúrgicos. O
discurso da ABE foi um discurso enfático que se sustentava na ênfase da questão sanitária como problema
educacional e a intervenção sanitária como saída. (CARVALHO, 1998).

No plano nacional, Anísio Teixeira, ao regressar dos Estados Unidos tenta terminar a Reforma de 1928. Em
razão dos grandes entraves sinalizados por Fernando de Azevedo, que segundo Paiva (2003) era a figura de
maior projeção e prestígio nos meios educacionais brasileiros, e criava dificuldades a qualquer ideia de
reformulação, Anísio Teixeira foca no Regulamento de 1928 e introduz algumas modificações, sendo que uma
delas atinge o ensino de adultos. Como fruto das incursões de Teixeira, surgem o Decreto nº 3.763/1932 que
deu vida aos cursos de continuação e aperfeiçoamento, com foco na educação profissional, e o Decreto nº
4.299/1933, que reformava o ensino elementar de adultos e dava outra modelagem aos cursos de
continuação e aperfeiçoamento. Já a Reforma da Instrução Pública encabeçada por Fernando de Azevedo é
transformada em Lei pela Câmara Municipal do Distrito Federal, e aqui, a perspectiva higienista está presente,
controlando hábitos de vida dos educandos. Desse modo,

Além de disciplinar a distribuição das escolas, Azevedo procurou, também, controlar
o corpo do educando. Fichas de natureza médica e dentária foram instituídas pela
Diretoria da Instrução Pública, com o objetivo de efetuar uma avaliação geral e
sistemática das condições de saúde. As fichas continham medidas antropométricas,
relatos de doenças anteriores, hábitos da criança e da família, antecedentes de
alcoolismo, tabagismo, sífilis, etc. Um serviço de inspeção médica visitava as escolas
do Distrito Federal, atualizando seu conteúdo. (VIDAL, 2001, p. 60)

Para a realização desses serviços de saúde, associado ao processo de reforma estrutural e ampliação do
número de escolas do Distrito Federal, a municipalidade gastou vultosos recursos[1]. Já os novos cursos no
campo da EJA, instituídos pelo Decreto nº 4.299/1933, entregues à gestão de Paschoal Lemme[2] não
puderam ser implementados imediatamente por falta de recursos. Por mais que entendamos que a
responsabilidade primeira do Estado para com a educação pública é com a obrigatoriedade da oferta dos
níveis elementares da educação básica, não podemos concordar que os demais níveis e modalidades devam
ficar em último plano ou fora da agenda. O caso da EJA é emblemático, a começar pelas constantes
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irregularidades em sua o oferta, a residualidade, o caráter de campanha de massa e, principalmente, a
ausência histórica de financiamento obrigatório, cuja superação deste último entrave data apenas do advento
do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
de Educação, instituído pela Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. A partir de 2007, pela primeira vez na
história na educação brasileira, a Educação de Jovens e Adultos passou a contar com financiamento direto
(Art. 10, XVI e XVII) com a garantia de 1,40% de todo o fundo, já a partir do primeiro ano de implementação
da Lei, sendo 0,70% para educação de jovens e adultos com avaliação no processo (Art. 36, XIV) e 0,70%
para a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio e fundamental, com
avaliação no processo, neste caso, os cursos recentes de PROEJA e PROEJA FIC.

Vale frisar, que os cursos idealizados pelo Decreto nº 4.299/1933 apresentavam um caráter inovador, pois
deveriam ser organizados de acordo com os interesses dos alunos e com as oportunidades de empregos e
atividades existentes naquele contexto, a funcionar no noturno, sem determinação de idade, isentos de
formalidades de matrícula, com duração flexível e cuja essência pedagógica dependia da solicitação dos
alunos. Resta saber se o não cumprimento integral deste Decreto esbarrou apenas no seu financiamento ou
nas limitações políticas, pedagógicas e de pessoal para uma oferta tão multifacetada. [...] Esta constatação
sugeria a instalação de cursos nos bairros, nas sedes das associações de classe ou nos próprios locais de
trabalho, mas isto foi conseguido apenas em escala muito reduzida. (PAIVA, 2003, p. 198). Brandão (1999)
coaduna com Paiva (2003), na medida em que destaca o protagonismo de Lemme no gerenciamento desses
cursos:

Paschoal Lemme organizou de 1934 a 1936 os “cursos de continuação e
aperfeiçoamento” para adultos. Eram cursos voltados para os interesses da clientela,
procurando atender não só as “oportunidades de emprego” como aprendizado de
certas atividades próprias da economia informal da época, como flores de pano,
chapéus... Noturnos e livres, tais cursos, procuravam favorecer o acesso aos
interessados, pela simplificação das matrículas que eram feitas sem nenhuma
exigência burocrática; de 1934 a 1935 as matrículas quase quadruplicaram; apesar
disso, ao final de 1935, quando o processo recessivo crescia no país, foi anunciada a
impossibilidade de ampliar a oferta de vagas, por falta de verbas. (BRANDÃO, 1999,
p. 36).

Com o fim da Era Vargas[3], começam a surgir as primeiras iniciativas oficiais do Estado no âmbito da EJA,
tanto é que Gadotti (2008) divide a história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil em três etapas, sendo
que duas delas nos interessa, pelo recorte temporal demarcado pelo artigo: De 1946 a 1958: foram
realizadas grandes campanhas nacionais[4] de iniciativa oficial, batizadas de cruzadas, com o fito de erradicar
o analfabetismo, visto como uma doença que travava o desenvolvimento do país; De 1958 a 1964: período
em que foi realizado o 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, contou com a participação de Paulo
Freire, donde parte a ideia de um programa sistemático de enfrentamento ao analfabetismo, que culminou
com o Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, dirigido por Freire e extinto em razão do Golpe de 1964. A
educação de adultos encontrava respaldo no plano político, entendida como educação de base, como
desenvolvimento comunitário, em articulação com as reformas de base, plataforma do populismo da gestão
Goulart. Em função dessas demarcações no plano ideo-político, a Educação de Adultos chega ao final dos anos
1950 sendo polarizada por duas tendências: pelo prisma da educação libertadora, como conscientização, nos
moldes de Paulo Freire, e pela ótica da educação funcional, profissional, via treinamento de mão de obra,
análoga e funcional ao projeto de desenvolvimento nacional em curso. É importante não perder de vista o que
nos revela Horta (1994), na qual a concepção de educação como problema nacional era o mote para justificar
uma intervenção cada vez mais intensa do Governo Federal nos diferentes níveis de ensino e uma gradual e
intensa centralização do aparelho educativo. Esta concepção foi cada vez mais enfática e sofreu uma evolução
a partir de 1935, e de problema nacional a educação alcançou status de problema de segurança nacional. No
pós-1945 além da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos - CEAA e dos Congressos Nacionais de
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Educação de Adultos, aconteceram o Seminário Internacional de Educação de Adultos (1949) e a Campanha
Nacional de Educação Rural - CNER (1952).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações educacionais processadas no Distrito Federal nas décadas de 1920 e 1930 foram cruciais
não apenas no campo da EJA, mas na educação como um todo, em nível nacional. O “realismo em educação”
transcendeu apenas sua formulação teórica e assumiu a interpretação do fenômeno educativo em sentido
amplo, com a orientação e materialização sendo reveladas por meio da práxis educativa.

Além do mais, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA toma a cena no campo da EA,
nasce na década seguinte com o propósito de atender aos apelos da UNESCO, que defendia a Educação
Popular, e funcionou no período compreendido entre 1947 a 1963. Somente décadas depois é que a Educação
Popular começa a assumir a forma de atividade de resistência, associada muitas vezes à economia popular,
na tentativa de vincular a solidariedade que parecia existir em alguns setores sociais subalternos com
alternativas de sobrevivência. No âmbito interno, a CEAA buscava trabalhar com os trabalhadores analfabetos
das cidades, inserir-se no campo e integrar os imigrantes e seus descentes à cultura nacional, e obviamente
mudar o quadro do Brasil nas estatísticas internacionais no tocante às taxas de alfabetização. No fundo a
CEAA tinha um fundamento político, com o pretexto de ampliação das bases eleitorais, a integração como
argumento social e o incremento da produção como argumento econômico. Por este prisma, a educação de
adultos convertera-se num requisito indispensável para [...] “uma melhor organização e reorganização social
com sentido democrático e num recurso da maior importância”, para desenvolver entre as populações adultas
marginalizadas o sentido de ajustamento social. (PAIVA, 2003, p. 207).

A visão sobre o analfabeto enquanto doente, marginal e incapaz, embora tenha sido redimensionada ao longo
da Campanha, na medida em que a própria prática mostrava outras evidências, suscitava o surgimento de
novas ideias e de novos esquemas teóricos entre os técnicos e gestores da CEAA, e na base de tudo isso
estava o pensamento defendido pelo pelos entusiastas da educação, que viam o analfabetismo como causa e
não como efeito do cenário econômico, social e cultural do país. Todavia, desde sua gênese a CEAA abraçou
algumas visões que não diziam respeito ao preconceito contra o analfabeto, mas a maneira como adulto
aprendia.

Em que pese as nuances, contratempos e preconceitos operados na gênese e no caminhar da Educação de
Adultos no Brasil (1930-1964), e suas vinculações com a Educação Popular, comungo com o pensamento de
Freire (2003), entendendo que mesmo que os educandos da não façam a leitura da palavra, são seguros da
leitura de mundo. A Educação Popular, atenta inclusive à preparação técnico-profissional dos grupos
populares, não aceita e não subsume à posição de neutralidade política que a ideologia dominante espera
desta modalidade. Ao contrário, insere-se num espaço-tempo de possibilidades, guiada por sujeitos
conscientes que não prescindem de um sonho.
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[1] - Para Vidal (2001), uma ação de tal porte demandaria recursos de grande ordem. À Diretoria-Geral foram destinadas
vultosas somas, por meio das quais Fernando de Azevedo pôde construir 9 prédios, entre 1927 e 1930, numa média de 2
prédios/ano, já que das 236 escolas do Distrito Federal, apenas 89, em 1927 funcionavam em prédios próprios e as
condições das 20 que efetivamente tinham sido construídas para abrigar escolas eram péssimas: falta de iluminação e
circulação, sem ambientes para recreio e condições sanitárias adversas.
[2] - Brandão (1999) considera Paiva a primeira autora a dar destaque a atuação de Paschoal Lemme no campo da
educação na década de 1930. Seu objeto, a educação de adultos, permitiu localizá-lo como responsável pela experiência
pioneira do Distrito Federal na gestão de Anísio Teixeira (1931-1935).
[3] - Segundo Paiva (2003), em meados de 1945, quando o INEP formula o seu primeiro apelo no sentido da ampliação das
redes estaduais de ensino supletivo, encontramos em suas recomendações a influência do clima político do momento.
Pretende-se a organização de Centros de Cultura Popular e a ampliação da difusão cultural para atingir a classe
trabalhadora.
[4] - Vanilda Paiva (2003, p. 219) apresenta alguns números referentes à CEAA. Durante os primeiros anos a Campanha
intentou atingir grandes contingentes: o número de classes subiu de 10.416 em 1947 até 17.000 em 1951/1953; a matrícula
geral alcançou 659.606 em 1947, subindo para 850.685 em 1953; as tiragens de material de leitura chegaram a 1.695.000
exemplares em 1947, atingindo 5.438.500 entre 1947 e 1950. A partir de 1954 a Campanha entra em declínio, até ser extinta
em 1963.
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