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P R E F Á c I O 

Trata-se o presente trabalho de um estudo sobre 

a atuação de um dos grupos de pressão que influenciou na 

formulação de políticas de educação no Brasil. Entre 1964 

e 1971, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais - IP~S, 

criado inicialmente em são Paulo, depois desmembrado e pes 

sando a ter sede no Rio de Janeiro, exerceu influência co~ 

siderável no âmbito pOlítico-econômico da nova conjuntura 

que se seguiu ao movimento político-militar de 1964. Entre 

as diversas propostas que apresentou ao novo governo figu

rava a da reforma da política educacional. Algumas de suas 

contribuições foram logo aproveitadas, sobretudo éqUelas que 

se referiam a projetos de reforma na área econômica. Entre 

tanto, o projeto educacional do IP~S continou a ser desen

volvido e estruturado em novas propostas. Em fins de 1964 

o IP~S realizou um longo simpósio sobre a reforma da Educa 

ção, contanto com a colaboração de diversos especialistas 

e de pessoas interessadas nos problemas educacionais. Dois 

documentos foram elaborados para fundamentar essas discus

soes: um "Documento Básico" e o "Delineamento Geral de um 

Plano de Educação para a Democracia no Brasil". 
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As diretrizes educacionais nao sofreram altera

çoes, por parte da política oficial, até 1968. Nesse ano, 

em meio ao reativamento dos movimentos estudantis, se reno 

vou a preocupação dos setores dirigentes acerca da questão 

da reforma educacional. No segundo semestre de 1968 o ~S, 

junto com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja

neiro, organizou um outro simpósio para se discutir as mu

danças necessárias no sistema educacional: o Fórum "A edu

caça0 que nos convém". Um relatório, com essa denominação, 

foi publicado em 1969, contendo as conferências, debates e 

conclusões desse encontro, onde estiveram representados di 

ferentes segmentos das elites econômica, política, etecno

crata. 

Foi a partir desses documentos que nos propuse

mos a retraçar a orientação do IP~S quanto à política edu

cacional e procurar as ligações que porventura se pudesse~ 

estabelecer entre suas proposições, enquanto grupo de pres 

sao, e as práticas políticas adotadas pelo aparelho do Es

tado naquele setor. 

Nosso trabalho se divide em quatro momentos:pri 

meiro descrevemos o que foi o IP~S, mostrando como se cons 

tituiu como agia e quais os objetivos dele enquanto grupo 

de pressão; em segundo lugar explicitamos o projeto educa

cional do IP~S, reconstituído a partir dos três documentos 

de que falamos acima em terceiro levantamos os principais 

pontos da política educacional do Estado entre 1964 e 1975, 

descrevendo seus conteúdos e, por último, procuramos esta

belecer ligações entre os dois projetos: o do IP~S e o do 

Estado. 

Para recompor a história do IP~S, que constitui 

o Capítulo I, consultamos sobretudo fontes primárias do pró 

prio Instituto, doadas ao Arquivo Nacional, além de publi

cações suas e citações encontradas em obras ou periódicos. 

Um estudo fundamental sobre a atuação do IP~S como ~de 

pressão, de que nos servimos, é o artigo do norte-america-
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no Norman Blume "PJte-6-6uJte GJtOUp-6 a.nd Vec.-i-6-ion Ma.k-ing -in 

BJta.-6-i.t" Â indicação do Sr. Glycon de Paiva, devemos a loca 

lização dos arquivos, doados após a extinção daquela enti

dade. 

o Capítulo 11 consiste na análise dos conteúdos 

dos documentos que contêm os projetos de reforma da educa

ção. Em primeiro lugar levantamos os conteúdos das idéiqs 

do Simpósio sobre a Reforma da Educação a partir do "Docu

mento Básico" e do "Delineamento Geral de um Plano de Edu

caça0 para a Democracia". Este último foi elaborado por 

João Roberto Moreira; entretanto o "Documento Básico", po

rém, nao indica o responsável pela sua autoria. 

O documento em apreço foi por nós consultado no 

Arquivo Nacional, onde integra a coleção do IP~S, nao nos 

sendo possível identificar sua autoria, nem mesmo a partir 

de outras fontes ali encontradas. Entre os prováveis auto

res estão aqueles especialis.tas encarregados pelo Insti tu 

to de organizar o Simpósio: João Roberto Moreira e Peri Pôr 

to. Ora, o primeiro apresentou o trabalho já identificado; 

seria o segundo o autor do Documento Básico? Possivelmente, 

mas, para afirmá-lo, seriam necessários outros dados que 

indicassem mais concretamente essa vinculação autor-texto, 

tais como outros trabalhos do referido especialista para o 

próprio IP~S ou outras instituições, dados esses de que nao 

dispúnhamos. Entretanto, ao estudarmos os conteúdos do Fó

rum, achamos muita semelhança entre algumas proposições do 

conferencista Paulo de Assis Ribeiro e as idéias do Docu

mento. Poderiam ser mera repetição, uma vez que o Fórum se 

guiu-se ao Simpósio após quatro anos. Entretanto, ao chegar 

às nossas mãos uma publicação sobre a vida e obra de Paulo 

de Assis Ribeiro, nela encontramos referência a um traba

lho seu, "O valor econômico da Educação", um dos aspectos 

sobre o qual se aprofunda aquele Documento, o qual apresen 

ta os mesmos conceitos e o mesmo suporte teórico. 
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Assim, pois, o trabalho desse autor, possivel.nen

te, foi urna das fontes utilizadas pelo Documento Básico do 

Simpósio que pode mesmo, eventualmente, ter contado com a 

colaboração de Ribeiro na sua feitura embora não houvesse 

indicação de seu autor (ou autores). 

Ainda no Capítulo 11, analisamos os conteúdos 

das conferências e debates do Fórum liA educação que ros con 

vém". Esse capítulo termina com a discussão, em 

dos conteúdos dos três documentos, que, em nossa 

constituem o projeto educacional do IPgS. 

conjunto, 

opinião, 

O Capí tulo I I I é um es tudo dos conteúdos da:; prin 

cipais elementos da política educacional do Estado de 1964 

a 1975. O fato de estendermos a análise até esta última da 

ta devem-se a considerarmos que o coroamento da polÍtica pro 

posta em diversos documentos se deu em 1975 com a institui 

ção dos Programas de Crédito Educativo e de Pós-Graduação. 

Assim, nesse capítulo ternos a descrição dos conteúdos dos 

programas e planos de governo no setor educacional, dasre 

formas universitárias e de 19 e 29 graus e da legislaçãos~ 

plementar a elas, bem corno de outras políticas adotadas:ig 

trodução da Educação Física e da Educação Moral e Cívica, 

em todos os níveis, o MOBRAL, o Programa de Grédito Educa

tivo e a política Nacional de Pós-Graduação. 

Por urna questão de ordem metodológica, agrupa -

mos os conteúdos retirados dos documentos analisados, -no 

Capítulo 11 e no Capítulo 111, em quatro itens: 

- Objetivos e Métodos da Educação 

- Estrutura do Sistema Educacional 

- Recursos para Educação 

- Educação e Desenvolvimento 

são estas as variáveis que aparecem com mais fre 

qüência em todos eles, constituindo, pois, os aspectos fun

damentais daqueles conteúdos. 

Corno se trata principalmente de um estudo de con 

teúdos de idéias, não pudemos evitar a inclusão, no testo, 

de grande número de transcrições, sobretudo' porque quisemos 
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enfatizar as semelhanças entre as falas do grupo IP~S e as 

falas vinculadas ao aparelho governamental. 

Na conclusão, caracterizamos tais senelhanças e 

procuramos interpretá-las. 
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RESUMO 

Desde o início da década de 60 a reforma da edu 

caça0 foi um dos temas candentes da sociedade brasileira. 

Naquela época foi criado, por um grupo de homens de negó

cio do Rio de Janeiro e são Paulo, o Instituto de Pesquisas 

e Estudos Sociais - IP~S, com a finalidade de trabalhar p~ 

ia preservação da democracia e da empresa privada. O país 

achava-se em plena crise, com o esgotamento do modelo de 

desenvolvimento baseado socialmente no pacto populista, e 

economicamente na substituição de importações. O IP~S cons 

tituiu-se num dos mais atuantes grupos de pressão política 

da época, tendo existido desde 1962 até 1971, quando ces

sou, voluntariamente, suas atividades. 

Dentre os diversos meios de atuação que desen

volveu, visando a seus fins políticos, o IP~Selaborou uma 

série de projetos de reformas que serviriam de modelo a di 

versas modificações de políticas públicas, no período que 

se seguiu ao movimento revolucionário de 1964. Assim, are 

forma da educação foi também discutida e projetada no âmbi 

to do IP~S, surgindo daí documentos que a propugnavam de a 

cordo com as idéias político-sociais do capitalismo refor

mista. 
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o presente trabalho descreve o que foi esse pro 

jeto educacional, desenvolvido pelo IP~S de 1964 a 1968 e 

as políticas setoriais de educação do Estado, do período que" 

vai de 1964 a 1975, comparando o projeto do Estado com o 

do grupo de pressao e procurando estabelecer vinculações,a 

partir dos pontos comuns existentes entre eles. 

Da comparação entre os dois projetos, ficaram e 

videnciados diversos traços comuns entre o que foi propos

to pelo IP~S e o que foi, a seguir institucionalizado pelo 

Estado, no setor educacional. Em síntese, o que se preten

dia era dotar o sistema de ensino do país de uma instrumen 

talidade que o destinasse, sobretudo, à capacitação de re

cursos humanos para o desenvolvimento econômico. Tal obje

tivo educacional era conveniente aos interesses dos grupos 

dominantes, pois visava, principalmente, formar os contin

gentes necessários a um novo tipo de acumulação capitalis

ta, corporificada no modelo de desenvolvimento adotado pe

lo Estado. 
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Depuis le début des années soixante, la reforme 

de l'enseignement s'est révélée eomme un des sujets les 

plus brulants de la soeieté brésilienne. 

A eette même époque, un groupe d'hommes d'affaires 

a eréé l'Institut de Reeherehe et d'Etudes Soei ales (IPES), 

dont la finalité était de travailler pour la préservation 

de la démoeratie et de l'entreprise privée. L'IPES s'est 

onstitué, ainsi, eomme l'un des plus aetifs groupes de 

pression politique de l'époque. Une telle aetion s'estpour 

suivie depuis sa eréation, en 1962, jusqu'a 1977, au moment 

oü il a eessé, volontairement, ses aetivités. 

Parmi les nombreuses aetivités developpées en 

vue des fins politiques, l'IPES a élaboré une série de pro 

jets de réformes servant de modeles aux différentes modifi 

eations dans la poli tique publique qui étaient à effeetuer 

apres le mouvement polítieo-militaire de 1964. Ainsi lare 

forme de l'enseignement, dans le eadre des aetivités de 

l'IPES, a été, elle-aussi, objet de diseussion et d'élabo

ration de projets. 11 en a resulté des doeuments qui la 

défendaient d'apres les idées politieo-soeiales du eapita

lisme reformiste soutenues par l'Institute. 
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Ce travail prétend décrire ce qu'a été ce projet 

d'éducation developpé par l'IPES, de 1964 à 1968, et les 

différentes politiques d'éducation de l'Etat, de 1964 a 

1975, par moyen de la comparaison entre le projet de l'Etat 

et celui du groupe de pression, cherchant des rapports pos 

sibles, à travers les points communs qui existent entreaes 

deux projets. 

De la comparaison des deux projets il ressort 

quelques traits communs entre ce que l'IPES a proposé et 

ce qui a été adopté, par la suite, par l'Etat, dans les 

secteurs d'éducation. 

Bref, ce que l'on désirait c'était doter le 

systeme d'enseignement du pays des outils permettant swrtout 

la formation de ressources humaines à pour les besoins aux 

intérêts des groupes dominants car il visait principalement 

la formation des cadres nécessaires à un type nouveau d'ac 

cumulation capitaliste; tel a été le modele de develo~nt 

adopté par l'Etat~ 
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1 

CAPíTULO I 

O IP~S E A SUA HIST6RIA (1962 - 1971) 

1.1. Origem, finalidade, comoosicão do IP~S 
r. 1 

~ 

Em 1962 foi organizado, por um grupo de empres~ 

rios das cidades de são Paulo e Rio de Janeiro, o Instituto 

de Pesquisas e Estudos Sociais - IP~S, que permaneceria em 

atividade até 1971, desempenhando, durante esse período,um 

papel singular na história recente dos grupos de pressao e 

de propraganda ideológica que tiveram atuação na sociedade 

brasileira. Essa instituição, formada principalmente por hQ 

mens de negócios, contou também com a participação de pro

fissionais liberais bem sucedidos e de elementos das Forças 

Armadas. Um nome ligado ao IP~S desde os seus primórdios 

foi o do General Golbery do Couto e Silva, saldo dos qua-
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2 

dros da Escola Superior de Guerra~ 8rgâo voltado para os e§. 

t d b ' 11 u os so re a segurança naC10na . 

Num trabalho sobre a elite empresarial do Bra-
'1 2 '~l d S1 , o SOC10 ogo Fernan o Henrique Cardoso constata que, em 

sua maior parte, ela tem-se mostrado distanciada da formula 

çao das políticas de desenvolvimento do país, tanto no pla-
'" , no econom1CO como no plano da sociedade global. Baseando-se 

em pesquisas efetuadas entre 1962 e 1963, na época em que 

escreveu seu relato já observou uma mudança na perspectiva 

do empresariado. Sinais que evidenciavam a redefinição ideo 

lógica do setor face à participação política eram crença cQ 

mum, na defesa da "propriedade, democracia e '-,px::osperidade" 

e a "tendªncia para organização de grupos de pressao formal 
. 3 

mente organizados". ~ nesse quadro que vai se situar a cria 

ção do IP~S, surgido, segundo expressam seus fundadores, em 

documento onde apresentam sua plataforma ideológica, da ne

cessidade de se fazer um movimento a favor da democracia e 

da empresa privada, em face dos indícios de seu constante 

desprestígio no país~ Entre os indícios que denotavam esse 

desprestígio, os que mais preocupação causavam eram: 

a) substituição da iniciativa privada pela em

presa governamental; 

b) as críticas constantes ao sist~~a capitalis

ta e às empresas estrangeiras no país; 

c) propagação das convicções socializantes vi

sando ao desenvolvimento econômico e à just~ 

ça social. 

1 SobJte. aJ.> oJU.ge.n.6 e. 0-6 J..de..aLi.zadoJte.-6 do IPES, ve.Jt 0-6 -6egtúnte.-6 Jte.
.e.a..t0-6: SIEKMAN, PlU1.ip. Whe.11 exe.c..utiVe.-6 .tuJt11e.d Jte.volutioro.:útu. 
FOWLI1e., LXX (3): 147-149, 210-211, -6CÚ. 1964, SILVA, H'éf...úJ. 
paJt:tLc...[paçà.o do IPEs. 1111964: Gof,pe. ou con:tJta~of,pe.? Rio de.]~ 
I1e.lJtO, Clvitizaçà.o &ta.-6le.eina., 7975,c..ap.29 p.2 3-259. Quanto 
ã pcvc;Uc..lpa.ção de. Golbe.Jt!:f Ve.Jt também: LACOMBE, MI1a..tdo. A 'e.-6-
:tJtatêg1a. '(Jo.e.LUc..a a -6e.Jtvlço da dou:tJt1l1a dO-6 objcú1vo-6 11ac....úJna.-
1-6. Le.genda 1 (1): 5-11, la. qCÚl1z. ôe.v./1978. 

2 CARVOSO. Emp!t(JÁã!U.o ll1cú.i..J.J:tJt1at e. de.-6 envotv1me.nto e.c..ol1ôm1c..o YW BlLa 
3 ~le.. Sao paulo, V..[6u-6ao E~ope...La. do L..[vJto, 7964. 
Cô. CARVOSO, ,op. c..U.p. 174 

4INSTITUTO VE PESQUIS~S E ESTUDOS SOCIAIS. A Re.-6pol1-6ab~ade. Vemo 
cJr.á.:Üc..a do EmpJte.-6áJúo. (mAÍne.ogJt., Aitqulvo Nac..,wHat l. 



3 

Ante o crescimento da onda reformista de 'esquer
da"·e sua campanha de descr~dito das "classes produtoras" 

ou "grupos econômicos", fazia-se mister uma tomada de cons 

ciência daqueles que se sentiam ameaçados por urna mudança 

provável do regime vigente. Acontece que os próprios empre 

sários encontravam-se divididos, ao que parece por causa 

dessa própria falta de consciência de seu poder como grupo 

de pressão ou falta de uma vinculação maior à conjuntura 

politica. Foi então que um grupo de homens de negócio saiu 

em campo para propor a união e a conscientização do setor, 

a fim de se salvaguardarem as estruturas e o regime capit~ 

lista privado no Brasil. O grupo utilizaria a técnica da 

"contrapropaganda", buscando motivar os seus pares,mas tam 

bém fazendo propostas concretas no sentido de se viabiliza 
~ - 5 -

rem as reformas necessarias, sem revoluçao. Segundo a dou-

trina que o IPÊS passa a divulgar, cabe aos empresários 

brasileiros a "responsabilidade democrática" no sentido de 

"acelerar o desenvolvimento econômico ( .•. ) e de promover 

o progresso social"~ Para tanto, o modelo a seguir ~ o dos 

paises capitalistas avançados, que alcançaram a democracia 

econômica e social atrav~s do aumento da produtividade,dis 

tribuição da renda e democratização do capital e da propri 

edade. 

Para atingir as suas finalidades~ o IPÊS contou 

com o concurso de professores universitários, t~cnicos e 

especialistas, afinados com seus postulados, para traba 

lha r no sentido de equacionar os problemas e procurar as 

soluções para eles. Foi realmente bastante singular a orga 

nização do IPÊS, como uma entidade ubiqua, composta de mem 

bros das duas metrópoles brasileiras que paritariamente,s~ 

gundo os estatutos, dividiam entre si sua direção e orien-

5 Um Jr.ela.:to .6 o bJr.e. a.6 o...:üv-<'dade..6 e. a.6 têc.YÚc.a.6 u.;tiUzada.6 pelo I pEs 
e..6:tã. em: BLUME, NOJr.man "PJr.e.6.6uJte GJr.OUpe..6 and Ve.w-<,ol1-Malúng 
-<.11 BJr.a.zil IN Stud-te.6 -ttt COmpaJLa..t...iye. I nte.Jr.nac1ol1a..t Ve.velopment 
3 (11), 7968: 205-223. 

6INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS, op.c.-tt. nota. 4 

7INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS, E.6ta.tuto.6. Rio de. Jal1UJr.o, 
1964. 
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tação. Entretanto, essa reunião das duas secções regionais 

do IPÊS durou pouco. Em 27 de maio de 1964, dois anos após 

a criação do IPÊS, elas se separaram e oficialmente passou 

a existir o IPÊS-GB, do qual nos ocuparemos daqui por dian 

te. Na verdade, a separação dos dois grupos veio oficiali

zar uma situação de fato, já que administrativa e contabil 

mente eram independentes. Segundo o pesquisador norte-ame

ricano Norman Blume, a partir de entrevistas com antigos. 

membros do IPÊS, existiu desde o início uma clivagem ideo

lógica entre o grupo do Rio de Janeiro e o de são Paulo. O 

primeiro tinha espírito mais reformista e o segundo se di

rigiria mais para uma propaganda anticomunista. Porém, pe

los estatutos, os dois pouco ou quase nada diferiam entre 

si. 

Assim é que os estatutos do IPÊS-GB foram calca 

dos nos da organização de são Paulo e em suas linhas bási

cas eram idênticos. Com o desmembramento e a . conseqüente 

constituição do IPÊS-GB, as alterações estatutárias proce

didas evidenciaram, antes, mudanças na organização adminis 

trativa que propriamente na política do Instituto. A preo

cupação de estender as atividades do IPÊS de são Paulo ao 

país todo, promovendo a criação de entidades 

nos demais estados, foi, no caso do IPÊS-GB, 

semelhantes 

substituída 

por uma recomendação de que se mantivesse o "contato e a 

colaboração com os IPÊS regionais". É que decorridos dois 

anos de sua criação, o IPÊS já possuía congêneres no Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Dessas eg 

tidades regionais, a que parece ter subsistido mais tempo 

em firme atividade foi o IPÊS-SUL, sediado no Rio Grande 

do Sul. 

Quanto à composição, pelas disposições estatutá

rias, poderia participar do corpo de associados do IPÊS 

qualquer pessoa física ou jurídica, que assim o desejasse 

e fosse aprovada pela Diretoria para ingressar na organiza 

ção. Na verdade,seu quadro social foi constituído essenci

almente de empresários e altos executivos a quem era dest! 

nada toda a doutrinação do seu proselitista Boletim Mensa~ 

bem como as campanhas de integração de novos associados e 

I 
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a maior parte das vagas do seu "Curso de Atualidades Brasi 

leiras". 

Tendo, no início de sua existência, contado com 

cerca de quase 500 associados (em 1963), nos seus últimos 

anos teve seu quadro social bem reduzido (312 era o total 

em 1968). Essa redução explica as dificuldades financeiras 

crescentes com que passou a lutar o IP~S até chegar a sua 

auto-extinção em maio/junho de 1971. 

Também sua área de atuação e atividades essen

ciais evoluíram bastante: de uma entidade ativamente enga

jada nas reformas político-econômicas do país, progressiva 

mente voltou-se para a simples filantropia e fornecimento 

de cursos para executivos, que era em que se resumiam suas 

~tividades no final. No entanto, a chama" que o aperfeiçoa 

mento da ordem capitalista ou aquilo a que um dos seus fun 

dadores chamou de "eterna vigilância". 

A composição de sua Diretoria e do Conselho Ori 

entador demonstra que a direção do IPÊS se constituiu num 

comando oligárquico: desde a ata de sua instalação até o 

último relatório de atividades por nós examinado, a maior 

parte dos dirigentes é a mesma. Basta ver que dos sete mem 

bros componentes do Conselho Orientador em 1968, quatro 

eram associados da primeira hora, ou melhor dizendo,faziam 

parte do quadro de seus fundadores. Entre esses, destaca 

ram-se ao longo da existência da entidade os nomes de: Au

gusto Trajano de Azevedo Antunes (Grupo ICOMI), Glycon de 

Paiva, Haroldo Cecil polland (Companhia Metropolitana de 

Construção) I Osvaldo Tavares Ferreira (Casas Tavares) e Ge 

neral Heitor de Almeida Herrera. Foi esse o núcleo de sus

tentação ao IPÊS-GB, que, em meados de 1971, chegou à con

clusão de que a solução para os problemas financeiros da 

Instituição seria o seu fechamento. Haroldo polland foi o 

seu primeiro diretor-presidente, Glycon de Paiva, vice-pr~ 

sidente e o principal ideólogo. Já Antunes foi um dos sus-

tentáculos financeiros do IP~S, através de seu poderoso 

grupo, contribuindo, até o final, 

tão precária da instituição. 

A partir de 1964 ç teve 

para a existência já en-

início a decadência da 
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entidade, com o progressivo abandono de contribuições e de 

defecções de seus associados. O IP~S era financiado pelas 

contribuições de pessoas físicas e jurídicas que constitu

íam seu corpo de sócios. Sua receita, que em 1963 alcançou 

a soma de CR$ 219.236,50 passou a totalizar em 1964, ape-

$ 8 - ~ d' nas CR 93.209,00. Essa defecçao e aparentemente contra 1-

tória, levando-se em conta que, após 1964, o prestígio do 

IP~S chegou ao auge, ao ceder vários elementos do seu qua

dro dirigente para integrarem o ~ta66 do Governo Castello 
9 . 

Branco. No entanto ela se torna compreensível, ao voltar-

mos os olhos para seus móveis e sua atuação desde o início 

de sua criação. Os objetivos do IPÊS, para aqueles que re

latam sua trajetória, eram indubitavelmente políticos, mui 

to embora a entidade fosse declaradamente apartidária!O 

-Uma vez cessada ameaça ao regime capitalista e a empresa 

privada, com a vitória do movimento de 1964, cessou também 

o fator de coesão e aglutinação dos que se sentiam ameaça

dos pela propaganda esquerdista no Governo João Goulart. 

A linha de ação política do IPÊS antes de 1964 foi 

bastante agressiva e chegou mesmo a despertar suspeitas da 

participação daquele instituto em corrupção eleitoral ep< 

1962, fato que provocou a instalação de uma Comissão ParIa 

mentar de Inquérito~ Nesta investigação, nada ficou apura

do contra o IPÊS, mas a verdade é que a entidade mantinha 

um escritório em Brasília para "contatos com entidades po

líticas". Outrossim, sabemos que o IPÊS utilizou algumas 

vezes esses contatos; 1 a fim de pressionar projetos de lei 

8Valo~e~ não de61ae~onado~, e~tado~ po~ BLUME, op.e~t.p. 
Z 16. 

9Um quad~o ~ob~e elemento~ do IPtS que pa~~a~am a 
v~~ ao Gove~no e~ti em BLUME, op. e~t. p. Z18. 

10 A - d . 1 1 1 ~ • -lem e BLUME, op. e~t.p. 2 7-218, nazem ~ene~ene~a a 
atuação pollt~ea do IPtS: SIEKMAN, op.e~t.p.149,SIL 
VA, op.e~t.p.253-259. -

uc.-'U..:tô~o de ~Wa vem menuonado, juntamente eom U~a 6~n~ 
Udade, em: In~t..Ltuto de PUqí.U4M e E~fudo~ So~, "O que 
ê IPtS? {~eog. ~q~vo Nauonall; quanto ã utilização de 
p~amentMu paJta de6end~em ~eM ~nte~eMe~, há. ~eg~:tJto ex 
p~u~o na Ma da ~eun~o da V-Útetow do IPtS, dõ ~ 14 áe 
junho de 1968. {A~q~vo Nauonall. 
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de interesse para a realização de sua doutrina reformista

capitalista. 

O IP~S-GB, após 1964, veria muitas de suas propo~ 

tas serem colocadas em prática pelo Governo do MarechalCas 

telo Branco, dentre as quais a reforma bancária e monetária 

e a reforma agrária através da criação do Instituto Brasi

leiro de Reforma Agrária. No entanto, essa participação no 

poder perdurou apenas durante o primeiro governo revoluciQ 

nário. O Presidente seguinte, General Costa e Silva, real

mente modificou todo o ~ta66 anterior, numa sensível mudan 

ça de métodos para atingir os mesmos fins postulados pelo 

movimento de 1964. 

O IPÊS, a partir de então, transferiu suas ener-. 
gias para a organização de cursos para executivos, numa vi 

sível mudança de atividades. Grande número de associados 

deixou a entidade e, para sobreviver, ela passou a ter que 

prestar serviços remunerados, buscar convênios e ajudas.Um 

reflexo dessa mudança é a declaração do IPÊS como sendo de 

Utilidade Pública, obtida do governo federal em novembro 

de 1966. Essa declaração possibilitou que, daí por diante, 

as contribuições ao IPÊS, tanto de pessoas jurídicas, como 

físicas, fossem deduzidas do Imposto de Renda. 

Além da participação de empresários e empresas, o 

IPÊS-GB também contou nos seus quadros com significativo 

número de militares, não apenas como sócios contribuintes 

mas como executivos e membros do seu ~ta66 dirigente. Esse 

recrutamento de elemento das forças armadas se deu desde o 

começo, segundo analistas da história do IPÊs 12 e parece 

ter sido propiciado por empresários e executivos ligados à 

Escola Superior de Guerra. Dois dos fundadores e mais anti 

gos membros do IPÊS, foram os generais Heitor de 

Herrera e Golbery do Couto e Silva. 

Almeida 

12 - ~ - - ? Um autoJt que. da. e.n6aóe. M .Ugaçoe./~ e.n:tJl.e. M e1.e.me.MM do IPeS e. 
0-6 m..uLta.Jtu, a:tJr.avé.J., de. me.mbJto-6 c.omun-6 do I PtS e. da E~ c.ola 
Supe.JU.oJt de. Gue.JtJta, STEPAN, A.t6Jte.d. 0-6 m..uLta.Jte.-6 na po.atic.a. 
Rio de. JaneÁJl.o, AJtte.nova, 1975. Na pagina 136, nota 38, Ste. -
pan te.c.e. c.on-6ide.Jtaçõu -6obJte. o IPtS-, c.omo e1.e.me.nto de. ligaçã.o 
e.n;Ol.e. a ESG e. M c.ivi-6. Ve.Jt também LACOMBE,AJtna..tdo,op.w.p.8. 
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Os principais dirigentes do IPÊS-GB eram quase 

todos empresários que estavam à testa das maioresO'l:gani

zações industriais, financeiras ou comerciais do Rio de Ja 

neiro, e por isso mesmo formavam o corpo de sustentação da 

entidade. Mas também firmas de pequeno e médio porte con

tribuIram para os cofres do IPÊS. Oficialmente, nenhuma com 

panhia estrangeira participava como membro-integrante do 

IPÊSi embora firmas americanas tivesse sido sondadas, an

tes de 1964, seus diretores temiam envolver-se numa organi 

zação com caracterIsticas polIticas. Entretanto, na rela

ção dos contribuintes enviadas ao delegado do Imposto de 

Renda em 1969, de um total de 133 contribuintes, encontra

mos a participação de várias firmas multi-nacionais. Isso 

vem atestar mais uma vez as mudanças das caracterIsticas 

do IPÊS, em seu funcionamento e organização. Após 1966,não .. 
so passou a contar com o apoio financeiro de empresas es-

trangeiras, corro de órgãos governamentais do âmbito federal e 

estadual! 3 

1.2. Estrutura e meios de atuação do IPÊS-GB 

A estrutura funcional do Instituto de Pesquisas 

e Estudos Sociais também variou segundo as finalidades e 

objetivos que a entidade, ao longo de sua existência, foi 

deixando de ter, ou contrariamente, passou a assumir. Isso 

levou a sua estrutura inicial a sofrer algumas alterações. 

Também parece que o caráter ou função especIfica de alguns 

departamentos da instituição (denominados Grupos Operacio-

13Num toM de. 133 c.orWúbtúnte..6, .6e.ndo 122 pe..6.60a..6 jwr1clic.a..6, a..6 
maioJte..6 c.orWúbtúç.õe..6 óOJtam da..6 .6e.gtúnte..6 e.mpJte..6a..6: C-Út Voc.a..6 
de. Santo.6, E.6.6O BJta..6-Le.ehut de. Pe..tJtôle.o, IndÍÍ6.tJt-ta. e. ComêJz.úo 
de. Mútê.Jt.{O.6 I COMI, Li.6:ta..6 T e.le.óôYÚ.c.a..6 BJta..6-Le.ÚJta..6, Re.óinM.út 
de. Pe..tJtôle.o união, ÁJt:te..6 GJtâóic.a..6 Gome..6 de. Souza S.A., Banc.o 
And~ade. ÁJtnaud S/A, Banc.o LaJt BJta..6-Le.e.iJto S/A, Banc.o Naúonal 
de. Habliaç.ão, Banc.o do E.6tado do Rio de. Jane.iJto, Ce.n.tJto I de. 
PJtoc.e..6.6ame.nto de. Vado.6 do E.6tado do Rio de. Jane.iJto, C-Út In -
te.Jtnaúonal de. Enge.nhaJtia e. COn.6:l!!:uç.çe . .6, C-Út Pau.e.i.6ta de. FOJt 
ç.a e. Luz, Companlúa de. Ve..6e.nvolvime.nto Ec.onômic.o do E.6taáõ 
do Rio de. J ane.iJto, Klabht, IJunã0.6 e. Cia, Sie.me.n.6 do BJta.6-Le. 
S/A; a..6.6inalam0.6 a..útda a paJttiúpaç.ão de. uma c.e.Jtta M.6 oc.-Út -
ç.ão Be.ne.óiúente. e. F-Le.a..n.tJtôpic.a Ve.z de. OutubJto e da S/A JOJt-
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nais) transformou-se, segundo a maior ou menor importância 

de suas atividades para consecução das finalidades do IPÊ& 

Quando foi criado o IPÊS, com sede em são Paul~ 

sua orientação e administração apenas nominalmente consti

tuíam uma unidade. Desde o início a Secção do Rio de Janei 

ro e a Secção de são Paulo contaram cada uma com seus dire 

tores. A direção das duas secções compunha-se de um igual 

numero de membros paulistas e cariocas nos órgãos que a 

formavam: 

a) Conselho Orientador; 

b) Comissão Diretora; 

c) Comitê Executivo. 

Dirigido pelo Comitê Executivo, o Instituto po~ 
... SUla os seguintes setores de trabalho: 

- Divulgação; 

- Educacional; 

- Sindical; 

- Obras Sociais; 

- Econômico; 

- Levantamento da Conjuntura; 

- Estudos; 

- Editorial; 

I t - E 't-' d B "'1' 14 - n egraçao e scrl orlO e rasl la. 

Essa estrutura inicial já aparece modificada 

nos estatutos e no relatório do IPÊS-GB referente ao ano 

de 1964. A direção, com a separação do IPÊS-GB do IPÊS-SP, 

passou a ser constituída de um Conselho Orientador e urna 

Diretoria (possuindo cada um desses dois órgãos dirigentes 

um Presidente e um Vice-Presidente). A Diretoria passou a 

exercer as funções que eram de conpetência da Comissão Di-

na.t do BJta.6il (e.-6,ia. c.om wna. c.ontJúbu.Á.ç.âo mode.-6.ta. em Il..e.la.çã.o 
M já. cM:a.dM. (Mqu.Á.V0-6 do IPES). 

14INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. O que. é IPEs? (Mime.ogt. 
(Mqu.Á.VO Na.uona.t). 
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retora e do Comitê Executivo. Enquanto ao Conselho Orienta 

dor competia traçar as diretrizes políticas da instituiçã~ 

à Diretoria cabia operacionalizar os programas e projetos 

de ação por ele traçados. Os assuntos contábeis e patrimo

niais ficavam, em ambos os casos, afetos a um Conselho Fi~ 

cal. Os membros do Conselho Orientador do IP~S-GB (em núme 

ro de 25 ou 45) eram eleitos anualmente pela Assembléia Ge 

ral e, por sua vez, elegiam a Diretoria, composta de sete 

diretores. 

Além dos órgãos da direção, o IPÊS-GB em 1964 

compreendia ainda a seguinte estrutura funcional: Secreta

ria Geral e Tesouraria, na parte administrativa e Grupos O 

peracionais encarregados de ativar os diferentes programas 

de ação do Instituto. Esses Grupos eram: o Grupo de Opini 

ão Pública, encarregado da publicação do Boletim Informati 

vo IPÊS-GB; o Grupo Editorial, encarregado da publicação e 

distribuição de obras de divulgação das idéias do Institu

to; o Grupo de Educação Seletiva, tendo a seu encargo a or 

ganização do Curso de Atualidades Brasileiras; o Grupo de 

Estudos, para elaborar estudos e projetos sobre a conjuntu 

ra nacional e as reformas de base; o Grupo de Integração, 

espécie de Departamento de Relações Públicas, tendo a fina 

lidade de conquistar novas adesões para a entidade; o Gru

po de Pesquisas, cuja função consistia no levantamento de 

dados preliminares necessários ao trabalho do Grupo de Es

tudos. Vê-se que da primitiva estrutura dos grupos de tra

balho evoluiu-se para uma nova nomenclatura e agrupamento 

ou desvinculação de funções. Permaneceram os antigos Gru

pos: Educacional (Educacão Seletiva), de Estudos, Editori

al e de Integração. Desapareceram os Grupos Sindicaes, de 

Obras Sociais, Econômico e o Escritório de Brasília. Muda

ram de nome os Grupos de Divulgação (Editorial) e Levanta

mento da Conjuntura (Pesquisas). Ainda em 1964 foram cria

dos dois Departamentos autônomos: o Centro de Bibliotecni~ 

cuja missão era difundir o livro com a ajuda da Franklin 
15 . - ( .-Book programs Inc e a ADIPES Assoclaçao dos Diplimados 

do IPÊS). Esta Associação foi calcad~ nos moldes da ADESC 

(Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra)v! 
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sando uma ampliação e continuidade da atuação do 

sobre os seus ahtigos-álunos. 

IP~S-GB 

Havendo um estreitamento, no que concerne às 

áreas de sua atuação, ou abrangência, delimitadas direta -

mente pela conjuntura financeira da entidade e, indireta -

mente pela nova conjuntura sócio-política do país, o orga-
_ _ 7 6 ~ 

nograma do IPES sofreu nova reestruturaçao. Em 1968 so 

restavam dois grupos atuantes: o Grupo de Educação e o Gru 

po de Estudos e Pesquisas. 

O analista Norman Blume atesta o desgaste de aI 

guns daqueles grupos já em 1966, ou por perda do sentido 

da sua função ou por falta de fundos (o que está diretamen 

te ligado à primeira causa). 

tendiam: 

Ao se criar o IPÊS-GB 17 seus idealizadores pre-

"I - Estimular a educação moral e cívica dos in 

divíduos pela formação de líderes 

assuntos; 

nesses 

11 - Desenvolver estudos e coordenar atividades 

de caráter social; 

111 - Obter, por meio de pesquisa objetiva e da 

livre discussão, conclusões e recomendações 

que contribuem para o progresso econômic~ 

o bem-estar social e o fortalecimento do 

regime democrático do Brasil". 

Os meios de atuação para atingir estas finalida 

des se repartiam por três setores principais, que eln 1963 

desempenhavam as atividades aqui transcritas do relatório 

à Comissão Parlamentar de Inquérito!8 

15 A-6-6o wç.ão de. üvnwo-6 n.ofr.-te.-ame.nú.an.a., c.u.ja. ü-<.n.a...U.da.de. é de.
-6e.n.volve.n p!WgJta.mM e.cü:to~ em d-<.Ve.MO-6 paZõe6. 

16INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. Re..e.~tôn-<.o de. Ativ-<'da. 
de6. 1968. -

77INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. Op.cit.nota. 14. 

7 8 E-6 -6 e. ne.la.tô!t-<.o ü o -<. a.pne.-6 e.nta.do ã. C om.< .. -M ão P a.Jtfa.m e. n.ta.Jt de. I n.q u.é 
Jtito e.m BJtMltia., pe.to Pne.~-<'de.nte. qo IPEs João Ba.p~ta. Le.o~ 
poldo F-<.guwe.do. (c.ôpia. n.o Anqu-<.vo Na.úonaf). 
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"Divulgação 

a) publica um Boletim Mensal; 

b) efetua programas semanais na TV de S.Paulo; 

c) promove entrevistas dos seus dirigentes; 

d) promove publicação na imprensa de seus estu

dos; 

e) realiza filmes de comentários sobre problemas 

brasileiros; 

f) edita livros e publicações. 

Educacional 

o IPÊS-GB tem procurado auxiliar organizações a

políticas, entidades educacionais e assistenciais, 

cuja orientação obedeça a postulados democráti -

cos e cristãos, pois considera essas atividades· 

básicas para a ativação da desejada evolução so

cial. Assim sem nenhuma vinculação outra a não 

ser o ideal comum, e dentro da tótal e recíproca 

autonomia, tem estabelecido convênios com: 

a) Universidade Católica de são Paulo; 

b) Universidade Católica de Campinas; 

c) Círculos Operários; 

d) Convivium; 

e) Instituto Universitário do Livro; 

f) S. E. I.; 

g) Movimento Universitário de Desfavelamento. 

Pesquisas e Estudos 

O IPÊS, mediante a colaboração de outras entida-

des especializadas, ou de técnicos contratados 

para tarefas específicas, realiza pesquisas eco

nômicas e sociais de âmbito nacional, a fim de 

orientar os seus pronunciamentos e fundamentá 

los dentro da maior objetividade. O IPÊS efetua 

estudos referentes às reformas constitucionais e 

estruturais necessárias à aceleração do desenvol 

vimento econômico e do progresso' social do Bra-
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silo Recentemente foram elaboradas as declara -

ç~es sInteses sobre 23 Reformas de Base". 

Os setores mais atuantes do IPÊS-GB até 1964 fo 

ram os de divulgação e o de pesquisas e estudos. Na 
~ 

are a 

da divulgação, as atividades eram cobertas por uma 

rede de distribuição gratuita de publicaç~es de 

tipos, distribuição de p~e~~-~elea~e à imprensa, 

vasta 

diversos 
-execuçao 

e projeção de filmes e até programas semanais de TV (em 

são Paulo). Era através de tais atividades que o IPÊS pro

curava atrair a atenção não só dos empresários, mas da po

pulação medianamente culta e informada, para seus pontos 

de vista básicos. Dois grupos especialmente visados pela 

propaganda dos ideais democrático-capitalistas foram os 

operários e estudantes. Farta distribuição de publicaç~es, 

do próprio IPÊS ou de terceiros,19 foi destinada a escola~ 
universidades ou associaç~es estudantis e operárias. Após 

o 31 de março, o Grupo Editorial, que dela se encarregara, 

teve sua atuação bastante diminuIda. Os filmes ,produzidos 
20 

pelo IPÊS-GB foram outro veIculo de propaganda do seu 

ideário pOlítico, econômico e social em empresas e escola& 

19 MgwM :tLtu1o~ ecLi;tado/5 pelo IPtS: A Ã..Ylnlação, ~UM C.aMM e 
c.o~equêYlc.J..M, de Glauc.o M.C~Yl~o, 1963; Vemoc.natização de 
CapJ;tal, de KOYlMd Alafl~aYld~ Koruewe.Iú,1963; A ~e da P~e 
vi..dêl1c-ta Soc.,[af de A. G. CM.ta., 1963; RenoJuna. COYl.6.wuc.Ã..OYlal ele. 
C.J.de A~~~ RJ..b~o; RenoJuna Tlt-tbutâJU..a (c.on6,td~'Laçõe~ ~ob~eJ 
de M~o HeYllt--i.que SimoYl~eYl, 1963; RenOJunM de BMe,po~Ã..ção do 
IPtS,1963; A RenoJuna Ag~, p~oblemM, ba4e~, ~olução,1963; 
O p~e~Ã..deYl~mo que YlO~ c.oYlvêm, Gab~el Lac.e~da e C~o~ 
H.F~ó~, 1963; A expwêYlc.ia J..rt6lac.ioYlcVua. no l?YrMil,M~o HeYl 
~que Simo~eYl, 1965. (YlO A~quJ..vo Nac-i.onal eYlc.on;tJz.amo~ apeHM a 
w:tageJn dM ;tl;tu.to~ mM nel1hwna dM ob~ ~en~dM) .Em 1964, 
o IPEs ed.d:ou o~ ~eguJ..n:te~ :t1t.ulo~: UNE - I~tf1.wnen:to de Sub
veMão -,SÔYlÁ..a SegaI16~edo; Revolução dO-6 BÃ..c.ho-6,Geo~ge OlWJeLe; 
A 7 a. qu~:tão, Ro be~:t E. A. Lee; AYla:tomÁ..a do C omLU1;'~mo, Wal:t~ 
Kol~z; Pubüc.açõe-6 de ou;t;~5 6on:t~ fuwbuldM pua IPEs 
6o~am: Educ.ação Popue.~, Fa:to~ Pr";'mo~dJ..al ao Ve~envolvhnen:to e 
da Paz Soc.ial, -6/au;to~ e Reóof1ma UMveMil.âJua. de A.C. Pac.hec.o 
e Silva, (6on:te: IPtS Boleum Me~al, Rela:tó~o dM ÁtivÃ..da -
d~ do IPtS-GB, aYlO de 19641. 

ZOAlgu~ ;tl;tu.tO-6 dO-6 6J..lm~5 ~oduzÃ..do-6 pelo IPEs: O IPEs ê o -6eguJYl 
:te; No~de-6:te, P~oble.ma. n9 1; Vepende' de m.<.m; Ctia.ndo home~ ü--
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Além disso o IPÊS-GB patrocinou concursos para autores no

vos sobre temas econômicos, como inflação, publicando em 

seguida o trabalho premiado. O intercâmbio de publicações 

do IPÊS-GB realizou-se não apenas com entidades culturais 

do país como do estrangeiro, entre as quais escolas, uni -

versidades, seminários católicos e fundações particulares. 

As atividades educacionais do IPÊS consistiram 

basicamente, até 1963, em auxílios e convênios com institui 
- d' . - d ~ . t' 21 F-çoes e enSlno, assoclaçoes e operarlOS e esco elros. o 

ram realizados dois convênios importantes com duas Univer

sidades Católicas - a de Campinas e a de são Paulo tendo 

em vista a realização de cursos para a formação de líderes 

e cientistas sociais e políticos. Entre as cláusulas dos 

convênios figurava que a orientação ideológica dos cursos 

ficaria a cargo do IPÊS, além dos encargos financeiros. A 

interveniência do IPÊS se faria notar igualmente na esco

lha dos elementos responsáveis pelo funcionamento dos con

vênios. 

Mas o principal veículo de atuação do IPÊS-GB , 

sobre os elementos do empresariado e líderes em geral, foi 

o "Curso de Atualidades Brasileiras", organizado a partir 

de 1964. A cargo de conferencistas convidados desenvolvia

se em ciclos de palestras sobre temas nacionais, político~ 

econômicos e sociais. O número de vagas fixado pelo IPÊS -

GB destinava maior número delas a empresários, um outrotan 

to a profissionais liberais e demais membros do IPÊS-GB e 

o restante distribuídos por sindicatos, imprensa, entida -

des estudantis e outros. 

vJte..6; O que. ê. a Vemo cJu1W; Hl-6.:tóJL.Út de. wn maq 1.t,{.VÚ-6ta.; P o Jt.:tO.6 
pa.Jta1.1t,tC.O.6; Vuxem o e..6.tudan . .:te. M.:tuda.Jt; Boa empJte..6a; Re.6oltma 
Ete.i.:toJta1.; Re.60l1.ma AgJÚÍ,'lJ..a.; E.6.:ta;twmo e. LivJte. empJte..6a; O ho
mem e. ,sua übe.Jtilidade. ,socútt. (6on..:te.: Re.fa..:tÓlÚO ã EgJtê.gia Co 
ml-6.6ã.o Palttame.n..:tM de. Inquê.Jti.:to, op.c.i.:t. nota. 18). 

21 No Re..f..a..:tóltio da..6 AtividadM do IPtS-GB de. 1964 c.on..:tam a..6 .6e.guin
.:tM agJtem.w.ç.õe..6 auxiUada..6 MHanc.w.a.me.n.:t~ pe.la e.ntidade.: Con 
6e.de..Jta.ç.ã.o BJta..6i.e.e.iJta. de. Tltaba.fhadoJte..6 c~~.:tão.6 e. E.6c.o.:te.bw~ 
Ca..:tóüc.0.6; Re.vl-6ta. Pon..:te.- P ione.iM, a1.êm da..6 ou.tJutó oJtgartiza -
ç.ÕM já. me.nuonada..6 no .:te.xto. 
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Esse curso foi capaz de mobilizar um bom número 

de interessados e alcançou o sucesso esperado, tendo pro

posto os seguintes objetivos aos seus participantes: 

"- reunirem conceitos básicos no campo da econo 

mia, da sociologia e da pOlítica, os quais , 

no atual estágio de evolução do país, const! 

tuem-se num complexo de condicionantes para 

a adequação das instituições e estruturas d~ 

mocráticas à marcha do progresso nacional; 

- estudarem especificamente os principais as

pectos do processo de reformas em perspecti

va de seu sentido e significado, corno fator 

de aperfeiçoamento democrático estrutural da 

sociedade brasileira; 

fixarem, através de trabalhos de equipe, os 

marcos principais para as soluções de alguns 

problemas da atualidade brasileira". 

A partir do bem sucedido "Curso de Atualidades 

Brasileiras" que contou com a colaboração de algumas figu

ras dos meios intelectuais e de técnicos, atuando corno con 

f . 22 - h . f-erenclstas, o IPES-GB c egou a cogltar a trans ormaçao 

daquele em organismo autônomo que, sob a sua égide, funcio 

nasse corno um centro de altos estudos dos problemas nacio

nais. Para isso, ainda em 1964, constituiu um Grupo de Tra 

balho que realizou um estudo de viabilidade da instalação 

de tal organismo~3 O Grupo que discutiu a proposta partiu 

22 A.tgun.-6 do.ó temM de.ó.óe c.uJl..óO dado pua IPtS-GB: A JteaLtdade bJta. 
.óileVta., pOJt Atc.eu de AmoJto.óo Uma; A democ.Jta.ua e O.ó Jteg{jni6' 
to:ta.tUwa.ó, pOJt João CmnUo de O.ToMe.ó; A democ.Jta.cJ..a. e a 
IgJteja, pOJt GU.ótavo CoJtção; O pJtogJte.ó.óo ec.onôm~c.o e o pJtogJte.ó 
.óO .óo~, pOJt Robeuo de OüveVta. Ca.mpa.ó. (norz-te: IPtS - Bofe:: 
üm Men.-6a.f). 

230 .tJz.a.ba.fho de gJtupo e.óteve a C.Mgo do.ó .óeg~nte.ó uemetLto.ó:AugU.ó 
to TJta.jano de Azevedo An.tune/~, HéLio Gorntde, O.ówa.fdo TavMe..ó
FeMeVta., HwoJt HeNteJta. e. Jaul. P.CaMJw. (6onte: INSTITUTOVE 
PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. TJta.ba.fho de GJtupo.MhneogJt. ÁJtqLt~ 
vo Nauona.f). . 
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da constatação de uma "avidez existente nas camadas mais es 

clarecidas da sociedade pelo conhecimento e discussão dos 

problemas nacionais". Anteriormente dois organismos dedica

vam-se ao estudo desses problemas: a Escola Superior de 

Guerra e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros~4 Com 

a extinção deste último após a Movimento de 1964, a reestr~ 

turação do Curso "Atualidades Brasileiras" poderia constitu 

ir um substutt-jo ' do ISEB, ampliando "0 estudo dos proble -

mas nacionais em conjunto, de um ponto de vista global, in

cluidas as necessidades da Segurança Nacional". 

Prosseguindo nas suas discussões, o grupo exami

nou também a necessidade da extensão das atividades educaci 

onais do IPÊS ao meio estudantil. Para atingir esses novos 

intuitos recomendava-se ao Comitê Executivo entre outras 

coisas: 

"( ... ) a realizar gestões tendo em vista a orga

nização de um simpósio sobre a Reforma da Educa

ção no Brasil ( ..• )" 

"( ... )" que seja constituida uma comissao desti

nada a planejar a organização de uma Fundação que 

se incumba das atividades educacionais( •.. )" 

Ao que consta, esta última recomendação não che

gou a sair do papel. Mas o IPÊS passou realmente a se inte-

24Uma an~e da atuação e doutnina da E~eola Supe~o~ de Gue~ ê 
eneon~ada em STEPAN, Al6~ed. O~ I~c~e~ na po~ea.Rio de 
JaneiJto, Wenova, 1975 p. 127-137. Sob~e o ISEB, 'eomeyúa o 
ana..U4ta. da hb.dôJÚa b~ileJJw. eontepo~ânea) Slúdmo~e: "Havia. 
um -úu:tLtuto Mnanu.ado pelo Gove~no FedeJz.al.- IMti;t:u,to SupeJÚ 
o~ de E~tudM &Milwo~, ISEB-que ~e to~VI.OU a meea da pu-=
qLÚ.6a e do e~ino dM p~oblemM b~ilwM, ~ eomo ~ 
eonee..UuadM pela po,6.-i.ção übe~ do nau.ona..U4mo duenvolvi
ment.i6ta. O i~ti;t:u,to lançou wna ~é.JÚe de üv~o~ e pubücaç.õu 
ttau.onaUzando o p~oblema da .i.ndu6.tJúaUzação e expüeando M 
eaMM e e6e.);to~ do ~ubde~envolvil11e.Hto em eada ~e.to~ da ~ou.e 
dade e da eeononú.a;' #IN SKIVMORE, ThomM E. BtLMil: de Getú -=
.Uo VMg~ a C~tefo Btz.aneo (1930-1964) Rio de Jane.Lw, EdU!!.. 

tta Saga, 196 9, p. 2 10. Slúdmo~e, Daz ainda o ~e.fa;to da Mv~ão 
de~o do ISEB en.:tJte. o~ modettadM e 0-6 nau.onaUó.t:lu ttaMea -
~, que. ~~umem a fue.ção do I~:tLt!do a pevr..w de 1959. SKIV 
MORE, Thom~, op.w.p.223. 
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ressar mais pelas atividades educacionais, não só através 

da organização de cursos, como também pelo estudo dos pro

blemas relacionados com a necessidade de uma reforma da 

educação brasileira. 

Após a separação do IPÊS-GB de seu homônimo de 

são Paulo, é que esse interesse pela área educacional "pôde se 

concretizar mais facilmente, já que antes o financiamento 

desse tipo de atividade ficava a cargo da Secção de 

Paulo, que o deixava em segundo plano, voltada mais 

os outros setores de atuação. 

são 

para 

A extensão de suas atividades até o meio univer 

sitário porem, parece não ter tido sucesso, pois, quando 

muito, se limitou à doação de publicações e apostilas. 

Tendo mudado no entanto sua linha de ação, em 

1967, com a realizações de cursos na área da economia e ad 

ministração, destinados a atender às necessidadesdere~s 

humanos das empresas, o IPÊS-GB acolheu um número grande de 
. . t-' 25 unlverSl arlOS. 

Esse programa educacional do IPÊS-GB, condiciona 

do à conjuntura da nova politica econômica governamental,c~ 

locou a tônica sobre os "aspectos ligados à produtividade " 

e a "função social da empresa privada,,~6 
Uma instituição de ensino superior com quem o 

IPÊS-GB manteve estreito contato, principalmente durante o 

ano de 1968, foi a PUC-RJ. Essa vinculação se estabeleceu 
. d d - l' d ~ 27 por melO e elementos o IPES-GB 19a os a PUC e se pro-

cessou através de convênios 28 para organização de cursos, 

tendo sido o ponto alto dessa ligação o FORUM "A Educação 

que nos convém" realizado em outubro de 1968. 

Os cursos realizados pelo Grupo d~ Educação pas

saram a ser reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cul

tura através do Programa de Preparação Intensiva de Mão de 

Obra Industrial (PIPMO I) e com isso o IPÊS-GB recebeu apoio 

25Se.gundo óonte. do IPtS (AJtqtúvo Nauona...tl o Irud);tuto, num toM de. 
841 alw1Of.., ate.nde.u a 550 uY!.iVe.MdáJúOf.., atJtave.f.. de .6e.M 23 
c.UJt.60f.. • 

26 IPtS . Re.l.atôJÚo de. Atividade.;.,/1967 (m-úne.ogJt.ÁJtq.Nac.. 1. 
27J0.6e. GaJtr~do To!tJte.;., e. Paulo de. Áf..f..Á...6 Ribe.Á..Jto. 
28INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS, LivJto de. Ata;., da.6 Se.f.. -

.6õe..6 da DÁ..Jt~toJÚa do IPtS-GB - ano de. 1968; a.6 Jte.óe.Jtênua.6 a 

. ~ 
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financeiro através de Convênio com o MEC. Outro órgão que 

subsidiou os cursos dados pelo IPÊS-GB foi o Centro de Edu

caça0 Técnica do Estado da Guanabara - CETEG. 

A partir de 1966, o IPÊS-GB passou a colaborar 

também com o Centro de Integração Escola-Empresa da Guanaba 

ra, visando programas comuns de atendimentos a estudantes. 

Nessa sua segunda fase de atuação, o IPÊS-GB, em 

bora não desempenhasse tarefas de grande repercussão em um 

contexto social mais amplo, continuou fiel a seus antigos i 
deais, dirigindo-se agora a um numero mais restrito e espe

cífico: jovens executivos destinados a trabalhar no setor fi 

nanceiro empresarial. Foi para ajudar a formação dessa eli

te que em 1968 o IPÊS instalou o CURSEF - Curso Superior de 

Estudos Financeiros - em convênio com o Grupo Listas Telefª 

nicas Brasileiras S/A. O CURSEF se constituiu num curso de 

pós-graduação de alto nível, tendo inclusive contado com 

professores do exterior. Seu alunado foi submetido a rigor~ 

sa seleção e contou inclusive com ajuda financeira reembol

sável num valor total de CR$ 12.000,00. Além da empresa pa

trocinadora, várias outras integraram o financiamento glo

bal do curso através de contribuições diversas. As ativida

des educacionais cobriram 24 meses de estudo em tempo inte

gral, compreendendo aulas e treinamento final nas empresas. 

As atividades desenpenhadas pelos Grupos de Pes

quisa e Estudos igualmente viriam a sofrer algumas altera

ções, ou, pelo menos, diminuição da importância máxima que 

tiveram na lª fase do IPÊS. Originalmente as atividades dos 

dois grupos embora relacionadas eram específicas. Através 

do Grupo de Pesquisas, o IPÊS possuía um bem montado "bu

reau" de informações a respeito dos setores da vida nacional 

que mais lhe interessavam. Essa atividade servia de base 

principalmente para o trabalho de combate ao avanço das es

querdas no país~9 No intuíto de oferecer uma solução concre 

wn ól1.gão de Pe.óqu"Wa.b no IPtS, v.útc.uiado ã pue e ao MUDES e.ó
.tão na.b a..:ta..ó dM l1.ewúõ e..~ do cüa. Z O - O 9 e Z 5 - 10 

Z9 VJ..de BLUME, NOJunan op.e-U.p.Z15. 
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ta para os problemas nacionais afetos ao desenvolvimento e 

conômico e social do país, o Grupo de Estudos dedicou-se a 

promover estudos sobre as reformas .estruturais, delineando ao 

todo 23 projetos de reformas das áreas políticas, social e 
-. 30 f . . d ~. d econom1ca. Esse grupo 01 1ntegra o por tecn1cos essas 

respectivas áreas, que comungavam os mesmos postulados de

fendidos pelo IPÊS. Foi dentre seus elementos integrantes 

que saíram alguns dos técnicos chamados para colaborar com 

o governo Castelo Branco após a Revolução de 1964. O Grupo 

de Estudos, liderado a princípio pelo General Heitor de AI 

meida Herrera, passou depois a ser chefiado por Paulo de 

Assis Ribeiro. Dentre seus colaboradores estavam os econo

mistas Mário Henrique Simonsen e Mircea Buescu, o sociólo

go José Arthur Rios e ainda Dênio Chagas Nogueira e José 

Garrido Torres (esses dois, ocupantes depois de importan

tes cargos no governo Castelo Branco). A pujança do grupo 

foi se perdendo, quando suas projetadas reformas foram se 

tornando realidade sob a égide governamental. Em 1967, o 

relatório do IPÊS-GB não faz nenhuma referência a suas ati 

vidades. Já em 1968 o grupo passou a ser denominado Grupo 

de Estudos e Pesquisas com a fusão dos antigos setores de

dicados a pesquisar e a propor soluções para os problemas 

nacionais. Significativamente as tarefas do grupo deixaram 

sua antiga grandiloqüência e os temas de sua 
~ 

preocupaçao 

30INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS, R~nohrnc~ d~ Bah~, po~~ 
çâo do IPtS, R.i..o d~ Jan~~o, 196 3, 113p. A!l fL~6o/'Wlah d~ qu~ 
Vta.ta o vo!um~ ~ão: na ofLdem po.e.1tic.a: Re.6oJuna e.!wofLa!, Re.
nOJuna do !e.g-ú.,!a.;tivo, Re.6ohrna da EótJu..lrtu.M. Poüti..c.a, Re.6ohrna 
Adm.úú;.,.t!ta.;tiva, Re.6oJuna JurUcJ.iê/u_a, Re.6oJuna AgfL(i;'Úa, Re.60Jrma 
da !e.g-ú.,!cl.ção .tJtaba-fhü:ta, Pa/t:U.cÁpação no.6 .tUMO.6 dah e.mpfLe.
.6ah, Re.60Jrma da .te.g-ú.,!ação de. /!le.g!..UÚclade. .6ocJ..a-f, Re.6o/'..ma e.du
c.acJ..ona-f, PotZ:tic.a de. Hab~ção Popu.!afL, Po!Z:tic.a Sani:t~a; 
na ofLdem e.c.onôm-i.c.a: Re.60Jrma MOI1~~a e. baHc.~a, Re.6oruna TlL-i. 
bu.:t~,· Re.óohrna OfLçame.I1:t(i;úa, Le.g-ú.,!ação Anu-.tJtu.6:te., Le.g-ú.,-:: 
!ação .60bfLe. o c.ap-i.:ta! e..6:tfLaHge.~o, II1.6Utuc.-i.ona.üzação do me.fL 
c.ado de. c.ap..Lta.1.6, Re.óofLma da po.e1t.i.c.a de. c.oméAuo e.X:te.lL-i.ofL ,
PotLti.c.a fLe..ta.;tiva ao.6 .6e.fLv-i.ÇO.6 de. u.~dade. púb.t-i.c.a, PoL[t[c.a 
de. uM do.6 fLe.c.~!l0.6 natu.M.-i..ó, Re.ÓoJuna da e.mpfLe./!la pfL-i.vada. 
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passaram a ser mais específicos~1 Mas foi este o grupo res 

ponsável pela realização do FORUM de Educação e posterior 

lançamento das conclusões no documento "A Educação que nos 

convém" . 

Uma vez encaminhadas as principais reformas que 

coindidiam com aquelas propostas pelo IPÊS-GB, o país en

trou em nova fase de crescimento econômico. O ano de 1968, 

porém foi um marco histórico em relação aos problemas edu

cacionais, principalmente no que se refere ao ensino supe

rior, a partir dos movimentos de protestos dos universitá

rios. Os setores empresariais foram despertados para o de

safio de encontrar uma solução para a agitação estudantil 

procurando at~ar sobre o sistema educacional. Era oportun! 

dade de se pressionar por uma reformulação do sistema de 

ensino. O IP:f:S-GB propôs, mais uma vez, agora através de 

novos métodos (debates e simpósios), a elaboração de um no 

vo projeto de reforma: a da Educação Brasileira. 

O IPÊS-GB ainda se dedicou a outras tarefas de 

menor envergadura, mas importantes bastante para lhe garan 

tir uma base social de apoio: prestou auxílio a entidade 

filantrópicas e assisténciais tais como a "Cruzada do Rosá

ri·o em Família" (sucursal brasileira da Cruzada Mundial do 

Pe. Patrick Peyton) e a Ação Comunitária do Brasil (também 

com ramificação internacional e mantida por empresários) ; 

criou ainda um Centro de Bibliotecnia, como departamento 

autônomo, a fim de divulgar o livro e ajudar a financiar 

edições e preparar bibliografias. O Centro de Bibliotecnia 

foi muito ativo até a extinção do IPÊS-GB. 

Fez parte ainda das atividades sociais do IPÊS

GB o funcionamento da ADIPÊS (Associação dos Diplomados do 

IPÊS) que congre<Java ,os antigos alunos do Curso de Atualida-

31 0.6 e.mpJl.e.e.n.d.úne.IU:O.6 do GJw.po de. E.6:tudM e.m 1968 óO!UWJ: 1l.t.e.van.:ta..
me.n.:to, an.iieMe. e. .6-w:te.maXJ..zação do.6 e.n-Vz.aVe..6 ã ge.,5:tão opeJ1.a -
cJ..on.at da.6 e.mpJte..6a.6; 2) C.On.VêIL.tO PUC- I Pt:S v-wan.do pJtog!UWJM 
pe..6Qu.t.6a.6 e. e.,5:tudo,5 1'10.6 .6e.:toJte..6 e.mpJte . .6aJU.a.i.6; 3} FoJtwn de. Edu 
c.ação. (óon.:te.: INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. Re.lã 
:tôJÚo da.6 a:tivJ..dade..6 do an.o de. 196 8. - -
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des Brasileiras. Sua criação foi proposta por membros do 

Grupo de Integração que constataram 

"a necessidade de suprir, nos quadros do IPÊS-GB 

os valores requisitados pelo Governo Revolucion~ 

rio, com recrutamento de elementos novos motiva

dos dentro da entidade". 

Assim a conservação dos liames entre o IPÊS-GB e 

seus diplomados serviria para o recrutamento e a seleção de 

novos valores para os quadros desfalcados da entidade, além 

de continuar o trabalho de difusão das idéias e princípios 

dos seus fundadores. 

O Grupo de Opinião Pública encarregou-se da pu

blicação do Boletim Informativo, órgão de difusão do ideá

rio da organização. Esse pequeno mensário publicou entrevi~ 

tas dos dirigentes, conferências realizadas, e resumos de 

trabalhos e obras editadas pelo IPÊS-GB. Todos os numeros 

traziam um editorial da responsabilidade dos dirigentes má

ximos da entidade, através do qual se propunham as diretri

zes de ação e a política do órgão. 

1.3. O ideário do IPÊS 

Os princípios defendidos pelo IPÊS, depois IPÊS

GB, encontram-se discriminados com bastante ênfase nos di

versos documentos doutrinários que a entidade lançou duran-

te sua existência e igualmente reafirmados nos editoriais 

de seu Boletim, bem como em seus relatórios anuais. Os pro

nunciamentos de alguns de seus dirigentes trazem mais con

firmação da coerência do ideário, que congregou esse grupo 

de homens de empresas, na década de 1961-71. 

No seu início, o IPÊS divulgou, com minuciosades 

criçao de suas finalidades e organização, o artigo mimeogr~ 

fado "A Responsabilidade Democrática do Empresário". Nesse 

artigo expõe as razões do surgimento da instituição, suas 

crenças e valores e exorta o setor, ao qual se dirige, a 

conscientizar-se da necessidade de vir a liderar as transfor 
-maçoes que a sociedade reclama: 

"O imperativo da hora que atravessamos em nosso 
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país nao e, portanto, apenas o de acelerar o de 

senvolvimento econômico, mas também o de promo

ver o progresso social em ritmo equivalente, e

feito, e, por sua vez, causa daquele. Para al

cançar-se esse duplo objetivo, mister se faz,eg 

tretanto, pensar o proceder politicamente, com 

igual sendo de urg~ncia, tonificando o regime 

com as reformas constitucionais que armar~o a 

moldura para a dinamização do desenvolvimento e 

propriciarão a distribuição de seus benefícios 

por toda uma comunidade - como a brasileira 

que cresce numericamente a uma das taxas 

altas do mundo. 

mais 

( ... ) A sobreviv~ncia da Democracia depende e 

muito do comportamento do empresário, do reco

nhecimento - que demonstrar da sua função so

cial. 

( ... ) A propriedade privada só se justifica na 

medida em que seja utilizada em prol do bem co

mum, e a iniciativa particular só poderá subsi~ 

tir em nossos dias se sobrepuser o objetivo do 

lucro e do bem-estar da coletividade". 

No seu lançamento em fevereiro de 1962, o IPÊS 

propungnava medidas que traduziam um programa de nítido ca

ráter "capitalista progressista". É interessante notar que 

não se preocupou somente em defender a livre empresa e o re 

gime social. Era, na verdade, uma tomada de consci~ncia dos 

problemas nacionais, buscando solucioná-los a fim de prese~ 

var o regime e o ~tatu~ quo daqueles que criaram o IPÊS.Pou 

co antes haviam sido lançado a encíclica Mater et 1'·1agistra 

e o programa de ajuda dos Estados Unidos aos países latino

americanos "Aliança para o Progresso". Esses dois documentos 

foram citados como inspiradores da atuação e doutrinado IPÊ~ 

"O lançamento da Aliança para o Progresso e da 

encíclica Mater et Magistra deu nova perspecti

va aos empresários brasileiros, chamando-os ao 

cumprimento de seus deveres imediatos, a que 
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não podem fugir, no sentido de uma participação 

permanente na vida pública,,~2 

Os princípios básicos do IPÊS foram explicita -

dos no relatório à Comissão Parlamentar de Inquérito em 

1963: 

fia) O desenvolvimento econômico e social : deve 

ser acelerado a fim de, no menor prazo possíveL 

aproximar o padrão de vida do povo brasilei~o 

dos níveis mais justos já alcançados pelos po

vos dos países mais desenvolvidos. 

b) É necessária uma política monetária e fiscal 

que garanta a máxima estabilidade dos preços e 

seja basicamente adequada à prbmoçao da poupan

ça. A legislação tributária deve ser informada 

para exigir mais daqueles que mais possuem, pu

nir severamente a evasão de impostos, redistri

buir a renda nacional em benefício dos setores 

mais necessitados e, ao mesmo tempo, incentivar 

as invers5es e reinvers5es de capitais e a pou

pança. Por outro lado, os setores públicos deve 

rão, dentro de uma política de equilíbrio de 0E 

çamentos tecnicamente elaborados, desenvolveras 

funç5es governamentais pela eficiência das mo

dernas normas de administração, sem esquecer 

que no plano econômico o papel do Estado é sub

sidiário na promoção do bem comum. 

c) A justa remuneração e a garantia de adequ~ 

das condiç5es de trabalho, legitimidade e liber 

dade de representação profissional em sindica -

tos democráticos correspondem a interesse dire

to e profundo da sociedade, porque permitem o 

estabelecimento de sistema eficiente de rela

ç5es entre empregados e empregadores ambos int! 

mamente ligados na tarefa comum que é o progre~ 

321NSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIÀIS. Que ~ o lPtS. Boletim 
ln6onma~vo, 3(25): 2, ag., 1964. 
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so e bem-estar geral. 

d) Devem-se incentivar, dentro das peculiarida

des de cada região e por meios adequados, pro

gramas de reforma agrária inteiramente orienta

da na efetiva transformação, onde for necessári~ 

das estruturas de propriedade, com o objetivo 

de substituir o regime de latifúndio por um si~ 

tema justo de propriedade, de tal maneira que, 

mediante a complementação de crédito oportuno. e 

adequado, da assistência técnica e da comercia

lização e distribuição dos produtos, a terra v~ 

nha a constituir, para o homem que nela traba

lhá, base da estabilidade econômica, fundamento 

de seu bem-estar progressivo e garantia de sua 

liberdade e dignidade. Para assegurar a produt! 

vidade e melhoria da produção agricola em geraL 

a valorização do homem do campo e o êxito da re 

forma agrária, onde ela se impuser, é indispen

sável estabelecer, para a agricultura, planos, 

programas e condições que provoquem, acelerada

mente, um surto de progresso idêntico ao que se 

verificou nos últimos anos, no plano industrial. 

e) É imperativo nacional a solução definitiva e 

imediata do problema do analfabetismo, amplian

do-se, paralelamente, em grande escala, as opo~ 

tunidades de educação profissional, técnica, s~ 

cundária e superior, adaptando-se às pecularida 

dades locais. 

f) A execução de programas de saneamento, higie 

ne e habitação, destinados a defender o poten 

cial humano da nação, exige alta prioridade. 

g) A atividade privada, consciente de sua res

ponsabilidade civica e social, deve ser estimu-

lada a promover o desenvolvimento do pais em 

ritmo capaz de proporcionar oportunidades de 

trabalho e de progresso a·todas ~s camadas so

ciais. 
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h) O fortalecimento e o aperfeiçoamento das ins 

tituições democráticas visam a dar aos membros 

da coletividade nacional o maior acesso à pro

priedade, sendo este um imperativo do bem comum 

e a garantia fundamentada da liberdade da pes

soa humana". 

o ponto de vista político do IPÊS foi reafirma-

d d 't' I" - - 33 o no e 1 orla Que e o IPES. 

"O IPÊS se afirma como força que renova sua con 

fiança no regime democrático, que considera o 

único regítimo capaz de oferecer soluções para 

os problemas brasileiros, livre das distorções 

propostas pela esquerda e pela direita". 

Ainda em editorial do Boletim~4 encontramos des 

eriça0 do depoimento de seu presidente João Baptista Leo

poldo Figueiredo à Comissão Parlamentar de Inquérito trans 

crita do jornal "O Estado de são Paulo": 

"Definiu a linha do IPÊS como de firme defesa 

do regime democrático, no qual são possíveis tQ 

das as reformas necessárias ao país; de repulsa 

à luta de classes e de pregação da harmonia so

cial pela realização da justiça social". 

Esta defesa da democracia é enfatizada em diver 

sos documentos publicados (ou não) pelo IPÊS~5 No mesmoedi 

torial citado acima, encontra-se transcrita esta resposta 

do presidente do IPÊS à Comissão Parlamentar de Inquérito: 

"Acho necessária sua exist~ncia (de um 6rgão co

mo o IPÊS. De modo geral a democracia está em 

perigo não s6 no Brasil, mas em todo o mundo~la 

deve ser defendida pelos partidados, por insti-

33INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS, op.út.no,ta. an.teft-ton 
p. 2-3 

34IBIVEM, 2 (13): ago.óto de 196 3. 

35Re6en,úno-l'tO-6 ã c.oMe-6pond~11ua a.ttquivada dO-6 f.1dene-6 do IPES e 
outM.6 doc.wnevu:O.ó de cJ..JLc.u1..ação inie/ma núrne.ognaóado-6 (60n
te: Mquivo Nauonal). 
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tuições como esta, por pessoas de boa vontade, 

individualmente, e por todos". 

A missão do IP~S foi assim descrita por um dos 

seus principais ideólogos, Glycon de paivat 6 

"Muito honra ao IPÊS o estímulo, traduzido por 

esta demonstração de solidariedade e de apoio 

constante, datando da época em que foi organi

zado com o objetivo de preservar a ordem capi

talista e conduzir as reformas para a produti

vidade e a justiça social". 

Referindo-se à atuação passad~ do IPÊS e os ser 

viços por ele prestados ao país declara: 

"Não menos honrosa é a sua missão nos dias atuais 

como sentinelas da Democracia em eterna 

lia, sempre prontos para a defesa intransigen

te dos princípios da Liberdade e da Justiça". 

Como corolário aos seus ideais pOlít.icos,o IPÊS 

tinha como postulados econômicos a crença na eficácia da 

iniciativa individual, e da privatização dos instrumentos 

de produção como meios propulsores do desenvolvimento naci 

onal. Para tanto, dirigiu sua atuação no sentido de prega

ção da necessidade de "preservar a ordem capitalista e cOE! 

duzir as reformas para a produtividade e a justiça social~ 

d d I - d .... 37 IPE-S Des e a sua ec araçao e prlnClplOS, o 

se propunha lutar por: 

"a) aceleração do desenvolvimento do país; 

b) melhor distribuição da renda nacional; 

c) elevação do padrão de vida do povo; 
-d) preservaçao da unidade nacional mediante a 

integração das regiões menos desenvolvidas; 

e) aprimoramento da consciência cívica e demo

crática do povo". 

36 Em c.ofULe.ópondê.nc.ÁA. na qu.a1. agJtade.c.e a c.o.f.aboJtação do pJte.óidente. 
do IPESUL, vaJtiaY~e do IPtS-GB no Rio GJtande. do Sul. 

37INSTITUTO VE PESQ. E ESTUVOS SOCIAIS. 'O que. é. o IPtS? 
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A luta pelas reformas e conseqüente desenvolvi

mento econômico do Brasil constituiu, então, a bandeira do 

IPÊS, principalmente durante a crise política que antece

deu a queda do governo Goulart. É o que vemos manifestado 

nas páginas do Boletim Mensalt 8 

"( ... ) os empresários brasileiros - que se int~ 

gram na luta pelas reformas - devem renovar seu 

esforço para que o Congresso produza as leis 

que virão libertar o povo e a economia brasilei 

ra dos entraves que nos prendem ao analfabetis

mo, a baixos padrões de vida rural, à ineficiêg 

cia administrativa e à falta de aproveitamento 

do~ imensos recursos naturais, atrasando a hora 

em que o país passará do subdesenvolvimento ao 

nível de potência pOlítica e econômica fundada 

sobre a liberdade de seu povo cumprindo um des

tino pacífico entre as nações. 

( ..• ) zelar pela predominância do espírito demo 

crático nas reformas é a obrigação que os ho

mens de empresa recolhem da lição recente que a 

vida pOlítica brasileira nos deu. 

( ... ) a grandeza do país depende mais do povo e 

da iniciativa particular do que das utopias es

tatizantes de que se valem os oportunistas e d~ 

magogos, que gostam de fazer cortesia com o cha 

péu alheio". 

A doutrina reformista do IPÊS foi condensada no 

abrangente volume: "Reformas de Base - Posição do IPÊS". 

Na sua Introdução, o livro aborda o tema da cri 

se brasileira a qual identifica como: 

"uma crise de transição ( ... ) de um país que m~ 

nifesta um firme propósito de se realizar plen~ 

mente elevando o baixo padrão de vida deurra fOP~ 

lação que cresce desordenada e explosivamente". 

38INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. Nova~ Re.~poMabilida
de.~. Bof.e.;t.ún A1e.Maf., 2 (7): Óe.v. 1963. 



28 

~ este o mõvel que acarreta a necessidade das 

reformas. Por~m estas dever~o se proceder dentro dos prin

cípios cristãos e democráticos do povo brasileiro, pois sõ 

assim 

"( ... ) caminhará o Brasil no sentido do pleno 

aproveitamento de seus imensos recursos humanos 

e naturais sem sacrifício do patrimônio repre

tado pelas conquistas políticas do passado( ... )~ 

Desenvolvendo esta discussão sobre o melhor ca

minho para se efetuar as reformas colocam-se dilemas como: 

"Cumpre abandonar nosso estllo de vida democrá

tico para alcançar os índices de progresso que 

todos reclamam, com sacrifício dos valores ~ti

cos mais caros à nossa gente? ou o que se impõe 

~, ao con-trário, reformas que completem e aper

feiçoem o regime e, assim, assegurem o crescen

te bem-estar geral do povo brasileiro, em ritmo 

correspondente à sua expectativa? Essa, a alter 

nativa com que nos defrontamos". 

A solução aparece logo a seguir: 

"Os homens que compõem o IPÊS julgam-se patrio

ticamente obrigados, aqui, a um ato de f~ na su 

perioridade do regime que se alicerça na liber

dade de iniciativa e proclamar o imperativo de 

nossos maiores que, por preço algum, ~ possível 

alienar. Não assumem uma posição imobilista, en 

tretanto, de vez que repudiam a conservação de 

uma democracia meramente política e formal, pr~ 

vil~gio de poucos que a podem desfrutar. são por 

todas as reformas que concorram para torná-la 

uma realidade viva tamb~m em outros planos, por 

uma democracia que guarde correspondência com o 

estágio atingido pela evolução do país e com o 

grau de politização de seu povo, isto ~,por uma 

democracia social verdadeiramente digna desse 

nome, na qual o Estado tem a função de agente 

catalítico". 

I 
! 
! 

I 
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As reformas eram então apresentadas como 

"as condições necessárias a estruturação de uma 

( ... ) democracia social". 

-Elas seriam as expressoes de ideais liberais as 

sim evidenciados: 

"As opções democráticas, defendidas nesses docu 

mentos, subordinam-se ao postulado fundamental 

de que, em nossas instituições, o poder e a au-
-toridade do Estado emanam do povo e sao exerci-

dos em seu nome. Estão a serviço dos ideais de 

liberdade, de justiça e de progresso econ6mico

social. Essas opções consideram, em adequadaha~ 

monia, a pessoa humana e o bem ccmum, sem hipe~ 

trofias que acarretem, de um lado, o individua

lismo, e de outro, as várias formas de totalita 

rismo". 

Ao apresentar o seu documento contendo os proje 

tos reformistas, o IPÊS se identifica como um grupo que 

"congregando ponderável parcela das classes di

rigentes ( ..• ) comunga com o povo dos seus 1eg1 

timos ideais que também são os dela". 

Os projetos num total de vinte e três, dividiam 

-se em sete de ordem política, sete de ordem social e nove 

de ordem econ6mica. Para sua elaboração contou o IPÊS com 

assistência de renomados especialistas dessas três 
~ 

areas, 

agindo em consonância com o pensamento da média de seus as 

sociados. Dentre os projetos dever-se-ia dar prioridade 

aos problemas ligados à estabilidade monetária, que condi

cionaria a implantação de todos os outros. 

Outra idéia econ6mica, por que se bateu o IPÊS, 

foi a da necessidade de se permitir os investimentos de ca 

pital estrangeiro para se promover o desenvolvimento do 

país. Declarou importante associado do IPÊS em entrevista 
. 39 

no Boletlm Mensal: 

39INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. P~nqu~pongu~ 
com Jo~~ Lu~z M04~~4a d~ Souza. Bolet~m M~n6al, 2 
( 1 5 ): 3 O o ttt . 1 9 6 3 . 

---' 
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"Não sei por que se devam exigir do povo brasi

leiro sacrificios maiores ainda que os que ele 

já suporta. Se não fosse um erro do ponto de 

vista econômico retardar o processo de desenvol 

vimento pela xenofobia sem inteligência seria 

um crime, do ponto de vista humano, exigir-se 

mais sacrifícios como se está exigindo de um PQ 

vo exaurido pela fome". 

Duas grandes preocupações do IPÊS, além daque

las já citadas, foram o problema da explosão demográfica e 

da educação para o desenvolvimento econômico. A prÍl"1eira 

aparece em diversos documentos sob a égide do IPÊS. A se-

gunda vem ligada à primeira, como se pode ver nas 

dos editoriais do Boletim Mensal1° 

linhas 

"A opção em nosso tempo e em nossa terra é en

tre impor-nos limitações à natalidade ou cuidar 

mos seriamente do desenvolvimento econômico. 

( ... ) o desenvolvimento do homem é outra coisa. 

Dependende de oportunidade para aprender, de 

oportunidade para errar e para corrigir os er

ros, alargando a experiência individual. Enfim, 

depende da educação. E a tarefa de educar como 

solução para vencer o subdesenvolvimento é as

sunto político da maior urgência porque o povo 

está impaciente e já cansado de esperar". 

Assim pois, o IPÊS foi formado por um grupo de 

pessoas que comungava um corpo doutrinário coerente e que 

ele soube expandir e difundir. Embora tenham havido mudan

ças na estrutura, e, até mesmo, nos métodos de ação e fina 

lidades, o IPÊS-GB permaneceu fiel ao núcleo central de 

sua doutrina: fortalecimento da livre empresa e preserva

ção do capitalismo, com a ênfase na função social da empr~ 

sa, constituindo uma nova perspectiva, durante a crise bra 

40INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. VeMl1vo.tvhnen:to EconÊ. 
m-tco e Educaç.ão. Bateum Men,6M. 2 (12): 2 - 3 j lLtho 196 3. 
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sileira. Passada esta, constata-se uma ausência desta enfa 

tização e, nota-se, no primeiro plano, o objetivo de 

"acelerar o processo de capitalização de que 

tanto carece nosso paIs para vencer a presente 

etapa de seu desenvolvimento,,!1 

É voltado para as atividades especIficas deap~r 

feiçoamento dos quadros de executivos empresariais, que o 

IPÊS-GB cerrará suas portas em 1971, após quase uma década 

de trabalho em prol, em 61tima inst~ncia, dos I dirigentes 

econômicos da sociedade brasileira. 

0000000 

41INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. R(J)~_~tôJÚo de ativida.
de.6 do a.no d(J 1968 (Aftq • Nac.io na1. J • 
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CAPíTULO 11 

o PROJETO EDUCACIONAL DO IPÊS (1964 - 1968) 

2.1. A educaç~o no contexto doutrinãrio do IPÊS 

Uma das atividades desenvolvidas pelo IPÊS e es 

belecidas em seus documentos doutrinãrios e estatutos é a 

educacional. Ao se constituir como uma entidade que tinha 

por objetivo atingir determinadas mudanças para assegurar 

a manutenç~o de Th'U regírre de acordo com os interesses dos 

grupos hegemônicos, o IPÊS arrogou-se a miss~o de educador 

daqueles a quem sua mensagem arregimentaria o apoio a seus 

programas. 

Na verdade isso significou urna maciça campanha 

ideológica sobre os beneficios do binômio: capitalistmo e 

democracia. Antes de tudo a propaganda do IPÊS destinava-se 

aos empresãrios, mas, n~o se limitando ao setor que lhe d~ 

ra origem, voltou-se para um p~blico mais amplo (pelo me

nos em tese) estendendo a divulgaç~o de suas idéias ao 

meio estudantil, aos sindicatos e setores da classe média 

(obras sociais e religiosas). 

Mas a par dessa atividade educacional ampla, a 
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educação, no sentido formal de transmissão de conhecimentos 

através de um sistema institucionalizado, foi um dos "pro

blemas nacionais" colocados em discussão e avaliação pelo 

IPÊS. 

No seu lançamento através da imprensa~ o IPÊS co 

locou a sua posição face ao problema educacional da seguin

te maneira: 

"E imperativo nacional a solução definitiva e 

imediata do problema do analfabetismo, ampliando-se, paral~ 

lamente, em grande escala, as oportunidades de educação pro 

fissional, técnica, secundária e superior, adaptando-as às 

recularidades locais". Essas foram as linhas mestras de uma 

política educacional voltada para o desenvolvimento econôm~ 

co, no qual, teoricamente, as oportunidades educacionais de 

sempenharam um papel fundamental na mobilidade social, e 

principalmente na formação da força de trabalho. 

Ao se dedicar ao estudo das reformas necessárias 

ao país para atingir o desenvolvimento dentro dos postula

dos econômicos do capitalismo, o IPÊS considerou dentre ou

tas, a área da Educação. 

No documento sobre reformas de base, ao tratar 

da reforma educacional partiu dos pressupostos de que a edu 

cação levaria à solução do problema social, sua difusão for 

taleceria o regime democrático, seria ainda um dado necessa 

rio ao bom êxito das reformas de base, e, em última anális~ 

garantiria a produtividade exigida para o desenvolvimento e 

conômico e social do país. Fazia em seguida o diagnóstico 

dos males fundamentais do sistema educacional brasileiro, ~ 

pontando três: "a insuficiência do sistema~ a inadequação 

do conteúdo de ensino e a ausência de uma justa conceitua

ção sobre os investimentos na educação". Ao tratar dos as

pectos operacionais da reforma, fez-se distinção entre o 

processo educativo sistemático e a educação de massa. Quan

to a essa última, aparecia bem definida a forma como se 

constituiria: 

1IPtS c.ome.ç.a e.m de.6e.,~a da Jte.6oJuna tJúbutâJúa. TJt..tbuna da I m pJte. 1'1.6 a, 
R • J ., 2 iÍ e. v • 1 96 2, 2 9 c.ad. 
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"Deve ser prevista uma rede nacional para os 

graus elementar e médio - promovida essencial

mente pela iniciativa privada, visando sobretu

do é Educação de Base e ao Treinamento Profissi 

onal, através do rádio, da televisão e dos méto 

dos de extensionismo rural". 

Já o processo sistemático visaria atender às no 

vas gerações, dando-lhe a chamada educação integral físic~ 

intelectual, rroral, social e política - nos níveis elemen

tar, médio e superior. Seus conceitos eram amplos e genér! 

cos, tais como: "valorização do homem", respeito às rela

ções entre a técnica e o humanismo, compensação das desi 

gualdades que não puderem ser suprimidas,. participação nos 

bens elementares da cultura e do espírito". 

Após o preâmbulo, o texto indicava os 12 objet! 

vos primordiais da reforma educacional, definidos em forma 

de metas a serem alcançadas. Desse elenco, salientamos os 

que nos parecem mais significativos: 

garantia pelo adequado conteGdo do ensino, de 

que, a cada ano de escolarização corresponda, 

realmente, melhor oportunidade de trabalho e 

maior possibilidade de elevação do padrão de 

vida em função de diferencial do rendimento 

salarial que representei 

- dinamização do ensino superior, combatendo a 

atrofia dos setores de pesquisa e de treina

mento e a hipertrofia do setor de formaçãosi~ 

temática, e estimulando o entrosamento das 

universidades com as entidades de produção p~ 

ra garantir a adequação da aprendizagem minis 

trada às necessidades do meioi 

- correção da crônica deficiência de recursos 

para os fundos da educação nacional e da ex

cessiva timidez de sua distribuição para sub

vencionar o ensino particular, ( ... )" 

Outros objetivos ali difundidos propunham a re

vogação da vitaliciedade da cátedra, a conscientização das 
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despesas com educação como investimento rentável o combate 

a hipertrofia da escola pública, participação compulsória 

dos educandos e suas famílias, além dos poderes públicos e 

instituições privadas, no financiamento do ensino particu

lar em troca dos benefícios de diferencial de renda propor~ 

cionados pela escola~ 
No contexto da época, as reformas econômicas te

riam a sua prioridade defendida pelo Instituto que as formu 

lara visivelmente interessado em deter a espiral inflacioná 

ria e sanear o crédito. 

A reforma da educação seria retomada posterior

mente aos eventos de março de 1964, ao ser proposto nova
- 3 mente o seu estudo por um grupo de trabalho do IPES. Esse 

grupo fora criado com o propósito de discutir a trans-

formação do "Curso Atualidades Brasileiras" num centro autô 

nomo, destinado aos estudos dos problemas nacionais. 

Nas recomendações finais do trabalho de grupo 

constava a realização de gestões para promovér um simpósio 

sobre a "Reforma da Educação'no Brasil". 

Mesmo considerando o"efeito retardado" de suas 

atividades no tocante à influência, na orientação da políti 

ca nacional, considerava o grupo que: 

"Há ( ... ) problemas de governo que, por sua im

portância e urgência, devem ser equacionados sem 

demora e não deve o IPÊS deixar de cooperar para 

que eles tenham a solução mais condicente (sic ) 

com os interesses nacionais". 

Assim, a educação estaria entre esses problemas 

para cuja solução o IPÊS poderia contribuir. A "forma mais 

aconselhável e oportuna" para proceder essa colaboração se

ria a organização de simpósios ou seminários sobre tais as

suntos. 

A discussão de problemas dentro do IPÊS, com a 

2 INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. Re6ofUncv~ de. BMe. - Po
~~ção do IPEs. RJ, 1963, p.64-69. 

3V~de. nota 24, c.ap. 1. 
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participação não só de dirigentes e associados, mas também 

de especialistas nos assuntos debatidos, consituiu a forma 

pela qual se buscou equacioná-los e apresentar sugestões~ 

eretas. 

Com relação à educação formal, ela foi objeto de 

dois encontros organizados pelo IPÊS: um Simpósio em 1964 e 

um Fórum em 1968. O primeiro contou com dois documentos pré 

vios para a discussão e o segundo foi constituído de onze 

conferências seguidas de debates. 

Sua importância é capital no que chamamos 

de EEojeto educacional do IPÊS. 

2.2. O Simpósio sobre a Reforma da Educação 

aqui 

Este simpósio foi proposto com o objetivo de se 

realizar a "discussão das linhas mestras de uma pOlítica e

ducacional que possibilite a realização das aspirações na

cionais de rápido desenvolvimento econ6mico e social"~ A 

sua organização esteve a cargo do General Jaul Pires de Cas 

tro (do Grupo de Trabalho que a prop6s) e contou com dois 

colaboradores especialistas em educação: Peri P6rto e 

Roberto Moreira. Este foi autor de um dos documentos 

vios para discussão no simpósio: "Delineamento Geral de 

João 

-pre-

um 

Plano de Educação para a Democracia no Brasil". O outro, de 

nominado simplesmente "Documento Básico", n~o traz indica

ç~o do responsável por sua elaboraç~o. O trabalho de Morei

ra foi publicado em número especial do Boletim Mensal, o 

mesmo não acontecendo com a minuta do "Documento" Básico": 

4INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. TJtaballl.O de. GJtupo. (mi.
me.og. AJtquivo Nacional). 

5 O Voc.wne.IU:O BM-<-C.O do s-<-mpô.ó-<-o 60-<- apJtue.lU:ado em óOJuna de. m-inuta. 
m-<-me.ogJtaóada, c.e.Jttame.nte. paJta a wc.u-taç.ão -<-nte.Jtna, /~em nome. 
do autOJt ou autoJte..6. TJtaz-<-a a adve.Jttê.nw de. que. não .óe. .:tJr..at.a. 
va de. :te.xto da Jtupon.óabilidade. do IPtS poJt nã.o :te.Jt .ó-<-do a-<-n
da .óubme.tido ã: d-<-Jte.ç.ão do I n.ówuto. (6onte.: AJtqU-<-vO/.) do IPtS, 
AJtquivo Nacional). Qu.a..n:to ao :te.xto MOJtUM ve.Jt: MOREIRA, J. Ro 
be.Jtto. Veline.ame.lU:o Ge.Jtal de. um Plano de. Educ.aç.ão paJta a Vemo 
c.Jtaua no BJLa..6-<-l. IPtS. Bole.tún Me.n.óal 3: 3 - 48, novo 1964-; 
(óa.õc.. e..6pe.Ual). 
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Os trabalhos preparatórios consumiram quatro me

ses (agosto, setembro, outubro e novembro) sendo que o sim

pósio propriamente dito se iniciou em dezembro de 1964, pro 

longando-se até 1965. 

Personalidades notáveis dos setores educacionai~ 

empresarial e econômico foram convidados a participar~ mui

ta das quais veremos depois entre conferencistas e debatedo 

res do FÓRUM de 1968. 

Na preparação do Simpósio, o IPÊS solicitou tam

bém subsídios aos departamentos culturais de embaixadas de 

países onde haviam sido realizadas recentes reformas educa

cionais, para que servissem de referencial ao tema. A cola

boração pretendida só foi dada pelas representações da Fran 

ça, do Japão e da União Soviética (e publicada no Boletim 

Mensal) ? 
O IPÊS considerou-a de inestimável valia, "por 

serem esses países aqueles que realizaram no após-guerraPEo 

fundas reformas de seus sistemas de ensino". 

Dos resultados concretos do Simpósio, não há ver 

tlgio nas fontes e dados por nós arrolados. No entanto, os 

dois documentos que serviram de base as discussões evidenci 

am posições e proposições que servem de fundamento a um prQ 

jeto de reformulaçã~ da educação brasileira, coerente com 

os princípios e doutrina defendidos pelo IPÊS-GB. 

É verdade que as posições apresentam-se matiza

das num e noutro, dando às vezes ênfase diferentes aos tópi 

cos abordados por ambos. 

Por isso, para efeito de análise final dos con 

teúdos, consideraremos os dois documentos separadamente. 

6V~ INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTLWOS SOCIAIS. Refatõ~o de Ativ~
dadef.J do IPtS-GB, a.n.o de 1964. Bolúún Men..óal, I V (2): 10 ,malr. 
/ab~ 1965. 

7 O IPtS cLúúg~u-f.Je M e.mbcúxadaf.J da Mema.n.ha OcJ..den:ta.l, Canadá, Ef.J 
ta.dof.J U~dof.J, India., Ing.e.a.~e~~ e SuécJ..a., além da.f.J mencJ..ona~ 
da.f.J. V~ INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. op. cito 
p. 11. 
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2.2.1. Delineamento Geral de um Plano de Educa-
-çao para a Democracia no Brasil 

o autor João Roberto Moreira, é conhecido nos 

meios educacionais, por um importante trabalho sobre a 

educação brasileira em seus aspectos sociais escrito nos 
8 ~ 

Estados Unidos e destinados a americanos. Escreveu tambem 

um livro em colaboração com o pesquisador educacional nor

te americano Robert J. HaVighurst? Moreira foi funcionário 

da UNESCO, tendo lecionado na Universidade do Chile, em 

curso patrocinado por aquela organização e ainda membro do 

Colégio de Educação da Universidade de Porto Rico, país on 

de faleceu em 1967. Dedicou-se, portanto, esse colabora

dor do IPÊS , aos estudos dos aspectos educacionais relaci 

onados com os problemas de desenvolvimento social e econo

mico, no contexto latino-americano. A época em que se si

tuam tais estudos é, justamente, a fase de tomada de cons

ciência do subdesenvolvimento pelo países da América Lati

na (inclusive o Brasil) estimulados pelos organismos inter 

nacionais a procurarem uma saída de tal condição. Paralela 

mente, desenvolveu-se várias teorias explicativas do subde 

senvolvimento, que propõem soluções para a superação do fe 
- . -10 ~ nomeno. Assim, a teoria da modernlzaçao e uma resposta 

prontamente aceita pela tiU:e.fige.ntzJ,a e pelas elites digi

gentes daqueles países, dispostos a reduzir o fosso que os 

separa das grandes potências pela aquisição dos mesmos pa

drões modernos, das suas economias. Em Moreira vamos encon 

trar uma sensível influência dessas teorias desenvolvimen

tistas, no contexto das quais coloca a "educação para a de 

8 MOREIRA, J. Robe.Jdo. Educ.ação e. Ve.óe.I'lvofv-<me.i'U:o no 8ftct6il, Ce.ntJr.o 
La.:Uno-AmeJÚc.ru'lO de. Pe.óqLÚóM e.m Cie.nc..Uv., Sou~, 1960,298p. 

9HAVIGHURST, Robe.Jd J.c. MOREIRA, J. Robe.Jdo. SOUUlj and Educ.a.:Uon 
in BJtazil. UniVeJr/.lUlj 0& paUbu/l.gh PJr.e.ó-ó, 1965, 21 e.d. 

10 Lbn tJr.a.ba.fho que. an~e. a ináfuênUa. do c.onc.wo de. mode.Jr.nização 
na potL:üc.a de. e.duc.ação e. o de.: GARCIA, Pe.dJr.o Be.njam-Ún. Educ.a 
ção: Mode.Jr.nização ou Ve.pe.ndê.nua? Rio de. Janwo, LivJr.. FJr.a.n=
c.o Alve.ó. 1977. 136p. 
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Os temas em que se subdivide o trabalho sao: 

1 - Educação para a Democracia 

2 - Meios, Fins e Problemas da Escola Primária 

no Brasil 

3 - Educação Popular e Educação de Adultos 

4 - A Escola Secundária, o Desenvolvimento Eco

nômico e a Mobilidade Social no Brasil 

5 - A Universidade e o Desenvolvimento Social e 

Econômico. 

Reagrupamos esse conteúdo, para fins de anális~ 

nos seguintes tópicos: 

Objetivos e Métodos da Educação 

Educação e Desenvolvimento 

Estrutura do Sistema Educacional 

Recursos para a Educação. 

2.2.1.1. Objetivos e Métodos da Educação 

A idéia de modernização encontra-se explicita 

no texto, ao comparar nosso atraso em relação às nações mo 

dernas: 

"As pré-condições de uma· democracia industrial 

e tecnificada ainda não se completaram entre nós 

porque apenas neste século ingressamos na Histó 

ria Moderna que, na Europa, já tem 4 séculos,e, 

nos Estados Unidos, está para completar 2. Por 

circunstâncias históricas, politicas e econômi

cas, vimo-nos privados da participação na civi

lização moderna até o fim do século passado.Pr~ I 

11 Em !.le.u üVJto e.-6CJU;to com HavJ...ghuJtJ.:,t, e.nc.DIwr..am0.6 a J...dêia. !.le.gul1do 
a qual. ("110 BJtMU a e.ducaç.ão e.-6tá !.le.ndo um age.nte. de. tJtal1.6-
60Junaç.ão de. WIJ paMado coimúai ag,ucoia e.m um 6utwl.O de.moCJtâ. 
üco J...11du.6Wai". HAVIGHURST ~ MOREIRA, op. w. ApJte.-6e.ntaç.ãoT. 
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Procuramos realizar agora, com instituiç6es ain 

da semi-arcaicas em alguns decênios, o que os ou 
~ 

tros puderam fazer mais lentamente, em alguns se 

culos,,!2 

A partir desse pressuposto, quais seriam para o 

autor os objetivos da educação escolar? Uma ênfase é coloc~ 

da no desenvolvimento de formas de raciocínio crítico e ex

perimental: 

"A imitação e a participação irracioanis são for 

mas primitivas e não humanísticas, alienadoras e 

antidemocráticas, de controle e herança sociais. 

A educação escolar procura, pois, a partir do s~ 

culo XVI no mundo ocidental, a conscientização 

racional da ação humana. 

( ... ) A função primordial da escola, é, pois,não 

a de transmitir informaç6es e conhecimentos, mas 

a de exercitar o indivíduo no uso de suas capaci 

dades racionais e de sua inteligência no compor

tamento usual, de cada dia"! 3 

Moreira defende uma política nacional de educa-
-çao, cujos fins e meios sejam formulados a partir dos an-

seios demonstrados pela globalidade social: classes, grupo~ 

famílias, indivíduos e não "simplesmente ao nível de um gr~ 

po técnico de trabalho, ou a nível de uma assembléia polít! 

ca". Seria essa a condição necessária para que se formulas

se uma verdadeira educação para a democracia e, ao mesmo 

tempo, o aumento do nível educacional do povo concorreria 

para o aperfeiçoamento democrático. Segundo o texto, que 

ora examinamos, haveria uma relação entre o 'comportamento 

político e o nível educacional assim expressa: "nossos pro 

blemas democráticos resultam, em grande parte, da deseduca

ção do nosso povo,,!4 

12MOREIRA, op.cLt.p.8 
13 IBIVEM, p.9 
14IBIVEM, p.5 

1 
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dentro 

"processo fundamental de desenvolvimento da pe,E 

sonalidade humana e de respeito efetivo, práti

co e quotidiano dos direitos do homem e de suas 

liberdades fundamentais,,!5 

Por métodos da educação, designamos em nossa a

nálise os caminhos ou meios para se atingir aos objetivos 

propostos pelos autores, e não só o sentido restrito de mé 

todo pedagógico. 

O autor critica a invariabilidade ou inflexibi

lidade dos currículos escolares, que não atendam "às dife

renças psicof{siológicas e psicossociais dos indivíduos" 

constituindo um obstáculo à "igualação de oportunidades e

ducativas dentro das escolas" em qualquer nível. 

Para sanar tal problema propõe a revisão dos 

currículos das escolas primárias e secundárias, como tam

bém a reorganização e redistribuição do que ele chama de 

escolas terciárias (ensino superior) . 

No tocante a métodos pedagógicos propriamente 

ditos, o autor é adepto de formas de ensinar que levam a 

aculturação do educando, por meio de um processo elaborado 

a partir da ge~talt que socialize a criança desde o seu 

ambiente até a inclusão de elementos universais. 

Atribui à precariedade do material escolar, tan 

to qualitativa como quantativamente, a ineficiência do nos 

so ensino que, por isso, passa a ser monotonamente verba

lista, memônico, estéril e de pouco rendimento. 

Moreira adverte sobre a inconveniência da espe

cialização profissional ao nível da escola secundária, da

do o rápido desenvolvimento tecnológico, que logo torna ob 

soletas várias ocupações de nível médio, ao mesmo tempo em 

que se criam constantemente ocupações novas. A solução se

ria as escolas de cursos gerais, acompanhadas de orienta

çao vocacional. 

15MOREIRA, op.cit.p.6 
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Nos cursos gerais, propostos pelo documento co

mo a solução para o ensino secundário, o método deve ser 

aquele que facilite uma formação para as atividades do cam 

po econômico. Deve-se desenvolver as capacidades "de obter 

e observar fatos, de explorar idéias, de comunicar-se e de 

usar processo cientlficos", que formarão os indivlduos ap

tos para se inserirem no contexto da moderna produção. 

2.2.1.2. Estrutura do Sistema Educacional 

A estrutura do sistema educacional é detalhada 

segundo os nlveis de ensino: primário, secundário, superi

or e educação de adultos. 

Ensino Primário 

Discute o documento a duração em anos da escola 

rização primária dentro de uma preocupação com a elastici

dade e variabilidade dos currlcu10s, devendo-se levar em 

conta no planejamento tanto os fatores psico-individuais da 

criança como os sócio-ecnômicos dos Estados e Municlpios. 

Para Moreira, o currlcu10básico e mlnimo deve 

supor a possibilidade progressiva de oito anos de esco1ari 

zaçao mlnima para todos os brasileiros, facultando-se o in 

gresso na escola aos seis e sete anos de idade. 

Essa proposição é precedida de razões de cunho 

comparativo com estatlsticas mundiais de escolarização pri 

mária e também segue recomendações feitas nas Conferências 

de Punta-de1-Este e Santiago, por organizaçãoes internacio 
. 16 nalS. 

Uma vez estabelecido esse currlcu10 básico e mI 

nimo de oito anos, desaparecerá a linha divisória entre a 

16Um votWl1e. eovtte.ndo todM M pJtinc.i~ Jte..6otuÇÕe..6 de..6.óM eon6e.
Jtênc.iM ê o do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGuGICOS.Con 
6 e.Jtênc.iM I vtte.Mme.JÚc.anM de. Educ.ação. Rio de. ] ane.bw , 196 5~ 

150p. 
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escola primária e a escola secundária, sendo possiveis vá

rias fórmulas de se estabelecer tal continuidade tendo em 

vista diferenças regionais. 

Prevê-se também o fim das reprovações (repetên

cias) , um dos fatores, segundo os técnicos, da baixa prod~ 

tividade do curso primário: 

"Quando se fala em educaç~o fundamental de oito 

anos escolares para toda a populaç~o brasileir~ 

n~o faz sentido reprovar, porque isto é negar 

aquilo. Estabelecido que cada brasileiro tem o 

direito e o dever de cumprir 8 anos escolares, 

n~o há como negar-lhe a oportunidade para isso. 

O problema é, portanto, de avaliaç~o e de orga

nizaç~o de grupos por niveis de aprendizagem,,!7 

Preocupando-se ainda com o problema de deserç~o 

escolar e reprovações em massa, nesse nivel de ensino, in

dica também como um de seus fatores a baixa qualificaç~o 

do magistério. 

Se fosse possivel, declara, "a formaç~o do pro

fessor primário deveria ser feita em nivel superior, como 

já acontece nos Estados Unidos e no Chile". Mas admite que 

esta fórmula está fora de nosso alcance e assim o profes

sor primário, até o fim do século atual, poderia ter forma 

çao em nivel secundário. 

Ensino Secundário 

A estrutura da educaç~o secundária é proposta 

tendo em vista as transformações econômicas e .sociais que 

elevaram o nivel de aspirações do operariado urbano e alar 

garam a classe média: 

1 7 

"( ... ) já n~o se pode pensar, como foi comum no 

último quartel do século passado e no primeiro 

deste, em escolas de nivel médio, próprias para 

operários. Simplesmente n~o se aceitam e procu-

MOREIRA, op.~it.p.12 
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ram as outras escolas de nível médio,aca.dêmicas 

ou não, que lhes pareçam mais conveniente aos 

seus filhos". 

Moreira afirma que as classes médias são víti

mas de urna ilusão, ao superestimar os valores educacionais 

em si mesmos, sem se preocupar com sua verdadeira funçã~ 

que deve ser a instrumental, fato que atribui à "desorien

tação política, social e econômica" das novas camadas suge 

re: "é preciso oferecer a essas classes urna educação secug 

dária que permita à própria escola revisão de estudos e re 

encaminhamentos periódicos de grandes grupos de alunos,evi 

tando, tanto quanto possível, currículos de aspecto mera

menta formal e que, por isso, possam adquirir valor simbó

lico que venha a substituir o seu valor instrumental,,!8, 

A par dessa referência à intrumentalidade do eg 

sino secundário, o documento, ao fixar os objetivos da edu 

cação posterior ao nível primário, preocupou-se com seu as 

pecto utilitarista e socializador: 

"O objetivo da educação escolar, sobretudo nos 

níveis posteriores ao primário, é equipar o ho

mem com conhecimentos e habilidades que lhe se

jam psicológica e socialmente accessIveis, ten

do em vista urna personalidade tão útil a si mes 

ma quanto à sociedade nacional a que pertence, 
~ - . d ,,19 e, por esta, tambem a humanlda e . 

O Plano prevê urna estrutura de curso secundário 

semelhante a da eomp~ehen~ive ~ehool, norte americana tipo 

de escola média sugerida por um estudo empreendido por Jay 

18 . 5 MOREIRA, op.e~t.p.2 

19IBIVEM p.27 
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me Abreu e Robert Havighurst~O 

Para Moreira, a escola secundária de cursos g~ 

rais.e variados seria a mais indicada para resolver os prQ 

blemas desse nível de ensino, apoiada em serviços de orieg 

tação educacional e vocacional e também em serviços sociais 

de atendimento às famílias. 

A capacitação profissional seria dada na esco

la, mas preferencialmente em cursos de educação de adulto~ 

tendo por base os "cursos gerais" de n.ível médio. 

A fórmula apresentada pelo Plano é: 

"( ..• ) o ensino secundário deveria organizar-

se segundo a fórmula 2 anos básicos + 4 anos 

de cursos gerais + 1 ano de cursos de capacit~ 

ção ou escolha e preparação para cursos super! 

ores. Além disso, para aqueles jovens que, ter 

minados os 2 anos básicos, não desejam ou não 

possam continuar os estudos e para os que sai 

am da escola antes de completados os 4 anos de 

cursos gerais, deve-se providenciar cursos pa

ralelos, de 6 a 12 meses, de orientação e capa 
2 1 citação para o trabalho". 

20 M J.d~ do Plano .óobJte. a e..óc.ola mê.dJ.a .óã.o mu,Uo .óe.me..thante..ó 
ãque..ta.ó de.6e.ndJ.da.ó nwn .tJr.a.ba.tho de. Jayme. AbJte.u, pubüc.ado em 
60Jtma de. 601he;to pe..to IPEs. A pOJLÜJt de. um dJ.agnô/5tic.o .óobJte. 
o e.n.óJ.no mê.dJ.o no BJta.óil, o autoJt a.n~a a.ó ne.c.e..ó.óJ.dade..ó da 
e.xpan.óã.o da e.duc.ação de..ó.óe. vUve..t, já que. e..ta ê. 6Cdolt de. de.
.óe.nvolv-Úne.nto. No Mnal, me.nuona a.ó Unha.ó ge.JtaJ..ó de. wn e..ó
tudo 6e.J..to e.m c.ompanhJ.a de. Robe.Jt.t HavJ.ghu.Jt.ót, ·da UnJ.ve.Jt.óJ.da
de. de. C/tJ.c.ago, onde. pJtopõe.m doJ..ó tipo.ó de. e..óc.ola mê.dJ.a paJta 
o BJta.óil: a.ó E.ó c.ola.ó CompJte.e.n.óJ.va.ó ou Il1-te.gJtada.ó e. a.ó E.óc.o
m E.ópe.~zada.ó. M pJtJ.me..úuL6 .óe.JtJ.am o que. MOJtÚ/ta de.nomJ. 
na de. E.ó c.ola.ó de. Cu.Jt.ó O.ó GeJr.a.Á4, já a.ó .ó e.g unda.ó, daJtJ.am C.M-:: 
.ó O.ó mê.dJ.o.ó e.xuu..óJ.vame.nte. pJto 6J..ó.óJ.onaJ..ó: ABREU, Jayme.. Re.aL[ 
dade., .óJ.gnJ.Mc.ação e. pe.Mpe.c.tiva paJta a e..óc.ofu mê.dJ.a noae.-:: 

.óe.nvolv-Úne.nto bJta.óilwo. IPtS, RJ.o de. JanUJto .ó/d. 

'llMOREIRA, op.c.J..t.p.30. 
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Na verdade, nesse sistema, a educação teria um 

caráter dualista, já que no meio do curso secundário have

ria duas opções: capacitação profissional ou encaminamento 

para um curso superior. A preocupação com a preparação pa

ra o exercício de uma profissão estaria, porém, presente 

desde o início do curso: 

"Já aí, nesses dois anos básicos, se pode into 

duzir os alunos, ainda púberes, no conhecimen

to, por informação e por observação do mundo 

de trabalho em sua comunidade e em seu Estado, 

mostrando-lhes a variedade, oportunidades ge

rais para o exercício de cada tipo ou espécie 

de profissões, valorizando as atividadesecono 

micamente produtivas"~Z 

Detalha, ainda o Plano, o que deveria consti

tuir curricularmente os "cursos gerais" dessa escola secun 

dária: 

"Os quatro anos de cursos gerais deverão ofere 

cer além de um currículo nuclear, mínimo e co

mum de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

meios orais e gráficos, de comunicação e ex

pressão, inclusive o conhecimento de um idioma 

estrangeiro, de matemática fundamental, de es

tudos sociais, incluindo hist6ria e geografia 

humana - alternativas curriculares segundo ca~ 

pos definidos de interesses e de pré-encaminha 

mente vocacional" ~ 3 -

Continuando, frisa a necessidade de se evitar 

a escola de curso único, propondo mesmo a conversão das es 

colas profissionais de nível médio em escolas de 2 ou 3 

cursos gerais, entre aqueles que o seu equipamento permita 

O mais original nesse esquema de curso secundá 

rio é que previa um ano pré-universitário, que poderia vir 

a ser um substitutivo do exame vestibular ao ensino super! 

ZZ Z3MOREIRA, J. R. op.cit.p.30 
IBIVEM,p.31 
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oro Esse pré-universitário poderia ser realizado na escola 

secundária ou nas pr6prias escolas superiores~4 

Ensino Superior 

Antes de propor as diretrizes para o ensino su 

perior o Plano faz uma avaliação crítica da 

brasileira. Esta teria sido, segundo Moreira, 

Universidade 

"vítima, desde sua criação, da demagogia popu

lista, reflexo da desordem política, do oportu 

nismo das novas elites, que a industrialização 

intermitente, a inflação crônica e espolidora 

criou, sem base nos reais valores sociais, po-

l ~t' .. ,,25 
1 lCOS e empresarlals . 

A culpa dos males que atingem a Universidade no 

Brasil, é, segundo esta visão, colocada no tipo de estrutu 

ra s6cio-econômica e política, de um dado momento hist6ri

co, que se rotula de "populista" e que se extende desde a 

época de sua criaçao (anos 30). A universidade teria surgi 

do no Brasil cheia de vícios e defeitos, refletindo os ví

cios e mazelas do contexto hist6rico-político em que foi 

criada. 

Segundo o Plano, a reforma da universidade 
.. 
e 

necessidade prioritária de uma nova época e de um novo con 

texto hist6rico: 

"No momento em que, mediante uma revolução in

cruenta, se procura, criar ordem política, ju

rídica e econômica no país que agora, já não 

está mais em fase de industrialização intermi

tente, e sim de franco e progressivo crescimen 

to industrial ( •.• ),,26 

~~MOREIRA, J. R., op.eit.p.32 
26IBIVEM,p.36 

MOREIRA, J.R.op.elt.p.36 



Nesse caso a universidade brasileira 

ser aparelhada para 

48 

deverá 

"render os t~cnicos de alto nIvel, os pesquis~ 

dores cientIficos, os professores e os profis

sionais liberais de que o nosso desenvolvimen

to carece, além das pesquisas em ciência pura 

e ciência aplicada, que poderão desenvolver uma 

tecnologia apropriada ao Brasil,,~7 

Trata-se aI, portanto, da contraposição socie

dade e universidade arcaicas e uma sociedade e universida

de modernas. 
-Ao tratar da necessidade de uma remuneraçao con 

digna para as atividades docentes, o Plano cita um estudo 

do especialista Alberto Lleras, referente às universidades 

da runérica Latina, que padecem dos mesmos problemas que as 

brasileiras. Recorre ainda a exemplos de soluções trazidos 

de paIses europeus ou da Am~rica do Norte. Isto deixatrans 

parecer mais uma vez a dicotomia dos modernos x não-moder

nos, numa constante preocupação de superar o atraso segui~ 

do os modelos dos paIses desenvolvidos. 

Ao tratar da questão da seletividade do ensino 

superior o Plano declara que: 

"O ensino superior, em paIses ainda em desen

volvimento, não pode ser direito de todos, mas 

tão só daqueles que têm aptidão e preparação 

para dele beneficiar-se. 

( ... ) tem de procurar para seus cursos não só 

os jovens bem dotados, como tamb~m os bem pre

parados pela escola secundária, os dedicados e 

esforçados Ii ~ 8 

Seguindo a linha de urna subordinação de ensino 

aos interesses da economia, o Plano estabelece como um dos 

Itens de prioridade na reorganização universitária: 

27IBIVEM, IBIVEM 
28 IBIVEM,p.37 
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"o levantamento de recursos humanos existentes 

nesse nível de trabalho e das necessidades rela 

tivas a ele, levantamento que tem de ser cons

tantemente revisado e atualizado, para servir 

de baliza para as matrículas nos diferentes cUE 

sos universitários. É uma questão de economia ~ 

ducacional, demasiadamente importante para paí

ses pobres,,~9 

Com respeito à administração e recursos para a 

manutenção das universidades, o Plano discorre longamente 

sobre o modelo norte-americano de participação conjunta úe 

1 t d U · . d d d d - . . 1 30 e emen os a nlverSl a e e o mun o economlCO-SOCla . 

A estrutura didático-científica do ensino supe

rior segue igualmente o modelo dos "países ocidentais". Pr2 

põe a organização por departamentos para os cursos de bacha 

relado e de escolas ou faculdades para a licenciatura ou 

capacitação profissional. Os cursos pós-graduação, para for 

mação de doutores, seriam realizados em centros de estudos 

e pesquisas de alto nível: os institutos. O documento suge

re que se procure uma nova nomenclatura, para essa organiz~ 

ção, de modo a evitar confusões, já que, em nosso país não 

se faz distinção entre departamento, faculdade e instituto. 

Salienta também a possibilidade de extensão 

ao povo através de 

universitária 

"cursos populares de diversos níveis, sejam cul 

turais, sejam de capacitação profissional, par

ticipando ativamente dos programas de educação 

de adultos, em horários especiais, vespertinos 

e noturnos,,~1 

Propõe ainda a transformação das faculdades de 

filosofia, ciência e letras em faculdades de educação, para 

a formação de professores das diversas especializações deno 

minadas de escolas normais superiores. As faculdades de edu 

29MOREIRA, J. R. op. W. p.38 
30IBIVEM, p.39 
31IBIVEM,p.42. E.6.6a, idúa. do P.f.ano vai.6eJt Jte.-tomada. rna.i.6 -ta.Jtde. pOJt 

conneJte.nci.6ta.6 do FORUM Educaciona..f.' pa.-tJtocinado pe..to IPtS e. a. 
PUC. 
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cação teriam dois ciclos: o primeiro graduaria bacharéis em 

ciências da educação e o segundo formaria administradores, 

orientadores e supervisores para o ensino secundário, após 

dois anos de licenciatura, seguidos ao bacharelado. 

Educação Popular e de Adultos 

Com respeito a educação popular e de adultos o 

~lano tece considerações de ordem econômico-políticas, ad

mitindo ser esta área de ensino indispensável à democracia 

e ao desenvolvimento econômico. Assim a educação popular é 

conceituada como: 

"processo de desmassificação do povo, isto é 
( ... ) recurso ou meio de impedir que nossa geg 

te, transformada em massa, se comporte e se 

conduza irracionalmente, com prejuízo da pes

soa humana e da família e seus direitos,,~2 

Os objetivos desse tipo de ensino devem igual

mente estar em consonância com o tipo de contexto econômi

co-pOlítico da sociedade a que serve: 

"No caso dos países subdesenvolvidos tanto sob 

o aspecto da educação pOlítico-social e econô

mica como sob o da alfabetização e capacitação 

para o trabalho, já não se trata tão só de a~r 

feiçoamento e de orientação, mas ainda de for

mação e preparação das populações adultas, pa

ra uma vida mais consciente de responsabilida

de e mais capaz de resolver situações proble

máticas individuais, familiares e coletivas, 

próprias de atraso e arcaísmo sociais". 

"Se e importante a escola primária, obrigat§ 

ria e gratuita, não menos o é a educação de 

adultos, como processo mais diretamente impli

cado no desenvolvimento. As democracias ociden 

32MOREIRA, J. R.,op.c.Lt.p.16, gJÚ~o nOMO. 
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tais lhe atribuem papel decisivo na defesa na-

cional contra as tentativas internas e exter 

nas de totalização política ou de ditadura tan 

to fascista como socialista,,~3 

Outra das finalidades explícitas da educação 

popular e de adultos é a de consistir num tipo de ensino 

complementar e corretor dos impulsos e energias juvenis"pa 

ra que não transbordem em efeitos anti-humanos e alienado-

res". 

Também esse setor de ensino deve dar sua con

tribuição ao processo modernizador: 

"A· função primordial de um programa de educa

ção de adultos é a de preparar e capacitar o 

povo para as mudanças progressivas da socieda

de moderna, sem que, para isso, tenham que ser 

violentados os direitos fundamentais da pessoa 

humana. Em outras palavras, devemos educar nos 

so povo para que não seja passivo ante as mu

danças, mas para que, pela pessoa e pela famí

lia, seja capaz de contribuir positivamente pa 

ra essas mudanças, creando (sic) uma nova ambi 
..... • .... ...... 11 34 enCla SQClo-economlca . 

Apesar de aceitar a estratégia de motivação e

conômico-social, como auxiliar dos métodos de ensinar adul 

tos a le r, .Moreira tem a preocupação de distinguir dois ti 

pos de educação de adultos: aquela que contribui para a 

desmassificação e desalienação, que é a educação das demo

cracias ocidentais, e a educação dos países totalitários 

"cujos objetivos são os de fortalecer a massificação do p~ 

vo e de alienar a pessoa e a família". Cita o êxito relati 

vo do "método Paulo Freyre", conseguido por se tratar de 

uma educação motivada politicamente, mas deixa claro que o 

33 MOREIRA, J. R. op.ci~.p.17 
34 

IBIVEM, p.34 
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método pode ser aproveitado desde que seu conteúdo esteja 

dentro dos objetivos da democracia brasileira. Insiste,aig 

da, que o problema do analfabetismo deve merecer atenção 

tanto da parte do Governo como das classes produtoras. 

Para Moreira, a educação popular deve abranger 

mais que simplesmente a alfabetização. Para isso deve se

guir programas regulares e contínuos, utilizando recursos 

comunitários, não se podendo esperar a construção de esco

las ou classes de adultos, dado o número tão grande dos 

que delas necessitam. Os programas de educação popular com 

preendem, assim, diversos cursos: 

"capacitação para o trabalho, alfabetização e 

aprendizagem de ciências, letras e artes, as

sim como orientação político-social de nature

za democrática, a que se podem associar progr~ 

mas de rádio e TV,,:5 

2.2.1.3. Educação e Desenvolvimento 

A relação entre educação e desenvolvimento é a 

tônica sobre a qual se desenvolvem todas as considerações 

dO,Plano. Principalmente quando trata da reorganização da 

escola secundária e do ensino universitário, as necessida

des do desenvolvimento econômico e social surgem como as 

balizas desses dois níveis educacionais. 

No decorrer de todo Plano encontram-se afirma-
-çoes semelhantes a esta: 

"( ... ) o Brasil, apesar de atrasado cultural

mente, é um país em franco desenvolvimento eco 

nômico e que, por isso, necessita de gente edu 

cada, qualquer que seja sua capacitação, em 

quase todos os setores de atividades"~6 

35MOREIRA, J. R., op.cit.p.20 
36MOREIRA, J. R., op.cit.p.16 
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Para atender às necessidade do desenvolviment~ 

o Brasil, ainda que em fase de crescimento econ6mico, nao 

pode se descurar de dois aspectos educacionais básicos:cri 

açao de atitudes favoráveis e preparação do contigente de 

trabalho: 

"todo país, sem prejuízo das liberdades funda

mentais do homem, tem que oferecer ao seu povo 

orientação política, social e econ6mica, de mQ 

do a assegurar atitudes coletivas favoráveis 

ao progresso ou desenvolvimento das institui

ções democráticas, à evolução social e ao au

mento da produção econ6mica". 

"( ... ) nossos processos de formação de contin

gente economicamente ativos são recentes, mais 

ou menos imperfeitos e insuficientes, de modo 

que são poucos os brasileiros, provavelmente 

menos de 15% da população adulta, realmente ca 

pacitados para a vida moderna de trabalho e 
- 37 produçao". 

A visão do Plano, quanto à evolução da educa

ção secundária, demonstra que esta vem sendo profundamente 

afetada pela modernização da sociedade. Esta modernização 

vai acarretar, entre outros, os problemas de inquietação 

juvenil, motivados pelas suas aspirações de elevação do ní 

vel sócio-econ6mico: 

"Em países ainda não desenvolvidos, mas em via 

de desenvolvimento, como o Brasil, se somam a 

essas condições universais da juventude moder

na, as inquietações próprias da mobilidade so

cial que a mudança e o progresso social desen

cadeiam,,~8 

37IBIVEM, IBIVEM 
38MOREIRA, J. R., op.eit.p.23 
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Levando, pois, em consideração, essas mudanças 

e suas repercuss~es no seio das classes sociais, o g1~no a 

firma: 

"Por isso mesmo é que a educação se transforma 

em fator essencial de justiça social, se tem a 

função de aperfeiçoar a força humana de traba

lho, de modo a que possa render mais, aumentag 

do o produto e facilitando, assim melhor redis 

tribuição da renda, por que nos países atrasq

dos, que tem baixa, essa distribuição é sempre 

injusta,,~9 

A preocupação com o desenvolvimento econômico 

é ainda um dos parâmetros da reforma da universidade: 

"( ... ) para o desenvolvimento nacional, impor

ta dar ao mercado de trabalho o contingente de 

pessoal de nível superior que ele necessita. 

Daí um terceiro item de prioridade na reorgani 

zação universit~ria: ·0 levantamento dos recur

sos humanos existentes nesse nível de trabalho 

e das necessidades relativas a ele ( ..• )"~O 

2.2.1.4. Recursos para a Educação 

o problema dos recursos ,para a educação não re 

cebe no Plano um tratamento específico ou separado; é abor 

dado,de passagem, nas avaliaç~es e proposiç~es relativas a 

cada nível de ensino. 

No que se refere ao curso primário, a preocup~ 
-çao e com maiores recursos para o equipamento e material 

-escolar. No entanto, nao sugere de onde viriam esses recur 

sos. Salienta também a necessidade de uma melhor remunera

ção para o corpo docente, mediante complementação federal 

dos recursos estaduais, promovendo igualmente a capacita

çao profissional da maioria dos professores leigos isto é, 
sem o curso normal. 

39 40IBIVEM, p.'l6 
IBIVEM, p.38 



54 

o PI~ considera já resolvida a questão das 

escolas privadas, com as soluções apresentadas pela Lei de 

Diretrizes e Bases, através da gratuidade para aqueles que 

não podem pagar. 
. 

O Plano é bastante enfático quanto ao papel das 

bolsas de estudo na democratização de oportunidades educa

cionais. Assim, considera satisfatória a solução apresent~ 

da pela Lei de Diretrizes e Bases com o estabelecimento da 

gratuidade subvencionada pelos poderes públicos para aque

les que não podem pagar. 

Para o autor, a existência de alunos que pagam 

e alunos bolsistas nao e sinal de discriminação de classe~ 

ao contrário, a educação é um fator que anula essasdesi

gualdades. Para ele as classes sociais resultam da organi

zação espontânea da sociedade e existem em todos os paíse~ 

qualquer que seja o regime político que adotem. Defendendo 

essa crença, que aliás foi um dos sustentáculos ideológi

cos do grupo que defendeu a privatização do ensino na dis-
. 41 

cussao da Lei de Diretrizes e Bases, afirma: 

"( ... ) a escola não tem nenhuma responsabilid~ 

de pela existência de classes sociais. O que 

lhe compete, ( ... ) é oferecer igual oportunida 

dade de educação para os filhos de todas as 

classes e assim, converter-se em um amplo cami 

nho de ascensão social. Neste sentido, as bol-

41 Em 1960, num ~tudo J~obJte. a.6 CÜveMa.6 C.OMe.nte..6 de. op.úúão,que. 
e.ntão e.xe.Jtc.ioJn in M·uênúa n0.6 de.ba.:te..6 .6 o bJte. o P Jto j e.:to de. Le..<. 
de. V.<.Jte..tJúze..6 e. Ba.6e..6 da. Educ.ação Naúonai., MOJte..-ÚW. mO.6.t/'1.ava 
que. a C.OMe.nte. pJt.<.va.:t.t.6:ta. e.Jta. Wlla dM ide.o-tog.ta.ó que. e..6:ta.va 
em qUe..6tão, a .6e.Jtviço de. gJtupO.6 inte.Jte..6.6ado.6 e.m .6ai.vaJt o e.n.6i 
no pJt.<.vado, .:tanto Jtmgio.6o, c.omo fuga, e.ntão e.m c.we.. PaJÜi 
de., a Le..<. .6e.Jt.<.a "e.c.Litic.a, c.on:tJta.d.t:tõJtia e. pJtov-t.,!JõJtia", e. a 
e.xpan.6ão da e..6c.ofa pubUca e.Jta. um 6a.:to que. ne.nhuma -te..<. COn.6e.-
9 u.tJt.[a. de..6 :tJw.,0'1. • Não .6 õ M p!te. vi.6 õ e..6 de. MOJtÚJta. 60Jtam em paJt
te. c.on:tJta.cü:ta.dM, como de. pJtÔpJt.<.o mudou .6Ua.6 opin.[õe..6 ace.Jtc.a 
do e.n.6.trw pJt.<.vado. C 6. MOREI RA, J. Ro be.,'1.:to. Soúo-togia. poa:ti. 
c.a da Le..<. de. V.<.Jte..tJúZe..6 e. BMe..6 da Educação Naúonai.. Re.vi.6iã 

BJtM.t-e.ÚJta. de. E.6:tudo.6 PotZ:tiC.O.6. Bdo HoJt.<.zo nte. , (9): 177-21 4 
juR.. 1960. 



55 

sas de estudo ou as matriculas e taxas pagas 

pelo Estado às instituições privadas, leigas e 
-religiosas, tendo em vista alunos pobres, sao 

um poderoso meio de igualação de oportunidades 

e de atendimento a um dos direitos humanos: a 

preferência de escolha, que tem a familia,quag 
,- 42 

to a educaçao dos filhos". 

o mesmo ponto de vista é mantido em 

aos cursos universitários: 

relação 

"( ... ) é preciso considerar que, nenhum pais 

desenvolvido do mundo, o ensino superior é in

te"iramente gratuito. As bolsas de estudo, ofe

recidas por fundações e instituições privadas, 

pelos governos municipais, estaduais e federal 

seriam o principal fator de igualação de opor

tunidades" 13 

A seletividade dos cursos superiores e um mal 

necessário devido à pobreza ou à insuficiência de recursos 

do paises: 

"Os paises ainda pobres têm que levar ao ensi

no universitário seus melhores talentos, dei

xando para mais tarde, quando forem mais rico~ 
- . ~ 44 a extensao dos cursos a um malor numero". 

O Plano fornece diversas sugestões quanto ao 

financiamento das Universidades, admitindo que, fundamenta! 

mente, estas dependem dos recursos públicos federais e es

taduais. Os recursos públicos poderiam também ser proveni

entes de titulos rentáveis, porcentagens de certos impos

tos, ou sobretaxas a impostos, como renda, consumo de bebi 

das, cigarros e perfumes, repartindo-se entre as universi

dades segundo critérios proporcionais. Observando que no 

42 MOREIRA, J. R., op.eit.p.33 
43IBIVEM, p.37 
44IBIVEM, p.38 
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Brasil, não sao comuns as doações de particulares ou de or 

ganizações privadas, propõe estímulos a essas contriluições 

sob a forma de reconhecimento público, prestígio social 

e participação no controle administrativo e orçamentário 

das instituições. 

Outra fonte de recursos, sugerida pelo Plano, 

seria a venda de sua produção técnico-científica, como pe~ 

quisas e análises técnicas, planificação, publicação e ven 

da de livros científicos e didáticos. 

Afirmando não ser possível oferecer a todos o 

ensino nos níveis posteriores ao primário, por razões eco

nômicas (pois somos um país "insuficientemente desenvolvi

da"), o Plano enfatiza, por diversas vezes, a necessidade 

da "democratização das oportunidades educácionais". 

Admite, assim, que cumpridos os oito anos de 

escolaridade fundamental, necessária a todos, se estabele

çam processos de seleção tendo em vista a produção econôm! 

ca e a formação das elites dirigentes. Frisa também a ne-

cessidade de se permitir o adequado aproveitamento dos 

mais talentosos de todos as classes sociais, dentro da 

perspectiva a que acabamos de nos referir. 

Assinalamos ainda, quanto ao problema da demo

cratização do ensino, um aspecto contraditório do Plano.Se 

gundo a crença expressa no texto, a educação deveria visar 

ao aperfeiçoamento da democracia em todos os seus aspectos 

políticos, econômicos e sociais. Porém, salienta, não -e 

qualquer tipo de educação que possibilita uma . sociedade 

verdadeira democrática. Assim, critica o sistema· dual de 
-escolas para o povo e para as elites e propoe um sistema 

em que as oportunidades devem ser iguais para todos. No en 

tanto, a fórmula que ~I:J.,élno apresent.a para a escola média, 

admite dois tipos de opção que, sem dúvida repetem o siste 

ma dual, "quebrando" o sistema único: capapitação profissi 

I - . 45 na ou preparaçao para cursos superlores. 

45 
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2.2.2. Simpósio sobre a reforma da educação 

- Documento Básico -

57 

o texto que passamos a comentar foi redigido 

com a finalidade de servir de subsIdio às discussões do 

Simpósio sobre reforma da educação, organizado pelo IPÊS 

em fins de 1964. Trata-se de uma visão abrangente sobre os 

problemas educacionais do Brasil, seguida de sugestões pa-
. ~ 1 46 ra equaclona- os. 

Seguindo o esquema proposto no item 2.2.1., p~ 

ra a análise do conteúdo, teremos que ver em primeiro lu

gar quais são os objetivos declarados da educação em geral 

e dos diferentes nIveis educacionais em que ela se subdivi 

de. 

2.2.2.1. Objetivos e métodos da educação 

Quanto a este aspecto declara o Documento: 

liA função principal da escola não é transmitir 

informações e conhecimentos por mais úteis que 

estes sejam. É da aos indivIduos hábitos de 

observação, capacidade para raciocinar com ju.§. 

teza - ~hegando a interpretações e conclusões 

e aptidões para expressar suas idéias com cla

reza"1! 

Com relação à educação primária, declara: 

"( ... ) o ensino desse nIvel deve visar a habi

litar a criança a compreender e resolver pro

blemas da vida diária, o que exige a identifi

cação ( ... ) com o meio-ambiente ( ... ). 

46INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. Simpô~io ~o 
bne. a. Re. onrna. da. Educ.a. ã.o - Voc.ume.l1to Bâ.~lc.o. (ml-

47 me.ogn. 
IBIVEM, p.45 
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( •.. ) para cerca de oitenta por cento dos bra

sileiros, cujas possibilidades educacionais no 

futuro imediato não irão além do nível primá

rio, este deve proporcionar a capacitação para 

a iniciação de uma atividade prática"1 8 

o nivel após o primário, denominado de Ensino 

Médio, pelo Documento, teria como objetivos: 

( ... ) preparar os quadros profissionais de que 

o pais necessita para seu desenvolvimento eco

nômico e social, quadros que só podem ser fixa 

dos com precisão mediante um levantamento minu 

cioso das necessidades nacionais de 

obra qualificada,,1 9 
mão-de-

Partindo pois do objetivo acima, o Ensino Mé

dio passa a ser descrito como 

"( ... ) processo global de formação do adoles

cente, capacitando-o para o inicio de uma pro

fissão: habilitando-o a desobrigar-se conscien 

temente de seus deveres de cidadão, dando- lhe 

acesso aos prazeres do espírito e da convivên

cia social, tudo sem limitar suas possibilida

des de prosseguir nos estudos em nivel superi-
,,50 or . 

o ensino super'ior é visto como o nivel destina

do a atingir um duplo objetivo: 

"( •.. ) satisfação de nossa demanda de mao -de

obra especializada, mas também para a formação 

de quadros dirigentes, realmente ' capacitados 

para conduzirem com sabedoria nossos destinos, 
51. 

nesta época de crise em que vivemos". 

48INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS,op.Qi~.p.31 
49IBIVEM, p.Z6 
50IBIVEM, p.33 
51INSTITUTO VE PE SQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS,op.Qi~.p.38 
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Caberia também às Universidades brasileiras, a 

través das pesquisas e publicações de seus resultados, a 

liderança no estudo e no debate dos problemas da região on 

de estejam instaladas. Além dessas tarefas, a Universidade 

deveria incumbir-se da formação de "líderes nacionais de 

alto gabarito" através dos cursos de p6s-graduação. 

Os caminhos propostos para a consecuçao dos ob 

jetivos explic'itados constituiriam os métodos, englobando 

aqui no termo a organização curricular e didática dos três 

níveis de ensino. 

No tocante a isso o Documento critica os currí 

culos ministrados pela escola brasileira de uma maneira ge 

nérica, camparando-os com os de países desenvolvidos: 

"Um justo equilíbrio entre a ~esquisa científ! 

ca e o cultivo das letras e das artes, entre a 

cultura técnica e a cultura clássica é, em nos 

sos dias, uma característica das nações social 

e economicamente desenvolvidas. Esse equil3brio 

não existe em nosso país, cuja tradição cultu

ral restringe-se ao domínio das letras, e, em 

certa medida, ao das artes,,~2 

são citadas, como exemplo, as modificações em

preendidas pelo sistema de ensino da França: sistema de en 

sino técnico amplamente diferenciado; orientação da juven

tude para as carreiras científicas; impressão de um cunho 

prático no ensino das ciências. 

e em relação ao ensino primário ou fundamental 

que o Documento explicita melhor quais devem ser as modifi 

cações de caráter curricular: 

52 

"( .•. ) impoe uma modificação do currículo que 

deverá incluir o ensino progressivo das ciênci 

as naturais, realizado principalmente pela ob

servação direta. Ele deverá incluir, tambem, ~ 

lém da educação moral, a música, o canto, os 

lBIVEM, p.26 
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trabalhos manuais e a educação física que, con 

venientemente dosados e dirigidos, tornarão a 

escola atraente e concorrerão poderosamente p~ 

ra a correçao do fenômeno da deserção escolar 
53 ( ... ) . 

Outra metodologia sugerida é a da participação 

dos alunos na responsabilidade da disciplina escolar: 

"Esse auto-governo, que constitui verdadeiro e 

xercício de liberdade, de ética e de solidarie 

dade, conduzindo a implantação de uma atmosfe

ra escolar de confiança e lealdade, constitui 

uma premente necessidade, que por seus efeitos 

no meio escolar, quer pelos salutares reflexos 

na vida nacional"~4 

2.2.2.2. Estrutura do sistema educacional 

A visão do Documento, acerca da estrutura edu

cacional brasileira, evidencia uma preocupação de caráter 

sobretudo econômico. Ao afirmar a necessidade de se estabe 

Ieee rem metas mínimas para a educação, declara, quanto à 

obrigatoriedade do ensino primário, estabelecida pela Con~ 

tituição Federal de 1946, que a população compreendida na 

faixa etária correspondente a esse nível deve ser escolari 

zada gradualmente. A razão desse gradualismo reside no fa

to de não ser possível ao país proporcionar a todos uma es 

colaridade de sete anos. 

A solução apresentada pelo Documento é de se 

tentar proporcionar a escolaridade desde os sete anos, até 

a idade variável segundo as condições locais. Essa idade 

deve ser fixada pelos Estados e poderá ser aumentada pro

gressivamente até a escolaridade mínima de seis anos, pre

vista na L. D. B. 

53INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS, op.eit.p.31 
5 4 1 B 1 V EM, P • 4 5 ( 9 Jti 6 0.6 n o ,~ .6 0.6 I 
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Da mesma maneira o acesso ao Ensino Médio 
~ 

e 

"o acesso ao ensino de grau médio nao pode,nas 

condições atuais do país, ser franqueado a to

dos os que vierem a completar o ensino primá

rio. Sendo facultativo, deve ser reservado aos 
55 mais capazes". 

Comparando a relação do efetivo escolarizado 

para ingresso no nível médio do Brasil com a de outros pai 

ses, mostra que a proporção ideal para o Brasil seria na 

ordem de 20/100 (vinte alunos de curso médio, para cada 

cem alunos com escolaridade elementar) em termos provisó

rios. Enquanto isso, em países como o Japão, mostra o Docu 

mento, essa proporção é de 72,5/100. 

Admite, ainda mais, a pirâmide educacional, na 

relação entre alunos do nível primário e alunos do nível 

superior, em que a taxa sugerida para o Brasil é de 2/100, 

correspondendo a 10% do alunado de nível médio, sendo a mé 

dia dos países em conjunto, de 4/100. 

Já que, como salienta o Documento, o ensino mé 

dio não pode, nas cond~ções atuais do País, ser franqueado 

a todos que vierem a completar o primário, segue-se a pro

posta da adoção de curso complementar de dois anos, desti

nado aos que não vão ingressar naquele nível: 

"( ... ) o que deve caracterizá-lo é sobretudo o 

cunho prático visando a preparar o aluno para 

f . - ,,56 o aprendizado de uma pro lssao . 

o Documento constata a pressao social para o 

acesso ao curso secundário, atribuindo-a a dois fatores: 

- preconceito contra o trabalho não intelectual; 

- desejo de ascensão na escala social. 

Propõe, a partir dessa constatação, uma nova 

estrutura para o ensino médio em um só nível hierárquico, 

55INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS,op.e~t.p.23 
56IBIVEM, p.31 
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ministrado por estabelecimentos integrados. Os cursos se

riam ministrados por um só estabelecimento ou por uma dire 

ção unificada. O ginásio ou 19 ciclo deveria assegurar a 

base comum a todas as qualificações. O que se propunha era 

nada menos que a formação profissional no nível médio, que 

na epoca abrangia o 19 e o 29 ciclos. 

Os locais em que não houvessem condições para 

a existência de escolas do segundo ciclo deveriam contar 

com ensino primário de seis anos ou estabelecimentos que 

fornecem o 19 ciclo. Nesse caso, sugerem-se habilitações 

que só exigem o 19 ciclo: datilográfo, auxiliar de enferma 

gem, eletricista, radiotécnico, etc. 

O ensino de 29 ciclo (atual 29 grau) deveria 

constar de curso geral ou acadêmico e de cursos de especia 

lização profissional (normal, industrial, comercial e agrí 

cola) que, no entanto, deveriam conservar uma complementa

ção de educação geral. 

Prevendo as dificuldades de implantação dessa 

estrutura integrada, declara o Documento: 

"Será indispensável ( ... ) que o Poder Público 

vá em auxílio da iniciativa particular, toman

do a seu cargo a formação a.celerada do pessoal 

docente, e instalando em locais apropriadosceg 

tros de instrução especializada onde, mediante 

convênio, sejam ministradas as disciplinas es

pecializadas aos alunos dos estabelecimentos 

particulares das proximidades,,~7 

Propõe ainda, o Documento, a introdução da Ori 

entação Profissional ou Vocacional nas escolas, para acom

panhamento dos alunos do 19 ciclo, de modo a observar suas 

aptidões e encaminhá-los para as disciplinas práticas con

dizentes com elas e, posteriormente, às especializações do 

29 ciclo. 

57 
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63 

A respeito dessa "orientação" para o trabalho, 

o Documento faz interessante sugestão, no sentido de ade-
- -quaçao as necessidades do mercado: 

"Dentre os estimulos capazes de influenciar as 

preferências para as especializações em que 

mais agudamente se fizer sentir a carência de 

mão-de-obra especializada, as bolsas de estudo 
-sao certamente as mais eficazes. Sua conces-
-sao deve estar, pois, condicionada a escolha 

de uma desas especializações,,~8 

É proposta também a integração dos cursos téc

nicos especificos, com as empresas, através de um sistema 

denominado cooperativo ou -óandwJ..c.h: 

-"Por ele, acordos especiais sao feitos entre 

institutos e determinadas empresas consumidoras 

de técnicos, para que a formação destes se rea 

lize parcialmente no instituto, escola técnica 

e parcialmente na fábrica. Para isso cada em

presa recebe um determinado número de alunos, 

que durante uma parte do ano trabalham em de

terminados setores fabris e noutra frequentam 

as aulas no instituto. Tal sistema tem a vanta 

gem adicional de aumentar a capacidade dos ins 

titutos, pois que eles podem funcionar com tur 

mas alternadas. Melhora, além disso, a forma-
-çao profissional do estudante e amplia as rela 

ções entre a empresa e o instituto,,~9 

No diagnóstico que faz do ensino superior, o 

Documento declara: 

58 

"( ... ) O ensino superior tem recebido tratamen 

to prioritário; mas devido ao seu crescimento 

desordenado, sua qualidade não é satisfatória, 

INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS, p.35 
59IBIVEM, p.31 
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e, sua produção não se ajusta às necessidades 

de nosso desenvolvimento econômico e social" 6Q 

A solução, a curto prazo, para essa defasagem 

da universidade brasileira em relação às necessidades da 

modernização, seria equipar convenientemente, em material 

e pessoal, um certo número de universidades. 

Sugere também o Documento um amplo programa de 

aperfeiçoamento de pessoal em cursos de pós-graduação. Pa

ra isso seria necessária a instalação de centros de pesqui 

sa, treinamento e especialização e a contratação de profe~ 

sores estrangeiros por tempo prolongado, bem como envio de 

pessoal brasileiro ao exterior. 

Com relação ao envio de professores ao estran-

geiro, o Documento adverte para que se realize cuidadosa 

escolha do local de aperfeiçoamento e que o bolsista, ao 

regressar, encontre condições de trabalho. Não explica po

rém as razões da advertência. 

Recomenda ainda, o Documento, uma maior vincu

lação entre a universidade e o meio social: 

"Seus currlculos devem ser adaptados à realida 

de e às necessidades nacionais e regionais, a 

fim de que ela venha a assumir a liderança no 

estudo e no debate aos problemas da área a que 

deve servir, realizando pesquisas e publicando 
61 seus resultados". 

Quanto ao problema do analfabetismo, o Documen 

to indica como meios para solucioná-lo: 

- exigir de todo pretendente a emprego,que for 

menor, um certificado de escolaridade obrig~ 

tória, fornecido pelo municlpio, que seria 

como uma habilitação para empregar-sei 

- convênio entre o MEC e o Ministério da Guer

ra a fim de realizar a alfabetização dos jo-

60INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS,op.cLt.p.38 (g~óo 
n0.6.6o) 

61IBIVEM, p.4Z 
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vens convocados: 

· O Ministério da Guerra deveria estender sua 

inspeção a todos os municípios. 

· Deveria ser feito o levantamento de escola 

ridade não só dos aptos, como também dos 

incapazes. 

· Aos poucos, a alfabetização passaria tam

bém a constituir requisito para o recebi

mento do certificado de quitação com o ser 
, 'l't 62 V1ÇO ml 1 ar. 

Citando a miséria, a doença e a ignor~ncia co

mo causas profundas do alto grau de analfabetismo, o Docu

mento faz ver a necessidade delas serem removidas, citando 

a prescrição do art. 172 da Constinuição Federal (1946): 

"Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente 

serviços de assistência educacional que asseg~ 

rem aos alunos necessitados condições de efici 

ência escolar". 

Não se apresentam propostas concretas de como 

deveria ser cumprido o citado artigo. 

O Documento dedica uma secção à Educação Físi

ca e sua implantação em todos os níveis de ensino: 

" ( ... ) e indispensável, ( ... ) que a educação 

física seja introduzida sem demora, nas ativi-

dades escolares, em todos os níveis, se 

quisermos que as qualidades físicas e 

do homem se amesquinhem,,~3 

Propõe, para isso: 

-nao 

morais 

- estímulo dos poderes públicos para instalação 

e ampliação de quadras de educação física. 

- criação de Escolas de Educação Física nos E~ 

62INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS,op.c.Lt.p.22 

63INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVO'S SOCIAIS,op.c.Lt.p.29-
30 



66 

tados com cursos de curta duração para o pre 

paro de profissionais; 

- criação de uma Direção de Educação Municipal 

para supervisionar e orientar a educação fí

sica nas escolas, como também para estimular 

sua prática pela juventude, promovendo ati

vidades esportivas no âmbito munici:pal~4 

2.2.2.3. Educação e Desenvolvimento 

Em sua parte introdutória, o Documento, ao tr~ 

tar das relações entre educação e desenvolvimento, terá c2 

mo paradigmas as teorias de economia da educação, que con

sideram esta como um investimento, contribuindo para o au

mento da produtividade e da renda. Cita os estudos de So

low, sobre o "fator residual" no incremento da produção 

constituído pelo progresso tecnológico em geral, diretamen 

te ligado à elevação dos níveis educacionais, além de ou

tros trabalhos, dentro dessa linha~5 Como exemplo que com

prova essas teorias, apresenta o caso do Japão, que desen

volveu-se mais cedo e mais rapidamente que seus vizinhos, 

atribuindo tal fato 'ao aperfeiçoamento dos seus quadros de 

ensino. Hostra também que foi por possuírem R.110W how ade

quado e cultura técnico-científica, que os países europeu~ 

Japão e Israel conseguiram se desenvolver após a Segunda 

Guerra Mundial. Como comprovação ainda desses pressupostos 

teóricos, cita a correlação positiva entre baixas rendas 

per capita dos países subdesenvolvidos e os elevados índi

ces de analfabetismo, concluindo que uma educação adequada 

é fator indispensável à evolução sócio-econômica das popu

lações. 

Entretanto, declara o Documento, no Brasil ain 

da nao se efetivou o reconhecimento do valor econômico da 

65IBIVEM, p.45. Cita o~ e~tudo~ óeito~ 110 B~~ po~ Am~co B~ 
bo~a de Oliv~ e Jo~~ Zac~ sâ,C~vatho ~ob~e cOl1di~õi6 
do m~cado de :tJta.batlw em 1959 e o de MLúúio Lopu COMea -
"Edu.caç.ã.o e Ve~el1vo.e.v-imen.to 'Econôm..[co 110 B~M~" -



67 

educação e por isso lias preocupaçoes com a educação pairam 
em uma atmosfera impregnada de humanismo vago e irreal". 

Aludido aos defeitos de que padece essa visão 

educacional, afirma: 

"( ... ) definem-se suas finalidades (da educa

ção) sem procurar-se o meio prático de atingi

las pelo cotejo de teorias tão antigas quanto 

a história, tão divergentes quanto as concepÇões, 

es sobre a felicidade humana e, certamente,tan 

to mais imperfeitas quanto mais avança o homem 

no conhecimento de si próprio, do universo que 

o cerca, e de suas interrelações ( ..• ); defen

de-se a sobreposição de seu conteúdo cultural 

ao seu conteúdo econômico, ou ao contrário,de~ 

te àquele; multiplicam-se as teses de incompa

tibilidade desses valores, e nada se acrescen

ta de útil à solução dos problemas ( .•. ) a ed~ 

cação é dinâmica e possui complexidade cresceg 

te, visando a realização e ao aperfeiçoamento 

do homem em todos os planos. ( ..• )11
66 

Mais adiante, o Documento mostra que o proble

ma da educação no Brasil é uma faceta do subdesenvolvimen

to e que o País, para sair desse estágio, deverá superar 

todo um conjunto de deficiências. Aponta assim a interde

pendência entre recursos humanos, culturais e naturais, to 

mando por base os estudos de Edward Denison ("Educação, De 

senvolvimento Econômico e Deficiência de Dados") • 

A relação entre educação e desenvolvimento -e 

então explicada através do seguinte raciocínio: sendo o ho 

mem o elemento sobre o qual deve incidir o processo de a

perfeiçoamento, sempre dependerão dele o desencadeamento e 

a aceleração da melhoria das condições de vida.Assim send~ 

o processo de desenvolvimento econômico e social depende 

fundamentalmente do homem e de sua capacitação. Essa capa

citação por sua vez depende primordialmente da educação e, 

66INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS,op.ei~.p.6 
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sobretudo, da qualidade dessa educação. Diante disso afir

ma: 

"Não há pois corno fugir à conclusão de que, sob 

o ponto de vista do desenvolvimento, é a educa 

ção o setor sobre o qual repousa a maior res

ponsabilidade, devendo, como tal, receber tra-

t t ., t~ . ,,67 amen o prlorl arlO . 

Dentro dessa mesma visão o sistema educacional 

brasileiro da época estaria constituindo um ponto de es

trangulamento, impedi ti vo do desenvol vimerito sócio-poli tico 

-econômico do Pais. 

O Documento assinala ainda as deficiências edu 

cacionais do Brasil: déficits elevados de- atendimento esco 

lar, deserção escolar e baixo rendimento. A responsabilid~ 

de pelos primeiros é da exiguidade dos recursos perante a 

demanda, porém a da evasão é dos baixos padrões de vida da 

maior parte da população, entre outros fatores. 

2.2.2.4. Recursos para a Educação 

Mostra ainda, o Documento, os fatores que atu

am ou que passaram a atuar, no sentido de aumentar os en

cargos educacionais do Pais: 

- explosão demográfica; 

arrefecimento da imigração de mão-de-obraqu~ 

lificada; 

- mudanças na composição setorial da força de 

trabalho. 

Dessa análise prospectiva das necessidades edu 

cacionais, faz parte a questão do emprego dos recursos pa

ra a educação: 

"( ... ) nenhuma ga~pillage deve ser tolerada no 

Pais, na ministração de sua educação, que deve 

67INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS,op.Qit.p.8 
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ser cercada de todos os cuidados, para que de

la se obtenha a maior produtividade possível, 

('00) o desperdício de recuros está ocorrendo, 

pois o planejamento educacional tal como é com 

preendido nas regiões desenvolvidas do Globo, 

jamais foi levado a efeito no Brasil"~8 

A carência do planejamento educacional seria 

decorrência da falta de planejamento global da administra

ção do país, que ainda não teria modernizado a repartição 

dos recursos internos, ficando essa na dependência daspr~s 

sões e jogo de influências políticas ou eleitorais. Esta

ria fazendo falta 

li (0.0) uma política governamental que estabele 

ça prioridades para a repartição das rendas ig 

ternas em função de objetivos nacionais previa 

mente fixados(ooo)II~9 

o Documento propõe uma racionalização do siste 

ma educacional, em substituição às formas arcaicas de admi 

nistração, sugerindo: 

(000) o Governo Federal deveria manter ~ -orgaos 

de planejamento educacional em duas esferas: 

a) no Ninistério do Planejamento, para fixar os 

objetivos globais da educação, em consonan

cia com as necessidades dos demais setores 

de atividades do paíso 

b) no Ministério da Educação, para equacionar 

os problemas educacionais em função dos ob

jetivos fixados e dos recuros disponíveis~70 

68INSTITUTO PE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS,opoeitopo 18 
69IBIDEM, ibidemo 

70INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS,opoeit.po60 
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2.2.2.5. Outros aspectos 

Menciona-se a necessidade da vinculação do pla 

nejamento educacional aos objetivos pretendidos por uma so 

ciedade, segundo conceito exposto no documento da OECV 

"P.ta.nnú'l.g Educ..a.tion 60ft Ec..onomic.. and Soc..ia.t Ve.ve..topme.nt". 

O Documento vai dedicar numerosas linhas à ne

cessidade não só de uma definição dos objetivos nacionais 

pelo governo, como também de orientação dos cidadãos, a 

fim de se assegurarem atitudes coletivas favoráveis à rea

lização desses objetivos: 

"É' pois, da atribuição governamental, fazer com 

que cada indivíduo seja submetido a padrões de 

valores que o incentivam a integrar-se na pro-
- 71 moçao do bem-comum". 

Em suas páginas finais, o Documento aborda o 

problema das necessidade de educação, alimentação e saúde, 

face ao vertiginoso aumento demográfico, que nao e acompa-

nhado pelo crescimento dos recursos do País. Aí, critica 

alguns benefícios trabalhistas como o salário-família (por 

estimular a natalidade), a redução das horas semanais de 

trabalho e o projeto de redução da idade de aposentadoria, 

culpando-os pelo baixo índice da produção nacional pe.ft c..a

pita. 

Finalmente, na conclusão, declara-se que a ação 

educativa deve ser ampliada, não se restringindo só a Esco 

la. Nela também tem um papel relevante, segundo o Documen

to, a Igreja. Os meios de comunicação de massa como o cine 

ma, televisão e rádio poderão ser utilizados, desde que 

"sob discreta orientação do Poder Público". 

71IBIVEM, p.63 
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2.3. O FóRUM de Educaçâo 

Em 1968, devido ao recrudescimento dos movimen 

tos estudantis no pais, a partir de abril, coincidindo com 

a grande vaga das agitações no contexto mundial, as cama

das dirigentes floram despertadas para a necessidade de se 

encontrarem soluções que pusessem um fim à crise, que enca 

ravam como pertubadora da estabilidade social . 
. \ 

O setor economica e politicamente dominante jul 

gava que as causas dos protestos estudantis estariam liga

das ao ensino arcaico e deficiente, incapaz de preparar os 

jovens para a vida prática. Dessa incapacidade decorria a 

inutilidade do ensino superior, acarretando frustações de~ 

pejadas contra os setores dominantes através dos movimentos 

de contestaçâo dos estudantes. 

Tal preocupaçâo é evidenciada numa ampla repor 

tagem consagrada ao problema educacional, por uma revista 

mensal de grande divulgação nos meios empresariais brasi

leiros, em agosto de 1968?2 O problema estudantil.provoca

va assim uma "angustiante procura de soluções" por' parte 

de todos os setores envolvidos nele: - "l!: como se cada um 

em coro se perguntasse o que tem feito pela educaçâo no 

Brasil" - proclamava. 

O IPÊS-GB também veio a se movimentar em decor 

rência dos acontecimentos estudantis de 1968. Primeiro, p~ 

ra se inteirar dos fatos, depois visando a encontrar e a 

propor as soluções para a crise, encaminhando-as aos 6~âos 

dirigentes. 

A organização do FORUM é, nesse contexto, uma 

tentativa para se debater e definir a reforma da educação 

que convem aos interesses que estavem sendo afetados pela 

pertubaçâo gerada pelo movimento estudantil. 

A realização do encontro foi discutida pela di 

retoria do IPÊS-GB em junho de 1968, estando sua programa

çâo prevista para agosto. Já estavam decididos os ternas. a 

serem abordados, subdivididos em duas áreas: aspectos ge-

72EVUCAÇÃO. Em bu~ea do 6io da meada. VISÃO, 30-08-68 
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rais e ensino superior. As conferências do Forum seguiram 

estritamente essa programação, com ligeiras modificações 

nos títulos. Vários nomes de dentro e também de fora dos 

quadros do IPÊS foram propostos para serem convidados a ne 

le tomar parte, alguns dos quais efetivamente participaram 

do encontro?3 

A idéia de se realizar o Forum partiu de uma 

sugestão do vice-presidente do IPÊS-GB, Glycon de Paiva, 

quando, na reunião da Diretoria realizada a 14 de junho de 

1968, debateu-se o problema estudantil. Nessa reunião,Pau 

lo de Assis Ribeiro, então chefe do Grupo de Estudos e Pes 

quisas, informava que os dois projetos existentes na Câma

ra, sobre a cr~ação de um Banco de Educação eram ~irreais 
(; - . 

e desastros~s por ~nteferirem (sic) frontalmente contra a 

filosofia básica do pr6prio governo". 

Eis então a origem remota do documento "A Edu

caça0 que nos convém": o grupo de dirigentes do IPÊS sen

tiu a necessidade de participar mais agressivamente, ou 

mais concretamente da solução da crise educacional e colo

cou-se, nos moldes antigos da entidade, à testa de um tra

balho pressionador do Estado?4 

A indicação dos conferencistas e debatedores, 

em reunião do Conselho Orientador a nove de julho de 1968, 

sofreu algumas modificações na versão definitiva. 

O tema ,I - Objetivos da Educação - seria dares 

ponsabilidade de Newton Sucupira, José Artur Rios e Pruden 

te de Morais Netoi do tema 11 - Estrutura do Sistema Educa 

cional - se encarregariam o Pe. Fernando Bastos Ávila, Os

car de Oliveira e a Profa. Nair Fortes Abu MehrYi o tema 

111 - Expansão Democrática, Expansão Demográfica, Expansão 

da Tecnologia - estaria ao encargo do Senador Mem de sá, 

Moacyr Padilha e José Sette câmara i o tema IV Educação, 

730.6 dado.6 .60bfLe. a otl.gruU.zação e. btaba1.fw pfLe.pa.!l.a.-Ü.V0.6 do FORUM 60 
Mm .ie.van:tado.6 a pa..tt:tút do e.xame. dOl> ÜVfLO.6 de. a.:ta..6 do IPEs-:
{AJz.qtúvo Nauona1.l. 

74 Va1.e. lembfLafL que. o IPEs 6ofLmufou vâJúOl> pJwje.:tOl> que. de.po,u., de. 
1964, l>e.fLvWmn de. mode.lo a a1.gwnM dM fLe.60fLmM e.mpfLe.e.ncüda.6 
pe.fo gOVe.fLno: C6. BLUME, NOJunan, op;U:t.p.'l19. 
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Desenvolvimento Econômico, diferenciais do Rendimento Indi 

divual e Social - teria como conferencista o ex-ministro 

Roberto Campos e como debatedores Mário Henrique Simonsen 

e Cândido Mendes de Almeida; o tema V - Estrutura da Uni

versidade, Ensino, Pesquisa e Prestação de Serviços - con

taria com Suzana Gonçalves, Pe. Leme Lopes e Américo Lacom 

be; '0 tema VI - ainda não possuía conferencista nem debat~ 

dores designados; do tema VII - Adequação dos Cursos 

versitários e Mercado de Técnicos com formação de 

superior - seriam encarregados Lucas Lopes, Antônio 

Uni-

Dias 

Leite e Arlindo Lopes Correia; o tema VIII - Financiamento 

da Universidade - teria como conferencista e debatedores 

respectivamente Clemente Mariani, José Luiz Moreira de Sou 

za e o Pe. Laércio Moura; o tema IX - Financiamento do Cor 

po Discente, Banco de Educação, Bolsas - teria Raymundo P~ 

dilha, Manuel Diegues e Paulo Assis Ribeiro; o tema X -Vin 

culação das funções da Universidade e da Empresa, estava 

vago; a síntese do FÓRUM; Fundamentos para uma PolíticaEd~ 

cacional Brasileira, estaria a cargo de Luiz Gonzaga do 

Nascimento Silva, José Garrido Torres e Glycon de Paiva. 

Foi constitído ainda um Grupo Relator, encarr~ 

gado de coordenar os debates e redigir as conclusões, for

mado por: Senador ~bn de sá, Paulo Assis Reibeiro e Moacyr 

Padilha. 

Um dos aspectos do Fórum que revela as tensões 

da época é o que se relaciona com a participação de ele

mentos da área estudantil. A proposição da participação es 

tudantil no Fórum partiu de José Garrido Torres,·represen

tante da PUC. Os estudantes que participariam dos debates 

deveriam ser escolhidos de uma lista indicada 'pelos Diretó 

rios Centrais das Universidades. Ainda nessa reunião foi 

discutido por dirigentes do IPÊS-GB, entre os quais Paulo 

de Assis Ribeiro, o risco de se contar com a presença de 

universitários como debatedores, mas acabou prevalecendo a 

decisão da Diretoria de incluí-los. 

A preocupação do IPÊS-GB com a agitação estu

dantil que grassava não só no Brasil, como no exterior,pro 

vocou, inclusive, uma conferência pronunciada por Candido 
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Guinle de Paula Machado, em reunião do Conselho Orientador 

a 23 de julho de 1968. Esse membro fundador do IPÊS fora 

testemunha da revolta estudantil na França e fez, então,um 

relato crítico da mesma. 

Na reunião da Diretoria, que deliberou sobre a 

organização do Fórum, foi proposta a escolha de um acadêmi 

co para realizar uma palestra, cujo tema deveria ser dife

rente dos da lista indicada. Do calendário das conferênci

as, distribuído pelo IPÊS aos seus conselheiros, constava, 

entre os debatedores de cada tema, um acadÊmico de uma das 

universidades do Rio de Janeiro. O Boletim Informativo de 

2 de outubro, mes em que se realizou o conclave, também 

mencionava terem sido convidados membros de diretórios es

tudantis. Apesar de todas essas refer~ncias, no documento 

final, reunindo as conferências e debates com indicação de 

participantes, nao se incluiu o nome de qualquer represen

tante do setor estudantil. 

Os debates teriam uma assistência limitada a 

capacidade de auditório do IPÊS-GB, constituída por pessoas 

representativas dos setores universitários, empresariai~ 

das Assembléias Legislativas e da imprensa (televisão e 

jornais) , especialmente convidadas. 

Da organização do FORUM participou diretamente 

o ex-ministro Roberto de Oliveira Campos, a quem foram sub 

metidos esquemas e títulos das conferências e os nomes dos 

conferencistas e debatedores. OS trabalhos preparatórios 

foram de julho a setembro, tendo a frente Paulo de Assis 

Ribeiro, que seria o coordenador e relator do documento. 

Quanto aos recursos para o financiamento, cogi 

tou-se, a princípio, da sua solicitação ao BNDE e à Confe

deração Nacional da Indfistria, em seguida tentou-se o 

apoio do Jornal do Brasil; finalmente, conseguiu o IPÊS o 

patrocínio financeiro do Jockey Club Brasileiro. O FÓRUM 

contou, além disso, com o patrocínio da PUC-RJ, segundo eg 

tendimentos prévios com seu Reitor, Pe. Laércio Moura S.J. 

O IPÊS-GB solicitou também o apoio da imprensa (jornais e 

televisão) e teve a edição das conferências custeada pela 

indfistria de papel Klabin e publicada pela Editora APEC,já 
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Victor Silva. 
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presidente 

A realização do Fórum teve início no dia la de 

outubro de 1968, prolongando-se os debates até o dia 14 de 

novembro, com a participação de conferencistas, debatedo-

res convidados, debatedores inscritos nas sessões e assis

tentes especialmente convidados. 

Constituem o núcleo do Documento as conferênci 

as e debates, que contaram com a participação de sociólo 

gos, antigos ministros de Ensino, um parlamentar, empresá

rios, técnicos, professores universitários e militares. Es 

sa diversidade de categorias nele representadas teria um 

ponto comum - a maior parte desses elementos estaria dire

ta ou indiretamente ligada à área educacional. Alguns par

ticipavam ao mesmo tempo de duas das categorias listadas. 

Por exemplo, havia ali professores-sociólogos, empresários 

-professores, ministros-empresários. Pertenciam aos qua~ 

dros do IPÊS-GB os seguintes conferencistas e debatedores: 

Paulo de Assis Ribeiro, Theóphilo de Azevedo Santos,Glycon 

de Paiva Teixeira, Golbery do Couto e Silva, Heitor Morei

ra Herrera, Oscar de Oliveira, Oswaldo Tavares Ferreira.C~ 

laboradores do IPÊS e também debàtedores foram: Mário Hen

rique Simonsen e Peri Pôrto. 

A assistência do auditório contou com a parti

cipação de diversos sócios do IPÊS-GB, professores da PUC, 

jornalistas e técnicos educacionais convidados pelo Insti

tuto. As sínteses constantes do documento "A Educação que 

nos convém" estiveram sob a responsabilidade do relator Pau 

lo de Assis Ribeiro, auxiliado por: Alexis Stepanenko, Jo

sé Nilo Tavares, Peri Pôrto e Vera de Assis Ribeiro. 

Na apresentação do volume que reuniu o conteú

do das conferências e debates, o vice-presidente Glycon de 

Paiva, ao explicar as origens, finalidades, o método e o 

propósito final do Fórum, deixou claro as preocupações po

lítico-ideológicas do IPÊS ao convocar o encontro: 

"O IPÊS e a PUC interessaram-se, desde logo,p~ 

lo exame desse ponto, e pelo esclarecimento e 



76 

a definição do tipo de educação conveniente aos 

interesses brasileiros, partindo da que é pre

sentemente suprida. Porque se certos pontos c~ 

racterísticos da educação que nos convém pude~ 

sem ser encontrados, hierarquizados e coorden~ 

dos em diretrizes de ação, ·torna-se-ia mais fá 

cil explicá-la ao povo e aos estudantes e cer-

tamente permitiria roubar à agitação algumas 

das razões de permanência. Elaborando-se o as

sunto no seio do IPÊS, chegou-se à conclusão 

de que o panel d~~cu~~~on, isto é, o Fórum da 

Educação seria certamente o melhor meio de a

prender pontos característicos bastantes para 

delinear-se o perfil da educação ideal que se 

procura ( ... ). 

( ... ) O IPÊS penhorado agradece por intermédio 

do seu vice-presidente a todas essas marcantes 

personalidades que lhe permitiram levar avante 

esse seu esforço em prol da indicação de solu

ça0 ao magno problema de preparar a mocidade 

para a vida de seu tempo, propósito essencial 

da educação em obediência ao seu programa que 

é servir ao desenvolvimento social da Empresa 

Brasileira". 

Relacionamos, em seguida, os temas do Fórum e 

os responsáveis por eles: 

ASPECTOS GERAIS 

TEMA I - OBJETIVOS E MÉTODOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Conferencista: Fernando Bastos D'Avila S. J. 

*Debatedores: Julian Chacel 

Leônidas Sobrino Porto 

Carlos Afonso Migliora 

Maria Thereza Camargo da Motta 

* O~ deba:tedoJc.~ conv~dadM ~ã.o M . .mpJc.e O.!:J do~ pJt..Únwo.!:J da w:ta.; 
O.!:J dem~ 6oJc.am ~McJ1-.U:O.!:J duJc.ante M, SU~Õ~. 



TEMA II - ESTRUTURA DO SISTEMA EDUCACIONAL 

Conferencista: Paulo de Assis Ribeiro (IPÊS) 

Debatedores: Nair Fortes Abu-Merhy 

Oscar de Oliveira 
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TEMA II I- A TRíPLICE EXPANSÃO: DEMOGRÁFICA, TECNOLÓGICA E 

DEMOCRÁTICA 

Conferencista: Cândido ANtônio Mendes de Almeida 

Debatedores: Maurício Joppert da Silva 

Golbery do Couto e SIlva 

TEMA IV - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Conferencista: Roberto de Oliveira Campos 

Debatedores: Mário Henrique Simonsen 

Laércio Moura S. J. 

Oscar de Oliveira (IPÊS) 

Cândido Paulo Machado (IPÊS) 

ENSINO SUPERIOR 

TEMA V - ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE 

Conferencista: Suzana Gonçalves 

Debatedores: Francisco Leme Lope S. J. 

Paulo Affonso Horta Novaes (IPÊS) 

Alvanir Bezerra de Carvalho 

Maurício Joppert da Silva (IPÊS) 

TEMA VI - ZONEAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO 

BRASIL 

Conferencista: Nair Fortes Abu-Merhy 

Debatedor: Peri Pôrto 

TEMA VII- UNIVERSIDADE, TECNOLOGIA, EMPRESA 

Conferencista: Lucas Lopes 

Debatedores: Luiz Vitor D'Arinos SIlva (IPÊS) 

Alvanir Bezerra de Carvalho 

Guilardo Martins Alves 
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TEMA VIII - FINANCIA}ffiNTO DAS UNIVERSIDADES 

Conferencista: Clemente Mariani Bittencourt 

TEMA IX 

TEMA X 

TEMA XI 

Debatedores: Laércio Moura S. J. 

Alvanir Bezerra de Carvalho 

Oscar de Oliveira (IPÊS) 

- FINANCIAMENTO DO CORPO DISCENTE E O BANCO DA EDOCAÇÃO 

Conferencista: Raymundo Padilha 

Debatedores: Paulo de Assis Ribeiro (IPÊS) 

João Paulo de Almeida Magalhães 

- VINCULAÇÃO DA UNIVERSIDADE E DA EMPRESA 

Conferencista: Theophilo de Azevedo Santos (IPÊS) 

Debatedores: João Bina Machado 

Osvaldo Tavares Ferreira (IPÊS) 

Alvanir Bezerra de Carvalho 

- FUNDAMENTOS PARA UMA POLÍTICA EDUCACICNAL BRASILEIRA 

Conferencista: Luiz Gonzaga do Nascimento Silva 

Debatedores: Glycon de paiva (IPÊS) 

Clemente MarianL Bi ttencourt 

Alvanir Bezerra de Carvalho 

Victor Silva 

Rubem Maciel (IPÊS) 

Maurício Joppert da Silva (IPÊS) 

Paulo de Assis Ribeiro (IPÊS). 

As credenciais das pessoas a quem os organizado 

res do Fórum incumbiram de proferir as Conferências, forma

vam um quadro heterogêneo: 

- Fernando Bastos D' Avila: jesuíta, ~sociólogo, 

esteve à frente do movimento que criou a Associação dos Di

rigentes Cristãos de Empresas i partidário do "Solidarismo", 

doutrina que visava atenuar as mazelas do capitalismo, evi

tando a alternativa socialista. Vice-Diretor da PUC-RJ, di

rigente e principal inspirador da revista Síntese, edita

da pela mesma instituição, que tinha no seu conselho edito

rial vários membros do IPÊSi foi integrante "do Grupo de Tra 
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balho da Reforma Universitária em 1968, autor da PequenaEn 

ciclopédia de Moral e Civismo editada pelo Ministério da 

Educação e Cultura. 

- Paulo de Assis Ribeiro: engenheiro,professor; 

foi superintendente do Ensino Secundário do MECi autor do 

projeto de Reforma Agrária para o IPÊS, sendo o criador e o 

19 presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária no 

governo de Castello Branco. Fundou a Universidade do Estado 

da Guanabara e o Centro de Estudos Sociais da PUC. 

- Cândido Mendes de Almeida: doutor em direito, 

professor universitário e proprietário das Faculdades de Ci 

ências pOlíticas, Econômicas e de Direito "Cândido Mendes", 

no Rio de Janeiro. Foi chefe do Departamento de política do 

antigo ISEB, tendo se afastado da instituição quando 

passou a ser dirigida por intelectuais mais radicais. 

esta 

- Suzana Gonçalves: alta funcionária do Minist~ 

rio da Educação e Cultura, foi diretora da CAPES, órgão li

gado ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do pessoal docen

te universitário. Ligada à administração da PUC!RJ. 

- Nair Fortes Abu-Merhy: Professora titular da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Ja

neiro, membro do Conselho Federal de Educação. 

- Lucas Lopes: engenheiro e político do P.S.D., 

tendo ocupado cargos públicos em diversos governos. Foi Mi

nistro da Fazenda de Juscelino Kubitscheck, quando defendeu 

a política antiinflacionária e estabilizadora preconizada 

pelo FMI, tendo sido acusado pela esquerda de impedir o de

senvolvimento do Brasil e substituído em 1959. 

- Clemente Mariani Bittencourt: político da 

U.D.N., professor de Direito Comercial, foi Ministro da Edu 

cação no Governo Dutra, Presidente do Banco do Brasil entre 

1954-1955 e Ministro da Fazenda de Jânio Quadros. Como Mi

nistro da Educação trabalhou no sentido de instituir as Di

retrizes e Bases da Educação Nacional, reunindo em torno do 

problema grandes nomes da educação brasileira. Ao retirar

se da vida pública, passou a presidi~ grande empresa bancá
ria. 
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- Raymundo Padilha: politico, figura de proj~

ção da antiga Ação Integralista Brasileira, ingressou 

mais tarde na U. D. N. Foi várias vezes eleito deputado fe 

deral pelo Estado do Rio de Janeiro, sendo Governador do 

Estado do Rio no periodo de 1971-1975. 

- Luiz Gonzaga do Nascimento Silva: empresári~ 

advogado e professor universitário, foi Presidente do Ban

co Nacional de Habitação (1968) e Ministro do Trabalho no 

governo Castello Branco. Nesse cargo foi autor do projeto 

que criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

~ autor de artigos que defendem e justificam o regime poli 

tico posterior a 1964. 

- Roberto de Oliveira Campos: economista e di

plomata, fez seus estudos superiores nos Estados Unidospoi 

membro da Assessoria Econômica de Getúlio Vargas, Diretor 

Superintendente do B.N.D.E. no Governo Kubitscheck, sendo 

então, juntamente com o Ministro da Fazenda Lucas Lopes,d~ 

fensor de uma politica de estabilização monetária. Tendo 

irritado as esquerdas, acabou sendo substituido, juntamen

te com Lopes. Foi ainda embaixador em Washington no Gover

no de João Goulart. Ministro do Planejamento de Castello 

Branco, foi o responsável pela politica anti inflacionária 

após 1964. 

Entre os debatedores convidados também encontra 

mos um quadro eclético: 

- Sacerdotes ligados à PUC-RJ e ao movimento 

pela liberdade do ensino por ocasiao da discussão da L.D.B. 

no Congresso: Francisco Leme Lopes e Laércio Moura S. J.i 

- Militares, antigos membros da ESG e atuando 

no IPÊS (Generais Heitor Moreira Herrera e Golbery do Cou

to e Silva) e na PUC (General João Bina Machado) • 

Técnicos das mais diversas origens, princi

palmente engenheiros e economistas, alguns ligados ao IPÊS: 

Julian Chacel e Mário Henrique Simonsen, economista da Fun 

dação Getúlio Vargas; João Paulo de A~meida Magalhães, pr~ 

fessor de Economia politica e Chefe do Planejamento Econô-
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mico do Governo Jânio Quadros; engenheiros Paulo Affonso 

Novaes, Mauricio Joppert da Silva e Oscar de Oliveira,seg 

do o primeiro ligado à PUC e ao SENAI; técnicos do MEC:Leô 

nidas Sobri~o Pôrto, Peri Pôrto; ge610go Glycon de Paiv~ 

do IP~S. 

Empresário ligado à mantenedora da PUC: Os

valdo Tavares Ferreira. 

Resta ainda mencionar um dos conferencistas, 

Theophilo Azeredo Santos, professor da UFRJ s6cio do IPÊS 

e banqueiro, tendo exercido o cargo de Presidente do Sindi 

cato dos Bancos do Rio de Janeiro. 

Dada a heterogeneidade dos participantes do F6 

rum, achamos interessante visualizar as diversas posições 

num quadro único, identificando os elementos ocupantes de

las. Ao estabelecermos categorias, tornamos corno base a re

lação entre educação e desenvolvimento, que é dado por excelência de-

finidorda linha das conferências. 

Posição A: 

É a daqueles para quem a educação deve ser an

tes de mais nada um instrumento a serviço do 

desenvolvimento econômico, através da formação 

de seus recursos humanos ou força de trabalho. 

Posição B: 

~ aquela que dá à educação outras finalidades, 

ampliando o conceito educativo, dotando-o de 

catacteristicas que mostram maior preocupaçao 

com o individuo e com a aprendizagem não ins

trumental. 

Posição C: 

É a que nao acredita ser possível a superaçao 

pura e simples do fosso entre países desenvol

vidos e subdesenvolvidos; para ela, a educação 

tem um papel polêmico a cumprir nas novas soei 

edades. 
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o posicionamento dos conferencistas em cada ca 

tegoria foi dado a partir do conteúdo predominante em seus 

discursos, o que não impede que tenham incursionado por 

uma das outras categorias, concomitantemente à linha prin

cipal de suas idéias. Em dados como os que trabalhamos a

qui, é exatamente difícil distinguir categorias rigidamen

te excludentes. Um conferencista apresentou, por exemplo, 

no que se refere aos objetivos da educação uma posição, e, 

ao falar sobre os recursos, defendeu os mesmos pontos de 

vista de outra. 

Nos moldes do que fizemos para análise dos do-

cumentos do Simpósio, aqui também agrupamos os temas em 

quatro assunto? gerais: 

· Objetivos e MétOdos da Educação 

• Estrutura do Sistema Educacional 

• Recursos para a Educação 

Educação e Desenvolvimento. 

Não incluímos, em nossa análise, a conferência 

"Zoneamento e Localização do Ensino Superior no Brasil"por 

não apresentar aspectos de interesse para o presente traba 

lho. 

2.3.1. Objetivos e Métodos da Educação 

A posição ~ defende a idéia de uma educaçãovol 

tada para o desenvolvimento, através do treinamento dos re 

cursos humanos necessários a uma sociedade tecnologicamen

te avançada. Acredita, também, na educação como fator de 

mudança social e acha que ela deve formar uma elite diri

gente, constituída pelos melhores "talentos". 

Alguns conceitos evidenciados por essa posição 

aparecem matizados de preocupações próprias de um contexto 

menos utilitarista, tal como o desenvolvimento das potenci 

alidades individuais. Contudo, nela predomina o tipo de que 

acha que a educação deve ser o "instrumento de transforma

ção e modernização da sociedade,,?5 

75INSTITUTO VE PESQ.E ESTUVOS SOCIAIS.A edueação que no~ eonv0m, 
p.64. 
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-Segundo essa concepçao o ensino superior deve 

atender os objetivos de: 

( ... ) ser um instrumento de modernização do 

pensamento, das instituições e das estruturas 

sociais; 

( ... ) constituir-se num momento de reflexão so 

bre a direção e sentido do processo de desen

volvimento; 

( ... ) criar os quadros que o desenvolvimento e 

a modernização do pais eXigem"!6 

Nesse contexto, a educação de adultos teria as 

seguintes funções: 

- coesao social, 

- elevação do nivel de capacitação profissio

nal, 

- atenuação de hostilidades entre classes pa

tronais e classes trabalhadoras, 

- elevação da qualidade e produtividade dos 

trabalhadores!7 

Quanto à questão dos métodos que possam levar 

aos fins propostos por esse tipo de enfoque, o que se reco 

menda é um ensino de caráter prático e utilitário, criti-
I 

cando-se além disso o ensino humanista que é sem objetivi-

dade e distanciado das necessidades imediatas da sociedada 

Eis o que se preconiza neste tipo de visão: 

"Certamente que na educação universitária deve 

haver um minimo de ecumenismo, se quiserem, é 

necessário que haja a apresentação suficiente 

de um determinado número de elementos culturais, 

76 SILVA, L. G. do N. Fundame.n:to.6 paJta uma pofWca e.ducacional bJtltú. 
l~~. In: INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. A e.duca~ 
ção que. no.6 convêm. FÔkUm ne.a.tiz. em out./nov.1968. Rio de. Ja 
I1WO, APEC, 1969.p.164. 

77TEIXElRA, G.de. P. et atLi. S!nte..6e. do.6 de.ba.te..6 .6obne. o tema XI. In: 
INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. A e.ducação que. no.6 
COl'lVêm. FÔkUm ne.a.tiz. em out. / nov. 1-968. Rio. de. Janwo, APEC, 
1969.p.168. 
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para que o universitário possa fazer a avalia-

ção das escolhas possíveis para a sociedade. 

Mas, tanto ou mais importante que isso, certa

mente é a aquisição de um instrumental de tra

balho,,?8 

Em síntese podemos dizer que essa posição mos

tra-se preocupada sobretudo com uma metodologia que seja 

capaz de levar a educação a uma maior produtividade. Reco

menda-se um ensino mais prático e que esteja de acordo com 

a realidade brasileira. Para isso a universidade também te 

rá de modernizar-se e adotar práticas de racionalização da 

sua administração. 
-Essa nuança vai ser atenuada, embora nao seja 

de todo alijada dentro da posição seguinte, que chamaremos 

de posição B. Esta adicionará aos conceitos de educação p~ 

ra o desenvolvimento a necessidade da formação moral do in 

divíduo. A preparação de elementos aptos para o desempenho 

econômico vem revestida da idéia de uma educação para a 

"promoção da comunidade". Nesse enfoque a função da univer 

sidade vai conciliar dois tipos de objetivos: o de "exer

cer o exame crítico da sociedade" e o de "promover o deseg 

volvimento através de um nível suficiente de capacidade ci 

entífica e tecnológica". Acrescenta-se a esses dois ainda 

"a formação responsável dos cidadãos". Os métodos de ensi

no sugeridos são aqueles que desenvolvem a inteligência re 

flexiva e o senso crítico; para isso se propõe a "transfor 

mação do ensino verbalista e meramente ilustrativo em um 

d ' d ~, d ,4 ,,,79 processo e conqulsta e omlnlO a ClenCla • 

A preocupação com a utilização de novos métirlos 

é colocada em função da formação de uma elite capaz de su-

78SIMONSEN, M.H. et alii. SZnt~e do~ debat~ ~ob~e o tema IV. In: 

INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. A edu~ação que no~ 
~onvêm. FôJtwn ~eaüz. em out./nov.I968. Rio de Janwo, APEC, 
1969. p.80. 

79GONÇALVES, S.E~~tut~ da univ~idade. In: INSTITUTO VE PESQUI
SAS E ESTUVOS SOCIAIS. A edu~a\ão que no~ ~onvêm. Fô~um ~aüz 
em out./nov. 1968. Rio -cre:--Ja.HeAÁO, APEC. 1'!69.p.85. 



86 

perar o subdesenvolvimento. No entanto, aí a capacidade de 

generalização e resolução de problemas antepõe-se à simples 

e pura profissionalização ou formação técnica: 

"Se o homem brasileiro não for convidado a se 

iniciar na reflexão, a analisar problemas e me

ditá-los, respeitar ( ... ) as múltiplas opiniões 

para só através de confrontação e de demonstra

ções chegar a uma evidência, é óbvio que conti

nuaremos subdesenvolvidos"~O 

Embasada por conceitos tirados da ciência polí

tica, surge uma terceira colocação, no que se refere especi 

ficamente às funções da Universidade. Trata-se da análise 

sobre as mudanças ocorridas com a expansãó demográfica, de-

mocrática e tecnológica. O conferencista vai demonstrar 

que a democracia representativa, no mundo atual, vem sendo, 

pouco a pouco, substituída pela "democracia de diálogo".Nes 

se caso, as funções de "discordância social" outrora assumi 

das pela democracia representativa, deveriam ser substituí

das por outra forma de organização coletiva, no caso, a Uni 

versidade: 

"Por força n~o há outro lugar para essa manifes 

tação do que o da universidade: ela e o núcleo 

da polêmica nacional pa~a essa tipo de decisão 

coletiva, da mesma maneira que os Congressos 

compatibilizavam os dissensos dentro das demo

cracias representativas,,~l 

2.3.2. Estrutura do Sistema Educacional 

Segundo a posição ~, o sistema educacional do 

país deve estar de acordo com a sua ordem jurídica, econômi 

ca, social e política. Partindo dessa premissa, a expan-

80 LOPES , F.L.Pe et atli. SZnt~e do~ debateh do ~ema V. In: INSTI
TUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. A educa~ão que nÓh convêm. 
Fó~um ~ealiz. em o~./nov. 1968. Rio de Jan~o, APEC,1969.p.94. 

81ALMEIVA, C.A.M.de A .tJr1pLtce expanhão: de.mog·Iz.áMca, ~ecno.e.óg..i.ca 
e de.mo~ca. In: INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. A 
educação que nOh convêm. Fónum ~ealiz.e.m o~./nov.1968.RJ.p.70 • 

• 
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sao dos vários níveis de ensino, estará condicionada a es

tágio de desenvolvimento do país. A solução que tal enfo

que apresenta reduz a educação formal a um processo de se

leção dos mais capazes de ascender aos diversos graus do 

sistema escolar. Eis a sua argumentação a esse respeito: 

"Nos países de menor desenvolvimento, preve-se 

a obrigatoriedade de atendimento para todos no 

nível elementar, e criam-se condições e crité

rios de recrutamento e seleção para os riíveis 

médio e superior, tanto na igualdade de oport~ 

nidades, como na adequada avaliação dos méri

tos de cada um"~2 

Ora, se essa seleção deve se processar porque 

o país, insuficientemente provido de recursos, nao pode e~ 

pandir igualmente os diversos níveis de ensino, está-sedan 

do uma razão de ordem econômica para justificar a elitiza

ção. 86 que, quando fala na "igualdade de oportunidades",e 

"adequada avaliação dos méritos de cada um", procura-se dar 

uma conotação de seletividade intelectual ao processo. 

O alargamento do ensino médio vai, no entanto 

ser porposto enquanto meio necessário para atender às de

mandas do mercado de trabalho, através de seu direcionameg 

to vocacional e profissional. Ainda ,assim, permanece a vi

sao elitizante quando se afirma que: 

"( ••. ) a educação secundária num país subdesen

volvido deve atender à educação de massa, en

quanto o ensino universitário, fatalmente terá 

que continuar um ensino de elite"~3 

A estrutura nova que deve ter o ensino médio já 

evidencia as futuras mudanças quanto ao seu produto final: 

82RIBEIRO, P.de A. E6.tJuL:tuJLa. do .6i6.:tema educ.auonal bJuL6-Uwo.II1: 
INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. A educ.ação que no.6 
c.onvéin. Fô!tWn Jtea..Uz. em ou..:t.jl1ov.1968. Rio de Jane.vtO, APEe, 

83 1969.p.l1. 
CAMPOS, R.de O. Educ.ação e de.6el1vo~virnen.:to ec.onôm~c.o. In: INSTI

TUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS.. A educ.ação que no.6 C.OI1-
véin. FÔJtum Jtea..Uz. em ou..:t.jnov.1968. Rio de Jane.vtO, APEC,1969 
p:76. 
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"Reestruturar-se, portanto o sistema financei

ro de educação secundária e repensar-se a sua 

natureza de modo a torná-la um valor terminal, 

e não meramente um valor transicional para a 

universidade, são tarefas da maior urgência,no 

momento brasileiro"~4 

A preocupação da posição ~, com o nivel primá-

rio prende-se aos baixos indices de aproveitamento nessa 

faixa, devido à reprovação em massa, tornando-o, segundo 

seus porta-vozes, além de oneroso praticamente inútilo En

tre as causas do problema citam-se a "insuficiência econo

mica" dos alunos e a "sub-alimentação": 

"(000) possivelmente a insuficiência econômica 

o leva a desertar, para lançar-se imediatamen

te às atividades práticas, muitas vezes sob 

pressão paternao Também a sub-alimentação é um 

fator grave de retardamento mental, indicando 

que apenas uma minoria alimentada tem densida

de intelectual suficiente para atravessar este 

treinamento rudimentar que é dado na escolaPEi 
- . .,85 marla o 

Como soiução para esses problemas, sao feitas 

sugestões de diferentes tipos: 
, 

"A merenda escolar, em alguns casos, tem prov~ 

do extrema eficiência em reduzir o coeficiente 

de evasãoo (000) Outro (fator prático de redu

ção da evasão escolar) seria (000) maior tole

rância, não fazer reprovações maciças na pri

meira série, na esperança de que na sucessao 

dos anos alguns conhecimentos acabam se infil-

trando no aluno o (000) A regionalização (dos 

84IBIVEM, ibidem. 

85SIMONSEN, M.H. et alii. SLtt~~~ do~ d~bat~~ ~ob~~ o tema IV. In: 
INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. A ~dueação qu~ no~ 
eonvéin. Fõ~um ~~a.liz.em out./nov.I9"68. RJ,APEC,1969.p.78 
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currículos do ensino primário) permitiria,rea1 

mente um padrão mais modesto de formação esco

lástica de aprendizagem nas regiões mais pobres, 

logo, menos proteinizadas,,~6 

Tais soluções evidenciam preocupações de cará

ter econômico antes de mais nada, além do que referendamas 

desigualdades sociais, ao procurar manter um tipo de ensi

no inferior para os indivíduos de baixa condição econômic~ 

Na conferência-síntese do Fórum, o autor, Nas

cimento Silva, busca uma "solução de equilíbrio" quanto ao 

dilema educação de massa versus elitização do ensino: 

"~sse equilíbrio é essencial ã própria estabi

lidade política da nação ( •.• ) uma denegação 

da educação a um número crescente de brasilei

ros poderá gerar uma situação de perigo ( .•. ) 

por outro lado, é evidente que uma educação 

voltada exclusivamente para a massa absorvendo 

com as tarefas primárias todos os recursos dis 

poníveis acarretaria uma correlata diminuição 

dos meios necessários aos objetivos superiore~ 

seja sob o ponto de vista da produção, seja sob 

os de comando político,,~7 

A solução, portanto, do problema educacional su 

bordina-se aos interesses mais altos da política econômic~ 

e o equilíbrio será conseguido em detrimento do alargamen

to de oportunidades. Esta estratégia ainda prevê o direcio 

namento do ensino para a preparação da força de trabalho. 

Daí a ênfase colocada pela conferência-síntese no duplo a~ 

pecto da educação como formação de mão-de-obra e democrati 
-zaçao de oportunidades: 

"Assim, é indispensável que, além da alfabeti-
-zaçao universal, se possa assegurar aos jovens 

entre 12 e 16 anos possibilidades de uma forma 

86IBIVEM, -<-b-<-dem, p.79. 
87SILVA, op.cit. nota 76, p.160. 
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ção profissional que os habilite a uma ativida 

de prática imediata, bem como tentar selecio

nar nesses cursos aqueles que podem presseguir 

na aquisição de outros conhecimentos, inclusi

ve aqueles de cunho abstrato". 

Alguns dos conferencistas que se situam dentro 

da posição A, chegam mesmo a considerar o problema do ens! 

no médio tão importante quanto o do ensino universitário, 

pois aquele é o ponto de estrangulamento do sistema educa

cional, responsável, pela pressao para o acesso à Universi 

dade. ~ nesta perspectiva que se situa a proposta seguinte: 

"( ... ) acalmado um pouco o panorama universitá 

rio, deveriamos marchar para a grande reforma 

do ensino secundário, envolvendo inclusive uma 

realocação de verbas e recursos financeiros,,!8 

Esta consideração reflete fato de os poderes 

públicos no âmbito federal, terem destinado sempre uma mai 

or soma de recursos ao ensino superior, gerando o que os 

criticos consideram a distorção da gratuidade aos 

extremos, em detrimeno do nível que se destina à 
dos quadros médios, que, com o desenvolvimento 

irão se alargando. ' . 

~ . nlvelS 

formação 

econômico, 

Com relação ao ensino superior, as indagações 

vao se estabelecer em torno de dois aspectos: a demanda 

crescente pelos cursos universitários e a deficiência do 

ensino ministrado. Há que haver ao mesmo tempo uma conten

ção da demanda e um atendimento as necessidades de apoio, 

fundamento e treinamento dos conhecimentos necessários à 

sociedade. 

88 

liA universidade será tanto mais útil ao meio 

social que serve, quanto maior for o número de 

jovens que educar, limitando esse número pela 

capacidade do mercado e pelas exigências e es-

SIMONSEN, op.eit. nota 85, p.81 



91 

pecializaç~o desse marcado"~9 

A soluç~o para o duplo problema será então pro 

posta da seguinte maneira: 

"A criação de cursos de nível superior de me

nor duração, de um lado, e o estabelecimento 

de cursos de pós-graduação de outro, são medi

das corretas e atendem ao duplo objetivo de 

alargamento de oportunidades, com maior permea 

bilidade social na universidade e, ao mesmo tem 

po de formação de elites altamente qualifica-
·das"?O 

Portanto, a criação de cursos de curta duração 

serviria para atender a demanda daqueles que estavam a exi 

gir a abertura de mais vagas, enquanto a preservaçao do en 

sino de alto nível ficaria'a, cargo dos cursos de pós-gradu 

ação. Aliás, o ensino pós-universitário é visto como uma 

exigência da sociedade competitiva: 

"Cabe a sociedade exigir o alto padrão e, esti 

pular o sentido de busca da excelência, numa 

competição para o aprimoramento profissional, 

que se realizará em cursos de pós-graduaç~o no 

país ou no estrangeiro, ou em seminários em vá 

rias instituições e com a expans~o dos cursos 

de extens~o e de aperfeiçoamento ligados à Uni 

versidade"?1 

o pronunciamento específico sobre a estrutura 

da Universidade revestiu-se de conceitos e proposições aná 

89LOPES, L. Univ~~dade, tecnolog~, emp~~a. In: INSTITUTO VE 
PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. A educação que no~ convêm.fô~ 
~e~z. em out./nov.1968. Rio de Janeino, APEC,1969.p.120 e 
121. 

90IBIVEM nota ant~o~. 
91TEIXElRA, G.deP. SZnte~e do~ debat~ ~ob~e o tema XI. In: INSTl 

TUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. A educação que no~ con~ 
vêm. fô~um ~e~z. em out./nov. 1968. Rio de Janwo, APEC, 
1969.p.169. 
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logos àquelas do Grupo de Trabalho da Reforma Universitária 

Embora não defenda a predominância de uma educação utilitá

ria, observa certas rigidez que não a deixa permanecer ao 

lado dos conceitos de uma educação mais aberta. As medidas 

de ordem prática que propõe são idênticas às do projeto do 

Grupo de Trabalho da Reforma Universitária (então em trami 

tação no Congresso): adoção da estrutura departamental em 

substituição ao antigo sistema de cátedras, considerado"feu 

dal",implantação do regime de tempo integral para o magisté 

rio, comprovação de "produtividade" como condição de ascen

são na carreira docente, a racionalização da administração 

universitária. Propõe-se uma comparação entre os dois mode

los de universidade: a tradicional e a moderna, tornados' da 

concepção do autor Leopoldo Chiappo: universidade paleotípi 

ca e universidade neotípica. Segundo esse ponto de vista, a 

Universidade Moderna deveria moldar as condutas dos alunos 

pelos padrões exigidos para se alcançar os objetivos moder

nizadores: 

"Na universidade neotípica, ( ... ) a tendência é 

tornar o comportamento estudantil autodiscipli

nado, ativo, co-participante, em função de moti 

vações cooperativas e construtivas. A ordem e a 

integração geram o sentido de responsabilidade 

e a capacidade de respeito, o espírito de inici 

ativa e o entusiasmo, permitindo a constatação 

de padrões ótimos de conduta por força de uma 

estrutura educativa estimuladora das virtudes 

naturais do homem na idade juvenil,,?2 

A visão autoritária e verticalista da estrutura 

do ensino superior, em relação aos discentes, é demonstrada 

quando se fala na questão da representação dos alunos nos 
- -orgaos colegiados da Universidade 

"( ... ) o pressuposto de que se deva garantir~os 

conselhos, um número de votos aos alunos que os 

coloque numa posição de poder competir, para 

92GONÇALVES,Op.cit.p.96, nota 79,p.90 (g~óo no~~o) 
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pressionar decisões, representa a ruptura da es 

trutura hierárquica da universidade ( ... ),,93 

Em vez disso o que se propõe quanto as relações 

entre alunos e a cúpula universitária é um 

do tipo paternalista: 

relacionamento 

"N~o é dialética, é o diálogo, na fecundidade de 

todas as suas implicações que pode permitir o 

surgimento do espírito universitário, ou seja,a 

compreens~o e sentimento de que se participa de 

uma mesma família do espírito, de que se busca 

um mesmo fim ( ... ),,94 

Certamente, supunha-se que, com a adoç~o de uma 

tal estrutura, os movimentos reivindicatórios dos universi

tários seriam anulados. 

2.3.3. Educaç~o e Desenvolvimento 

A relaç~o entre a educaç~o e o desenvolvimento 

permeia, ora difusa, ora explicitamente, toda a formulaç~o 

do projeto educacional segundo o Fórum. 

No conteúdo da posiç~o A houve a preocupaç~o de 

se revelar os fundamentos teóricos desse vínculo, demonstran 

do-se que têm por base a doutrina dq liberalismo econômico 

de Hume e Adam Smith, num retorno ao passado onde se buscam 

as inspirações para a atual política de desenvolvimento nos 

moldes capitalistas. Através dos postulados do liberalismo 

clássico, se restabelece a importância do capi taOI humano ao 

lado do capital físico e financeiro, necessário ao desenvol 

vimento econômico. 

O papel da educaç~o vai ser, pois, o de aprimo

rar a qualidade dos "recursos humanos" num sistema econômi

co voltado para o crescimento da produtividade. 

93IBIVEM, p.91 

94IBIVEM nota ante~~o~. 
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~A m~o-de-obra ( ... ) ergue-se ~ categoria de ca 

pital humano estratégico. Sobretudo, a de alto 

nível é t~o urgentemente reclamada quanto o pró 

prio capital investido em fábricas e usinas de 

1 - . 1195 qua quer espeCle . 

Fala-se também na necessidade de enquadramento 

dos recursos disponíveis IInum sistema educacional, voltado 

para o desenvolvimento ll
• (ver pág. 80) 

S~o citaddos como exemplos os países que se de

senvolveram graças a seus investimentos em tecnologia e em 
- - 96 educaçao, como Israel e Japao. Os paradigmas dessa socieda 

de científica e tecnificada seriam a invenç~o e a transfor

maç~o. Daí porque a matéria prima física passa a ter menos 

importância que a matéria prima humana; assim, para desen

volver é preciso educar no sentido de uma ~busca de soluç5-

es concretas~. 

É esse o tipo de raciocínio predominante ao lon 

go das conferências e debates do Fórum, e a partir dele 

que sair~o as recomendaç5es de caráter prático. 

-e 

Eis como é vista a necessidade da educaç~o 

camadas elevadas: 

das 

~~ preciso educar as massas - e urgentemente 

mas é preciso também continuar a dar atenç~o a 

um tipo de educaç~o que mantenha a preparaçao 

das elites dirigentes, dos empresários, dos téc 

nicos de nível superior, através da qual se pro 

piciem os meios para o aumento rápido da renda 

nacional, com o que se produzir~o novos recur-
- - 97 sos para a aplicaçao na Educaçao ll

• 

95pAVILHA, R. F..ú1anuame.n:to do c.oJtpo fuc.e.rr..:te. e. o banc.o de. e.duc.ação, 
In: INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. A e.duc.ação que. 
no.6 c.onvem. FoJtum Jte.iliz.em olLt./nov.I968. Rio de. Janwo,APEC 
1969, p.145. 

96 CAMPOS, R. de. o. Educ.ação e. due.nvo{v-Úne.n;l:o. In: INSTITUTO VE PES 
QUISAS E ESTUDOS SOCIAIS. A e.duc.ação que. no.6 c.onvem. FOJtum Jte.a 
.tiz. em olLt./nov.1968. Rio de. Jan~o, APEC, 1969.p.73. 

97 
SILVA,op.U:t. no:ta. 87,p.160. 
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~ também a partir dessa vinculação entre educa

çao e desenvolvimento que se postula a adoção do planejamen 

to educacional de modo a fixar "uma estratégia de desenvol

vimento dos recursos, no plano geral do desenvolvimento na

cional". 

Pode-se resumir a relação entre educação e de

senvolvimento, segundo a visão que acabamos de descreve4nos 

seguintes postulados: 

é uma tarefa da universidade a apropriação de 

ensinamentos, metodologias e pesquisas dos 

países desenvolvidos, a fim de que possa ser 

reduzido o distanciamento científico e teçno

lógico que nos separa; 

- para o processo de desenvolvimento são neces

sárias não apenas a expansão e qualificação 

do ensino em todos os níveis, mas a introdu

ção das modernas técnicas de gerência, ou se

ja a administração científica e a racionaliza 

ção do sistema educacional, das empresas e de 

todas as atividades econômicas e de governo; 

- como país ainda "em desenvolvimento", não de

ve o Brasil se lançar à pesquisa científica e 

tecnológica, que é própria dos desenvolvidos, 

mas tratar de adaptar a tecnologia importada. 

Quanto a esta última proposição, não é comparti 

lhada dentro da posição teórica que postula uma maior aber

tura quanto às dificuldades e métodos educacionais, susten

tando que a pesquisa científica e a inovação tecnológica são 

funções da universidade. 

Uma nota ainda mais dissonante é dada numa das 

conferências, no que se refere ao problema da divisão en

tre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos: 

"( ..• ) na presente conjuntura não nos parece vá 

lido confiar na superação desta diacronia, como 

pretendia a visão ingênua do progressismo, ain

da vasada em documentos como a "Aliança para o 
Progresso" ou mesmo "Populoltum Pltoglte..6.6-<-o". Há 
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que nos prepararmos para viver num mundo em que 

os fossos entre os desenvolvidos e os subdesen

volvidos se expandam, ao invés de reduzir-se,,?8 

Tal afirmação, totalmente dissidente do desen

volvimentismo, está em conflito com a própria linha moderni 

zadora que inspirou não apenas a realização do Fórum, como 

toda a atuação do IPÊS nas questões sociais. Como vimos no 

capítulo I, o IPÊS sempre se pautou, em seus pronunciamen'-
-tos, pelos ensinamentos daqueles documentos que acima sao 

denominados de "ingênuos". 

Esta contradição será retomada quando analisar

mos o conteúdo global do projeto educacional do IPÊS, cons

tituído pelos documentos do Simpósio e do. Fórum. 

O enfoque dado pelos ocupantes da posição ª~ 

to a relação entre desenvolvimento e educação combina duas 

atitudes frente à questão: por um lado acredita na supera

ção do subdesenvolvimento, mas nega que seja o processo de 

desenvolvimento o parâmetro a que deve se sujeitar a educa-
-çao: 

"( ••• ) A educação não tem como objetivo prepa-

rar o homem para ser agente de um determinado 

processo, mesmo que se trate do processo de de

senvolvimento, tarefa tão vital, desafio tão de 

cisivo para o Brasil em.que vivemos,,?9 

Não se admitindo, assim, a subordinação da edu

caça0 ao processo de desenvolvimento, é possível conservar 

a coerência com o que foi proposto antes por essa visão edu 

cacional: 

"( •.• ) formar aqueles que seriam çapazes de as

sumir o próprio processo educativo da nação com 

o objetivo de uma reflexão crítica"!OO 

98ALMEIVA, op.cLt.nota 81, p.68 

99V'AVILA, F.B.Pe. Objetivo~ ~ rnêtodo~ da edu~ação b~iteina. In: 
INSTITUTO VE-PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. A edu~ação jue no~ 
~onvêrn. Fô~urn ~ea1iz.out./nov. 1968. Rio de Jan~o, PEC,7969 
p.2. 

100IBIVEM, ~b~dern. 
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Esta posição vai pretender, assim, conciliar o 

que considera como polarização entre uma educação voltada 

para o desenvolvimento econômico e uma educação exclusiva

mente humanista: 

"( ... ) a superação dessa polarização (desenvol-

vimento e humanismo) também é possível se 

forem assumidos num sentido complementar, 

quanto a educação para o desenvolvimento 

eles 

en-
-nao 

subestime a necessária valorização dos recursos 

humanos e não reduza a educação de um país a um 

sentido exclusivamente pragmatista,,!Ol 

A xorma conciliatória é bem evidenciada, pois 
-se utiliza da mesma expressa0 de uso dos economistas "valo-

rização dos recursos humanos" emprestando-lhe, no entanto, 

significado diferente, isto é, um significado mais humanis

ta. 

Os ocupantes dessa posição vao também defender 

uma hierarquização dos conhecimentos necessária a uma educa 

çao efetiva, frontalmente contraditória com as idéias da P2 

sição ~. Partindo dos pressupostos de que "as sociedades pré 

-científicas são destituídas de vigor e da capacidade de o

rientar o seu proce~so de desenvolvimento" e de que as ciin 

cias humanas fazem parte de um conjunto de disciplinas cien 

tíficas, chega-se à definição de uma hierarquia, onde se 

concede a preeminincia às disciplinas culturais. Assim se

gundo essa visão 

"( ... ) os objetivos do desenvolvimento econômi

co e social terão que ser entendidos como ins

trumento a serviço da cultura·I ! ° 2 

Encontra-se aí o auge da~posição ao restante das 

idéias defendidas pela maioria dos participantes do Fórum. 

Enquanto esses desenvolveram raciocínio favoráveis a que a 

educação para o desenvolvimento seja sobretudo técnica e 

utilitária, outro enfoque propoe que ela deve ser predomi-

1 ° 1 IBIVEM, p.4. 
102GONÇALVES, op.e~t. nota 79, p.86 
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nantemente cultural. E não apenas isso: não é mais a cultu
ra a serviço do desenvolvimento mas propõe-se a relação in

versa: o desenvolvimento a serviço da cultura. Enquanto a 

primeira privilegia o saber instrumental, a segunda valori

za também a capacidade de análise objetiva e o espírito crí 

tico. Esta diferença vai no entanto ser solucionada dentro 

daquele enfoque conciliador a que já nos referimos. Assim,a 

posição B termina por conciliar todos os contrários, embora 

assuma em primeira instância uma fachada de defesa dos valo 

res humanistas-culturalistas. Utiliza-se então de um pensa-

mento do papa João XXIII a fim de expressar a 

de superação do impasse: 

necessidade 

"Competência científica, capacidade técnica e 

experiência profissional, não' são por si mesmas 

suficientes para elevar a sociedade a uma ordem 

genuinamente humana. É necessário que os homens 

sejam capazes de criar a síntese entre os ele

mentos científicos-técnico-profissionais e os 

I ' 't ' ,,103 va ores esp1r1 ua1S . 

Vimos, assim, três posições diferentes dentro 

do contexto do Fórum quanto à relação entre educação e de

senvolvimento; ao tratarmos do seu conteúdo global, verifi

caremos se persistiram ou não na síntese final. 

2.3.4. Recursos para a Educação 

No que se refere aos recursos de ord~m finance! 

ra para o sistema educacional, há um consenso entre os par

ticipantes do Fórum quanto a medidas a adotar .. A doutrina 

básica prende-se àqueles critérios de ordem econômica que 

subordinam a educação ao desenvolvimento: 

103 

"Cada país e cada época histórica podem 

zir um tipo de educação, ( ... ) moldado 

produ

pelas 

exigências da sociedade, mas também pelos limi-

Enc1c.Uc.a Pac.em ..ut Te.JlJlÁÁ "apud" GONÇALVES, S., ib-i..dem, p. 87. 
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tes de seus recursos: recursos materiais para o 

processo educacional e que condicionam os meios 

financeiros e suas aplicações; recursos humanos 

que não permitem um desdobramento ilimitado do 

quadro de professores e de pesquisadores, nem 

igualmente o de pessoal discente, que também só 

pode dedicar a aprender um tempo não exigido p~ 

ra as demais tarefas da vida, inclusive as de 

subsistência; recursos sociais, porque a educa

ção depende de todo o instrumental social e vi

ve do seu interrelacionamento com as demais for 

mas sociais. Assim, uma sociedade insdustriali

zada pode fornecer à educação recursos gerais, 

sejam financeiros, humanos ou' propriamente so

ciais, muito mais extensos do que os de uma so-
. d d ~. li 104 Cle a e agrarla . 

De um modo geral critica-se a má distribuição 

dos recursos financeiros para a educação, apontando-se a 

distorção dos enormes dispêndios com o ensino superior,pelo 

poder público, em detrimento principalmente do nível médio. 

Essa despesas, alegam, têm aumentado em maior proporção que 

o PIB; taxando de ambiciosa, a meta fixada pelo projeto do 

Grupo de Trabalho da Reforma Universitária, de se aumentar 

a taxa do PIB aplicada à educação. 

As propostas para solucionar o problema do fi

nanciamento da educação são de três gêneros. A primeira li

nha de propostas é objetiva e sucinta, voltando-se mais pa

ra o esquema racionalizador. As recomendações sao as seguig 

tes: 

- solucionar a questão da expansao do ensino,f~ 

ce a escassez dos recursos disponíveis, por 

meio de uma planificação racional; 

- através de erradicação das causas da evasao 

escolar, procurar um aumento da produtividad~ 

sem maiores investimentos; 

1 04 S I L VA, o p • c.-<.t. Yl o ta. 76, p. 1 5 9 ; 



100 

estabelecer métodos racionais de administra

ção tais como orçamento-programa, que acompa

nhados por técnicos de análise conjutural de

terminarão o melhor emprego dos recursos huma 
,,105 nos • 

A segunda linha vai preocupar-se em estabelecer 

fórmulas que estendam o financiamento àqueles que usufruem 

d · d' 1 106 ~ -o slstema e ucaClona. Em slntese propoe: 

- financiamento integral apenas para o nível e

lementar obrigatório; 

- distribuição de bolsas a alunos verdadeiramen 

te necessitados do nível médio, buscando aten 

der o maior número possível de solicitantes; 

financiamento do nível superior, pela cliente 

la que participa de seus benefícios, porporci 

nal aos diferenciais do rendimento dessa cli

entela; 

extinção da gratuidade do ensino superior pa

ra as classes de renda média e alta; 

- estabelecimento de um sistema de bolsas ou au 

xílios reembolsáveis segundo contrato de res

ponsabilidade. 

Esta questão foi amplamente tratada pelos parti 

cipantes do Fórum. Numa de suas conferências tratou-se esp~ 

cificamente do financiamento do corpo discente, tendo sido 

divulgado e defendido o projeto governamental que criaria o 

"Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação" e duramente 

combatidos dois outros encaminhados na Câmara: o do Banco da 

Educação e a Carteira Educacional no Banco do Brasil. Em es 

sência aquele projeto estabelecia a ext~nção da gratuidade 

do curso superior, transferindo-se o produto das anuidades 

105p 'AVILA, op. cito nota 99, p.4-5. 
106 RIBEIRO/. op. w. nota 82, p.23 e. CMfPOS, R. de. O. op. w. nota 

96, p./5. 
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para o financiamento de auxílios reembolsáveis a longo pra

zo, em favor de estudantes de renda média, ou financiamento 

gratuito aos de menor renda. Os recursos para atender a es

sas bolsas deveriam provir tanto da indústria, uma das bene 

ficiárias do produto nacional, segundo tal visão, como tam

bém se sugeria a tributação como meio de prover recursos p~ 

ra a educação, através dos incentivos fiscais. 

A terceira linha oferece poucas soluções concre 

tas, embora também critique a política adotada quanto aos 

recursos financeiros para a educação. ~ também contra aisen 

ção das taxas escolares, achando que essa medida não aumen

ta a possibilidade dos mais desprovidos de recursos freqüe~ 

tarem a Universidade. 

Trata poré~ com reticências e cautelas, a questão 

do auxílio em forma de bolsas pelas empresas através da m~ 

ior integração das mesmas na vida universitária. O motivo 

alegado para sua falta de participação é a ausência de for

mulação de bons programas pelas universidades, além do que, 

pelo visto, não é a empresa que precisa da universidade e 

sim esta que dela necessita: 

"Todos sabem que a indústria brasileira, em 

grande parte, é indústria de vinculação estran

geira, e, assim, não tem uma necessidade tama

nha e urgente de utilizar a universidade e a 

tecnologia nacionais, porém, está certo de que 

ela colaborará em programas corretos "e de méri-

t 
.. 107 o • 

Outras causas alegadas da pouca participação das 

empresas nos programas de ajuda à Universidade são a pesada 

carga tributária que sobre elas recai e fatores ligados à 
conjuntura econômica do momento. 

A única solução proposta é que se faça, como já 

acontece em países como a Alemanha, a dedução direta do Im

posto de Renda dos donativos à educação. 

107HERRERA, H.M. e.t aLü.. S2ntue. do~ de.bCLtu do :tema. VII. In: INSTI 
TUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. A e.du~a.ção pue. no~ ~onvêm.
FÓJLum JLe.a..U.z.em ou.:t./nov.1968. Rio de. Ja.ne.A.Jto, A tc. J'J69.p. 127. 
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2.3.5. Síntese do Fórum 

Sintetizando as posições encontradas dentro do 

Fórum veremos que, quanto aos objetivos e métodos da educ~ 

ção, haverá duas posições: uma exclusivamente pralgmát;i.ca." 

dentro da linha da economia da educação e outra menos uti

litária, mais aberta. 

Quanto à estrutura do sistema educacional have 
~ 

ra consenso quanto ao que se sugere, voltando-se as preoc~ 

pações dos conferencistas sobretudo para o ensino superior 

e ensino médio. As linhas gerais de definição da política 

do sistema seguirão o posicionamento teórico da educação 

para o desenvo'lvimento econômico. Entretanto, a sugestão ~ 

pecífica quanto à organização da Universidade deixa claro 

que as aberturas de um conteúdo crítico, declaradas pela 

segunda posição, serão limitadas pela estrutura vertica1is 

ta rígida. 

A temática da educação e desenvolvimento 
~ 

sera 

a que maiores nuanças apresentará: a primeira considerauma 

relação dada e necessária; outra não ve como se superar o 

fosso entre desenvolvidos e não-desenvolvidos e, finalmen

te, a que considera que o desenvolvimento é que deve ser

vir à valorização da pessoa humana numa perspectiva mais 

humanista. 

Na questão dos recursos predomina a linha de 

raciocínio pragmático, reforçando-se as teses de raciona1i 

zação: extinção de gratuidade e incentivos fiscais para a 

ajuda à educação. Não há nenhuma proposição divergente. 

Resta salientar um dos aspectos controvertidos 

dentro do assunto educação e desenvolvimento: o da criação 

ou adaptação de tecnologia por parte das universidades. ~ 

significativo que a maior parte dos conteúdos que defendem 

um tipo de educação como treinamento de recursos humanos a 

veja apenas como uma tarefa adaptativa. Já os que incluem 

outras funções além dessa formação instrumental, admitem 

para a universidade brasileira a função de criadora de cu1 

tura e tecnologia próprias. 
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2.4. O projeto educacional do IPÊS 

Ao examinarmos em conjunto os três documentos 

que constituíram os dados da análise sobre a proposta de re 

forma educacional do IP~S, agruparemos primeiro as idéias 

recorrentes neles e veremos, a seguir, se houve diferenças 

ou, ao contrário, homogeneidade no conjunto das idéias. Tra 

ta-se de voltar ao "Delineamento Geral de um Plano de Educa 

çao para a Democracia", de João Roberto Moreira, ao "Docu

mento Básico do Simpósio sobre a Reforma da Educação" e ao 

relatório do Fórum "A Educação que nos convém". 

O Documento Básico do Simpósio sobre a Reforma 

da Educação pode ser considerado como a condensação ap~o~ 

da linha que viria predominar nas conferências e conclusões 

·do Fórum. Nota-se que deve ter sido redigido por especialis 

ta (ou especialistas) em assuntos da área educacional, pela 

minúcia e familiariedade com que aborda diferentes aspectos 

do panorama da educação brasileira. A visão da educação, c~ 

mo fator de desenvolvimento, apóia-se em literatura especí

fica da economia da educação, citando-se autores como Solow 

e Edward Denison e estudos específicos de Américo Barbosa de 

Oliveira, José Zacarias de Carvalho e Arlindo Lopes Correa. 

Esta opção por um suporte técnico de natureza e 

con6mica e a crença na correlação positiva entre educação e 

crescimento da renda está presente, nos três documentos,com 

igual ênfase. ~ ela que serve de embasamento a quase todas 

as críticas que sao feitas a respeito do sistema educacional 

brasileiro, corno as propostas de um novo tipo de educação. 

Posição decorrente da adoção dessa linha de idéias é o con

dicionamento das oportunidades de educação às limitações de 

ordem econ6mica. Mostrando essa coerência de idéias,os três 

documentos se atêm igualmente a um pressuposto, que traduzi 

mos aqui na seguinte proposição básica: a educação, nos paí 

ses insuficientemente desenvolvidos, deve subordinar seus 

objetivos ao desenvolvimento econ6mico do país. Outro aspec 

to, salientado igualmente pelos documentos em questão, é o 

da necessidade de um direcionamento do nível médio para um 

tipo de curso não apenas de transição' para o ensino superi-
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or, mas que dê ao aluno formação profissional. 

A necessária seletividade dos níveis após o ní

vel elementar, principalmente no curso superior, destinado 

ao preparo das elites; a necessidade da vinculação dos cur

rículos, em todos os níveis, às características da realida

de nacional e aos seus objetivos; a crença na igualdade de 

oportunidade de acesso aos níveis médio e superior através 

de bolsas concedidas aos "mais capazes" sao os principais 

pontos em comum dos citados documentos. 

A ênfase nos diversos aspectos abordados vai va 

riar em cada um. No Plano, o autor se alonga nas considera

ções de ordem genérica, analisando as bases sócio- econômi

cas, como também os fundamentos filosófico-políticos do' si~ 

tema educacional que é proposto. O Documento Básico do Sim

pósio e o relatório "A educação que nos convém" apresentam, 

sobretudo, medidas de caráter prático a serem tomadas na im 

plantação de uma nova política educacional para o Brasil,sem 

deixar no entanto de lado as justificativas teóricas. 

O tratamento dado aos diferentes níveis de ensi 

no vai também variar nos três documentos: o ensino médio me 

receu maior número de sugestões no Plano, o mesmo se suce

dendo com o nível primário. Já o Fórum, a maior parte das 

conferências sobre o ensino superior trata de problemas da 

universidade. ~ claro que tais interesses variam com as mu

danças havidas na sociedade brasileira no período após 1964: 

as discussões do Fórum se deram em plena crise de 1968. No 

Documento Básico há a mesma ênfase nos três níveis, mas as 

sugestões mais concretas, sobretudo quanto à reforma de sua 

estrutura, se destinam ao ensino médio. O ensino de pós-gr~ 

duação, apenas tocado de passagem nos debates do Fórum, re

cebeu mais atenção por parte do Documento Básico. Outro as

pecto, não tratado especificamente pelo Plano, nem tampouco 

pelo Fórum, foi o do ensino da educação física: a ele dedi

caram-se amplas considerações e propostas no Documento Bási 

co. O ensino agrícola também recebeu sugestões bastante de

talhadas no referido documento, embora fosse objeto de ref~ 

rências também no Plano. Já a educaç~o de adultos foi long~ 

mente analisada e objeto de proposições detalhadas no Plan~ 
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aparecendo com menor realce no Fórum e no Documento Básico

neste último, ela aperece apenas como alfabetização, redu

zindo-se à condição de fator de fornecimento de mão-de-obra 

mais qualificada. 

Na verdade, o Plano delineou um amplo projeto 

de reforma Educacional, abrangendo sobretudo o ensino for

mal e a educação de adultos; o Documento reforçou e objeti

vou várias propostas ali contidas ao lado de outras que ele 

não incluía e o Fórum, casuisticamente, voltou-se para a so 

1ução do problema universitário, abordando também aspectos 

gerais, na medida que serviam de suporte para a política de 

ensino superior. 

Como os escritos relativos ao Simpósio precede

ram de quatro anos as conclusões a que se chegariam no Fó

rum, é natural que este espelhasse muitas das idéias desen-

volvidas nos outros dois, na medida em que servissem para 

referendar suas propostas. 

O relatório do Fórum mostra vários conceitos que 

Moreira já havia estabelecido em seu trabalho. Suas conside 

rações a respeito de educação como processo de herança e de 

controle social, e como fator de mudança das estruturas se

rão retomadas por Paulo de Assis Ribeiro. A idéia, daí de

corrente, de que se peve dar à educação uma determinada ori 

entação adequada aos fatores econômicos, sociais e políti

cos do país é evidenciada também pelos dois documentos. As 

idéias educacionais do liberalismo inglês (John Locke) sao 

também citadas no Fórum e no Plano. Outro aspecto que volta 

a ser defendido no Fórum é a modificação do sistema de apro 

vações na escola de primeiro grau, já sugerida por Moreira. 

Igualmente os conceitos de educação popular têm em Paulo de 

Assis Ribeiro um fiel repetidor de Moreira, inclusive quan

do evidencia o papel político da educação de base. A nuança 

se estabelece, no entanto, no que se refere aos objetivos 

finais dessa educação: para o primeiro ela é sobretudo ins

trumento para elevar o nível da força-de-trabalho, enquanto 

que para o segundo o aspecto mais importante é sua função 

política. A advertência sobre o ensin~ "ornamental eocio-
. 

so", bem como as críticas à visão humanista da educação bra 



106 

si1eira já constantes nos documentos do Simpósio, serao re

prisadas pelo Fórum, o mesmo acontecendo com a crítica con

tundente da estrutura universitária - desligada da "rea1ida 

de brasileira", "arcaica" - que aparece nos três documentos. 

Entretanto, no espaço de quatro anos havido en

tre o Simpósio e o Fórum, alguns conceitos evoluíram, amad~ 

receram e outros foram superados por novas abordagens. Isto 

se constata partindo da comparação entre os conteúdos de am

bos. Uma das idéias que amadureceu, tomando nova configura

ção, foi a da necessidade de transformação do nível médio 

em ensino "profissionalizante". Em 1964 ainda se cogitava 

de um tipo de escola que atendesse à dupla finalidade: ensi 

no acadêmico preparatório para a universidade e ensino de 

uma profissão para os que não se destinassem ao nível supe

rior. Em 1968 insiste-se na necessidade de que o ensino mé

dio se transforme em ensino "terminal", justamente por cau

sa da demanda crescente por cursos superiores. Já em 1964 

propunha-se o modelo departamental para as universidades,no 

vas formas de administração e de financiamento do ensino su 

perior. Todas essas idéias, entre as quais figurava também 

a da participação dos alunos como representantes nos conse

lhos, na administração da universidade, serão retomadas e 

ree1aboradas pelo Fórum. 

Idéias ainda recorrentes nos três documentos do 

IPÊS sao a capacitação para o traba1'ho através de cursos de 

extensão escolar e a necessidade de análise do mercado de 

trabalho para adequar os cursos e as matrículas as exigên

cias do meio econômico. 

As diferenças que se apresentam nos documentos 

do Simpósio são sobretudo de ordem metodológica na aborda

gem, não divergindo nos aspectos significativos de seus con 

teúdos. Enquanto o Plano se situa numa perspectiva pedagóg! 

ca um tanto tradicionalista e doutrinária, o Documento Bás! 

co é mais seco e objetivo, seguindo a linha da economia da 

Educação. Pode-se depreender a linha pOlítica em cada um, a 

partir da defesa de pontos de vista que fazem a apologia da 

democracia liberal no primeiro e argumentações que sugerem 

uma espécie de autor i tarismo moderniz'ador no segundo. Se 
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nesses dois documentos é fácil precisar-se a caracterização 

ideológica, esta se torna mais problemática em relação ao 

Fórum. Isto devido à maior variedade de posições evidencia

das no contexto do seu relatório. Apesar disso, no final,P2 

demos considerar que houve uma unidade de pensamento sobre 

a política global da educação. Isso foi possível porque as 

posições aparentemente ou realmente divergentes dentro do 

Fórum, ou acabam por ajustar-se às idéias da posição predo

minante, ou são postas de lado nas conclusões. 

Desse modo, elabora-se finalmente o documento"A 

educação que nos convém". Temos ali uma acomodação de icéias 

das duas correntes que aceitam o desenvolvimento, tendo si

do aproveitadas aquelas que não prejudicam o traço essenci

al da política educacional que se propõe: a formação de re

cursos humanos necessários para se manter o crescimento de 

uma economia capitalista. 

Nas conclusões do Fórum, que são, em última aná 

lise, a síntese final do projeto educacional do IPÊS,faz-se 

notar a influência de idéias ético-humanistas, de idéiast~c 

nicistas e pragmáticas, tendo ainda, como denominador comum 

os conceitos da economia capitalista. Referem-se a elas,res 

pectivamente, os ítens sobre "valorização do Homem" - onde 

se procura mostrar que o homem deve ser um instrumento a 

serviço do bem estar comum - "Planejamento dos recursos hu

manos" - onde se descreve toda a sistemática da formação do 

capital humano - "O Processo de Desenvolvimento Social e E

conômico" - o qual descreve a influência dos fatores: homenr 

organizaçao tecnológica e capital no desenvolvimento econô

mico. 
"'d' 108 Dos SUbSl lOS que apresenta as instituições 

governamentais como proposta de política educacionais desta 

camos dois: 

redefinição do ensino colegial para integrar 

o setor de mão-de-obra técnica e o setor de 

preparaçao para acesso ao nível superior. 

108rNSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS socrirs, op.cU.p.206. 
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- redefinição dos cursos universitários, ofere

cendo tipos de cursos adequados à demanda do 

processo de desenvolvimento, atendendo à for

mação de mão-de-obra técnica, tanto no nível 

profissional intermediário como no nível pro

fissional superior. 

o projeto educacional do IPÊS se configura pois, 

em vários momentos, a partir de diferentes segmentos das 

elites pensantes, que passam a propor um conjunto de medi

das para a transformação da educação brasileira num instru

mento dos setores dominantes da sociedade. 

000 O 000 
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CAPtTULO I I I 

3. O PROJETO EDUCACIONAL DOS GOVERNOS p6s 64 

3.1. A Educaçio nos planos governamentais 

O tratamento dado ao setor educa.cional nos di

versos planos de governo, a partir de 1964, está estreit~g 

te vinculado a imperativos de ordem política, como acontece, 

aliás, em todo o planej amento social. 1 . Isso implica em que 

o espaço reservado à Educaçio no planejamento global vai de 

pender da sua maior ou menor importância política, para a 

execução dos objetivos governamentais. Mas nio se trata ap~ 

nas de uma consideraçio de ordem quantitativa de importân

cia, pois as idéias refletidas nesse~ planos também podem 

nos proporcionar a visão ou representaçio dos setores diri

gentes, acerca da educaçio e suas conotações políticas. 

Uma visão de conjunto dos planos governamentais 

1 KOWARI CKJ L . Contexto ~õuo-po.e1:Uc.o e planejamento ~0c.i.a1. In.: 
E~tnateg~ do plan.ejamento ~0c.i.a1 n.o ~~~. são Pauio,CEBRAP 
1976. c.ap.6, p.23 - 29. 



110 

de 1964 até ao 11 PND (1975-1979), permite-nos ver que eVQ 

luíram desde uma problemática nitidamente econômica para 

gradualmente irem adquirindo uma conotação social, não só 

no que tange à metodologia quanto às metas propostas.Assi~ 

temos que o primeiro desses planos, o denominado Programa 

de Ação Econômica do Governo (PAEG), elaborado em 1964 pa

ra o período de 1964-1966, preocupou-se essencialmente em 

encontrar meios para deter a inflação, possibilitando as

sim condição básica para a retomada do desenvolvimento~ 

Como o desenvolvimento é mola-mestra, desde en 

tão, a nortear a formulação do planejamento, para que se 

entenda a lógica que passou a orie~tá-lo, temos que conhe

cer suas vinculações ao contexto político pós 64. 

A crise política que teve seu desfecho em 1964 

apresenta seu ponto crucial na estragnação econômica acom

panhada de alta taxa inflacionária, a partir do momento em 

que ces,sou a possibilidade de desenvolvimento econômico b~ 

seado no modelo de substituição de importações~ No plano 

político, o movimento de 31 de março, marcou o fim do"po 

pulismo"~ A coalisão - burquesia e Forças Armadas - que a~ 
smtiu o poder deu início a um novo modelo de desenvolvimento: 

o do "regime modernizador". O processo de desenvolvimento 

foi então retomado, com reflexos diretos na política econ§ 

mica e, conseqüentemente, no planejamento que consubstanci 

ou essa política. As incrusões do planejamento no campo sQ 

cial aumentaram na medida em que vencida a primeira etapa, 

a do controle do processo inflacionário, o Estado passou a 

exercer também um maior controle do processo social. Isto 

que dizer que o desenvolvimento modernizador se fez a par

tir de um controle cada vez maior do Estado sobre a vida da 

2MARTONE, C.L.A»~e do pla»o de ação eeo»ôm~ea do gov~»o (PAEG) 
(1964-1966). 1»: Pla»ejamento »0 B~it. são Paulo, P~pecti 
va, 1975, eap.4, 4, p.69-90. -

3MARTONE, op.eit.p.70-71. 

4E6.6a mu.da»ç.a de atOfl.e.6 »a ema po.tLt.tea bfl.a.6iteúta. ê de.6cJU;ta pOfl. 
FI ECHTER. O fl.eV~e mod~~zadofl. do Bfl.a.6il, TU,o de Jam~ . .vl..O, Fu.!!:. 
daç.ão Getúlio afl.ga6, 7974. 
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Nação~ A importância do planejamento social é notável, já 

partir do 29 plano governamental: O Programa Estratégico 

do Governo (PED) publicado em julho de 1967. Foi a partir 

dai que se formularam os chamados Planos Setoriais, basea

dos em estudos preliminares, os Diagnósticos Setoriais. A 

formulação desse planejamento esteve a cargo, nos primei

ros planos, do Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, 

EPEA, órgão técnico do Ministério do Planejamento. Nele foi 

figura atuante João Paulo dos Reis Velloso, que veio a ser 

Ministro e depois Secretário do Planejamento. Nos planos 

setoriais, como o da Educação, também tomaram parte em 

sua formulação o ~1inistério a que está subordinado o setor 

e outros órgãos afins. A coordenação geral fica porém com 

o Ministério do Planejamento, que era denominado até 1968 

de Ministério de Planejamento e Coordenação Econômica pas

sando depois a Ministério do Planejamento e Coordenação G~ 

ralo Até pela nomenclatura podemos constatar, pois, a for-

-ma como evoluiu o planejamento, que de eminentemente econo 

mico passou a ter também conotação social. 

Voltamos a lembrar, portanto, que o planejamen 

to social é um reflexo e está voltado para a consecução dos 

objetivos considerados prioritários pelo Estado. Após 196~ 

tais objetivos se voltaram para o desenvolvimento econômi

co, estagnado desde 1961-1962, e foi visando a uma expan

são dentro do quadro modernizador, é que se formularam os 

planos globais e setoriais de desenvolvimento. O papel a

tribuido à educação no planejamento e que objetivos estará 

ela atendendo nessa nova estratégia pOlítico-social é o 

que passaremos a analisar. 

3.1.1. Programa de Ação Econômica do Governo 

(1964 - 1966) 

O PAEG (Programa de Ação Econômica do Governo, 

1964-1966) foi o primeiro plano do Governo Castello Branc~ 

5KOWARICK,op.cLt.p.13-22. 
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formulado após o movimento de 1964. Â frente de sua elabo

ração esteve o Ministério do Planejamento e Coordenação E

conômica, então dirigido pelo economista Roberto campos~ O 

objetivo básico do programa se resumia no controle da in

flação a fim de se permitir a retornada do desenvolvimento 

econômico. Dirigindo sua estratégia fundamentalmente para 

conseguir debelar o processo inflacionário, o programa nao 

incrementou outras medidas e nem se preocupou com os outros 

setores, senão na medida em que isso era necessário para a 

tingir o seu objetivo primordial: A partir da perspectiv~ 
adotada, nem seria possível urna ampla programação econômi

co-social, já que a contenção das despesas da União, nece~ 

sárias a tais empreendimentos, foi urna das estratégias da 

política anti-inflacionária~ Os objetivos dos programas se 

toriais são traduzidos em índices quantitativos, a eles se 

restringindo, portanto, a programaçao da política educacio 
9 

nal. 

Os objetivos educacionais a atingir sao essen

cialmente quantitativos, distribuídos pelos três níveis:en 

sino elementar, ensino médio e ensino superior. Pretende -

se urna expansão dos três níveis de ensino, prevendo-se pa

ra 1970 o alcance de 100% na taxa de escolaridade da popu

lação de 7 a 11 anos de idade. Nos ensinos de nível médio 

e superior, as projeções para 1970 são inferiores aos núme 
, 

ros realmente alcançados posteriormente o que Lúcio Kowa-
. k . t t . d ~t t·· tIO rlC ln erpre a corno mecanlsmo e cara er con enClonlS a. 

Isto significa que a tônica do PAEG é colocada no aspecto 

econômico do desenvolvimento, subordinando-se a ele a poli 

6 ROBE1<f O Campo.6 60-i um do.6 mai...6 pJtv..e.ntv.. na c.e.na po.e.1;t[c.o--in.6:tUu 
uona..t bJtMUÚJta. apô.6 1964; ja. Oc.upa.Jta. c.aJtgO.6 no.6 gove.Jtno.6 (fe 
Ge.;tÚ,Uo VaJtgM (M.6v...60JL.l.a e.c.onôm-ic.a) e. de. Ju..6c.eU.no Kub.t.6che. 
c.k. (V-iltuoJt -Supe.Jt-inte.nde.nte. do Ba.nc.o NM UO na..t de. Vv.. e.nvolv-i-

7 me.nto Ec.onôm-ic.o). 
8M01<fONE,op.c.it.p.80 

IBIVEM, p.38 
9NOGUEIRA FILHO, Octa.v-iano da. CO.6ta. A Educ.ação no.6 Plano.6 do Gove.Jt 

no; 196 3-1973. AdmYlÁÁ.tJta.ç.ã.o e. Le.g-i.6laç.ã.o, BJtMLe.-ia, . 2 (22): 5-=-
10 9, jan. 1973. 

KOWARICK, op.c.it.p.16-17. 
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tica educacional. Portanto, as necessidades educacionais 

são olhadas em função apenas da funcionalidade econômica, 

limitando-se o seu atendimento às características do esque 

ma produtivo do País. 

3.1.2. Plano Decena1 de Desenvolvimento Econô

mico e Social (1967 - 1976) 

Esse Plano, elaborado durante a vigência do Go 

verno Caste110 Branco, foi publicado já no final de seu 

mandato (março de 1967) e fazia parte do ~mp10 arcabouço 

institu~ional preparado por Castello Branco para o seu su 
11-cessor. Tal como o PAEG, a elaboraçao do Plano coube ao 

EPEA sob a orientação do Ministro do Planejamento Roberto 

Campos. Os trabalhos duraram quase dois anos, tendo se in! 

ciado em meados de 1965 com a coleta das informações bási

cas, corporificadas depois nos documentos preliminares pa

ra os diversos setores, que compunham o Plano, denominados 

Diagnósticos. Para a formulação do mesmo, o EPEA contou com 

a assistência e a participação de numerosos órgãos, através 

de convênios com diferentes entidades internacionais, além 

da participação dos diversos órgãos ,nacionais ligados a ca 

da setor. O Diagnóstico Preliminar da Educação~2 publicado 

em junho de 1966, informa quais foram os órgãos participa~ 

tes do seu Grupo de Coordenação: além dos responsáveis di

retos EPEA/MINIPLAN, o Ministério da Educação e Cu1tura,Mi 

nistério do Trabalho e Previdência Social, Ministério da 

Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministé-

11 FI ECHTER, op. w. p. 172 e ALVES, O. C. SAYAV. O Plano E-6:tJz.a;tég.ic.o 
de du envolv.-i.mento (1968-1 97 O I . In: - Planej ame.nto no Bfl.a-6U 
são Pau.to,P~pectiva,1975.p.91-109. Arnba-6 a-6 pu6ti~açou 6a 
ze.m Jte6eJtênUa ii6 mecüda-6 tomada-6 pelo goveJtrto que utava pC;: 
!ta -6tU.!t, no -6mtúio de 'pJte-6eJtvaJt a-6 JteaL[zaçõu do pJt.Á.mw"õ 

12 gove.Jtrto Jtevofuc.-Wnã.Júo • 
. ·BRASI L. Mini..6téJúo do Planejamento e CooJtde.nação E~onômi~a. Edu 

~ação e mão de ob!ta (v~ão plte.LúninaJtl. In: - Plano de~e-:: 
na.( de duenvolv.-i.mento e~onômi~o. Btuv.,ilia., 1967. Tomo 6,vol. 
1, 225p. 
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rio da Justiça, Conselho Federal de Educação, Conselho Na 

cional de Pesquisas, Conselho Nacional de Saúde, Estado Ma 

ior das Forças Armadas, Instituto de Desenvolvimento Agrá

rio, Banco Nacional de Desenvolvimento, Serviços Nacionais 

de Aprendizagem Industrial e Comercial e Campanha Nacional 

de Educandários Gratuitos. Os organismos internacionai~com 

os quais se celebraram convSnios "tendo em vista principal 

mente a aquisição de técnicas modernas de análise e plane

jamento", foram: órgãos da ONU, tais como CEPAL e CELADE,o 

Banco Mundial, a Organizacão Hundial de Saúde, a Aliança 
1 3 ~ 

para o Progresso. 

Os Grupos de Coordenação setoriais foram insta 

lados em março de 1966, sendo que o Diagnpstico Preliminar 

Educação I foi concluido em junho, e o Educação 11 em se-

tembro. O que se pretendia era, uma vez já alcançados 

resultados do programa de combate à inflação, passar-se 

os 
~ 

a 

"formulação de uma estratégia de desenvolvimento econômico 

e social por um período de dez anos, cobrindo os primeiros 

cinco anos em maior grau de detalhe"!4 O diagnóstico servi 

ria como o fundamento das metas e objetivos a serem progr~ 

mados para cada setor dentro do planejamento global. No eg 

tanto, apenas parte do esforço de tão numerosos agentes foi 

aproveitado. O Plano Decenal foi abandonado pelo Governo 

que sucedeu a Castello Branco, conservando-se dele apenas 

algumas metas quanto a investimentos. No setor educacionaL 

ele seria superado em suas projeções para 1970 já em 1968, 

fato evedenciado por dados publicados em fins de 1967~5 Co 

mo ao nosso estudo interessa sobretudo a representação da 

13 0 doc.ume.nto menciona. ai.n.da. a. paJt.tic.ipa.ç.ã.o de. "univvu,ida.du e. 
iVL6.ti..tuiç.Õe.6 de. Pe.6q!Ú.6a., e.:tc." e. Fie.c.h:teJt a.ponta e.n:tJte. OI.:J di
vvu,OI.:J c.oVL6ethwol.:J do Plano a. Univvu,ida.de. da. Ca.li6õJtnia.,l.:Job 
a. diJte.ç.ã.o de. Ho~Wtd S.El.W, de. 1965 a. 1967 (6in.a.nc.ia.do pela. 
USAIV) a..e.êm de. peJtitOI.:J da. ONU, da. OEA e. de. divvu,ol.:J goveJtnol.:J 
e.u.Jtopeu.l.:J: FI ECHTER, op.c.it.p.172-173. 

148RASI L. A·Li..n.il.:JtVúo do Pla.ne.jame.nto e. CooJtde.na.ç.ã.o Ec.onômic.a.. EI.:J
c.JtitôJtio de. Pe.6q!Ú.6a. Ec.onômic.a. Aptic.a.da.. Ve.6 e.nvolv-ime.nto Soc.i
a1. (diagnõl.:Jtic.o pJtetimina.Jtl. In: -. Pla.no de.c.el'1.a1. de. due.n
volv-ime.nto e.c.onômic.o e. l.:Joc.ia1.. 8Jta.I.:JItia., 1966. (Educ.a.ç.a.o Il. 

15KOWARICK, op.c.it.p.17 
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educação nas formulações do planejamento, fomos buscá-la 

principalmente nas definições dos objetivos e metas de cada 

plano ou programa, não importando, pois, o fato da realiza

ção ou não daquilogoo foi proposto. Por esta razão, não po

deríamos deixar de incluir a análise do Plano Decenal no 

seu aspecto referente i "Educação e Mão-de-Obra". 

O estudo prévio dos problemas educacionais deno 

minado Diagnóstico Preliminar-Educação I tem um enfoque ni

tidamente econômico, onde são considerados os aspectos que 

interessam i "formação interna de recursos hurnanos"~6 O en

foque econômico fez com que a educação fosse considerada, 

pois, corno "indústria de prestação de serviços". A despeito 

disso duas ressalvas foram colocadas, urna na apresentação e 

outra na introdução do trabalho: 

"( ... ) a preocupação com aspectos econômicos 

não deve obscurecer a importância dos aspectos 

pedagógicos, sociais e culturais da Educação, 

<- ••• ) " 

"Esse tipo de tratamento (macroeconômico) -nao 

deriva obviamente da pretensão de hierarquizar 

-se, no processo educacional, o seu conteúdo e

conômico sobre as esferas política e social". 

Preocupou-se assim o EPEA, responsável direto 

pelo documento, em mostrar que não deixava de estar atento 

is implicações políticas e sociais do problema educacional, 

rnb d 1 b d -. 17 e ora começasse seus estu os pe a a or agem economlca. 

Esse tratamento puramente numérico dos aspectos educacionais 

do país abrangia desde a metodologia adotada para definição 

econômica dos dados educacionais, análise desses dados quag 

to a prestação de serviços do sistema educacional, fatores 

do sistema educacional, até despesas com a educação e prod~ 

tividade do sistema. 

Chamou-nos a atenção a participação dos recur-

16BRAS1L . Mi~t~~o do Ptan~jam~nto ~ Coo~d~nação Econôrnica.op.cLt 
p.29 

17 IBIVEM, p.31. 
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·18 sos financeiros externos, vista assim pelo documento: 

liA educaçio brasileira tem sentido ( ..• ) certa 

influência do setor externo, buscando junto às 

organizaçioes estrangeiras e internacionais com 

plementar os recursos humanos e financeiros de 
ajuda do exterior para o ensino nacional ( .•. ) 

tende crescer, como tem ocorrido em todos os 

países subdesenvolvidos, após a implantaçio, no 

plano internacional, de uma nova e mais sadia 

mentalidade, que considera educaçio como instru 

mento básico para o progresso sócio-político-e

conômico das sociedades mOdernas,,!9 

20 O Diagnóstico Preliminar - Educaçio 11, confoE 

me anunciava o primeiro volume, tratou dos condicionamentos 

sócio-econômicos e sócio-culturais da situaçio educacional. 

Trata-se agora de um documento que reúne estudos qualitati

vos do sistema educacional, sem contudo deixar de ter em 

vista os objetivos do Grupo de coordenaçio nas recomendaçõ

es que irio definir a política educacional brasileira: 

"Nosso objetivo principal é, de um lado, salieg 

tar a importância do fator educaçio no processo 

de desenvolvimento econômico e social. 

E, de outro lado, contribuir ( ... ) para o me

lhor esclarecimento da estrutura e problemas do 

sistema educacional brasileiro". 

Salienta, além disso, o documento, a adoçio de 

uma abordagem interdisciplinar do setor educacional, dadas 

as suas interrelações com os demais setores, através da con 

l8BRASI L. MÚ1M,;téft..to do Planejamento e CooJtdenaç.ã.o Ec.onômic.a,op.c.it. 
p. 10 1, apJte..óenta entJte a..6 y.Jfúnc.ip~ agênc.ia..6 Ü.,[nanc.~ da 
educ.aç.ã.o bJta..6.{.fe..-i.Jta no p~iZodo: USAIV, FUNDAÇÃO FORV, BIV, UNI
CEF e UNESCO (p0Jt oJtde.m de paJt:t.{.c.ipaç.ã.oJ. 

19 IBIVEM, p.l0S. 

20BRASI L. M.tn,ú.,;téft..to do Planejamento e CooJtdenaç.ã.o Ec.onôm.,[c.a. Ve..óen 
volv.-i.mento .6oc.ial (d.-tagnó.6-üc.o pJteLi.núnaJt). In:- Plano dece
nat de de.óenvolv.-i.men:to ec.onôm.,[c.o e .6oc.ial. BJta..6Ztia, 1966.318p. 
( Educ.aç.ao 111. 
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tribuição de educadores, sociólogos, economistas e outros 
, I' t 21 Q t ' - t d d t ' espec1a 1S as. uan o a 1SS0, nao cons a o ocumen oqua1s 

teriam sido os especialistas e trabalhos que serviram de ba 

se aos estudos que deram origem ao Diagnóstico, mas uma vas 

ta bibliografia nos indica as fontes com que contou o Grupo 

de Coordenadores para a sua elaboração. Basicamente, as fon 

tes foram os trabalhos do CBPE e artigos publicados na Re

vista Brasileira de Estudos Pedagógicos do INEP. Além des

ses, utilizaram-se relatórios sobre educação das Nações Un! 

das: CEPAL, OECD. Os especialistas brasileiros mais citados 

foram: J. Roberto Moreira, Anísio Teixeira, Jayme Abreu e 

Arlindo Lopes correia~2 os três primeiros do CBPE e o últi

mo da CONSULTE C (empresa privada de consultoria técnica que 

tinha sido contratada pela Universidade de Harvard para um 

diagnóstico do ensino superior brasileiro). Outras fontes 

foram: o Boletim do IPÊS e a Revista Conv~v~urn, como subsí

dios para estudo do Ensino superior 23 e ainda trabalhos de 

Roberto Campos, Nair Abu-Nehry e Suzana Gonçalves (estas du 

as, do CBPE) , que foram também participantes do Fórum "A E-
- ~ 24 ducaçao que nos convem". 

O Diagnóstico chegou à conclusão, depois do ex~ 

me da situação educacional, 'que era possível a permanência 

da Lei de Diretrizes e Bases, embora com a introdução de al 
- 25 .,. gumas reformulaçoes. A maior cr1tica que se fez foi em rela 

ção ao ensino médio, considerado na época como "um dos fato 

res de imobilidade social e rigidez dos estratos da socieda 

de nacional". Este era considerado "um entrave à estratégia 

21 BRASIL . Mi~ténio do Plan~jam~nto ~ Coond~nação EQonô~Qa,op.cLt 
p.49. 

22Tanto o p~wo, Qorno o~ do~ úLtúno~ 60nam Qofubonadonu do IPEs 
~ M~untM ~~duQauon~; ~ão Utado~, Mnda, tMbalhM d~ Flo 
nutan F~nandu ~ AntôMo Ca..U.ado. , 

230 Bol~tirn do IPEs, óngão d~ ~vulgação da ~ntidad~ do rnurno norn~, 
ja 601 Utado nM Qapltulo.6 antou.onu. A n~vL6ta Conv~v~urn n~
Q~b~ ajuda 6~nanQ~ do IPES ~~gundo n~ató~o~ da ~ntldad~ ( 
v~d~ CapItulo I J • 

24V~d~ CapItulo 11. 

25BRASIL. Mi~ténio do Plan~jam~nto ~ Coond~nação EQonô~Qa, op. 
clt. p. 96. 
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global de desenvolvimento" por não atender às necessidades 

reais do país, pois apenas satisfazia a uma clientela privi 

legiada socialmente e não ao mercado econômico. Em relação 

à escolarização no nível primário, a sua universalização e 

gratuidade eram consideradas como indispensável "em qualquer 

sistema social moderno". Propunha-se, a partir dessas consi 

derações, uma participação ampla do setor público, sobretu

do no ensino médio, a fim de "democratizar a educação bras! 

leira eOtorná-la um vigoroso instrumento de progresso, como 

o tem sido nos países mais prósperos do mundo moderno". Não 

deixou, entretanto, o Diagnóstico, de ressalvar a importân

cia pOlítica e social do ensino privado, para o qual pediu 

também os incentivos e ajudas do Estado~6 
O diagnóstico sobre as causas das deficiências 

do ensino primário foi idêntico ao apresentado posteriormeg 

te no F6RUM "A Educação que nos convém", bem como as reco-

d -, 27 men açoes atlnentes a ele. 

O Ensino Supletivo foi considerado um importan

tíssimo fator na formação de recursos humanos potenciais e 

na melhoria da sua produtividade econômica, para o que deve 
28 -

riam incluir-se técnicas profissionais nos seus cursos. 

O Ensino Médio é, porém, o nível sobre o qual o 

Diagnóstico traz mais sugestões concretas. Partindo da cons 

tatação de que o secundário contitui ponto de estrangulameg 

to do sistema educacional, inclusive do ponto de vista quag 

t 't t' 29 - f 1 - d' 1 alvo, propoe a sua re ormu açao. Acre lta-se que a me-

lhor fórmula seja o denominado ginásio compreensivo, nem 

exclusivamente acadêmico, nem totalmente profissionalizant~ 

26BRASI L. MiYlÁÁtê.JÚo do PR.a.nejamento e CooJc.dena.ç.ão Ec.onômic.a., op. 
c.i:t. p.59. 

27 .7-1-.. fJ VeJl. Ca.p~o 11. 

28BRASIL. MiYlÁÁtê.JÚo do Pla.nejamento e CooJc.dena.ç.ão Ec.onômic.a., op. 
c.i:t.p.96. 

29BRASI L. MiYlÁÁtê.JÚo do Planejamento e CooJc.dena.ç.ão Ec.onômic.a., op. 
c.i:t. p.1 05. O V-i.a.gnõ.6tic.o a.ó-Útma. textualmente: "Não .6e pode cU
zeJl. que o .6ec.undáJúo e..óteja. .6upeJl.cUmen.6iona.do ( .•• ) poi...6 o c.on
tingente de gJc.a.duado.6 na. .6ua. 3a.. .6we c.olegia.l ê. igual a.pena..6 
a. 5 O % da..6 va.g a..6 exi...6 tente.6 no.6 c.LtM 0.6 .6 upe.JÚo Jc.e..ó" • 
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mas um único ramo incluindo as duas modalidades de forma

ção~O O Diagnóstico no entanto, não desce a detalhes quanto 

a essa reestruturação do ensino médio, enfatizando a sua ne 

cessidade para d~ratização da educação e a importância dos 

técnicos de nível médio para o desenvolvimento. Ao que pare 

ce, o nível colegial continuava sendo encarado como curso 

propedêutico ao ensino superior. É tendo em vista o acesso 

à Universidade que se propõe a sua reestruturação e a cria

ção dos Colégios Universitários. E é com vistas à expensao 

das matrículas no Ensino Superior que se recomenda a melho 

ria de atendimento nos níveis médio e primário~l 
No tocante ao Ensino Superior o Diagnóstico nao 

apresenta grange novidades. Contenta-se, antes, em descre

ver o movimento reformista que, inspirado por movimentos a

nálogos de outros países, vem se processando pouco a pouco 

em algumas universidades brasileiras. Essa reforma da uni

versidade, que deveria ser muito mais ampla do que a sim

ples alteração de currículo, é descrita como sendo um mo~i

mento "apolítico, baseado na experiência brasileira como na 

de outros países,,~2 
A definição formal dos objetivos e metas da edu 

-caça0 brasileira foi consubstanciada no Plano Decenal de De 

senvolvimento Econômico Social, sob o título "Educação e 
- 33 ~.,. Mao-de-Obra". O propriotltulo ~ dado ao 

-documento, que trata do setor educacional, denota a opçao 

pela ótica econômica que impregna toda a filosofia do Plan~ 

assim expressa na sua definição de objetivos: 

30IBIVEM, p.37. O Viagnô~tico naz wna adve~ência quanto ã no~ação 
pMn.i..6~iona1., que :te!Úa me.1lwJt~ Jt~u1ta.do~ ~e dada nafta da u
cola, no~ cuMM de :tJtunamento e na~ loca.i..6 de :tJtaba.e.ho. 

31 lBIVEM, p.149. 
32IBIVEM, p.168. A a.e.~ão paJtece Jte6eJtiJt-~e ao~ acoJtdo~ ~~inado~ em 

1965 entJte o ~Un.i..6:têJtio da Educação e cu.t:tuJta e a USAIV a 6im 
de ~e pJtocedeJt li ModeJtnização da Admin.i..6:tJtação UvúveM.üáJúa.. 

33BRASIL. ~Un.i..6:têJtio do Planejamento e CooJtdenação Econômica. op.ci:t 
nota 12. 
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liA educação brasileira deverá permitir, no perí 

odo de 1967 - 1976, a consolidação da estrutura 

de capital humano no País, de modo a acelerar o 

processo de desenvolvimento econômico,,?4 

o objetivo por excelência é, pois, a formação de 

recursos humanos, seja no nível médio pela formação da mão

de-obra especializada, seja no nível superior pelo preparo 

dos quadros científicos e tecnológicos necessários ao desen 

volvimento. 

Mas, além de se constituir num instrumento a 

serviço da Economia, pela preparação dos recuros humanos, a 

Educação deverá servir também como fator de mobilidade so

cial, através da democratização das oportunidades educacio

nais. A "revoluçãb social" se fará, pois, por meio da Educa 

çao: 

liA educação tornar-se-á cada vez mais um fator 

de redistribuição da renda, não só por atingir 

gratuitamente camadas cada vez mais amplas da e 

ducação brasileira, subvencionando-as para o in 

vestimento em si próprias, como também dotando

as de um acervo de conhecimentos capazes de, d! 

namicamente, torná-las aptas à ascensão na esca 

1 . 1 -." 35 a SOCla e conomlca • 

Os objetivos visam de uma maneira direta ou in

direta à modernização da sociedade brasileira, numa época 

em que ela vinha se processando, impulsionada pelo regime 

político e econômico. Alguns deles, como a "integração da 

população infantil geral, de modo a permitir a urbanização 

sem marginalização", e o "desenvolvimento comunitário" já 

Daviam sido propostos anteriormente por conferências inter~ 
. d d - 36 f' b~ 1 b' t' merlcanas e E ucaçao. De lneffi-Se tam em a guns o Je lVOS 

34 BRAS I L. MiYÚl>two do Plane.jame.nto e. CooJr.de.nação Ec.onômic.a,op.cii: 
p. 15. 

35BRASIL . ~two do Plane.jame.nto e. CooJr.de.nação Ec.onômic.a, op. 
c.il.p.16. 

36INSITUTO NACIONAL VE ESTUVOS PEVAGUGICOS. Conne.nênc.ia Inte.name.Jr.i 
c.an~ de. Educ.ação. RJ. lQ65, 150p. 

. . .JL 



de alcance pOlítico-social, como o que se refere ao aperfei 

çoamento do "processo político nacional" e o que coloca a 

educação a serviço da "motivação popular no esforço do de

senvolvimento". Finalmente, através desses objetivos seria 

alcançado um objetivo final: "maior segurança nacional", f~ 

tor esse decorrente dos fatos dimensionados pela educação~37 
Na formulação das metas do Plano Decenal -setor 

utilizados dois tipos de abordagem: consistiu na determina

ção das implicações econômicas do processo educativo e a se 

gunda, no levantamento dos aspectos políticos e sociais, a

través do exame da evolução qualitativa desejável e das ten 

dências demográficas brasileiras. De forma coerente, portag 

to, aos objetivos propostos procurou-se, primeiramente, de

terminar as metas educacionais a serem cumpridas a partir 

das necessidades de mão-de-obra. Num segundo momento, a par 

tir de considerações de ordem política (segundo o Plano) e 

demográfica, além de levar em conta os aspectos qualitati

vos do sistema educacional e da população, definiram-se as 

metas para os cursos primário e ginasial. 

Para o nível primário propos-se a universaliza-

ção da escolarização, prevendo-se para 1976 a adoção de 
, d ' t 't b' t~' 38 J~ selS anos e enSlno gra Ul o e o rlga orlO. a no que se 

refere às metas visando à melhoria qualitativa deste nlvel, 

colocou-se ênfase, sobretudo, na qualificação do magistério 
-e em mudanças na estrutura escolar para evitar a evasao e a 

repetência. 

Enquanto os titulos rr e rrr trataram das meta~ 

o titulo rv do Plano tratou das medidas necessárias à sua 

implantação pelo sistema educacional. Essa parte do Plano 

vai tecer considerações detalhadas quanto à necessidade de 

370 eonceito de ~egunança nacional ~ um doô 6undamentoô bâõicoô da 
doutnina que in6o~a ~oda a po~ea do E~~ado apõô J964. Uma 
an~e do papel d~enpenhado pelo onga~mo neôpo~ávet pon ~ 
~a doutnina, a E~cola Supenion de Guenna, no Govenno Caôtello 
Bnaneo, ~tá em FIECHTER, eit. p.41-44. 

38V . . d d 1 - . -~xamOô pnopoô~ amente e oazen eomentanioô no tocante aô me-
to...h quanütilivaô; uma anáüôe cJr.1;üea daô meômaô ê. 6eita em 
KOWARICK, Lúcio. Eôtnat~giaô do planejamentQ~ocial no Bnaôil. 
Cap. TI, p. J 4 - 27. 
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uma reforma na administração educacional para condicionar 

a estrutura de ensino do País aos objetivos nacionais e 

globais~9 As medidas da reforma administrativa40 visavam, 

sobretudo, a produtividade e a adoção pelo MEC das técni

cas de planejamento, para se adequar ao âmbito do Plano Ge 

ralo A que maior originalidade apresentou foi a proposta 

de um aumento de participação da comunidade nos 

educacionais: 

assuntos 

liA comunidade deverá ter urna participação am

pla nos assuntos da educação, convocando-se e

l~tiE representativos das atividades educacio 

nais econômicas e sociais do País e dos Esta

dos, para participação de 6rgãos de aconselha

mento e para colaborar mais estritamente com 

os órgãos governamentais ll
• 

No novo modelo administrativo, o MEC terá tam

bém um aumento das suas funções decisórias: 

IIPlanejar suas atividades próprias e de todos 

os demais órgãos educacionais do Brasil, para 

a realização de objetivos claros, ligados a PQ 

lítica econômica e social do governo". 

A racionalização e a centralização das deci-

soes parece ser o que pretende, quando se propõe a criação 

de diversas assessorias técnicas paralelas ao órgão que 

anteriormente cuidava das atividades a serem conduzidas por 

elas: o Conselho Federal de Educação. Traçam-se as linhas 

gerais que foram depois colocadas em prática quando se rea 

lizou a reforma administrativa, que abrangeu todo o apare-
41 

lho do Estado. 

39BRASI L. Mirri-6.two do p.tan.e.jame.n.to e. CooJtde.n.aç.ão Ec..o n.ôm.ic..a , op. 
c..U.p.75. 

40 IBIVEM, p.81-83. 

41 Uma deÃc..Jt.iç.ão dM obje.tivo.6 e. me.d.ida.6 da Jte.6oJtma adm.irri-6.tJtaUva 
eÃ.tá em FIECHTER, op.c..U.170-172. 
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As idéias acerca do processo educacional, seus 

objetivos, métodos e suas relações com a estrutura social 

podem ser percebidas pelas sugestões preconizadas em rela

çao aos três niveis de ensino. 

O ensino primário é visto como aquele que pro

porciona a educação básica necessária para a formação de 

mão-de-oobra indispensável à produção. Por isso mesmo, vi

sando às necessidades do parque industrial, recomenda-se a 

tendimento com escala de prioridades às 

"( .•• ) áreas urbanas (mais e menos industriali 

zadasi mais e menos afastadas de polos de de-
42 senvolvimento, mais e menos povoadas)" 

As alterações metodológicas e curriculares prQ 

postas vao sugerir utilização de modernos meios de comuni

cação (tecnologias educacionais), processo de promoção es

peciais para evitar-se a repetência, a recuperação dos re

petentes no periodo de férias escolares, a introdução de 

temas vocacionais. Mostra-se a necessidade de uma atenção 

maior ao aluno através de programas de alimentação escolar 

e serviços assistenciais. 

A grande tônica do ensino médio foi colocada 

na proposta do Ginásio Orientado para o Trabalho. A filoso 

fia do Plano pressupunha que a educação, em qualquer niveL 

deveria "po~sibilitar o exercicio de atividades produtivas 

e assim a instrucão básica deveria ser complementada com 
~ 43 

treinamento para o trabalho. 

Também com relação ao ensino médio nota-se a 

preocupaçao com a sua extensão, principalmente às camadas 

urbanas, propondo-se sua gratuidade "aos que dela necessi

tem" . 

várias medidas são sugeridas em conseqüência:a 

modificação dos curriculos, passando a incorporar matérias 

de iniciação profissional, programas de emergência para re 

42 BRASI L. Min.,ú., tVúo do Pla..Yle.jame.Yl:to e. Coonde.Ylaçã.o Ec.oYlômic.a, op. 
w.p.87. 

43BRASI L. Min.,ú.,tVúo do P R..aYle.j ame.Yl:to e. Co onde.nação Ec.oYlômic.a, op. 
w.p.92-:93. 
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crutamento, treinamento e formação de professores, reformu 

lação dos cursos de Filosofia, incentivo à formação do prQ 

f I ' t 44 essor po lvamen e. 

Havendo recomendado a enfatização dos cursos 

para professores das disciplinas cientificas, considerando 

-as como "prioritárias para o desenvolvimento", o Plano não 

esquece as ciências humanas: 

"Torna-se indispensável, ( .•. ), a adoção de 

cuidados especiais para que as ciências huma

nas cumpram, também, um papel de destaque no 

sistema de ensino médio, fornecendo aos alunos 

consciência nacional e espirito cientifico, e 

dando-lhes instrumentos para adequado entendi

mento da realidade atual,,~5 

Todas as disciplinas do curriculo estarão, as

sim, servindo à mesma causa: umas dando o embasamento prá

tico para o desenvolvimento e as outras orientando as cons 

ciências para entendê-lo e apoiá-lo. 

Finalmente, o Plano adverte para a necessidade 

de se evitar especialização excessiva nos cursos técnicos, 

devendo optar-se por uma intensificação do ensino das dis

ciplinas destinadas a alargar os conhecimentos gerais, cog 

siderando que o treinamento ou estágio no trabalho propor

cionará melhor racionalização do aprendizado~6 
Para preparar o acesso à Universidade, é pro

posta uma nova fórmula: a 3a. ou 4a. série propedêuticaaos 

cursos superiores, estimulando-se também, para isso, a im

plantação dos Colégios Universitários nas instituições de 

ensino superior. 

Em, relação ao ensino superior, o Plano Decenal 

preocupa-se essencialmente com a necessidade da expansao 

desse nivel, e, correlatamente com a adequação dos cursos, 

às eXigências do mercado de trabalho. Para a ampliação do 

44IBIVEM, p.94-95. 

45IBIVEM, ibidem. 
46BRASIL. Mi~t~o do Plan~jarn~nto ~ Coo~d~naçâo Eeonômiea, op. 

w.p.98. 
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numero de vagas, sugerem-se entre outras medidas: modifica 

ção dos critérios do vestibular, modificação do regime de 

férias e do cálculo de estimativa das vagas. Propõe-se tam 

bém o aprofundamento das relações da Universidade com o me 

io, visando sua "abertura aos representantes da cultura e 

da empresa". Por fi1timo, a reforma administrativa é coloca 

da corno o fator do êxito em se alcançar os objetivos pro

postos e também da "adequação do ensino à realidade brasi

leira e aos interesses nacionais". 

O Plano aponta o planejamento corno o instrumen 

to indispensável para se conseguir a efeciência do ensino 

superior, descendo a pormenores quanto à reformu1ação da 

d . . t - . . t~ . 47 a mlnlS raçao unlverSl arla. 

No tocante aos recursos para o 'financiamento 

da Educação, o Plano Decena1 declara que passaria a conta4 

a partir de 1968, com os fundos provinientes do: pagamento 

de contribuições pelos universitários. Refere-se também à 

participação de "agentes internacionais e estrangeiros",no 

que concerne a recursos externos, sem no entanto indicar 

as partes financiadoras. 

O Plano apresentou projeção de crescimento da 

relação entre o PIB e os dispêndios com Educação para o 

decênio, julgando, ainda não ser esta excessivamente eleva 

d - d' 1 48 
a em comparaçao com o contexto mun la • 

3.1.3. O Programa Estratégico de Desenvo1vimen 

to (1968 - 1970 - PED) 

~ 

O terceiro plano, elaborado apos o PAEG,contou 

com a experiência proporcionada pelos predecessores, além 

de se utilizar dos estudos quantitativos e qualitativos dos 

diagnósticos setoriais. Tratava-se agora do segundo gover

no pós-64, cujo programa não mais se restringia ao objeti

vo de contenção do processo inflacionário, partindo igual

mente para a aceleração do desenvolvimento econômico e so-

47 IBIVEM, p. 104. 

48RRASIL. ~ü~t~o do Planejamento e Coo~dena~ão Eeonômiea, op. 
-- --CU.p.150. 
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cial. Foi esse o objetivo básico definido pelo PED1 9 O pr~ 

grama do novo governo foi divulgado em julho de 1967, sendo 

Ministro do Planejamento Hélio Beltrão. Estudos relativos 

ao período, ora analisado,50 têm demonstrado que embora hou 

vesse o referido Governo dado continuidade ao primeiro, no 

plano político, modificou sua estratégia de política econô

mica. Isto poderia vir a explicar a ampliação de seus obje

tivos no tocante ao projeto nacional de desenvolvimento.Pro 

curando dar um novo impulso aos investimentos e ao desenvol 

vimento do setor industrial, passa a considerar a necessiàa 

de de se corrigir o estreitamento do mercado interno. ~ aí 

que a política educacional passa a ter um papel relevante 

"quer através da capacitação de novos contingentes de mão -

de-obra, quer como instrumento de distribuição da renda,,~l 
A coordenação geral do PED foi de João Paulo dos 

Reis Velloso, que viria a ser o Ministro do Planejamento nos 

governos seguintes, estando ligado ao EPEA desde a sua cria 

ção. Além de Velloso, os responsáveis pelo setor Educação 

do PED foram Edson Franco, respresentante do MEC, Padre Jo

se de Vasconcellos, do Conselho Federal de Educação, e Ar

lindo Lopes Correia, do Ministério do Planejamento e Coorde 

nação Geral. 52 

49 ALVES. V. O. g SAYAV, J. O p-f.ano e.1ltJr..cttég-< .. co de de.1lenvo-f.v-<.meJt:to (1968 
1970) 1n:- P-f.anejame..nto no BJra6il, Sao Paulo, PeMpecUva, 
~, Cap.5, p.91-110. 

50pERE1RA, L.C.B. A ~e bJra6ileiha.. 1n:--Ve6envo-f.vimel1to e c~~e 
no BJra6il. 7.ed.São Paulo, BJra6~en6e, 1977. cap.5.p.170-tna. 
ta. pninc.ipa.e.mel1te da.6 mudança.6 na polZtica econômica do Gove~ 
no Co~ta. e Silva em ~e.e.ação ao Gove~o Ca.6te.e..e.o B~nco; F1ECH 
TER, Geo~e.1l-An~ê, op.cLt.p.185 e ALVES g SAYAV, op.cLt.p.9T 
-93 tJw;tmn pninc.ipa.e.mente da. nova e.1l~égia econômica expU-

5 1 útada. no PEV. 
ALVES g SAYAV, op.cLt.p.105-109. O~ auto~e.1l 6azem no entanto, uma 

cJU;Uca li imp-f.eJlJenta.ção da.6 medida.6 educac.ion~ pe.e.o P~og~
ma, que tenia Mcado n~o aquém do nece.1l~áJúo ao de.1leJl1penho 

52 p~ev~to, pJÚnc-ipa.bl1el1te em ~ua p~ev~ão o~çanJel1táJúa. 
A p~ de 1968, o ~U~têJÚo do P-f.anejamel1to e Coo~denação Eco

nômica pa.6~a a ~e~ denominado fvk~ténio do P-f.anejamel1to e Co 
o~denação G~, indicando-~e a.6~im a nova ~~z do p-f.a.I1e~ 
jamel1to do E6ta.do que amp-f.-i.a ~eu col1tM-f.e ~ob~e a Mea ~ouCLt 
O EPEA cede -f.ugM a outna. ~ig-f.a o 1PEA ou 1n6tituto de.. Pe.1lqu-i. 
~a.6 EconôYrÚ.ca.6 Soc-i.~, ~ubo~dinado ao fvU~tênio. -
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Se. os objetivos fundamentais a atingir em edu 

caça0 coincidem com as definições do Plano Decenal, a li

nha de ação traçada vai ser bem mais precisa. Ao invés de 

se preocupar com modelos e projeções, foram propostas as 

metas básicas sem preocupação de indicadores numéricos e, 

para atingi-las, foram constituídos programas específicos 

para os diferentes níveis de ensino. 

Os fatores educacionais foram considerados sob 

o r6tulo de "Educação e Recursos Humanos" e divididos em 

dois volumes: o primeiro, abrangendo a problemática geral 

do sistema educacional, dedicou-se a propor os objetivos e 

diretrizes básicos para a área; o segundo tratou especifi

camente dos diversos programas destinados ao setor. 

A f 'l f' b~' 53 d d -o expor sua 1 oso la aSlca' e e ucaçao, o 

PED vai mais longe que seus antecessores: 

"o Programa Estratégico adota uma visão 'inte

grada da Educação. Assinalando a sua função de 

liderança espiritual e de instrumento de trans 

formação social dentro do quadro democrático, 

compreende a sua dimensão s6cio-cultural e eco 

nômica" . 

Os objetivos básicos do PED vao, pois, incluir 

uma nova dimensão na política educacional, embora mantida 

a enfatização nos recursos humanos:, 

"I - Proporcionar as lideranças de que o pais 

precisa, para alcançar os objetivos nacionais 

maiores de conciliar o progresso tecno16gico 

do nosso tempo, as aspirações de desenvolvimen 

to econômico, o progresso social e espiritual. 

II - Transmitir o gênio criador e a culturabra 

sileira. 

53SRAS1 L. Mivú..6,têJúo do Pf.a.ne.jame.n..to e. CooJtde.na.ç.ã.o GeJtai.. PJtogJtama. 
eÃ.tJta..têgic.o de. due.nvolv,{me.nto. 1968-1970. 13ttMWa., 1969,M.ea 
E.6.tJta..te.gic.a. IX, In6JI.a.-uVuLtWl.a .6oc.l.ãl. Voi. I. Educ.a.ç.ã.o e. Re.
c.uJt.60.6 Huma.no.6. p.9. 
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III - Preparar os recursos humanos para o de

senvolvimento, naquele sentido integrado, de 

construç~o da nova sociedade". 

Estes objetivos educacionais est~o em estreita 

consonância com os objetivos globais do planejamento: 

"1) Aceleraç~o do desenv~lvimento, mantendo a 

inflação sob controle. 

2) Progresso social. 

3) Expans~o das oportunidades de emprego de 

mão-de-obra". 

No entanto, o papel cultural da educaç~o fica

rá sempre no segundo plano, dada a importância estratégica 

que o PED confere a ela corno instrumento do desenvolvimen
to?4 

"( ... ) é preciso situar a Educação na primeira li-

nha de ataque, expandindo-a e reformulando-a 

para que constitua, realmente, poderosa arma a 

serviço da aceleraç~o do desenvolvimento, do 

progresso social e da expans~o do emprego". 

o documento descreve, e~tão, as diferentes fun 

ções que a educação deve cumprir corno um "instrumento do 

desenvolvimento": aceleraç~o do progresso tecnológico,atr~ 

vés da formaç~o dos recursos humanos quantitativa e quali

tativàrnente~ instauração do progresso social pela demo

cratização de oportunidade educacionais, e arregimentação 

de mão-de-obra, através da preparaçao para as atividades 

da produção. Além dessas funções, a educaç~o nesse contex

to. 

54' BRASIL. Mil'Ú.6têJúo do Planejamento e CooJuienaç.ão GeJta1.,op.d:t.p. 
10. E.6te c..onc.Wo tambêm vai MA Jtee.R-aboJtado e ampUado, PM
.6ando a.6e ÔÜM nwna "v-L6âo inte.gJtada do de..6e.nvolvhne.n:to",e.x. 
pJte..6.6ã.o UJtada da EI1c1c.Uc.a PopulOJUm1 PJtogJte..6.6io. . -
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"constitui ( ... ) poderoso instrumento de forma 

ç~o de uma esclarecida consci~ncia democrãtic~ 

a serviço dos valores espirituais e de uma ní

tida afirmação nacional". 

Isto quer dizer que a educação deve estar a 

serviço nao só dos aspectos materiais do desenvolvimento, 

mas também é de grande importância para a criação de uma 

mística nacional. 

As fórmulas para que se possam cumprir 

funções sao também sugeridas: 

tais 

- garantia de um mínimo de escolarizaç~o a to

da a populaç~o escolar, garantia que gradual 

mente atingirã todas as regiões do País; 

acesso dos mais capazes ao ensino superior, 
, , d d' - 55 , corrlgln o as lstorçoes eXlstentes; 

- preparaçao geral (não especializada) do estu 

dante brasileiro, para a vida em comum numa 

sociedade moderna, através do ensino primã

rio e médio ginasial; 

- qualificação de m~o-de-abra para a vida de 

trabalho, mediante ensino técnico, profissio 

nalizante a nível colegial e superior. 

Além disso, propoe-se um maior atendimento ao 

treinamento, ou educação "informal" no próprio trabalho a

través de programas de desenvolvimento comunitário. 

O treinamento de recursos humanos é visto como 

um fator de economia de capital para as empresas e de con-
.'1 ~ - - 56 sequente favorecimento a maior absorçao de mao-de-obra. 

55CJtemo.6 que M "cLú..,toJtç.Oe..6" a que .6e Jtene.Jte o doc.umento, .6ejam a
quei.M do pJtoc.e..6.60 de a.dm-0~úio M unive.Jt.6idade..6, C.!U.;UC.adM 
pelo cüagl1ô.6':uc.o c.UMo: MINISTtRIO VO PLANEJAMENTO E COORDE
NAÇÃO GERAL,op.cit. V.II, p.138-139. 

56 BRASI L. Mil1"w,two do Planejamento e CooMe.I1aç.ão Ge/l.a.1., op.cit. 
V.T, p.11.12. 
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o documento prevê também a fórmula para a inte 

graçao entre educação, ciência e tecnologia: 

"Essa integração deve ocorrer ( ... ) ao nIvelda 

formação de pessoal nas áreas de ciência e tec 

nologia, reorientando, na Universidade, os dis 

centes que apresentem condições para _desempe

nhar papel decisivo no progresso do setor (ha 

}--,ilidade inata, qualificações intelectuais, etc)~' 

Saindo dos objetivos genéricos, passemos aos 

objetivos e diretrizes especIficas para cada nIvel de ensi 

no. O PED procurou, segundo as próprias palavras do docu~ 

mento, "dar urna visão nitidamente reformista (no sentido 

construtivo)" a três aspectos educacionais básicos, entre 

outros: o ensino superior, através da solução dos exceden

tes e a reforma universitária; o atendimento de toda a po

pulação escolar primária e a formação de técnicos para o 

desenvolvimento. Para a operacionalização dessas diretri

zes, enfatizou --se principalmente a necessidade da cria

ção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-~NDEk 

da reforma administrativa do MEC e do treinamento intensi

vo de pessoal especializado em planejamento educacional pe 

los-Hinistérios do Planejamento e da Educação. 

A meta prioritária para o ensino médio foi a 

sua expansão quantitativa, aliada a urna mudança qualitati

va no sentido de fazer-se com que, cada vez mais, fosse c~ 

paz de preparar os alunos para o trabalho. Dai partiu-se 

para o Programa Nacional de Instalação de Ginásios Orient~ 

dos para o Trabalho e programas de intensificação da forma 

çao de técnicos de nIvel médio. 

Quanto ao nivel superior, o PED previa urna se

rie de medidas para atender um programa capital: a necessi 

dade de sua expansão. Entre outras, estavam programadas: 

- a realização da Reforma Universitária; 

- a intensificação das carreiras intermediárias 

(cursos de curta duração); 
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- reformulação do sistema de financiamento, de 

modo a elevar a particioação direta da comu

nidadei 

- participação dos estudantes e da Universida

de nos programas de desenvolvimento. 

o documento assim se expressou quanto à finali 

dade do ensino superior: 

"Os cursos universit~rios constituem o escalão 

mais elevado da educação nacional, devendo ser 

oferecidos ( ... ) aos mais bem dotados intelec

tualmente, com vistas à formação de recursos 

humanos de alto nIvel". 

Enfatizava-se também mais uma vez a educação 

como fator de "consolidação da estrutura de capital huma

no" do PaIs, através dos sistemas de ensino médio-colegial 

e superior, aquele dando formação terminal e este suprindo 

os quadros de 19 escalão. Só que, ao lado da preparaçao da 

mão-de-obra especializada", advertia-se nara não deixar de 

ser oferecida 

"( ..• ) uma educação geral adequada, capaz de 

possibilitar ao indivIduo um fácil ajustamento 

a formas novas de atuação, formas que, consta~ 

temente, surgem como resultado da rápida tran~ 

formação imposta pelo avanço técnico-cientIfi

co ... 

O esquema proposto de um sistema integrado de 

formação de mão-de-obra previa, portanto, uma aprendizagem 

escolar ainda não especIfica nos ?rimeiros nIveis, voltada 

porém para a "sondagem de aptidões". Paralelamente, existi 

ria um "treinamento r~pido para o trabalho" e a formação 

especIfica no 29 ciclo. O sistema integrado contaria aind~ 

no nIvel superior, com as carreiras curtas, longas, Mestra 

do e Doutorado. Estes últimos nIveis prepariam docentes e 

pesquisadores para o desenvolvimento'brasileiro. 

t . , 
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o PED enfatizou bastante a quest~o da "democra 

tizaç~o" do ensino ou das "oportunidades educacionais". Se 

gundo a 16gica do plano, a seletividade que ainda deveria 

subsistir, seria unicamente de origem intelectual e n~o s6 

cio-econômica. As condições para o alargamento das oportu

nidades, sem distinç~o, seriam a assistência aos estudan

tes, ensino diversificado segundo as características do 

meio, instituiç~o de bolsas de estudo. Dadas essas condi-
-çoes, os alunos mais capazes e mais bem dotados teriam con 

dições de percorrer todos os degraus do sistema educacio 

nal. 

Entretanto, a democratizaç~o nao seria o único 

efeito benéfico dos programas assistenciais, como mostra o 

b ' , - 1 57 o ]etivo do Programa de Allmentaçao Esco ar: 

"Não são apenas as razões de ordem social ou 

humana que devem presidir à destinação de ver 

bas aos programas de assistência alimentar a 

escolares. são, sobretudo, razões de ordem eco 

nômica. Trata-se, na realidade, de investimen

to com elevada rentabilidade, pois a assistên

cia alimentar à infância e à adolescência acar 

reta melhor rendimento escolar e reduz as even 

tuais despesas futuras com a saúde". 

Os recursos colocados à disposição dos progra

mas educacionais constituíram-se, além das verbas orçamen-
58 tárias, das verbas do FNDE, empréstimos externos, e fun-

dos originários de convênios com entidades privadas nacio

nais e estrangeiras. Os recursos externos foram destinados 

aos programas de Expans~o e Manutenç~o do Ensino Médio, à 

57 BRAS I L. MÚwtêJúo do Plane.jame.nto e. CooJtde.l1aç.ão Ge.Jtaf.. PJtogJta
ma e..6tJr.a;te. ic.o de. dC?/~e.Hvolvime.l1to; 1968-1970, 8JtMWa.,1969, 

e.a EJ.I.tJta.te.g-tc.a , H Jta-C?/~:tJtu;tuJta -60U Voi.. 11, Educ.aç.ão 
e. Re.c.uMo-6 Humal1o-6, p.143. 

580 FUl1do Nac.iol1af. de. Ve..6e.l1volv--úne.nto da Educ.aç.ão e: wado pelo 
PEV c.omo Wll dO-6 iM.t.Jtume.l1-t0-6 pJt.iI1UpW dM mu.dal1ç.M que. de.
ve.Jtão -6e. ~oc.e..6-6aJt 110 e.11-6il1o. Foi c.Jt.iado em 15/09/68, pe.-o 
Ve.c.Jte.:to-Le..i 119 872. 
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Diretoria do Ensino Secundário (MEC) e a programas de for

mação de mão-de-obra, como também para financiamento do 

Programa do Livro Técnico e do Livro Didático~9 
Apesar de tudo, os investimentos em educação 

t d 't 1 d 1 ~ 't' d 60 , , no orçamen o e capl a o pano, sao crl lca os, p01S s~ 

tuaram-se muito aquém do que era de se esperar, uma vez 

tendo sido reconhecida a imoortância do fator educacional. 

O fato se torna mais compreensível se conside

ra que, além de uma lógica econômica, a educação passou a 

atender, explicitamente a partir do PED, a uma função de 

ordem política, que seria a de consicientizacão e mobiliza . -
ção das pessoas, face ao objetivo do desenvolvimento econo 

,.. 
mico, que deveria empolgar toda a naçao. 

3.1.4. Metas e Bases oara a Ação do Governo 

(1970 - 1972) 

O terceiro plano a ser executado pelo Estado,~ 

pós 1964, foi elaborado no governo de E"ríÚlio Garrastazu Mé 

dici e pode ser entendido como um plano de transição, tan-
61 

to nos seus aspectos formais, quanto ao aspecto temporal. 

Quanto a esta característica, o documento traz uma adver 

tência na folha de rosto, indicando mais adiante, na aore

sentação, ser ele resultado do trabalho coordenado daseq~i 

pes governamentais afeitas já ao mister de planejamento 

sob a égide do Ministério que e agora ocupado por João Pau 

5901.> COl1vê.YÚ0-6, tan.:t.o 110 EM-<-110 Mê.d.io c.omo do UWtO Tê.c.YÚc.o e. Vi
dã.:t:ic.o I.>e. lte.poJtta.m aol.> ac.oJtdo-6 MEC/USAIV ó.-Úunadol.> e.11:tJte. 1965 
e. 1968. VeJt ALVES, Be.abã. dO/.) Me.c.-UI.>a.id. R-W de. JanÚltO, Ge.Jt
aMa, 1968,p.7-101. 

60ALVES ,O. g SAYAV, op.c.i:t.p.107. OI.> a.u:tOIte.-6 c.ome.n.:t.a.m o nato, c.i
:ta.l1do o exemp.e.o do I.>e.:tOIt de. tJtaMpoJtte.-6, c.ujo mon.:ta.nte. de. 
de.-6ee.-6M pJtogJta.madM 60-<- o tAip.e.o do que. 60-<- de.-6unado ã. e.du 
c.aç.ao. 

61 BRAS I L. PJte.-6idênúa da Re.púbUc.a. Me.:tM e. bM e.1.> pa./ta a aç.ao de. 
gove.Jtno. sZn.:t.e.1.> e. , BltMma, 197 O, ,126p. 
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lo dos Reis Velloso, o antigo técnico do EPEA. 

Numa avaliação dos governos pós 64, anteriores 

ao governo Médici, mostra-se, na Apresentação, que a eles 

coube a tarefa da reconstrução econômica do País, proporci 

onando assim as bases para o desenvolvimento, para isso e

fetivando também as chamadas "reformas estruturais", entre 
~ 6'2. ~ 

as quais as da Educaçao. O princlpio norteador da açao go 

vernamental vai ser, pois, dar continuidade à obra dos que 

o precederam, apenas modificando em parte os programas já 

em andamento. 

Assim sendo, o plano pretende seguir a mesma 

linha de ação política que norteou os demais: o desenvolvi 

mento consistindo no objetivo primordial~3 
Dentro de sua característica ae transição, O' 

plano atualiza as metas setoriais quantitativas, num senti 

do mais imediato, definindo da mesma maneira os objetivos 

prioritários do planejamentoo global e as açoes para alca~. 

çá-los. Desse modo, os programas e projetos são uma conti

nuidade dos programas e projetos do plano anterior. 

O papel da Educação é destacado a partir da 

sua inclusão entre as "conquistas essenciais" buscadas pe

lo Plano: 

"Preparação do homem brasileiro para o desen

vol vimento da sociedade 'conteni-Drânea. e· democrá 

tica, mediante, sobretudo grande impulso à uni 

versalização do ensino fundamental e à intensi 

va alfabetização de adultos na faixa de idade 

de 15 a 35 anos, a qualificação de recursos h~ 

manos, quanto possível para os adultos em ge

ral. ( ... >"64 

Esse é o grande objetivo, que deverá ser umdos 

gomponentes do Objetivo - Síntese: 

6'2.Ma VeAdade apencu óo!ta. iYÚc..{.ada a Re.6Mma UYÚveJLó-üãJU..a, e..ótando 
ainda em e..ó.tudo.6 a lte60lUna d0.6 ou.tJtO.6 nlvÚ.6 de en.6ino. 

63BRASIL. Plte..óidêncLa da Re.pÜbl.<..~a, op.~.p.3 
64IBIVEM, ibidem p.l'2.. 
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"( ... ) ingresso do Brasil no mundo desenvolvi

do, até o final do século. ( ... ) constituir-se 

-á no País, uma sociedade efetivamente democrá 

tica e soberana, assegurando-se, assim, a via

bilidade econômica, social e política do Bra-
'I d t...· ,,65 Sl como gran e po enC1a . 

Colocada como área prioritária, dentro da es

tratégia de desenvolvimento, a educação terá definidas as 

metas estratégicas quantitativas, ao lado de outros seto

tores básicos como Saúde e Saneamento, Agricultura e Abas

tecimento. Desenvolvimento Científico e Tecnológico de mo

do a se permitir um desenvolvimento integrado. Entre elas 

destacam-se a expansão do ensino superior' ede 29 grau, e" 

a redução do analfabetismo a uma taxanegativa"iguala - 50.%. 

Na estratégia global de desenvolvimento, "uma 

sólida estrutura educacional" vem a ser o requisito para o" " 

melhor aproveitamento possIvel do fator básico de desenvol 

vimento, constituído pelos recursos humanos do País. Dela 

fazem parte a aceleração do aumento do emprego de mão-de-o 

bra e a polItica de desenvolvimento e de expansão do merca 

do interno. 

A Educação tem, pois, um papel destacado no 

Plano, estando também colocada entre as grandes priorhlades 

nacionais para o per Iodo 1970/1973. 

Entre as realizações principais do setor o pl~ 

no previu para a Área de Educação e Desenvolvimento CientI 

fico e Tecnológico: 

"Efetiva revolução na Educação, para melhoria 

da qualidade do ensino, aumento de produtivid~ 

de do sistema educacional e integração da Edu

cação com o desenvolvimento cientIfico e tecnQ 

lógico e com o desenvolvimento global do PaIs~166 

65BRASIL. P~~~t~cia da Repúbtiea, op.cLt.p.12 
66IBIVEM, ib~em, p.47 



137 

Propunham-se, visando à estrutura educacional 

para o desenvolvimento, medidas como: 

"- implantaç~o do Ensino Fundamental, pela in

tegraç~o do ensino primário com o ginasial; 

- progressiva universalizaç~o desse nível, a 

fim de se assegurar a todo brasileiro instru

mental mínimo de trabalho; 

- implantaç~o da rede nacional de ginásios o

rientados para o trabalho (ou ginásio poliva

lentes), n~o profissionalizantes, mas incluin-
~ .67 do a sondagem de vocaçoes' . 

Com relação ao 29 ciclo do nível médio o que 

se propunha era: 

"Programaç~o do segundo ciclo do ensino médio 

de modo a constituir o primeiro nível d~ prep~ 

raçao para o trabalho, assegurando, por si só, 

ao individuo uma profiss~o; e disseminaç~o, em 

larga escala, do colégio integrado, que conju

gue a formaç~o humanista moderna (parte comum 

a todos os alunos) à formaç~o politécnica, pe~ 

mitindo, nessa parte, opç~o entre diversos cam 
68 

pos, segundo o interess,e do estudante". 

Para o Ensino Superior, previa-se a consolida

ç~o da Reforma Universitária e a integraç~o da Universida

de e dos estudantes universitários nos programas de desen

volvimento. Propunha-se também a implantaç~o progressiva 

do sistema de Centros Regionais de pós-graduaç~o, de modo 

a eliminar a desvantagem em que se encontrava o Brasil, 

quanto à especializaç~o de "recursos humanos do mais alto 

nível" . 

Outras realizações programadas na área educacional 

foram a implantaç~o de um sistema de tecnologia avançada 

67 BRASIL. PJte.6idênua da Re.pú'bUc.a, op.'w. p. 49 
68TBTVEM ibidem. , 
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para a educação e de mecanismos para a integração escola

empresa e governo. 

Foi também proposta a intensificação e expan

são dos programas não formais de valorização de recursos 

humanos: albetização e educação continuada de adultos, a

lém da reformulação e expansão de programas de treinamento 

de mão-de-obra. 

Os projetos prioritários em Educação foram ba

sicamente os mesmos já contidos no PED, reelaborados ou me 

lhor sistematizados. Entre eles destacam-se o da implanta

ção dos ginásios orientados para o trabalho, os referentes 

à remuneração do magistério, o que coordena as iniciativas 

de integração universidade - indústria ou escola - empresa 

e o de implantação de sistema integrado de televisão e rá

dio para atender a diferentes programas educativos. Menor 

destaque é dado ao programa de assistência ao estudante,p~ 

ra o qual, no entanto, se reserva o mesmo montante d~ ver

ba que, por exemplo, para a impantação do tempo integral 

do Magistério Superior. Ao programa de treinamento de pro

fessores de ensino médio e do primário destina-se verba e

quivalente à operação de universalização do ensino primá

rio. Verbas bem mais substanciais são destinadas aos proj~ 

tos ligados ao cursq médio e superior. 

d f · . - b~' 69 t b 1 . t As e lnlçoes aSlcas para o es a e eClmen o 

de tal polltica educacional revelam quais as preocupaçoes 

que nortearam os formuladores do Plano: 

"a) necessidade de capacitar a mão-de-obra; 

b) valorização pessoal, ·como fator de produçã~ 

e não como excedente profissional marginaliza

do do processo produtivo; 

c) integração entre recursos humanos, seguran

ça e desenvolvimento; 

69NOGUEIRA FTLHO,A edu~a~ão nOJ p{anoJ de Gov~no; 1963-73. Admi~ 
.tJta~ão e Le.g,{,J{a~ão, BJtMWa, ! (2·2): 6-7,. jan.1973. 
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d) conceituação das despesas educacionais como 

de investimento e não como de consumo; 

e) as mudanças provocadas pela educação devem 

assegurar a melhor distribuição da riqueza e a 

participação de todos nos frutos do desenvolvi 

mento; 

f) correção das distorções constatadas no sis

tema educacional, a saber: 

f.l) ênfase acentuada no ensino superior~O 

f.2) divórcio entre o ensino e a realidade na

cional, por seu caráter acadêmico .e verba 

lístico, além do distanciamento das neçes 

sidades do mercado de trabalho i 

f.3) excessiva centralização; 

f.4) aviltamento salarial do magistério, provQ 

cando sua insuficiente qualificação; 

f.5) inadequação de ténicas importadas à reali 

dade nacional; 

f.6) influência da situação sócio-econômica do 

estudante sobre seu rendimento escolar; 

f.7) focos de improdutividade, influindo no 

rendimento do ensino e no seu elevado cus 

to operacional; 

f.S) estimativa de 42 milhões de analfabetos, 

dos quais 7 milhões na faixa etária dos 
71 

15 a 35 anos". 

7 Orai. futoJtç.ã.o ê c.OJr.M.gida nM mUM pJte.V-<...6:tM ]'JaJta 1 973, qu.ando 
a ê.nSMe. mcúoJt pM~a a ~e.Jt dada ao ~ino médio, ~obJte.:tudo 
o 'lQ c.ic.,eo. 

71 A dimi~ç.ã.o do rnnne.Jto de. anaR.6abuo~ adu.i:to~, na pJte.V-<...6ã.o paJta 
1~73, nã.o il1dic.a a 6cúxa uã.Jtia a qu.e. .6e. Jte.ne.Jte. o dado nwnê
IUCO. 
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A Educação continua, pois, neste quarto Plan~ 

a ser referida com relação a três elementos básicos: o de

senvolvimento econômico ou processo produtivo, o desenvol

vimento social ou redistribuição da renda e o elemento pa

ra o qual se voltam os dois primeiros: a segurança nacio

nal. 

3.1.5. r Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 

(1972 - 1974) 

Este se constitui no Plano propriamente dito, 

do terceiro governo pôs-64, já que o "Met.as e Bases" foi a 

penas um programa de transição. Segundo as disposições dos 

Atos Complementares n9s 43 e 76 de 1969, cada novo governo 

deveria cumprir, a partir de então, o último ano do ?lano 

de Desenvolvimento anterior, elaborando o seu próprio pIa-

no, para ser cumprido até o inIcio do próximo mandato. As

sim foi elaborado, já durante a vigência do governo ~édici 

e submetido ao Congresso para aprovação, passando a vigo

rar como Lei a partir de 4 de novembro de 1971?2 

Reavaliando os objetivos dos dois primeiros gQ 

vernos depois de 1969, no Capo r, o documento mostra que o 

primeiro empenhou-se na "reconstrução econômica" e o que 

se lhe seguiu, na "expansão econômica acelerada". O tercei 

ro governo pretende assim dar continuidade ao processo, o~ 

jetivando "no per Iodo de uma geraçao, transformar o Brasil 

em naçao desenvolvida". 

A polItica educacional deverá ser formulada, 

consoante os objetivos nacionais que informam toda a dinâ

mica do planejamento global. 

O planejamento setorial da educação constitui

se a partir do MEC, no âmbito do qual ele é elaborado com 

a participação dos diversos órgãos daquela Pasta. Assim,a 

\ .. " 
72BRASI L. pJteJ.,.úiê.nc1a da Re.púbUc.a. I Plano Nac...{.onaf de. Veó e.nvol-

vi.m e.nto ! PNV I 1 972 /74 . BJtal::J.LÚJ.. 1 9 71. 77 p. . 
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doutrina educacional que informa o Plano é originária do 

Conselho Federal de Educação que a aprovou em plenário em 

junho de 1971?3 

O trabalho do C.F.E., incluído no documento,si 

tua os "Princípios Doutrinários" que devem nortear a polí

tica educacional brasileira, começando pelo exame do que e' 

preconizado na Constinuição Federal com relação à matéria. 

A partir de considerações genéricas de caráter 

humanista, define-se o que deve ser a filosofia básica de 

educação para o Brasil: 

"( ... ) a Educação deverá significar o esforço 

para transmitir, não apena? conhecimentos e 

técnicas, mas lealdade para com os valores e 

ideais que sustentam e animam a Nação Brasilei

ra e sentimento efetivo de solidariedade uni-
74 versal". 

O desdobramento do corpo doutrinário pretende 

mostrar a relação entre educação e conjuntura e entre edu

caça0 e desenvolvimento, que no presente caso sao noçoes 

redundantes. De fato o que se ressalta é a situação do Bra 

sil como PAís EM DESENVOLVIMENTO e as necessidades correIa 

tas a esse estágio, qual sejam: recursos humanos e tecnolo 

gia apropriados. ~ este, portanto, o ponto de partida de 

uma política educacional, a qual deverá ser voltada para 

conduzir o País ao desenvolvimento econômico e para, além 

dele, à "sociedade democrática". 

A educação necessária para alcançar tais obje-

tivos deverá: 

"( ... ) formar o cidadão, capaz de participar ~ 

ficazmente das atividades produtivas da Nação 

( ... ) terá que transmitir conhecimentos cientí 

73 BRASI L. ~U.nM:têJúo da Edu.c.ação e.. Cui;tLUta. Plano Nac.J..onal de.. Ve..
.6 e..nvolvJ..me;u:o ; Se..:tOfr.. e..du.c.açâ.o. Voc.wne..n:ta, BJr..Mlu.a i127): 1-
6, jun 1971. 

74 Vou.:tJr..J..na J..n.6 pJ..Jr..Ma no li Hwnal1J...6mo CJr..J...6:tâ.o li da Enc1c.Uc.a Po pulo
Il.wn Pll.ogfr..e..MJ..O, apud BRASIL, MEC, óp.c.J..:t.p.l. 
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ficos e desenvolver habilidades técnicas, for

mando profissionais para as múltiplas tarefas 

da sociedade industrial e tecnolóqica( ... ) bem 

como os cientistas capazes de criar novos co

nhecimentos que assegurem o prosperar continuo 

da comunidade,,?5 

Colocando o planejamento educacional como uma 

necessidade, já que a ele cabe adequar o processo educati

vo ao projeto global de desenvolvimento, preocupa-se o do

cumento em fazer advertência quanto ã conotação humanista 

do mesmo: 

"( ... ) quando se consideram as metas de um pl~ 

no de educação, o que ( ... ) está sendo questiQ" 

nado, são o destino do próprio Homem, seu di

reito ã felicidade, sua liberdade de opçao,sua 

dignidade intangível,,:6 

Porém, além dela, preocupações de ordem 

prática, ou racionais, são igualmente enfatizadas: 

ma.is 

"Há que planejar a escada educacional de tal 

forma que, ao afastar-se dela, em qualquer de

grau, leve o egresso conhecimentos e técnicas 

que o capacitem a se inçorporar ã parcela pro

dutiva da comunidade, como membro de uma socie 

dade cada cez mais racional e menos empírica~77 

Quanto à oportunidade de acesso aos niveismais 

elevados da escala educacional, elas vao ser dependentes 

das aptidões de cada um; mas, enquanto isso nao for larga-

mente possível, o que se recomenda, em nome do 

nacional é 

interesse 

"( •.. ) que se favoreça a ascensao cultural dos 

mais talentosos, os mais capazes de mobilizar 

75Voubúna in.6p.úz.a.da no "Htunarú.MlO CJÚ.6:tão" da Enc1.c..uc.a Popu1.OJlWn 
76 P~og~~~io, apud BRASIL, MEC, op.c.it.p.3. 

IBIVEM, ibidem. 
77 IBIVEM, ib.i.dem. 
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a ciência e a técnica a favor do progresso so-

i 1 ,.7 8 c a . 

Após as considerações doutrinárias, o 79 
'Plano 

apresenta a parte constitutiva do planejamento setorialpr~ 

priamente dito. Desta vez é explicada a relação edueação x 

de~envolvlmento nos seus mecanismos operacionais, o que não 

foi colocado de maneira explícita nos planos anteriores. O 

objetivo da "continuidade e aceleração da revolução do pr~ 

cesso educacional brasileiro~ segundo o Plano, é "tornar a 

população brasileira tanto um fator de produção, pelos e

feitos da escolarização sobre a produtividade de recursos, 

quanto destinatária dos resultados do processo". 

A "educação, nesse sentido, deverá proporcionar 

um alargamento de mercado interno, ao integrar nele as po

pulações.ainda defasadas culturalmente do processo de de

senvolvimento: 

"Procurar-se-á em especial, visando à ampliação 

do mercado interno, desenvolver instrumentosp~ 

ra integrar as populações rurais e urbanas mar 

ginalizadas no processo educativo, por meio de 

um ensino adaptado à realidade do ambiente e 

às mudanças s~ciais"~O 

Há, além do mais, no Plano Setorial de Educa

çao uma expressa conotação política do processo educacio

nal. A educação é considerada o "requisito essencial de 

uma sociedade democrática". Justifica-se também o estabele 

cimento da política educacional, exigida pelas "sociedades 

organizadas" a fim de "integrar seus membros" e oferecer

lhes "condições de realização como pessoa humana, adequad~ 

mente preparada para o bom des~mpenho de seus diferentes 

781BIVEM, p.4. 

79BOO1 L. Mi~têJúo da Edueação e Ct.L-ttu.Jta. Plano ~etotúal de MU
~ão e e~a. 1972/1974. ~~Zlla, 1971, 250p. 

80 1BIVEM, p.24. 
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papéis sociais". Esse tipo de análise da função social da 

educação é também uma novidade em relação aos demais pla

nos. Esta visão do si'stema educativo considera-o 

"capaz de contribuir 8f'icazmente para modelar 

uma sociedade e para configurar, em função de 

objetivos definidos, suas estruturas econômi

ca, institucional e cultural .. ~1 

Este raciocínio leva a aue se coloque para a 

educação brasileira a tarefa de 

"orientar o esforço do aperfeiçoamento do pro

cesso político-nacional no sentido da constru

ção de uma sociedade de participação c~da vez

menos injusta .. ~2 

A estratégia e os objetivos conjunturais do 

Plano Setorial, contudo, seguem de perto as mesmas propos

tas dos dois planos anteriores o que configura a continui

dade do projeto educacional enunciado desde o PED. 

As metas a serem alcançadas, compreendem a se

guinte ordem de fatores: 

em: 

1 - erradicação do analfabetismo. 

2 - desenvolvimento de recursos humanos. 

3 - integração da unidade educacional com a co 

munidade. 

4 - integração entre ciência tecnologia e cul

tura. 

5 - desenvolvimento de instrumentos de 

aos sistemas educacionais. 

Nos desdobramentos das metas visadas 

81 BRAS TL. Min-{A -t êM..o da. E duc.a.ç.ã.o e. Cu.ttuJta. 1 o p , c.a • p. 2 5 • 
82IBIVEM, ibidem. 

apoio 

fala-se 
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Despertar as vocaçoes, desde o nível do ensi 

no fundamental. 

Proporcionar terminalidade ao ensino de 29 

grau. 

Manter a gratuidade do ensino ulterior ao fun 

damental para todos os que sejam carentes ou 

tenham insuficiência de recursos, até que se 

institua um adequado sistema de bolsas para 

estudantes. 

- Incrementar os programas de educação fIsica 

e desportos, e de assitência ao estudante. 

Os "mecanismos operacionais básicos" ou instru 

mentos p~ra a execução das metas, são conceituados como 

sendo capazes de realizar a superação entre os "falsos di

lemas" e "falsos antagonismos" atribuIdos ao sistema de e

ducação brasileira, tais como as dicotomias entre pedago

gismo e economismo, expansão qualitativa e melhoria quant! 

tativa, valores tradiconais e inovações transformadora,edu . -
caça0 como consumo como investimento. Em vez deles, para a 

viabilização do projeto educacional o que se pede são: 

IIconcei'tos especIficos. que devem ser definidos 

operacionalmente no quadro de um processo de 
• 83 planejamento". 

A partir dessa declaração de princIpios nortea 

dores da execução da polItica educacional, são novamente 

detalhadas, agora com maior amplitude, as metas das areas 

seguintes: 

- Educação Sitemática 

- Ciência e Tecnologia 

83BRASI L. Mivú.6.têJúo da. EdLLc.a.ç.ã.o e. Cu4LUta., op. c.il. p. 31 • 
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- Cultura. 
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o fato de a cultura se constituir em uma das 

areas do planejamento educacional e inclusão de projetos 

especificamente culturais consiste numa das novidades do I 

PND. 

A justificativa para isso é que 

"( ... ) o modelo brasileiro de desenvolvimento 

requer a preservação e enriquecimento dos valo 

res humanos e culturais que identificam o cará 

ter nacional brasileiro. 

A educação se processa num ambiente cultural 

cada vez mais universalizado. A incorporação,a 

patrimônio, de elementos dessa cultura univer

sal ou ecumênica, ( .•. ) não deve desfigurar o 

substrato cultural autêntico; que é fruto de 

nosso processo histórico e que deve permanecer 

como fundamento de novo modelo de sociedade que 

d 
. . ,,85 ese]amos construlr . 

A inclusão de programa de Educação Fisica e 

Desportos na área da cultura é também uma inovação; o que 

se pretende com ela é a "melhoria de safide fisica;mental e 

social das crianças e adolescentes". 

Uma visada na relação dos projetos indica que 

muitos deles são desdobramentos de projetos do plano Metas 

e Bases de Ação do Governo, e que outros apenas mudam de 

nome. Mas há inovações, que amoliam, no I PND., o campo de 

840 teJl.mo e..ngioba pftogftamM de.. ai5abeilzação e.. e..duc.ação c.ontinua 
da de.. aduUo/!> e.. :tJtuname..n.:to de.. mão-de..-obJta, ftrv.,pe..c.:tivame..nfé 
pOft /nua do MOBRAL e.. do PI PMO. No e..ntanto, no doc.u.me..n.:to .óub 
-6id-<Ã.!úo do CFE I2..Me.. a-6pec..to 60i bem mai-6 detalhado e.. abJtatt 
ge..nte.., ve..Jt: MINISTÉRIO VA EVUCAÇÃO E CULTURA. Plano nad.o-=
l1al de.. drv.,e..nvoiv-ÚIlel1Xo. SetOft educ.ação. VOCllmenta, BftMZUa 
(127): 5 JUI1 1971. 

85BRASI L. Mil1.i-6têJU..o da Educ.ação e.. CuUUJta. Piano -6e...totü..a1. de.. e..
duc.ação e.. c.uttu.Jta. 1972/1974. B/tMItia, 1971, p.35. 
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açao do setor educacional, como ~ evidenciado pela intlu

são dos projetos seguintes: 

- Desenvolvimento da Educação Fisica,Desportos 

e Recreação. 

Preservação do Patrimônio Artistico NacionaL 

Incentivo à difusão e à criação no âmbito da 

cultura. 

Outros projetos demonstram a crescente adoção 

de processos de racionalização e modernização pelo ME~sub~ 

tituindo pouco a pouco a sua feição burocrático-administr~ 

tiva tradicional, sem falar na Reforma Administrativa, in

cluida entre eles: 

- Assistência Técnica aos Estados, Territórios 

e Distrito Federal. 

- Carta Escolar. 

- Estudos e Pesquisas Educacionais. 

- Mecanismo de Financiamento da Educação e Cul 

tura. 

3.1.6. II Plano Setorial de Educação e Cultura 

(1975 - 1979) 

Este segundo plano setorial é parte integrante 

do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) proDosto a 

aprovaçao pelo Congresso em setembro de 1974, pelo 

dente Ernesto Geisel. Sua elaboração iniciou-se a 

de trabalhos prliminares, publicados já em desembro 

1973~6 

presi-

partir 

de 

86SUCUPIRA.tJ.V.útettúZe6 paJul a. e1.a.boJta.ç.êio do Pl4.no -6etotúa.t de. e.du 
ea.ç.ão 1975/79. Voeumen;ta., BltMZüa, (157)" :19-28, de.z 1973. 
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Uma versão preliminar87 foi publicada em feve

reiro de 1974, ainda sob o governo precedente, pela Secre

taria Geral do MEC. Trouxe ela a política e estratégia de 

ação do Plano Setorial, que, na versão definitiva, teve um 

tratamento bem mais sucinto. 

De uma maneira genérica, as normas e princípios 

da política educacional apresentam uma continuidade com re 

lação ao estabelecido nos instrumentos de planejamento an

teriores. Sua temática vai incluir, porém, ao lado da poli 

tica educacional, uma política cultural e uma política es

pecial para a área de educação física. 

A propósito, as opções políticas do II PND no 

aspecto doutrinário demonstram uma crescente preocupaçao 

com os objetivos do campo social, dando-se a ele importân

cia crescente dentro do planejamento global~8 
No Plano Setorial, as considerações em torno 

da problemática educativa evidenciarão preocupações de três 

ordens: a primeira, com o papel da educação na realização 

individual do homem; a segunda, com a função social da ed~ 

caça0 e a terceira, com a formação dos chamados '"recursos 

humanos". :t: uma nova conotacão, levando em conta a ênfase . 
dos primeiros sobre o aspecto: "formação do capi tal hurrano~ 

Essa tendência humanística e sociológica sali

enta-se na descrição preliminar da política e estratégiade 
- 8 9 b~ educaçao do Plano • que vai propor tam em uma conciliação 

dos valores técnicos com os espirituais. Mas o que se pre

tende, ao que parece, é chegar a uma justificativa da poli 

tica educacional voltada para o que é denominado a partir 

87 U:t.UÃ.zamol.> o texto de!.> I.> a 1 a. veJL6ão: MI NISTtRIO VA EVUCAÇAO E 
CULTURA. A~e!.>entação~ pol1ti~a e e!.>tnatêgia de ação ~o Pla
no l.>etoft..Ã..o.1. de edu.~aç.ao e ~u..U.u.!ta. In: GARCIA, Edu.~açao: Mo
deJtMzação ou. Vependênúa.? Rio de Janw.o, FlLanw~o Alve!.>, 
1977.p.713-732 (anexaI. 

88REpQBLrCA FEVERATIVA VO BRASIL. PlLojeto do Ir Plano Na~ona.l de 
Ve!.>envolv1mento - PNV (1975-1979) BlLa.!.>ZlZã, 7974. 134p. 

89Vide nota. 88. 
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do I PND, de "desenvolvimento auto-sustentadoll?O 

Uma série de raciocinio procura mostrar 

deve a educação funcionar na sociedade: 

como 

"o sistema educativo não é uma realidade isola 

da, mas se integra na sociedade como um dos 

seus subsistemas, uma das instruções de que se 

serve o sistema social para o preenchimento de 

certas funções, entre as quais a de assegurar 

sua reprodução tt
• 

"Assim, a educação pode atuar também como mo

tor do processo social e o projeto educativo 

deve ser concebido em vista da realização de 

uma sociedade mais conforme às exigências de a 

tualização da pessoa humana,,?1 

Dai então chega-se facilmente à idéia 

que vai nortear a politica educacional: 

básica 

"( ..• ) o Governo considera que a educação é 

condição básica no processo do desenvolvimento 

auto-sustentado, bem como requisito essencial 

de uma sociedade democrática,,?2 

Com relação à filosofia que deverá orientar a 

politica educacional, tanto o humanismo como a educaçãovol 

tada para a produção, devem ser reformulados, para que ha

ja uma integração desses dois elementos no novo projeto e

ducativo: 

90 

"Não se trata de uma formação exclusivamente 

intelectualista ou à base de um puro humanismo 

estético-li terário. ( ..• ) Nem também de uma for 

mação estritamente profissional determinada p~ 

A explicitação d~ nazo~ da opção educativa bn~~eina ap~~ece 
com meJL.U:Ua.rta c1.Meza rt~ pa1.avn~ do MÜUJ..tJtO JMb~ p~
MVU.rtlto, rta Apn~eYl.tação da veMão pne.LúnÚl.M. 

91GARCIA, op.c.ft.p.119 (artexo) 
9ZIBIVEM, p.1Z0 (artexol. 
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las necessidades do mercado de trabalho. Mas 

de uma formação integral que implica o desen-

volvimento da personalidade em seus aspectos 

essenciais, o intelectual, o moral, o social,o 
~ . f~ . f' . 1 ( ) 93 C1V1CO, o lSlCO e o pro lSSlona •••. 

Mas pela lógica que se vai desenvolvendo, che

ga-se finalmente ao ponto de partida dos outros planos se

toriais: 

"a educação brasileira há de concorrer para o 
~ 

objetivo comum que e o projeto de desenvolvimen 

to nacional e, possibilitando por este, o pro

jeto humano pessoal de cada individuo". 

"Paralelamente à educação considerada comofa

tor de realização pessoal, impõe-se a idéia da 

educação como investimento ou pré-investimento 

que condiciona o crescimento econômico em vis

ta da concretização de uma sociedade plenamen

te desenvolvida e democrática. Por isso mesmo, 

a palavra de ordem é a coordenação entre a po-

l ~t' d . 1 l~t' .... ,,94 1 lca e ucaclona e a po 1 lca economlca . 

Por ai chega-se, pois, ao cerne da problemáti

ca educacional brasileira: a necessidade, expressa por to

dos os planos, sem exceção, de uma destinação técnico-pro

dutiva do ensino: 

"( ... ) a educação deverá transmitir conhecimen 

tos cientificos e desenvolver habilitações téc 

nicas, formando profissionais de diferentes ni 

veis para as múltiplas tarefas da civilização 

tecnológica de nossos dias, bem como cientistas 

aptos a criar novos conhecimentos 

técnicas que :tenhampor 

e ;nbvas 

conseqüência 

o aumento de produtividade dos sitemas econômi 

cos, assegurando o prosperar contínuo da socie 

93rSIVEM ~~121~122 (an~xa) 
94GRACIA: ap.cLt. p.l 23 ran~xa) 
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d d 1195 a e • 

A segunda grande ênfase da política educacio

nal brasileira, principalmente a partir do Programa Estra

tégico (PED) é a democratização da educação. 

No 11 Plano Setorial, também ela é objeto de 

longa análise de seus mecanismos e funções: 

"( ... ) se o sistema educativo, por si só, nao 

pode suprimir as desigualdades e neutralizar -

lhes os efeitos, deve ser orientado no sentido 

de contribuir para a correção das injustiças e 

discriminaç6es sociais, oferecendo a todos o

portunidades de formação segundo suas capacid~ 

d 
,,96 

es • 

Para desempenhar essa função de corretivo soci 

al, a democratização deve compreender não só a igualdade 

de condiç6es a todos para o acesso à escola, em todos os 

níveis, como também: 

lIimplica criar, igualdades de oportunidades de 

ensino, isto é, proporcionando ao aluno meios, 

dentro do sistema, para que ele possa atingir 

com êxito a formação a que tem direito". 

Com referência à expansão do ensino, o 11 Pla-

no Setorial vai encarar de forma mais realista a demanda 

crescente pela educação nos vários níveis além documprime~ 

d . t t" 1 97 
to o precel o cons lnUClona . 

"Esse direito não poderia ser atendido simples 

mente ao oferecer a escola de base de oito a

nos, gratuita e obrigatória. Deve-se proporcio 

95IBIVEM, .ibidem. 

96GARCIA, op.eit.p.124 (anexo). 

97 CONSTI TUI çÃO VA REPOB LI CA VO BRASI L 1 96 9, a.!1.-t. 176: "A educ.ação 
.inóp-ÚLada no ptUnc.lp,<-o da unidade. nac.iona.1 e, no~ id~ de. 
UbeJÚe.dade. humcu'ta, é: dVteJ.:to de. todM e. de.veJt do E~:tado, e. 
.6eM dada no laJt e. na ~c.ola". BRASI L. MEC. Sê.CJtuevúa ''Ce.
nal. PoLItic.a e. E.6tnatégia. In: GARCIA, op.~t.p.125-126. 
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nar educação ulterior a todos aqueles que de

monstram capacidade e aptidões para ascender na 

escola educacional". 

"O planejamento deve preparar o sistema para re 

ceber o fluxo de alunos de todos os níveis a 

fim não ser surpreendido com a expansão recente 

do ensino superior que ultrapassou, de muito,as 
. - f' d d~ d ." 9 8 prevlsoes eltas a eca a anterlor . 

Mas a necessidade de ampliação do sistema educa 

cional vai colocar também o problema da qualidade do ensino 

no contexto do desenvolvimento. A solução vai ser colocada 

em termos de uma opção: 

"Entre a decisão de se criar um sistema educati 

vo de alto padrão, mas de capacidade restrita, 

incorrendo, ( ... ) numa inevitável seletividade 

social e o risco de uma eventual baixa de quali 

dade, estendendo-se a escola ao maior número~s 

sível, optou-se pela segunda alternativa, por 

ser mais democrática e mais ajustada ao estágio 

atual de nosso desenvolvimento".99 

Por último, é considerada a cultura, como um 

dos elementos básicos na constituição do projeto educativo, 

partindo-se da premissa segunda a qual 

"Todo projeto educativo está necessariamente 

vinculado a uma configuração cultural determina 

da, da qual se nutre, e, ao mesmo tempo, contri 

bui para sua continuidade e desenvolvimento"~OO 

Segundo a concepção acima "a educação do homem 

98fizemo~ ne6enêneia ã cniti~a a n~peLto d~~a pnev~ão. pon um 
MaLL6:ta. do p.f.anejamen;to ~oual: KOWARICK, op.w.p.16-11. 

99GARCIA, op.cLt.p.126 (anexo! 
100IBIVEM, p.127 (anexo 1 
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está indissoluvelmente ligada à vida cultural da nação~ .. ) 

esta enquanto unidades histórica determinada, como homoge

neidade político-cultural, é que dispõe dos bens de cultu

ra que se transformam nos bens de formação a constituir o 

conteúdo básico da educação". 

Estas são as linhas gerais da dqutrina que fug 

damenta a política educacional do 11 PND, concretizada, em 

versão definitiva, no 11 Plano Setorial de Educação e Cul-
~ 101 ,-ura. 

A política educacional, proposta pelo Plan~par . - -
te da idéia da educação como fator de transformação sociaL 

Trata-se agora de se satisfazer "as necessidades 

de uma população em desenvolvimento". 

sociais 

Os fundamentos dessa política explicam 

seriam as finalidades da Educação: 

quais 

que: 

"A educação é instrumento para o homem, quando 

ela se propõe oferecer-lhe meios para sua auto

-afirmação e máxima realização como pessoa". 

" ( ... ) a e<:ucação é também o fator principal de 

satisfação dos direitos humanos, individuais e 

sociais, viabilizados a grosso modo pelo culti 

vo do e~pírito e do corpo". 

"( .•. ) a educação constitui o instrumento para 

a formação do que se convencionou chamar de re 

cursos humanos para o desenvolvimento". 

Quanto a esse terceiro fundamento evidencia-se 

"Os recuros humanos são, em última análise, r~ 

cursos para si mesmo, se reconhecido, dentro 

101Ve. agolta. poJt diante. u;tili.zMem0.6 a veMão p..tbUc.ada. em 1976:BRA 
SI L. Múu~:têJUo da Educ.a.ção\? CuLtulta - TI FUrto Se.:toual ele. 
Edu.caçao e. Cu..ttulta. (1975-19791, BJtM1U.a., ~976, 62p. 

102BRASIL. MEC, op.w.p.32. 
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de uma filosofia humanística que o homem é o 

destinatário do processo global de desenvolvi-

t 
~. .... ,,102 men o SOCl0-economlCO . 

Como decorrência dos fundamentos enunciados, a 

democratização do acesso a educação visa atender às aspir~ 

ções da pessoa humana em dois níveis: no individual e no 

social. 

As linhas de açao que norteiam a estratégia do 

Plano assumem um tríplice caráter: preventivo, corretivo e 

e de articulação entre os níveis adminstrativos e os ni

veis de ensino. O primeiro compreende a educação pré-esco

lar e a alimentação escolar. O segundo, a educação contin~ 

ada, alfabetização de adultos e adolescen.tes, suplementação 

de conhecimentos e processos informais de educação. 

Medidas prioritárias, segundo o esquema do Pl~ 

no, sao aquelas relacionadas com a finalidade de acesso a 

educação, como forma de garantir ao aluno o exercício de

seu direito de estudar: 

" ( ... ) _ganham importância por consequinte priQ 

ridades relacionadas com a capacidade de viver 

(v.g., educação sanitária), a capacidade de in 

gresso no sistema em todos os níveis (por e-

xemplo em razão de problemas sócio-econômicos, 

da forma do vestibular) ~ a capacidade de man

ter-se no sistema (financiamentos dos estudos: 

crédito educativo, bolsas), a capacidade de a-
- - ,,103 

prender medidas de natureza analogas . 

Duas outras prioridades alinham-se à das medi

das para facilitar o acesso e permanência do sistema educa 

cional: a da "sustentação do progresso do desenvolvimento" 

via formação de recursos humanos e mão-de-obra qualificada 

e da "satisfação dos anseios mais íntimos e legítimos do 

indivíduo". Para atender a esta última propõe-se o 

102BRASTL• MEC, op.clt.p.32 

103 BRASTL. MEC, op.cLt.p.33-34. 
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"resquardo do car&ter humanlstico do ensino 

que nao se esgotará nos aspectos profissiona 

is e técnicos inspirados pelas demais priori 

d d 
,,104 

a es • 

A ligação entre os programas de educação e 

os de cultura também dever& concorrer para se alcançar' a 

meta proposta. 

As politicas de Cultura e Educação Fisica e 
-Desportos sao tratadas independente~ente da educacional.E~ 

quanto a primeira tem seus fundamentos longamente explana

dos na versão preliminar, o mesmo não acontece com a Educa 

çao Fisica. Isto é, enquanto na versão preliminar do Plario 

Setorial a politica e a estratégia incluiam a Educação e a 

Cultura, na versão definitiva elas vêm separadas e acres

centa-se a Educação Fisica com tratamento em igual nivel, 

em separado. 

Na apresentação do documento, justifica-se a 

presença da area de Educação Fisica considerando os seus 

"valiosos elementos de apoio à formação do 

homem e à coesão nacional e social alé~ de 

contribuir para solucionar problemas atuais 

gerad~s pela sociedade industrial mOderna"!05 

A politica do MEC no setor consistir& na as

sistência ao desenvolvimento do desporto e acompanhamento 

de sua pr&tica nas escolas. 

3.1.7. O projeto educacional dos planos gover 

namentais 

Feita a descrição da politica educacionalprQ 

posta através de cada um dos planos de desenvolvimento de 

104IBIVEM, p.34. 
105BRASIL. MEC, op.cit.p.2. 



156 

1964 a 1974, passamos a elaborar uma síntese no sentido de 

aprendermos o projeto de educação do Estado para o períodü 

Para facilitar o 'cotejo com o projeto do IP~S, 

seguimos o mesmo esquema utilizado para o exame das idéias 

daquele. Agrupamos, portanto, as idéias em quatro subtítu

los: 

- Objetivos e Métodos da Educação 

- ,Estrutura do Sistema Educacional 

- Educacção e Desenvolvimento 

- Recursos para a Educação. 

Ex~luiremos do conjunto o PAEG, dada a pouca 

importância dada a educação no contexto geral desse plano 

e por se tratar dela, aí apenas em termos quantitativos. O 

que nos vai interessar é a doutrina dos olanos e sua confi 

guraçao nas metas propostas qualitativamente e nao em da

dos numéricos. 

3.1.7.1. Objetivos e Métodos da Educação 

Ampliando o sentido de terminologia empregada, 

queremos com ela aoontar quais seriam as finalidades da e 

ducação e quais os meios preconizados, de acordo com o de

lineamento de sua política. 

O objetivo por excelência da política educaci~ 

nal brasileira, tal como foi previsto desde o Plano Dece

nal, consistiu na FOR~ÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS PARA O DE

SENVOLVIMENTO ECONCHICO, ou seja, capacitação da força de 

trabalho. 

Outras finalidades declaradas pelos 'diversos 

planos secundavam aquela idéia-mestra, A educação brasilei 

ra deveria: 

- servir como fator de progresso social, atuan .. . -
do na melhoria do nível de renda e na mobili 
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dade social dos indivíduos; 

- integrar a população pela motivação e participa 

ção "espiritual" no esforço para o desenvolvi

mento; 

- servir, em última instância, como fator de uni

dade e segurança nacional. 

A linguagem da definição dos objetivos variou 

porém, segundo os planos; se em síntese todos se voltavam 

para os ideais que citamos acima, tais finalidades, foram 

expressas de diferentes maneiras, como bem demonstram os 

exemplos retirados de diversos documentos.para os quais a 

educação deveria: 

-"cultivar os sentimentos de lealdade para com os 

valores e ideais nacionais;" 

-"preparar o homem para viver numa sociedade mo

derna e democrãtica;" 

~'formar integralmente o homem e preparâ-lo para 

servir ã comunidade~ 

3.1.7.2. Estrutura do Sistema Educacional 

A própria amplitude do sis tema educac'ional vai 

se diversificar junto com a evolução do planejamento setori 

alo 

De início, para efeito do planejamento, só e

ram considerados três níveis: o primãrio, o médio e o supe

rior. A alfabetização de adultos constou ora dos objetivos e 

metas do primãrio ora foi considerada como um ramo isolado. 

Agruparemos as principais metas propostas, por 

níveis, segundo a denominação tradicional: 
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ENSINO PRIMÁRIO 

universalização da escolarização primária com 

a duração de seis anos (nos primeiros planó~ 

e de oito (nos dois últimos); 

utilização de modernos meios de comunicação 

rádio, televisão) e novas tecnologias educat~ 

vas para eliminar o analfabetismo e expandir 

a escolaridade; 

- atendimento prioritário às áreas urbanas; 

adoção de métodos de promocão especiais, recu 

peração nas férias, novas modalidades de veri 

caça0 do ensino-aprendizagem; 

introdução de ternas vocacionais no ensino fun 

mental; 

- maior atenção ao aluno através de programas 

de alimentação escolar e serviços assistenci

ais. 

ENSINO M~DIO 

- Reformulação, visando a possibilitar ao aluno 

o exercicio de atividades produtivas (habili

tação para o trabalho). 

A t6nica do Ensino Médio voltado para o traba

lho vai prevalecer a partir do PED e culminará na Reformado 

19 e 29 graus. 

Podemos observar urna evolução das idéias de pr~ 

fissionalização do ensino médio, ao considerarmos as trans

formações que vão sendo proposta na seqüência dos planos: 

- criação de Colégios Universitários corno prep~ . 
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raçao para os cursos superiores; 

- implantação do Ginásio Compreensivo ou Orien 

tado oara o Trabalho que conjug~ os dois ti

pos de formação: acadêmica e profissional; 

- democratização do Ensino Mêdio, promovendo -

se para isso: 

expansão da rede pública 

. ajuda financeira às escolas particulares 

concessão de bolsas de estudo 

. formação de professores polivalentes em pro 

gramas de emergência 

- implantação do Ensino Fundamental (a partir 

de 1970) compreendendo os niveis primário e 

ginasial. 

ENSINO SUPERIOR 

A tônica foi, de inicio, colocada na necessida

de de sua expansão para atender aos interesses do desenvol

vimento econômico (definindo as àreas prioritárias) e tendo 

em vista as exigências do mercado de trabalho. 

Levando em conta a formação de recursos humanos 

de alto nivel, foram propostos: 

garantias de acesso aos mais bem dotados inte 

lectualmentei 

. direcionamento dos elementos bem dotados para 

carreiras prioritárias Dara o desenvolvimento 

tecnológico. 

Principais metas: 

- Realização da Reforma Universitária. 

- Intensificação de carreiras intermediárias. 

Reformulação do financiamento, passando a con 
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tar com a participação direta da comunidade' 

(alunos) . 

- Aprofundamento das relações da Universidade 

com o meio (cultural e empresarial) e com a 

Comunidq.de. 

- Integração Escola-Empresa-Governo. 

Implantação (depois intensificação) do regi

me de tempo integral para o Magistério Supe

rior assegurando melhor remuneração docente. 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

Sob esta denominação vamos englobar as metas 

dos diversos planos que envolvem ensino supletivo, alfabe

tização, treinamento e educação continuada. As principais 

metas (pela ordem em que aparecem nos planos): 

- Impulsionamento ao programa de alfabetização 

funcional, notadamente na faixa de 15 a 30 

anos. 

- Melhoria da produtividade econômica dos recur 

sos humanos potenciais através do ensino su

pletivo profissional. 

- EstImulo a sistema não formais de valorização 

de recursos humanos: 

· alfabetização (Programa Nacional de Alfabe 

tização) 

· educação continuada 

· treinamento de mão-de-obra (Programa de 

Treinamento Intensivo de Mão-de-Obra) . 

O último Plano Setorial de Educação anresenta 

a seguinte estrutura do sistema educacional: 

- Pré-Escolar 

19 Grau 
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- 29 grau 

- Superior 

- Supletivo 

- Educacão Especial 

Há, pois, uma nova visão educacional, principal 
~ - --

mente no que se refere ao âmbito da educação formal, propo~ 

do-se metas para cada um dos elementos acima, que constitu

em o sistema educacional brasileiro. 

3.1~7.3. Educação e Desenvolvimento 

Seria redundante repetir aqui todas as referên

cias à vinculação entre desenvolvimento e educação que sao 

evidenciadas através dos planos do periodo de 64-75. Isto 

porque EDUCAÇÂO E DESENVOLVIMENTO constitui a idéia-mestra, 

o fundamento de toda a polItica educacional. Trata-se aI de 

uma relação do tipo funcionalista: a educação é condição ~~ 

ne qua non do desenvolvimento e, por sua vez, este tende a 

exigir sempre mais e melhor educação. 

A própria colocação do planejamento setorial da 

educação, dentro dos parâmetros do plano global, indica que 

se está servindo dela para se alcançar um objetivo maior. 

A preparação dos recursos humanos, em todos os 

nIveis, e a sua integração, através do MEC, deverá, pois, a 

tender às eXigências do modelo econômico brasileiro. 

A relação ti educação e desenvolv"im"ento ti é coloca 

da ainda, tendo em vista os efeitos da aceleração do proce~ 

so educacional na produtividade dos recuros econômicos e no 

aumento do mercado interno, pelo aumento da participação das 

populações rurais e urbanas nos resultados da modernização. 

Aumento este que é derivado da maior utilização da mão-de-o 

bra qualificada pela educação. 

O treinamento de recuros humanos que, em última 

análise, deve consistir a educação ~scolar aumentando as o

portunidades de emprego, poderá 
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"constinuindo economias externas para a empre

sa ( ..• ) neutralizar os incentivos a maior uti 

lização do fator capital, aue os programas de 

intensificação de investimentos geralmente a

carretam, e assim favorecer a maior absorção de 
- 106 mao-de-obra". 

3.1.7.4. Recursos para a Educação 

A política de recursos para a Educação está em 

estreita dependência da política financeira do plano glo

bal. 

Algumas medidas de ordem prática consubstanci

am logo essa política no setor, enquanto outras metas e pr~ 

jeções 107 
SÓ virão a concretizar-se mais tarde: 

- Abolição das vinculações entre os recursos 

destinados à educação e a receita da união, 

dos Estados e Municípios, conforme mandava a 

Constituição de 1946, e depois a LDB, pela 

Constituição de 1967. 

- Instituição da contribuição das empresas re

lativas ao salário-educação, (Lei 4.440, de 

1964) tornada preceito constitucional pela 

Constituição de 1969 como nova fonte de fi

nanciamento para o Ensino Primário. 

- Aumento da importância dos recursos privado~ 

pelas contribuições a serem cobradas dos es-

1 06BRASI L. MiVÚ1,.tê.tU..o do Plal1e.jame.llto e. CooJtde.l1aç.ão Ge.Jtal. PJtogJta
ma E-6lJ1.a.tê.gic.o de. Ve..6e.nvotv'úlle.nto 1968-1970. Ã!te.a e..f.JtJtcttegic.a 
IX Il1nJta e..f.J;tJuduJ1.a. -6oê.1â1. Vai. 1. Educ.aç.ão e. Re.C.tLMO-6 Hwnal1o-6. 
BJta.f.,Itia, 1969, p.11-12. 

107 Em -ótLa mcu:.oJt pa.!!-te. peJLte.nc.e.m a.o r{arw V e.c. e.l1al, c.omo .6 e. vê pe..tM 
datM que. ac.ompanham M pJto j e.ç.õ e..f.J •. 
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tudantes universitSrios a partir de 1968. 

- Previsão de recursos externos provenientes da 

cooperação de agências internacionais e es

trangeiras. 

- Projeção de crescimento da relação entre o 

PIB e os dispêndios em educação de 3,5% a 

4,2% entre 1967/1976. 

- Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) para captação de recursos 

financeiros destinados a custear os programas 

educacionais (PED-1968). 

Financiamento ao ensino privado condicionado 

à concessão de bolsas-de-estudo pelos estabe 

lecimentos. 

- Implantação do Programa de Crédito Educativo 

para auxilio financeiro aos alunos carentes. 

Além dos aspectos da politica educacional já 

comentados, dois outros merecem destaque: os programas as

sistenciais e os administrativos, ambos visados pelo plan~ 

jamento setorial desde o Plano Decenal. 

Quanto ã assistência aos estudantes prevê-se: 

- Expansão das oportunidades de educação gra

tuita ao nivel médio, e reformulação do fi

nanciamento do Ensino Superior (bolsas e cré 

dito educativo) - Alimentação Escolar; 

- Produção e distribuição de material escolar; 

- Programa de edição de livros didáticos; 

- Desenvolvimento da educação pré-escolar. 
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Quanto à área administrativa, desde o Plano De 

cenal sao propostas medidas para a reformulação do MEC I08 

que, ao longo dos outros ~lanos, vão sendo sistematizadas 

e detalhadas em programas. Os principios norteadores dessa 

reforma sao: 

- Planejamento: as atividades educacionais de-

vem ser planejadas a longo, médio e curto 

prazo; os planos estaduais detalharão as 

grandes linhas do Plano Geral; 

- Coordenação: todas as atividades serao coor

denadas tanto internamente quanto em relação 

a outros Ministérios; 

- Separação entre os órgãos normativos e os 

executivos; 

- Descentralização das atividades executivas; 

Racionalização dos serviços; 

- Controle governamental sobre todas as ativi

dades da administração do ensino: execuçãode 

programas, qualidade e custo operacional, ma 

nejo de dinheiro, bens e valores; 

- Profissionalização do magistério: através de 

treinamento, recrutamento seletivo e salári

os diferenciais sobre os méritos; 

- participação da Comunidade nos assuntos do 

MEC através de elementos representativos das 

atividades educacionais, econômicas e socia-

is. 

108E~~a ~e~tnulukação ~egue, ao que p~eee, o~ p~eeeLto~ da ~eóo~ 
ma adm.úu~btiliva o!tdenada pe1.o deMe;to-lu n9 ZOO de 25 áe 
6evVtUtto de 1967 e também M ~eSo!tmulaçõ~ P/'tOPO~.t.M pe1.o~ a 
eOMO MEC/USAIV de 1965/1966 quanto ã "Modettniza.çao da Adm-i..iú., 
btaçao U/t,tVeMüâJUa.: O texto d~.~e~ aeo~do~ ~.tâ. .tJr..aMMilo
em: ALVES, Be.abâ do~ HEC/USAI1{ Rio, de Janwo, E. GERNASA, 1968 .. 
p.7-101. 
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Antes de concluirmos esta visão abrangente do 

aue consistiu o projeto educacional nos planos governamen

tais, vamos descrever a visão pessoal daquele a quem se de 

ve atribuir, senão toda, a parte mais substancial do plan~ 

jamento educacional do período em questão: João Paulo dos 

Reis Velloso. Como técnico do EPEA inicialmente, depois cQ 

mo chefe do IPEA, coordenou todos os trabalhos de elabora

çao dos planos setoriais enquanto representante do Ministé 

rio do Planej amento. E'ez parte ainda do Conselho Federal de 

Educação, além de ser assessor do ~EC para os assuntos fi

nanceiros referentes à Reforma Universitária. A partir de 

1969, integrou o Ministério, como titular da Pasta do Pla

nejamento, que. coordena toda a planificação do Estado. 

A reformulação da política educacional por téc 

cos da área econômica parece obedecer à lógica da raciona

lidade modernizadora. 

Assim, se a educação, como vimos, é um dos sub 

sistemas (segundo a linguagem técnica), que integra o sis

tema-mor do planejamento, e, ainda, setor considerado de 

alta prioridade na estratégia do desenvolvimento econômico 

nada mais natural para os dirigentes do Estado modernizador 

que dela se ocupasse um economista, mais afeto aos princí

pios técnicos que devem nortear sua política. Em artigo no 
- 109 -"Correio da Manha", o entao Ministro do Planejamento ex-

pos suas ideías sobre em que deveria consistir a educação, 

em que aparecem trechos exatamente iguais ao texto do PED 

referente aos objetivos do Programa "Educacão e Recuros Hu 
11 O 

manos". O autor parte do pressuposto que para se entarler 

o aue é a educação é preciso ter-se um conceito de desen

volvimento: 

"Seria necessariamente, um desenvolvimento in

tegrado, em que os aspectos econômicos,sociai~ 

109 VELLOSO. S-Lstema. Educ.a.cJ..ol1.a1.. e..& wvo e.. bem d~.6emil1.a.do. Cootte..io 
da. ~hl1.r~, Rio 28/11 e.. 05/12/68. Apud: Re..vióta. Btta..6iie..itta. de.. 
E.6tudo.6 Pe..da.gõgic.o.6. Rio de.. Ja.I1.e..itto, 51 [114}: 430-440, a.btt/ 

ju.11. 1969. 
110 Ve..tt de...6c.ttição do PEV e.. .6u.a. poauc.a. e..dttc.a.c.iol1.a1., 1'.133. 
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políticos, espirituais estariam organicamente 

compatibilizados"! 11 

A partir dai identifica os objetivos fundamen

tais da reforma do sistema educacional, que são idênticos 

aos do PED. O primeiro deles: "Proporcionar as lideranças 

de que o Pais precisa", é, segundo o autor,ofátor mais es 

casso no estágio de evolução do País, àquela 

O artigo aborda três assuntos: o 

.. 
epoca. 

"fator residu 

aI" do desenvolvimento, um diagn6stico quantitativo da edu 

caça0 brasileira e a reforma da educação. 

No primeiro aspecto, o autor destaca a importán 

cia da educação e do processo tecnol6gico entre os fatores 

básicos do desenvolvimento. Identificado os elementos do 

crescimento econômico, ressalta o progresso tecnol6gico·co 

mo "fator residual" o qual depende de três forças: a melhQ 

ria qualitativa da mão-de-obra em conseq~ciada educação; 

a organização errpresarial e governamental e o progresso tec

nol6gico em sentido restrito, resultante da pesquisa cien

tífica. 

~, portanto, a teoria do "fator residual", fo!:. 

mulada por economistas, que servirá de suporte ã reformula 

çao da política educacional, junto com a doutrina do "cap! 

tal humano"no desenvolvimentó econômico. 

Segundo Velloso, os três requisitos principais 

para que a educação Dossa realmente constituir-se num ins

trumento de aceleração do desenvolvimento são além da con

cepção integrada, a democratização de oportunidades e a 

orientação do sistema educacional para evitar que ele caia 

num desses extremos: academicismo ou esoírito tecnocrático. 

Salienta ainda que, no Brasil, o grande proble 

ma é ainda o academicismo do ensino, que é desligado da re 

alidade nacional. 

Ao analisar as características quantitativas 

da educação brasileira, o articulista terá em vista a res-
~ 

posta a dois desafios nesse campo: o da expansao do siste-

lllVELLOSO, op.~it.p.431. 
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ma devido ao aumento demografico e às baixas taxas de esco 

larização e o das ooortunidades de trabalhos oara os egres . ~ 

sos do nível médio e superior. Para responder a esses dois 

desafios, passará a considerar no seu escrito, ° problema 

da eficiência do sistema educacional, com base nos traba

lhos do IPEA sobre Educação. Através de considerações so

bre dados referentes à eficiência e produtividade, chega a 

conclusões que ressaltam a necessidade de um direcionamen

to da expansão do curso superior segundo o mercado de tra

balho e a um melhor anroveitamento da capacidade instalada 

em todos os níveis. 

A solução apontada por Velloso vai ser, pois,o 

aumento da produtividade do ensino brasileiro, em todos os 

níveis e o rendimensionamento do problema da expansão das 

vagas no curso superior, levando em consideração as "opor

tunidades do mercado de trabalho". Estas serão, as linhas 

mestras da reforma educacional que se vai propor. Reforma 

essa que consistirá na universalização do ensino primário 

e ginasial, considerado "ensino básico", na preparação ge

ral para o trabalho já no segundo ciclo do ensino médio e 

na preparação dos recursos humanos de alto nível técnicop~ 

lo ensino superior. 

A criaç~o do Fundo Nacional de Educação (FNDE) 

é aoontada como solução visando corrigir "a perda de con

trole da evolução do sistema educacional" pelos mecanismos 

de distribuição de recursos, através de aprovação prévia de 

programas e projetos. A autonomia universitária (e de sis

temas não-federais de ensino) teria de ser compatível com 

as diretrizes gerais da política educacional, ou seja, a 

busca da eficiência e produtividade. 

Todas essas idéias vão legitimar o conjunto das 

políticas do setor educacional, determinadas pelo aparelho 

do Estado, propostas nos diversos planos, desde o Decenal( 

nao colocado em prática) até o II PND. 

Por aí, podemos constatar, ainda mais, que a 

política educacional tornou-se uma decorrência do planeja

mento técnico-econômico, tanto nas suas finalidades, quan

to em relação aos seus formuladores, de quem expressam a 
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lógica e o raciocínio típicos. 

3.2. As reformas educacionais: Ensino Superior 

·e de1ge 29 Graus (1968/1971) 

As duas reformas realizadas vieram corporificar 

as diretrizes da política educacional dos planos, reformu

lando assim, as estruturas de todo o sistema de ensino no 

Brasil. Ambas estavam previstas nos planos que são um pri

meiro movimento em favor delas, em especial a Reforma Uni

versitária a que se deu grande relevância desde o Plano De 

cenal. A reforma do 19 e 29 graus veio depois, ao que tudo 

indica, como uma decorrência necessária da primeira. Embo

ra sabendo que as idéias que presidiam a ambas foram basi

camente as mesmas dos planos setoriais, como são os instr~ 

mentos principais da política educacional, após 1964, tor

nam-se elementos valiosos do delineamento do projeto educa 

cional do Estado no período. 

Os documentos que contêm a doutrina básica que 

informou a reformulação do sistema de ensino no Brasil sao 
~ d 112.-os Relatorios dos Grupos e Trabalho. A leglslaçao que 

os seguiu trouxe algumas modificações aos ante-projetos ~ 

laborados por tais comissões, fato significativo no estudo 

que estamos empreendendo. 

112BRAS1 L. Minu..:têJúo da. Edu.c.a.ç.ã.o e. Cu.Uwt.a.. Re.noJuna. unÁ-VeMUÔJúa. 
Rei~tônio do G~po de. Tnabalho - BnahZtia., 1968, 119p; BRASIL 
MÚl.L~:t~uo da. Educ.a.ç.ã.o e. CuUwLa.. Reia.:tônio do G~po de. TJta.b~ 
lho pa.Jta. a. Re.6o~na. do EnAino de. 19 e. 29 gJt~, Re.v~:ta. BJt~i
l~ de.. E~:tudo~ Pe.da.gôgic.o~, 56 (123): 130-168, jui/~e.:t.1971. 



169 

3.2.1. Reforma Universitária 

11 3 O grupo de trabalho encarregado dos estudos 

preparatórios e da elaboração dos anteprojetos referente 

à Reforma do Ensino Superior foi criado a 2 de julho de 

1968, por decreto presidencial, no auge da crise estudmtil 

que sacudia o País. 

O Decreto estabelecia prazo de trinta dias a 

contar da instalação dos trabalhos para a sua conclusão e 

que os estudos para a reforma da universidade deveriam vi

sar: 

"sua eficiência, mode.rnização, flexibilidade ad 

ministrativa e formação de recursos humanos de 

alto nível para o desenvolvimento do país". 

Os componentes do grupo de trabalho foram de

signados pelo Presidente da República na mesma data de sua 

criação, sendo inusitado o fato de se incluir, entre eles, 

os nomes de dois estudantes. Na Apresentação da publicação 

que traz o relatório e os anteprojetos da Reforma Universi:. 

tária, em agosto de 1968, o Ministro da Educação Tarso Du

tra ressalta os esforços frustados para se conseguir a pa~ 

ticipação oficial de estudantes como membros do grupo de 

trabalho. As providências nesse sentido não tiveram boa a

colhida, tendo os estudantes se recusado a participar. 

Concluídos assim dentro do exíguo prazo forne

cido pelo governo, dada a urgência da matéria, os projetos 

passaram à consideração de um grupo de nível ministerial, 

do qual faziam parte os Ministérios envolvidos de perto nos 

113Fo~am de~~gnado~ pa~a con~tituZ~em o G~upo: Fe~nando 
Ba~to~ de Ãvila, João Ly~a F~lho, João Paulo do~ 
Rei~ Vello~o, Fe~nando R~be~~o de Vai, Roque Spen~ 
ce~ Mac~el de Ba~~o~, Newton Su~upi~a, Valni~ Cha
ga~ e o~ e~tudante~: João Ca~lo~ Mo~ei~a Be~~a e 
Paulo Bouç.a~ e, po~te~io~mente o deputado HáJtot.d.ó_, Le 
on Pe~e~.C6. B~a~il.MEC.op.~~t.p.119. 
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assuntos da Reforma Universitaria. 114 

Em 28 de novembro de 1968 foi decretada pelo 

Congresso Nacional a Lei n9 5.540, modificando a estrutura 

do ensino superior do Pais. 

A concepçao de Reforma Universitária, expressa 

pelo Grupo de Trabalho, propunha fundamentalmente a racio-

nalização das atividades universitárias, a fim de lhes con 

ferir maior eficiência e produtividade, constituindo preo

cupação básica a transformação da Universidade num centro 

de preparação técnico-profissional. A par disso, acrescen

tava-se a função de exercer uma "racionalidade critica e 

criadora" da sociedade. 

Na e~posição das idéias mais representativas 

ao Relatório do Grupo de Trabalho, seguiremos o mesmo es

quema utilizado para descrição dos documentos precedentes, 

a saber: 

• Objetivos e métodos do Ensino Sunerior 

• Estrutura do Sistema de Ensino Superior 

• Ensino Superior e Desenvolvimento 

• Recursos financeiros para o Ensino SUperior . 

. 3.2.1.1. Objetivos e~1.étodosdo Ensino Superior 

Os fins a que a universidade brasileira deve 

servir sao aqueles relacionados com o processo de desenvol 

vimento, para o qual o ensino superior representa "investi 

mento prioritário, pela sua alta rentabilidade a longo pr~ 

zo e valorização dos recursos humanos". 

A universidade deve tornar-se, pois, um instru 

~ento a serviço do processo de desenvolvimento do Pais. Es 

114 FizeJtam pcvr..te. deA.6e. gtw.po 0.6 miYÚ.-6tJz.o.6: LtÚ.6 AntôYÚ.o da. Gama. e. 
Silva.-- da. Ju.6Uça.; AntôYÚ.o Ve1.6im Nefto, da. Fa.ze.nda.; raMO 
Vutna.: da. Edu~a.ção e. João Paulo do.6 Re.L6 vett0.60, do Pla.ne.j~ 
me.nto. 
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ta sua função é explicada na seguinte passagem; 

"( ... ) impõe-se a metamorfose de uma institui-

ção tradicionalmente acadêmica e socialmente 

seletiva em centro de investigação c~entífica 

e tecnológica em condicões de assequrar a auto 

nomia da ex~ansão indu~trial brasi~eira".115 -

Cumpre, portanto, à universidade aparelhar-se 

e ampliar-se a fim de fornecer aos que a procuram 

"( ... ) um saber eficaz que os habilite ao exer 

cicio de numerosas profissões técnicas própri

as das sociedades industriais". 

Em sintese, o Reiatório evidencia uma nítida 

influência da terminalogia técnica econômica, sendo que a 

preocupaçao máxima é colocar a universidade a serviço do 

crescimento econômico. Dai a crítica aos seus métodos ana

crônicos, à manutenção de formas acadêmicas tradicionais, 

que são os entraves para que ela possa cumprir sua tarefa 

de 

"oferecer produto universitário diversificado 

e capaz de satisfazer às solicitações de um 

mercado"de trabalho que se diferencia cada vez 
. ,,1 ;1 6 

malS .1 

3 . 2 . 1 . 2. Estrutura do Sistema do Ensino Superior 

Para atender aos fins que lhe são propostos, a 

universidade deveria sofrer profundas alterações na sua 

estrutura orgânica e de ensino. Essa mudança, que já vinha 

se processando em algumas universidades brasileiras, pas

sou então a ser dirigida pelo Estado, que assim justifica, 

115BRASIL • MEC, op.cit.p.20 

116BRASI L. MEC, op. cito p. 20 (g!Ú6o rta.6-6o) 
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sua intervensão a partir de 1968, ã frente do movimento an 

tes espontâneo: 

"Por que a universidade ~ o ponto de cruzamen

to de movimentos sociais e de cultura, agente 

necessário de desenvolvimento e porque se acha 

integrada no sistema de forças de que o Estado 

deve ser o fator de equilibrio e direção, sua 

reforma afeta ao poder público na medida em 

que se inclui na ordem dos interesses coleti

vos e do bem-comum em geral". 

Neste contexto, segundo o Relatório 

"se justifica e, mesmo, se impõe, a ação esti

muladora e disciplinadora do Estado,,~17 

Advoga-se, portanto, no Relatório, o controle 

das universidades pela União, que, mesmo se dando atrav~s 

das esferas administrativa e financeira, não deixará de li 

mitar a sua autonomia. ~ o que o próprio Grupo de Trabalho 

reconhece, quando trata do regime juridico e administrati-

vo: 

"Contudo, a autonomia não significa arbitrio e 

-há de exercer-se dentro dos limites que decor

rem de sua inserção na sociedade. ~ o que con

cilia o seu exercicio com os imperativos do 

planejamento democrático exigido pelo desenvol 

vimento nacional. Desse modo, cabe ao Estado, 

como representante da comunidade verificar o 

uso adequado dos recursos postos ã sua disposi 

çao, em função das prioridades que reflitam, a 

todo instante, as necessidades do País"!18 

Seguindo a linha pela definição de 

do Relatório, as principais modificações de estrutura aca-

117IBIVEM1 p.17. 
118BRASIL. MEC, op.cit.p.24. 

i 
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dêmica previam: 

- matricula por disciplina e controle acadêmi

co por meio de créditosi 

eXigência das presenças docentes e discentes 

(freqüência obrig~tória fixada em estatutos 

para os discentes e presença dos professores 

vinculada a novo sistema de horário), 

- acesso ã universidade por meio do vestibular 

unificado (quer no conteúdo, quer na 

de sua realização); 

forma 

- criação do sistema de "carreiras curtas" .pa

ra cobrir áreas de formação profissional, ma 

neira menos dispendiosa e em menos tempo;. 

- fixação de curriculos em niveis nacional e 

regional para que atendam às condições loca

is e às flutuações do mercado de trabalho, 

sendo estabelecidos oelo C.F.E. os 
.~ 

currlCU-

los minimos; 

- substituição da cátedra pelo departamento,or 

ganismo que deveria programar as atribuições 

de ensino e pesquisa dos docentes; 

- implantação da pós-graduação a fim de trans

formar a universidade brasileira em centro 

criador de ciências, de cultura e de novos 

técnicos; 

- diversificação vertical ou escalonamento dos 

estudos que vão desde o ciclo básico às car

reiras curtas e longas dentros da graduação 

até o plano superior da pós-graduação; 

- estimulo à monitoria, destinada a ser meca

nismo de recrutamento de docentes entre alu-

nos. 

Todo esse conjunto de medidas com relação ã es 

trutura universitária visava atender' a dois aspectos: o da 
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massificação do ensino superior e o da preservação daquilo 

que o Relatório denomina de "alta cultura". O Relatório 

vai demonstrar a preocupação do grupo de trabalho, em re

solver esse impasse: 

"De um lado a universidade não pode fugir i 

contingência de absorver o fluxo crescente de 

candidatos, conforme o ideal democrático, dou

tra parte para ser fiel a uma de suas dimensõ

es essenciais há de contribuir para a manuten

ção de alta cultura que permanece o previlégio 

de alguns ( ..• ),,!19 

Assim, as medidas mencionadas, relativas à 'or

ganização didático-administrativa, visavam principalmente, 

a atender o.problema da ampliação das vagas, ficando, por 

conta do ensino de pós-graduação, a seletividade e preser

vaçao dos níveis mais altos de conhecimento. 

3.2.1.3. Ensino Superior e Desenvolvimento 

O Relatório do Grupo de Trabalho não foge à re 

gra de todos os documentos onde está expressa a política ~ 

ducacional, de relacionar a educação com o desenvolvimento 

do pais, como se viu pelas próprias finalidades atribuidas 

ao ensino superior. 

Esta relação, no documento, é estabelecida a 

partir da colocação da universidade como um dos fatores do 

desenvolvimento: 

"O desenvolvimento, como categoria de totalid~ 

de, embora tenha como suposto fundamental o 

progresso econômico, objetiva a realização de 

todos os valores humanos numa hierarquia de me 

ios e fins. Dentro desta concepção integrada, 

119BRASTL . MEC, op.cLt.p.40. 

• 
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situa-se a universidade como um dos fatores essenciais,,!20 

Apesar da afirmação acima, o que predomina na 

definição da política universitária do Relatório são os as 

pectos relacionados com o desenvolvimento econômico: 

"A Reforma tem objetivos práticos e visa confe 

rir ao sistema universitário uma espécie de ra 

cionalidade instrumental em termos de eficiên-

cia técnico-profissional, que tem por 

qüência o aumento da produtividade dos 
-. ,,121 mas economlCOS 

Ainda como reflexo dessa preocupaçao de 

conse

siste-

~ 

cara-

ter primordialmente econômico situa-se a insistência quan

to ao papel da universidade da redução da defasagem J' 'do 

Pais em relação à produção de tecnologia: 

"( ... ) a reforma está ligada sobretudo à com

pensaçao de uma defasagem. Isto é, a superaçao 

de corte tradicional da universidade para sua 

adequação como lugar de produção da tecnologi~ 

indispensável a uma sociedade que vive o momen 

to critico de seu desenvolvimento,,!22 

Medidas de ordem prática correspondente a esta 

orientação são os cursos de curta duração e os de pós-gra

duação: 

121IBIVEM 

"A criação de carreiras profissionais curtas 

hoje tão reclamadas para atender às necessida

des da indústria e à diversificação do mercado 

de trabalho, deve ter como contrapartida a ins 

tituição de cursos de ~ós-graduação nas áreas 

tecnológicas sem 

criar o k~ow-how 

vimento,,!23 

, ibide.m 

os quais torna-se difícil 

tão necessário ao nosso desen 

122BRASIL 
123 TB IVEM' , 

M E C , o p • c.Lt • P • 2 1 
p.41. 
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Voltamos a citar algumas dentre as proposições 

do Relatório que evidenciam a preocupação de uma adequação 

com a politica de desenvolvimento econômico, além das aci

ma referidas: 

- controle dos recursos financeiros destinados 

pela União às universidades, em função das 

orioridades definidas pelo planejamento glo

bal; 

- fixação de curriculos de acordo com as condi 

çoes locais e atendendo às flutuações do mer 

cado de trabalho; 

expansão do ensino superior levando em conta 

as condições do mercado de trabalho e oportu 

nidades efetivas de emprego; 

preparação de profissionais em carreiras cur 

tas que permitirá substancial economia de 

tempo e recursos; 

- massificação do ensino fundamental e seleti

vidade do ensino superior. 

3.2.l.4.Recursos financeiros para o Ensino Superior 

Com relação ao financiamento do Ensino Suoeri

or, o Relatório vai propor a criação de um órgão financia

dor para racionalizar a atribuição de recursos, de acordo 

com as prioridades impostas pelo projeto de desenvolvimen

to nacional. 

Entretanto, as duas maiores inovações dizem 

respeito ao estabelecimento de pagamento de contribuições 

pelos alunos e à participação da comunidade no financiamen 

to do ensino superior. Além disso, os recursos assim obti

dos serviriam para a concessão de bolsas de estudo, num e~ 

quema que, segundo o Relatório, se tornaria capaz de asse

gurar a permanência dos alunos de curso superior, sobretu-
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do nas carreiras onde houvesse déficits. 

Tal sistema seria introduzido gradualmente e 

para sua viabilização os alunos seriam considerados em 

três categorias, conforme o nível de renda familiar. O me

canismo deveria permitir que os recursos provenientes de 

entidades oficiais, privadas e dos alunos de renda mais aI 

ta financiassem a gratuidade dos cursos para os alunos de 

renda mais baixa. 

O Relatório recomendou ainda aprovaçao de su

gestões quanto à cooperação de empresas, formuladas atra

vés da Confederação Nacional da Indústria. Propôs, também, 

urna série de medidas em termos de incentivos fiscais, vi

sando estimular as indústrias a transferir para a universi 

dade a criação de k»ow-how através de pesquisas tecnológi

cas. 

O grupo de trabalho apresentou, ainda, dois an 

teprojetos de decretos referentes à matéria financeira: o. 

primeiro excluindo do plano de contenção as dotações orça

mentárias do MEC e o outro dispondo sobre a assistência fi 

nanceira da União aos Estados, Distrito Federal e Municíp! 

os. Foram propostos igualmente quatro anteprojetos de leis 

especiais com o mesmo fim: ampliação de recursos financei

ros para a educação. Foram eles: criação do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação; instituição de incentivos 

fiscais para o desenvolvimento da educação; instituição de 

um adicional sobre o imposto de renda a ser utilizado no 

financiamento de ~esquisas relevantes para a tecnologia na 

cional, modificação da destinação do Fundo Esoecial da lo

teria esportiva. 

Visto o Relatório do grupo de trabalho e suas 

proposições acerca da Reforma Universitária, passamos a sa 

lientar os aspectos relevantes da política educacional ne

le colocados, que vieram a se concretizar na Lei 5.540, de 

28 de novembro de 1968. 

De acordo com as disposições da nova Lei, as 

universidades passariam a ter urna organização com base na 

unidade de patrimônio e administraçã~, estrutura orgânica 

departamental, unidade das funções de ensino e pesquisa,v!_ 



178 

~do, em última análise, ã racionalidade e plena utiliza

ção de recursos humanos e materiais. 

Disposições introduzidas quanto à parte acadê

mica, facultaram a organização de cursos diferentes, para 

atender ou à programação específica da Universidade ou .. 
a 

peculiaridade do mercado de trabalho da região~ AI~m des-

ses, tanto as universidades quanto os estabelecimentos iso 

lados deveriam estender às comunidades as suas atividades 

de ensino e pesquisa, sob forma de cursos ou serviço espe

ciais. Ainda no que toca à parte acadêmica~ previa-se a 

unificação do concurso vestibular, que passaria a abranger 

os conhecimentos comuns ao segundo grau. Numa preocupaçao 

expressa quanto às condições inerentes ao mercado de tiab~ 

lho facultavam-se cursos de duração variada e a organiza

çao de cursos de curta duração destinados a proporcionar 

habilitações intermediárias, após o segundo grau. 

A antiga estrutura universitária cedia aveza 

inovações, das quais uma das peças centrais da reestrutura 

ção foi a extinção da cátedra. Deveriam ser implantados 

progressivamente, segundo os interesses de cada universida 

de, o regime de dedicação exclusiva às atividades de ensi

no e pesquisa. Assegurava-se tamb~m o funcionamento contí

nuo das instituições de ensino superior, entre os períodos 

letivos regulares, por meio de programação especifica para 

isso. 

A administração das universidade passaria a 

contar com a participação das "classes produtoras" entre 

outros "representantes da comunidade", conforme expresso 

em dispositivo da Lei. Outra novidade quanto ao regime ad

ministrativo seria a inclusão da representação estudantil, 

com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados e outras 

comissões das instituições de ensino superior. No entanto, 

a escolha desses representantes ~or seus colegas do corpo 

discente tinha que obedecer a crit~rios, entre os quais se 

incluiria aproveitamento escolar do candidato. 

A Lei incluiu tarnb~m disposições referentes a 

atividades educacionais de extensão, ,que 'proporcionassem 

aos estudantes universitários oportunidades de participar 
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de programas comunitários e outros visando ao processo ge ... 

ral de desenvolvimento. Entre as atividades que 'deveriam 

ser estimuladas pelas instituições universitárias destaca

vam-se: as de educação física e desportos, as de formação 

cívica e os programas culturais e artísticos. 

As prescrições acima sao as que nos proporcio

nam melhor visão do projeto educacional do Estado com rela 

çao ao nível superior. A partir delas é que seriam'concre

tizadas as diretrizes políticas dos planos quanto a um dos 

aspectos mais enfatizados neles: a formação dos : recursos 

humanos de alto nível para a modernização da economia do 

País. 

Resta salientar, ainda, algumas -modificações 

do anteprojeto do Grupo de Trabalho introduzidas no texto 

da lei acerca da ampliação da intervenção do Estado quanto 

à administração das universidades e acerca do controle da 

sua disciplina interna, bem como a inclusão de artigos que 

nao constavam do anteprojeto. 

No anteprojeto, os diretores e vice-diretores 

de unidades universitárias seriam nomeados pelos respecti

vos reitores; enquanto que, nos estabelecimentos isolados, 

sua nomeação caberia ao Ministério da Educação; já no tex~ 

to legal "a nomeação de reitores e vice-reitores, direto

res e vice-diretores das instituições de ensino 'superior 

mantidas pela União será feita pelo Presidente da Repúbli

ca com base em lista de seis nomes". (Art. 16, item IV, pa 

rágrafo 19). 

Incluiu-se no texto legal a disposição que diz 

caber ao reitor "zelar pela'manutenção da ordem e discipli 

na no âmbito de suas atribuições, respondendo por 

ou omissão". (Art. 16, parágrafo 49). 

,abusos 

Novas disposições legais foram igualmente in

troduzidas quanto à obrigatoriedade de freqüência dos pro-

fessores e alunos e do cumprimento dos programas. 

O parágrafo 39 do artigo 29 dispõe sobre o a

fastamento imediato do professor suj~ito a sanções refereg 

te ao não cumprimento do programa ou carga horária. O 59 
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parágrafo do mesmo artigo dispõe sobre a ~rorrogaçao do 

ano letivo por motivo de calamidade pública, guerra exter

na, convulsão interna e outras causas excepcionais. 

Não estavam previstas no anteprojeto do Grupo 

de Trabalho e foram introduzidas na Lei as 

quanto a: 
disposições 

- cursos para atender às atividades especifi

cas da universidade e fazer face à eXigências 

do mercado de trabalho, além dos que corres

pondem àquelas profissões já regulamentadas. 

(Art. 18) 

- extensão à comunidade das atividades de ertsi 

no e resultados de pesquisis .. (Art. 20). 

estimulo às atividades de formação ... . clvlca, 

considerada indispensável à "criação de uma 

consciência de direito e deveres de cidadão

e do profissional". (Art. 40, letra "d"). 

3.2.2. A Reforma do ensino de 19 e 29 Graus 

124 O Grupo de Trabalho encarregado dos estudos 

sobre a reformulação do ensino médio foi criado por decre

to presidencial em 20 de maio de 1970~25 que concedeu o 

pr~zo de sessenta dias a contar da sua instalação, para a 
126 

concl~são dos trabalhos. Seus comoonentes foram indica-

1 ?.4BRAS1 L. M<.YÚ-6:tVrio da Educ.aç.ão e. Cu..Uwta. Re1.a:tô/Úo do GJtupo de. 
TJtaba1..ho paJta a Re.ôOJlma do En.6-tno de. 1 <1 e. 2<1 GJz.a.u.f.,. Re.v..L6:ta 
B~it~a de. E~:tudo~ Pe.dagõg-tc.o~, 56 (123): 130-168, jUl7~e.:t 
1971. 

125Ve.~e.:to n<1 66.600. 

126Con.6u.t.U1am o GJtupo de. TJtaba1..ho: Pe.. Jo~ê. de. VMc.onc.el1o~~ PJte.
~ide.n:te., Va1..rúJt ChagM - R e1.a:toJt , Ade.Jtba1.. JuJtema, C.têU..a de. 
FJtú:tM CapaneJna, EwUde-Ó BtUto da Silva, Ge.Jta.tdo BM:to~ da 
Silva, Gildi6-to Amado, Magda SoaJtCó GtUmaJtãu, N..L6e. PVtu. 
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dos mediante Dortaria do Ministro da Educação, tendo inici 

ado os trabalhos a 15 de junho. A 14 de agosto, ~ortanto 

dentro do prazo,estavan terminadas as suas atividades. 

Os resultados consubstanciaram-se nos antepro

jeto de lei da Reforma do Ensino de 19 e 29 Graus e num Re 

latório de natureza doutrinária e didática onde se ·funda

mentaram as diretrizes adotadas. 

Seguindo o mesmo eS0,uema anterior,passamos ao 

levantamento das idéias representativas da doutrina do Gru 

po de Trabalho quanto à politica educacional brasileira. 

3.2.2.1. Objetivos e Métodos da Educação 

O objetivo geral da nova escola de 19 e 29 

graus definido oelo Gruoo de Trabalho compreende três as

pectos: 

"( ... ) um aspecto individual de 'auto-realiza

ção', um outro individual e social de 'qualifi 

caça0 para o trabalho' e um terceiro, oredomi

nantemente social, de 'pre~aro para o exercici 

d '..:I d' ,,,127 o e uma Cl~Aa anla conSClente . 

A esse propósito educacional geral se subordi

nariam as finalidades especificas referentes à "formação 

da criança e do pré-adolescente (19 grau) e do adolescente 

no 29 grau". Na primeira etapa de primeiro grau,· a forma

ç~o teria em vista "um sentido de sondagem de aotid5es e 

inciação para o trabalho". No entanto, para o aluno de me

ios pobres propunha-se "a iniciação antecipada numa ativi

dade produtiva". 

Considerando fatores de ordem econômica, soci

al e psicológica, ou seja ~artindo da idéia de que "no Br~ 

sil todos devem chegar à idade adulta com algum preparo p~ 

127 
BRASIL. MEC, op.cit.p.136. 
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-ra o trabalho, ou uma o~çao de estudos claramente definida~ 

planejou-se um 29 grau de modo a ~ro?orcionar "uma formação 

específica". Uma das razões alegadas para esse tipo de ens! 

no ~ de que o despreparo para uma atividade produtiva seria: 

"( .•• ) a maior causa de frustações dos candida

tos não admitidos no ensino superior ( ... ) numa 

idade em aue se tornam absorventes as preocupa

çoes com o futuro". 

o raciocínio se completava Dela afirmação, se

gundo a qual: 

"( ... ) quando nao pretendesse engajar-se de uma 

vez no trabalho (o candidato fracassadb. â Uni

versidade) encontraria ( •.. ) apoio financeiro e 

a estabilidade psicológica para as novas tenta-

t
' 11 128 lvas . 

Fundamentando-se em razoes de ordem psico-peda

gógica, o Grupo de Trabalho recomendava, quanto ao 19 grau: 

"( ... ) deve o ensino revestir um acentuado gra

dualismo em sua fundamental unidade, . evoluindo 

da maior para a menor globalização e do mestre 

único para o de amplas áreas de estudo o que re 

pele a adoção brusca de um regime exclusivo de 

d I ' f '1' d ,,129 iscip lnas e pro essores especla lza os . 

No 29 grau a recomendação consistia em: 

." ( ... ) construir o ensino sobre uma base de es

tudos gerais e comuns que se abra num leque de 

tantas habilitações, dentre as suscetíveis de 

desenvolvimento a esse nível, quantas sejam as 

reclamadas pelo mercado de trabalho,,!30 

128BRASIL. MEC, op.cit.p.137-138 
129IBIVEM, p.137. 

130IBIVEM, p.138. 
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3.2.2.2. Estrutura do Ensino de 19 e 29 Graus 

A determinação do Grupo de Trabalho quanto ao 

currIculo previa que ela se constituiria de "uma parte da 

educação geral e outra de formaç~o esoetial". Â . primeira 

caberia a transmiss~o daquilo que, segundo o educador nor

te-americano Hutchins, constitui um acervo comum de idéias 

fundamentais, que devem integrar o estudante na sociedade 

e na cultura do seu tempo. A denominada "formaç~o especial" 

se contituiria em três momentos: o primeiro, seria ~eita a 

"sondagem de aptid6es", no segundo, teria lugar a "inicia

ç~o para o trabalho" e, finalmente, se chegaria ou ã "habi 

litaç~o profissional" ou a um "anrofundamento em determina 

da ordem de estudos gerais", 

Outra inovaç~o que se passou a adotar quanto 

ao ensino de 19 e 29 graus foi a flexibilidade dos currIcu 

los, propondo-se a sua organizaç~o sem a rigidez da seria

ç~o tradicional, admitindo-se a "dependência" para o 19 

grau e a "matrIcula por disciplina", semelhante ao que se 

~az no ensino superior, para o 29 grau. Em conseqüência 

dessa abertura, a duraç~o de cada grau nao deveria mais 

ser fixada por anos, mas sim, por horas. A vantagem dessa 

nova estruturação, para o Grupo de Trabalho, tinha mesmo 

tempo um caráter individual e social ao beneficiar tanto o 

aluno brilhante quanto os mais lentos, que n~o seriam re

provados. 

No sistema de ensino as escolas estariam obri

das a um funcionamento contInuo, com dois perIodos regula

res e um especial, durante o qual se desenvolveriam ativi

dades de recuperaç~o, aperfeiçoamento de professores e cur 

sos supletivos. A instituiç~o da "recuperaç~o", pela qual 

o aluno considerado insuficiente poderia obter aprovaçao 

por meio de atividades propostas pela escola com esse fim, 

é uma das medidas que visam evitar a repetência e o "con

gestionamento" do sistema. 

Consideramos igualmente digna a nota a relevân 

cia dada à Orientação Educacional, no Relatório, que a 
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considera corno um "mecanismo auxiliar da tarefa educativa~ 

devendo ser desempenhado pelos comnonentes do aparelho es

colar, como um todo. 

Alargando a idéia incial de 'cooperação com os 

professores e a familiar, a orientação Educacional compre

enderia obrigatoriamente a orientação vocacional, tornada 

necessária para atender as atividades da sondagem de apti

dões para o trabalho ou iniciacão profissional. 

Os cursos supletivos são também objeto das pr~ 

postas do Grupo de Trabalho. Elesç1everão consistir nao ap~ 

nas no suprimento de uma escolarização como também ser ca

pazes de permitir atu~lização e aperfeiçoamento de conheci 

mentos nos niveis tanto de 19 como de 29 grau. 

Propõe-se para o supletivo novos meios nao con 

vencionais de ensino e de verificação dos conhecimentos,s~ 

gundo a concepção que sendo ele uma "solução de massa", co 

mo tal deve ser tratado. 

O Relatório propoe ainda medidas visando a a

tender à complementação da escolaridade em cursos de"apre!!. 

dizagem" ou "qualificação" (profissional) tipo SENAI, SE

NAC, entre as quais: 

"( ... ) equivalência dos estudos neles ministra 

dos com a escolaridade regular; e o não condi

cionamento de sua manutenção a 'empresas'. e, 

d -,... d t' . ,,,131 entre estas, as comerClalS e ln us rlalS • 

O objetivo dessas medidas era a ampliação dos 

cursos de aprendizagem, não os restringindo apenas àquelas 

agências que tradicionalmente o ofereciam. 

O Grupo de Trabalho deu .: especial relevo ao p~ 

pel da formação de professores e especialistas que deveri

am atuar no ensino de 19 e 29 graus. No Relatório, falava

se do problema da má remuneração do professorado o que tor 

naria a profissão cada vez mais fluida. Reclamava-se um re 

gime juridico de trabalho e de remuneração compativel com 

131 
. BRASIL. MEC, op.cLt.p.154. 
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o exerclcio do magist~ri?, que conferisse ~tatu~ a uma car 

reira clar~mente delineada. 

Propunha-se tanto para os professores como para 

os especialistas diferentes niveis de formação, de acor

do com as situações de cada grau e as diferenças regionais 

do pais: graduação com duração curta ou plena e pós-gradu~ 

ção. No primeiro caso, est.iriam sobretudo os diretores e . su

~ervisores e, no segundo caso, principalmente os planejad~ 

res. 

Para facilitar a formação desses professores e 

especialistas o Grupo de Trabalho pretendia 

lI estimular o surgimento, 'nas comunidades meno 

res', de pequenas escolas superiores que se 

constituam centros verdadeiros de atração e ir 

radiação cultural. Por isso ( ... ) não se cogi

tou de uma Faculdade somente de Educação, j~ 

que outros esquemas de formação podem e devem 
~ l' 11 132 ser al desenvo vldos • 

3.2.2.3. Educação e Desenvolvimento 

Ao contrário dos demais documentos que temos a 

nalisado, o Relatório do Grupo de Trabalho não.se utiliza 

dos termos técnicos retirados da teoria econômica da educa 

ção; suas considerações são sobretudo, de car~ter pedagó

gico. Faz-se presente, no entanto, a preocupaçao com a ra

cionalização da estrutura do ensino, enquanto se admite a 

influência de fatores de ordem sócio-econômica no direcio-

namento da reforma do ensino, considerando o Brasil como 

um pais em pleno desenvolvimento, que teria finalmente de~ 

pertado para os problemas educacionais. A profissionaliza

ção, a nivel do 29 grau, é também a!)resentada como· uma 

II grande urgência nacional ll
, pois 

132 
BRASIL. MEC, op.cLt.p.160. 
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II L ••. } todos num PaIs como o Brasil, devem che 

gar à idade adulta com algum preparo para o tra 

balho ll ~ 33 

A relação entre educação e desenvolvimento é 
assim encarada pelo Grupo de Trabalho, ao constituircer-

tas deficiências do ensino no País, ligadas, em última aná 

lise ao seus problemas: 

"Não adotamos (. •• ) a posição imobilista de an 

tes promover o desenvolvimento para depois ex

pandir e melhorar a Educação. Tal entendiment~ 

por demais cômodo, leva ao sediço circulo vici 

oso em que Educação, por sua ~ez, aparece como 

fator de desenvolvimento. A nossa convicção é 

de que, entre os dois termos, há toda uma dia

lética por força da qual algum .desenvolvimento 

geral sempre corresponde a algum desenvolvimeg 

to educacional, e vice-versa; e esse 'algum's~ 

rá tanto mais melhor quanto mais nos oferece

mos por isso, orientando a realidade e corri-
- . - ,,134 

gindo-lheas dlstorçoes • 

3.2.2.4. Recursos para a Educação 

o Grupo de Trabalho fez constar do anteprojeto 

da Reforma a ampliação dos recursos para o ensino proveni

entes do "salário-educacão", já que a educaçã6 constituci2 

nalmente obrigat6ria passou a corresponder às seis primei

ras séries do ensino de 19 grau e não mais às quatro. A 

contribuição que era devida apenas ~elas empresas particu

lares passou também a ser cobrada de todas as emoresas e 

133IBIVEM, p.131 

134BRASI L. MEC. op.cLt.p.131. 
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demais entidades públicas ou privadas vinculadas à Previ
dência Social. 

medida: 

-O Grupo de Trabalho assim explica o porque da 

"Em sua grande, maioria as empresas públicas 

constituem hoje animadora realidade. Com agre~ 

sividade crescente, que s6 ~ de louvar, tais 

empresas disDutam com suas congeneres os melho 

res profissionais egressos das escolas, mas 

não contribuem em quase nada para sua forma-
- 135 1"0 ~ çao. ~ justo, assim, que tambem sobre elas 

incida a obrigatoriedade de pagamento do salá

rio-educação; tanto mais quando não se ignora 

que o seu orça~ento conjunto já supera com lar 

d ,- "136 gueza o orçamento a Unlao . 

Duas outras f6rmulas indiretas, sugeridas para 

se ampliaremos recursos educacionais, foram osestimulos 
~ 

propostos as empresas que mantiverem cursos de aprendiza-

gem ou de qualificação e a manutenção de creches,escolas 

maternais e jardins-de-infância nróximas aos locais de tra 

balho. 

O Relatório revela ainda o artifício utilizado 

pelos legisladores ao incluir no texto constitucional a pa 

lavra "primário" relativa ao período de escolaridade "gra

tuita e obrigatória: 

"Sabe-se que, na redação inicial, o texto que 

veio a constituir esse dispositivo da Carta 

Magna não incluía a palavra 'primário' e ela, 

ao surgir, teve o objetivo de se evitar que 

se impusesse ao erário o ônus de uma gratuida-

135Sob~e a panticipa~ão no 6inan~lento da edu~a~ão da~ que dela 
~ãa beneM.~-UVúM, v~: MaMa, L. P~ cU: aLU. S2.ntMe da~ de
bate~ do t0na VIII. In: INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SO
CIAIS. A edu~a~ãa que no~ ~onvém. Fô~ ~eatiz. em out./dez. 
1968. Rio de Janeino, APEe, 1969.p.137. 

136BRASIL. MEC. op.~.p.162. 
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de de oito anos. Destarde a expressão 'dos sete 

aos quatorze anos' não significa necessariamen

te duração de escolaridade, mas apenas uma fai

xa etária dentro da qual o ensino 'primário' se 

rá obrigatório ... e gratuito nos estabelecimen

tos oficiais"!37 

o Grupo de Tra~alho fixou assim a obrigatorieda 

de do ensino de la. à 6a. série, a ser cumprida no período 

dos sete aos quatroze anos, entendendo que não era possíve~ 

ainda, a extensão da escolaridade obrigatória a todo o 19 

grau. 

Quanto ao problema da gratuidade, ficou resolvi 

do que seria garantida da la. à 6a. séries nos estabeleci

mentos do Estado e sob as formas de bolsas nos estabel~ci

mentos particulares. A partir da 7a. série, o ensino de 19 

grau deveria ser pago em qualquer escola, resguardando-se o 

direito à gratuidade para alunos que pudessem provar "insu

fici~ncias de recursos" e que não tivessem sido reprovados 

mais uma vez. No ensino de 29 grau essa gratuidade .deveria 

ser progressivamente substituída nela concessão de 

de estudo sujeitas à restituição. 

bolsas 

O Grupo de Trabalho propôs também a prestação 

de assist~ncia social aos estudantes que, além dos serviços 

de auxílio para alimentação, vestuário, material escolar, 

transporte, tratamento de saúde, poderia incluir acompanha

mento psicológico e manutenção de ag~ncias de emprego. 

A participação da União no financiamento do 19 

e 29 graus seria feita através do FNDE, mediante os condici 

cionamentos inerentes ao mecanismo financeiro deste, segun

do o qual os auxílios seriam prestados, desde que se elabo

rassem planos e projetos de acordo com o planejamento nacio 

nal de educação. 

Quanto a esses condicionamentos ?ara a conces

sao de auxílio financeiro da União, o Relatório faz uma res 

salva, ao apontar as disposições que deixam bem clara a 

137BRASTL . MEC, op.cit.165. 



idéia de caracterizar a Educação com um grande Projeto Naci 

onal, que isso não significa descambar para a centralizaçã~ 

Contudo, na nova política educacional, o que se 

observa é que a centralização vai ter continuidade, ao se 

sujeitarem todos os planos regionais e locais à . "consonân

cia com o planejamento nacional". 

Com isso, não queremos afirmar que nao poderia 

haver realmente uma descentralização dos sistema educacio

nais estaduais em termos de programas, currículos e nos as

pectos administrativos e legais com referência ao magisté

rio, por exemplo. Só que é urna descentralização apenas con

sentida, dentro dos limites traçados por um -. planejamento 

que realmente ~ixa a essência da política educacional a co

mecar dos fins a que deve servir até os meios para alcançá-

1 
~"138 

os . 

Os preceitos instituídos pela Lei de Reforma do 

19 e 29 graus estão em estreita consonância com o que dis

poe a Constituição de 1969 139 sobre a educação brasileira. 

Foi essa, aliás, a Consituição que consagrou mais esforço 

aos aspectos referentes à política educacional, descendo a 

pormenores que até então eram objeto apenas da legislação 

específica. Na atual Constituição a educação é objeto de 

três artigos do tit~lo IV: "Da familia, da Educação e da 

Cultura", que, por serem a máxima diretriz da política edu

cacional, transcrevemos aqui nos seus aspectos ~rinci?ais: 

da 

de 

no 

"Art. 176 A educação, inspirada . ... - no prlnclplo 

unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidarida-

humana, é direito de todos e dever do Estado e será dada 

lar e na escola. 

( ... ) 
Parágrafo 29: respeitadas as disposições legai~ 

138Q.Ua.nto a. -ú'-60, ba..ó,ta. ~a. v-ú'ão da. dou.:tJúna. que. .Üt~oJtma. 0.6 ptano-6 
-6e.:toJt.i..a..i.6 de. e.duc.a.ç.a.o, .tJta.ta.do-6 no pJte.b e.nte. c.a.pitui.o. 

139BRAS1 L. COn.6:tWúç.ã.o da. Re.púbUc.a. Fe.deJta.tiva., ,t.}'tomulga.da. em 11 
de. outubJto de. 1969. 
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o ensino é livre à iniciativa particular, a qual merecerá o 

amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive 

mediante bolsas de estudos: 

p .. .ç 3t"'1 _ aragraJ.os T: ( ... ) 
II - o ensino primário é obrigatório para todos 

dos sete aos quatorze anos e gratuito nos estabelecimentos 

oficiaisi 

III - o ensino público será igualmente gratuito 

para quantos, no nive1 médio e superior, demonstrarem efet! 

vo aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de re~ 

cursos. 

IV - o Poder Público substituirá gradativamente 

o regime de gratuidade no ensino médio e superior pelo sis

tema de concessão de bolsas de estudo, mediante restituiçã~ 

que a lei regulará. 

Art. 177 - Os Estados e o Distrito Federal org~ 

nizarão o seu sistema de ensino, e a União os dos Territóri 

os, assim como o sistema federal, que terá caráter supleti

vo e se estenderá a todo pais nos estritos limites das de fi 

ciências locais. 

Parágrafo 29 - Cada sistema de ensino terá,obr! 

gatoriamente, serviços de assistência educacional, que ass~ 

gurem aos alunos necessitados condições de eficiência esco

lar. 

Art. 178 - As empresas ( .•. ) sao obrigadas a 

manter o ensino primário gratuito de seus empregados e o en 

sino aos filhos destes, entre os sete e os quatorze anos,ou 

a concorrer para aquele fim, mediante a contribuição do sa

lário-educação. 

Parágrafo Único - As empresas comerciais e in

dustriais são ainda obrigadas a assegurar, em cooperaçao, 

condições de aprendizagem dos seus trabalhadores menores e 

promover o preparo de seu pessoal qualificado". 

Achamos oportuno, transcrever algumas das dispQ 
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siç6es da Lei 5.692 que contªm exatamente aqueles aspectos 

relevantes em relação ao projeto educacional, no nIvelem 

que o estamos tratando aqui. 

Na nova estrutura dada ao ensino de 19 e 29 

graus, previa-se a reunião de pequenos estabelecimentos em 

unidades mais amplas ou então a intercomolementariedade dos: 

estabelecimentos para formar modalidades diferentes de es

tudos. Isto j& fora sugerido por J. R. Moreira em seu "PIa 

no de Educação para a Democracia". 

Outras disposições, também referente à orienta 

ção do currículo escolar para a profissionalização e aten-

dimento ao mercado de trabalho, e que foram objeto de 

gestões de Moreira, referem-se à sondagem de aptidões 

iniciação para o trabalho, no ensino de primeiro grau, 

su-

e 
~ 

a 

fixação de currículos profissionalizantes, de acordo com 

levantamentos períodicos do mercado e a instituição da ori 

entação educacional evocacional. 

As múltiplas sugestões, tendo em vista o sanea 

mento do problema das reprovações em massa, encontrarão re~ 

sonância na disposição quanto à forma de avaliação do aprQ 

veitamento. Esta passar& a ser antes qualitativa que quan

titativa e aos alunos com aproveitamento insuficiente será 

dada nova oportuniddde mediante os cursos de "recuperação~ 

obrigatórios nos estabelecimentos de ensino. 
L ! 

A Lei estabelece dis90sições referentes ao en-

sino de adultos, abrangendo com a denominação de ensino su 

pletivo a iniciação em leitura, escrita e cálculo, a form~ 

ção profissional além do estudo intensivo de disciplinas 

do ensino regular. Esse ensino dever& ser ministrado tanto 

em classes comuns, como por meio de tecnologias educacion~ 

is modernas: rádio, cinema, televisão ou corresoodência. 

Na questão do financiamento da educação, a Lei 

coloca expressamente a quem cabe a competência de promover 

e incentivar o ensino, como os recursos para promovê-lo: a 

União, os Estados, os Territórios, os ~unicípios, as empr~ 

sas, a família e a comunidade em ger~l, são estes os res-
. 

ponsáveis. Quanto ~ concessão de auxílio financ~iro por 
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parte da União, as normas prescritas evidenciam a sujeição 

da política educacional à política global do Estado, ou se

ja, a centralização negada pelo Grupo de Trabalho: 

"O planejamento setorial da educação deverá a

tender às diretrizes e normas do plano geral do 
~ 

governo, de modo a que a programaçao a cargo da 

direção superior do Minist~rio da Educação e 

Cultura se integre harmonicamente nesse plano 

geral" . 

(. .. ) 
"A concessão de auxílio federal aos sistemas es 

taduais de ensino ( .•. ) visarão a corrigir as 

diferenças regionais de desenvolvimento sócio-e 

conômico, tendo em vista renda peJt c.apLta e pop~ 

lação a ser escolarizada, o respectivo estatuto 

do magist~rio, bem como a remuneraçao condigna 

e pontual dos professores e o progresso quanti

tativo e qualitativo dos serviços e ensino veri 

f , d b'-' t' ,,140 lca o no lenlO an erlor • 

Antes de passar ao confronto das diretrizes da 

política educacional do Estado, propostas pelos planos e 

institucionalizadas nas duas Reformas, é preciso falar de 

outras inovações na área educacional que foram igualmente 

instituídas a partir de 1964, pelas autoridades governamen

tais. 

14 O Uú 5.692, de. 11 de. ago.6to de. 1971, alá. 53, paJtâgJta6oün.i.c.o e. aJtt. 
54, panãg~a6o lQ. 



193 

3.3. Outras medidas da politica educaCional 

após 1964 

Além das reformas educacionais de 1968 e 1971,a 

educação brasileira foi alvo de uma longa série de outras 

medidas que completam assim o quadro de sua poli tica a par

tir de 1964. No tipo de abordagem que estamos fazendo, nao 

nos interessa um exame minucioso dos êxitos ou limites des

se elenco de leis, decretos, pareceres etc, que formam o 

projeto educacional do Estado; preocupamo-nos com as idéias 

centrais que são veiculadas por eles. Através delas, acredi 

tamos poder perceber a coerência (ou não) das politicas de 

educação, principalmente em relação ao que foi proposto nos 

planos e,. além disso, permitir (ou não) a ligação do proje

to do IP~S com o que se instituiu no Pais em matéria de edu 

cação, num espaço de pouco mais de uma década. A ordem de 

abordagem dos assuntos não implica nenhuma gradação valora

tiva, hierárquica ou conceitual. Não vamos seguir também a 

ordem cronológica, embora seja o que mais se aproxime do 

nosso esquema. Se algum dos assuntos apresenta tratamento 

mais alongado, isso se deve apenas aos dados obtidos mais a 

bundantes em algum que em outros aspectos. Utilizamos tanto 

os textos da legislação, como outras publicações oficiais 

ou oficiosas dentr~ os quais iremos retirar os traços rele

vantes da politica educacional atual. 

3.3.1. Medidas relativas ao Ensino Superior 

Após a Lei 5.540 da Reforma Universitária,novos 

textos legais foram completando o arcabouço institucional 

do Ensino Superior. 

Algumas dessas disposições mostram que o proble 

ma do Ensino Superior seria oeriodicamente suscitado e bus

cadas soluções a cada nova faceta por ele assumida. O que 
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se deve ressaltar, porém, é que o mesmo embasamento doutri

nário continua subjacente nas diretrizes que completam a Re 

forma Universitária. 

Em fevereiro de 1969,novo Decreto-lei estabelecia 

normas complementares ã Lei da Reforma Universitâria no to

cante ao condicionamento da expansão do ensino superior ao 

mercado de trabalho, ã instituição do ciclo básico comum 

aos cursos profissionais de graduação, ao jubilamento de a

lunos e ã sujeição do Conselho Federal de Educação, nos as

suntos referentes ao funcionamento do ensino superior, ã a~ 
toridade do Ministro da Educação. Os objetivos declarados 

para a instituição do ciclo básico foram a recuperação de 

insuficiências evidenciadas pelo concurso vestibular, a ori 

entação para escolha da carreira e a realização de estudos 

básicos para os ciclos ulteriores. O jubilamento constituía 

no desligamento e impedimento do aluno de se matricular nas 

instituições oficiais de ensino superior, caso não concluís 

se o curso completo de graduação dentro dos limites do pra

zo fixado para tal ocorrência. A competência e autonomia do 

antes todo-poderoso Conselho Federal de Educação foi golpe~ 

ada pelo artigo 14 desse Decreto-lei, sujeitando os seus 

pronunciamentos à homologação do Ministro, a quem passaria 

caber também a designação de reitor ou diretor p~o tempo~e 

das instituições de ensino superior. 

Novas disposições quanto à expansão do ensino 

suoerior foram baixadas pelo Decreto-lei n9 574, de 8 de ma 

io de 1969. Por elas, ficava vedada às instituições a redu

ção das vagas iniciais, colocadas para preenchimento atra

vés do concurso vestibular. Faria parte ainda dessa políti

ca de manutenção de vagas a redistribuição daquelas nao pre 

enchidas, por outros cursos ou áreas e o condicionamento da 

ajuda do Estado às instituicões não-federais ao seu progra-
. d ~ I' 141 ma de 1ncremento e matr1cu a. 

Em julho de 1971~42 foi estabelecido o crité-

141 BRASIL . Vee~eto-Lel ng 574, de 8 de maio de 1969, ~ág~aóo~ 1 e 
2, ante 1q e ante 3g. 

142BRASIL . Ve~eto nq 68.908, de 13 de jUlho de 1971 •. 
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rio do vestibular classificatôrio, acaba,ndo ..... ·se assim com o 

problema criado pelos chamados "excedentes": seriam aprove! 

tados todos os candidatos até o limite de vagas fixadas, e~ 

cluindo-se o candidato com resultado nulo em qualquer das 

provas. Outra disposição legal relativa ao concur$o vestib~ 

lar foi a que estabelecia o aproveitamento do certificado 

de curso profissionalizante ~ara a classificação no vestibu 

lar. Os portadores de tais certificados passariam a ter a

crescidos ao total de pontos obtidos no exame vestibular 10% 

ou 3%, conforme as horas de formação especial constante ne

les. Tal disposição foi no entanto suspensa, não chegando a 

vigorar. 

Por trás das medidas que completam a reforma u

niversitária, podemos perceber uma c~ntralização cada vez 

maior dos assuntos educacionais por parte do aparelho do Es 

tado. Outra não é a intensão de medidas cerceadoras da auto 

nomia do CFE e do controle da expansao do ensino superior.' 

Por outro lado, a instituição do ciclo básico, do jubilame~ 

to e do vestibular classificatório são medidas que evidenc! 

am claramente o poder coercitivo procurando deter os possí

veis descontentes da massa estudantil. 

3.3.2. Medidas relativas ~ Educação ~oral e 

Cívica 

Antes de mencionarmos as nrincipais 'dis:ç>osições 

legais no tocante ao ensino da disciplina Educação ~10ral e 

Cívica, faremos um breve histórico de sua reimplantação, a 

d ~. ~ 1964 143 gora em to os os n1ve1S, apos .• 

143Utitizamo~ o~ dado~ eOn6tanteA da p~btieaçao~ FERRÀZ,E~th~ de 
FigueúLedo. A eduea ão mottal. e c.1vJ.c_a,~ua implantação e ~u.M 
p~peetiv~;con ~en~a p~~nun~ a na_ ~eo ,a _up~o~ --ae 
Gu~~. Sao Paulo, ~~oeiaçao de Edueaçao C~tao de Sao Pau
lo. (Coleção AEC, Cadenno 5). 
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A Educação ~10ral e Civica j á se achava pres~cr!:. 

ta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961), 

destinada ao ensino do grau médio. Sendo considerada como 

"prática educativa" pelo Conselho Federal de Educação, ela 

foi incluída no currículo médio sob a forma da disciplina 

te6rica "Organização Social e política Brasileira"!44 

Segundo o relato da Conselheira e depois Secre

tária de Educação, Professora Esther de Figueiredo Ferraz, 

diversas vezes foram,solicitadas ao CFE sugestões de ,medi

das para o aprimoramento da Educação Moral e Cívica, no de

correr de 1964. Aos pronunciamentos do CFE sobre a matéria, 

seguiram-se outras medidas como seminários e simp6sios de 

Educação Moral e Cívica. promovidos pelo MEC. 

Em sua conferência na ESG, a autora afirma que: "A 

partir de fins de 1965, o tema da Educação Horal e Cívica 

passou a ser encarado de maneira muito especial, sob o pri~ 

d ' 1 "145 C't f' d t ma e segurança naClona • 1 a, re erln o-se a es a no-

va concepção da disciplina, a Exposição de Motivos n9 180, 

do Ministro da Guerra General Costa e Silva ao Presidente 

da República Humberto de Alencar Castello Branco, em 10 de 

dezembro de 1965, analisando dispositivos da Lei de Diretri 

zes e Bases e sugerindo sua revisão para o revigoramento da 

Educação Moral e Cívica. 

O documento oficial em questão assim se expres

sou, acerca da importância da educação moral e cívica. 

IINa estruturação do sistema de defesa democráti 

ca, porém, o revigoramento da educação moral e 

cívica se identifica corno fator principal, por 

por esta razão, faz-se mister atribuir-lhe a 

mais alta prioridade no conjunto de providênci

as indispensáveis ao fortalecimento das liberda 
.. , ,,146 

des democratlcas .•• 

144TBTVEM, p.12 
14?IBIVEM, 1'.19 
146CLtado em" FERRAZ, op.cit.p.19, 
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A partir dessa Exposição de Motivos foi elabora 

do um anteprojeto tratando do ensino da Educação Moral e cí 

vica, por um Grupo de Trabalho da Associação dos Diplomados 

da Escola Superior de Guerra (ADESG). Esse anteprojeto foi 

enviado, pelo Ministro da Educação Tarso Dutra, ao exame do 

CFE. Esse 6rgâo do MEC prop8s numerosas alterações ao ante

projeto, algumas àas quais foram incorporadas ao texto do 

decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de 1969, que tornou a 

Educação Moral e Cívica disciplina obrigat6ria em todos os 

graus de ensino. 

Entre as finalidades ou "bases filos6ficas" da 

nova disciplina constantes do art. 29, as mais renresentati 

vas sao: 

"( ... ) a) a defesa ao princípio democrático, a

través da preservação do espírito re

ligioso, da dignidade da pessoa huma

na e do amor à liberdade com respons~ 

bilidade, sob inspiração de Deus; 

b) a preservação, o fortalecimento e a 

projeção dos valores espirituais e é

ticos da nacionalidade; 

c) o culto à Pátria, aos seus símbolos, 

tradições, instruções, e aos grandes 

vultos de sua hist6ria; 

d) o preparo do cidadão para o exercício 

das atividades cívicas com fundamento 

na moral, no patriotismo e na açao 

construtiva, visando ao bem comum; 

c) o culto da obediência à Lei, da fide

lidade ao trabalho e da integração na 

comunidade ll !47 

Estes e outros semelhantes deveriam ser os fun

damentos de um amplo movimento dentro do sistema de ensino 

147BRASIL . Vee.Lei nq 869, de 12/09/69, tit.II, ~.2q. 
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do País erivolvendo mestres e alunos em atividades visando"o 

aprimoramento cívico do educando". Através do sistema esco

lar, propunham-se meios práticos de atuacão da Educação Mo

ral e Cívica tais como: 

"desenvolvimento de hábitos democráticos, movi

mentos de juventude, estudo de problemas bras i-

leiros, atos cívicos, promocões extra-classe 
. t - d . "14~ • orlen açao os pals. 

e 

Além disso, torna-se obrigatória no ensino 
~ 

me-

dio a disciplina "Organização Social e política Brasileira" 

e no nível superior, inclusive nos cursos de pós-graduação, 

a Educação Moral e Cívica sob a forma de "estudo de proble

mas brasileiros". Quanto a esta última, seria ministrada cQ 

mo complemento de curso e "sem prejuízo de outras ativida-

d 1 . . d b' t' ,,149 es cu turalS Vlsan o o mesmo o Je lVO. 

O mesmo texto legal criou a Comissão .Nacional 

de Horal e Civismo, a quem caberia a implantação e manuten

ção da doutrina de Educação Moral e Cívica, devendo para is 

so articular-se "com as autoridades civis e militares de to 

dos os níveis de governo". Entre as amplas atribuições des

sa comissão, que iam da colaboração com o CFE na elaboração 

dos nrogramas, até a aprovaçao de livros didáticos da maté

ria, destaca-se a de motivação dos meios de comunicação so

cial para as atividades relacionadas com moral e civismo. 

O Art. 10, letra f, descreve tal incumbência: 

"influenciar e convocar a cooperação, para ser

vir aos objetivos da educação moral e cívicas, 

das instituições e dos órgãos formadores da o

pinião pública e de difusão cultural, inclusive 

jornais, revistas, editoras, teatros, cinemas, 

estações de rádio e de televisão; das entidades 

esportivas e de recreação, das entidades de 

classes e dos órgãos profissionais, e das empr~ 

148 149IBIVEM, ibidem. 
IBIVEM, aJt:t.59 e. 69, ltupe.c.Uvame.nte.. 
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sas gr&ficas e de publicidade"!SQ 

o Decreto-Lei previa a formação dos professores 

da área até ao nível de mestrado. 

A regulamentaç~o do ensino de Educaç~o Moral e 

Cívica foi determinada quando já se havia passado mais de 

um ano da legislaç~o que a tornou obrigatória nos diversos 

níveis. Até ent~o as escolas vinham seguindo as prescrições 

da COmiss~o Nacional de Moral e Civismo, sobre "Currículos" 

e "Programas Básicos". Neste segundo texto legal sobre a ma 

téria 151 definiram-se, no art. 29 do título 11, as finalida 

des dela no currículo escolar: 

"t·instituída em todos os sistemas de ensino,~m 

caráter obrigatório, como disciplima, e também 

como prática educativa, a Educaç~o Moral e Cívi 

ca, visando à formação do caráter do brasileiro 

e ao seu ?reparo para o perfeito exercício da 

cidadania democrática, como fortalecimento dos 

valores morais da nacionalidade". 

Ampliou-se o sentido da Educação Moral e Cívic~ 

tratada ent~o como disciplina e prática educativa, recomen

dando-se também sua adequação a todos os ramos e graus de 

escolarização. Passava assim a abranger os conteúdos de ou

tras áreas e envolver a escola como um todo: 
i 

"( ... ) a Educaç~o Horal e Cívica deverá consti

tuir preocupaç~o geral da escola, merecendo o 

cuidado dos professores em geral e especialmen

te daqueles cujas áreas de ensino tenham com 

ela conex~o como: religi~o, filosofia,portuquês 

e literatura, geografia, música, educaç~o físi

ca e desportos, artes olásticas,artes industri

ais, tea~ro escolar, r~creaç~o e jornalismo u !52 

150BRASIL. Vee.-t~[ ng 869, 12/09/69, tlt.III, ~. 10. 
151 . 
152BRAS1L. Veeneto ng 68.065, de 14/01/71. 

BRASIL. Veeneto ng 68.065,de 14/1/71,'tlt.II,aJLt.79,tetM.. d. 
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o rreslTO decreto regularrenta "toda a estrutura, atribuicõ .-
es e funcionamento do órgão mâximo encarregado da implanta

ção e vigilância do ensino de educação moral e civica: a Co 

missão Nacional de Moral e Civismo. 

Suas atribuições, então ampliadas, apresentaram 

algumas inovações: 

"( ... ) c) fixar medidas especificas no referen

te à Educação ~,10ral e Civica extra-es 

colari 

d) estimular a realização de solenidade 

cívicas ou nromovê-Ias, sempre que ne 

cessárioi 

i) articular-se com as autoridades ~res
ponsáveis pela censura no âmbito fede 

ral e estadual, tendo em vista a in

fluência da educação assistemática so 

bre a formação moral e ci vica; ( ... )" 153 

o caráter complexo, para nao dizer controverti

do, da instituição do ensino de moral e civica, em todos os 

graus do sistema educacional, foi percebido pela represen

tante do CFE nas considerações sobre as perspectivas da sua 

aplicação: 

"( ••• ) há um~ comnlicada estratégia a desenvol

ver no sentido da implantação e do aprimoramen

to do ensino da Educação Moral e Cívica, estra 

tégia que deverá incidir não apenas 'sobre a re

ferida matéria em seu duplo sentido de discipl! 

na e de prática educativa, mas sobre toda a es

trutura curricular da escola, sobre a escola na 

totalidade de seus elementos compenentes e, afi 

nal, sobre a precária (sic) comunidade em seu 

conjunto. Pois tudo educa ou deseduca, todos 

153TBIVEM, TItulo rII, Mt. 10. 

IIILlOTECI 
,.ACAO GE1lIJ.o v~ 
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contribuem 9ara for~ar ou deformar em termos de 

moral e civismo. 

( ••• ) A tarefa que temos pela frente não é poi~ 
de forma alguma simples ou fácil. Nem por isso 

se nos deve apresentar como inviável ou desani-
154 

madora" • 

Contudo, para a autora, a educação moral e cívi 

ca é importantíssima, não só corno um meio educativo, 

também possui urna função psico-social: 

como 

"Um País é tanto mais poderoso e responsável 

quanto mais rápida e satisfatoriamente possa ser 

mobilizado em termos de certos objetivos próxi

mos ou remotos. E só através da Educação Moral 

e Cívica ( ... ) se poderá, a qualquer tempo, de 

guerra ou de paz, levar a efeito essa mobiliza-
_ 11 155 

çao • 

Esta concepção expressa claramente o caráter 00 

lítico da inclusão obrigatória de uma disciplina corno esta, 

no sistema educacional do país. 

3.3.3. Medidas relativas ã Educação Física 

No tocante e este assunto, utilizamos aqui um 

1 t d 1'""C b 1 ~. d d -.L: ~. 1 5 6 re a o o ~~ so re a sua no ltlca e e ucaçao I1Slca, a 

lém da legislação pertinente. 

A medida inicial visando a ampliacão da orática - . 
da educação física, dentro do sistema educacional,fói aalt~ 

1:8.ção do artigo 22 da LDB, pelo decreto-lei n9 705, de 25 de 

julho de 1969. Tornava-se, desde ~ntão, obrigatória "em to-

154FERPAZ, oP.cit.p.30 

155IBIVEM, p.30-31. 
156BRASIL MEC. EduQa~ão 1~iQa. 

~ão'e Qultuna (1975/1979). 
In: -. rI Plano -6 e;toJti..a..t de eduQa 
Bn~llia~ 7975. capo 3, p. 25-26. 
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dos os niveis e ramos de escolarização., com 

esportiva no ensino superior". 

predominância 

A lei da Reforma Universitária incluiu também 

disposição relativa a essa matéria, quando tratou da exten

sao das atividades acadêmicas. Nas normas complementares à 

Lei n9 5.540, baixadas pelo Decreto-lei n9 464, de 11 de fe 

vereiro de 1969 a alinea c do art. 40, determinava quanto 

às universidades: 

"( ... ) estimularão as atividades de educação fi 

sica e desportos, mantendo, para o cumnrimento 

desta norma, orientação adequada e instalações 

especiais"; 

Antes da regulamentação do discosto no decreto

lei da obrigatoriedade, o ~1EC procedeu o levantamento sobre 

a situação da área de educação física, corporificado no do

cumento "DiaQn6stico da educação física e dos eSDortes no 

B '1,,157 " 
raSl • 

Esse traball:o do .MEC constatou "um "crescimento 

de importância do setor da Educação Física/Desportos, entre 

1964 e 1970", além de localizar "uma estrutura de valores 

sociais predisposta, a um desenvolvimento acelerado e de al 

ta significação". Chegou-se também à conclusão de que é ain 

da insatisfat6ria a integração das atividades físicas, como 

meio educacional. 

Estimou-se ainda a importância relativa das ati 

vidades físicas no universo social brasileiro, constatando

se, no Plano Setorial, a posição de inferioridade do BrasiL 

em comparação com outros países com grande desenvolvimento 

s6cio-econômico semelhante. 

As ?rovidências relativas à prática da educação 

Física pelo sistema educacional, foram determinadas pelo De 

creto n9 69.450, de 19 de novembro de 1971. O art. 19 do re 

ferido texto legal, referia-se à educação física como "um 

157 
IBIVEM, nota ant~o~, p,25. 
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dos fatores básicos para a conquista das finalidades da ed~ 

cação nacional". Também aí foram definidos os seus objeti

vos segundo os níveis de ensino, entre os quais destacamos: 

No primário: 

"( ... ) a consolidação de hábitos higi 

ênicos, o desenvolvimento cor~oral e 

mental harmônico, melhoraria da apti

dão física, o despertar do espírito 

comunitário e da criatividade, do sen 

1 ~. ( ) " so mora e C1V1CO ••• 

No ensino médio: 

"( ... ) aprimoramento e aproveitamento 

integrado de todas as potencialidades 

físicas, morais e psíquicas do indivi 

duo ( ... ) uma perfeita sociabilidade, 

a conservação da saúde, o fortaleci~ 

mento da vontade, a aquisição de no

vas habilidades, o estímulo às tendê~ 

cias de liderança e implantação de há 

bitos sadios" . 

.,. ,! 

No nlvel superior: 

"( ... ) em prosseguimento a iniciada 

nos graus precedentes ( •.. ) manuten

çao e aprimoramento da aptidão física 

( ... ) conservação da saúde, ( ... ) in

tegração do estudante no 'campus' uni 

versitário, ( ... ) consolidação do se~ 

timento comunitário e de nacionaliza-

cão" . . 
A partir de 1971, a educação física escolar se

ra pois incrementada não apenas a partir de regulamentação 

legal corno também de outras medidas concretas: aprovação de 

currículos para formação de docentes, criação de escolas ou 
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cursos especializados e fornec~mento de recursos financei 
158 

ros para instalação e aquis~ção de material adequado. 

Impulsionada a educação física escolar, o !-1EC 

tratou de proceder à elaboração de uma política nacional p~ 

ra o setor, ampliando assim o campo de atuação comparecendo 

além da educação física, o desporto de massa e o des90rtode 

alto nível~59 

A política do setor visava dois objetivos prin

cipais: a atuação da educação física como atividade formati 

va na escola, e a adequação de sua prática, no contexto da 

sociedade brasileira, ao nível do desenvolvimento sócio-eco 

nômico alcançado pelo país. 

3.3.4. Hedidas relativas a alfabetização: o 

MOBRAL 

Embora já se encontre literatura considerávelso 

bre o programa de alfabetização conhecido pela sigla MOBRAL, 

por não se tratar aqui de estudo exaustivo do tema, senao 

de uma caracterização da política educacional em suas prin

cipais medidas e áreas de atuação, utilizamos apenas uma p~ 

blicação oficial do MEC que atende aos fins propostos!60 

O problema do analfabetismo após 1964 constitu

iu-se em preocupacão das autoridades qovernamentais, ao se - - ~ -
constatarem as "repercussões negativas que suas elevadíss:inas 

taxas tinham sobre o sistema econômico social. Fazia narte 

do esforço para o desenvolvimento a insistência com que se 

158 pJtove.YÚe.nte.,6 pJtinc.ipa1me.nte. da Jte.nda .e1Quida obtida com a e.xpe.o~ 
çã.o da "lo:teJÚa. e.,6poiliva", -6e.gundo d.L6pÔ-6 o aJL:t. 39 do Ve.M! 
:to-lei n9 594, de. 27/05/69. 

159BRAST L. MEC, Ir Plano -6e.:toJtiaf.. de. educação e. cu.UMa, 8Jta-6:LUa., 1975 
160 p.26. 

BRAST L. M,.i,nL6:tWa da Educaçã.o e. Cu.UMa. MOBRAL: -6ua oJtigem e. e.vo 
fução. Rio de. JanWo, 1973. I Cole.çã.o MobJUill. 



procurou uma solução para ele, através de novos 

de alfabetização. 
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programas 

Em 1967, o governo enviou ao Congresso o Pla-

no de Educação Continuada de Adultos, precedido de antepro-
-

jeto de lei pelo qual a alfabetização e educação continuada 

passariam a ter caráter de prioridade no ~C, instituindo o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (HOBRAL) como seu ór

gão executor. 

o plano propunha os seguintes objetivos: 

"a) assist~ncia financeira e técnica para pro 

mover a obrigatoriedade escolar na faixa 

etária de sete a quatorze anos; 

b) extensão da escolaridade até a 6a. série; 

c) assistência educativa imediata aos analfa 

betos que se situam na faixa etária-' de dez 

a quatorze anos; 

d) promoçao da educação dos analfabetos de 

qualquer idade ou condição, alcançáveis'~ 

los recursos audio-visuais em progrmas que 

assegurem a avaliação dos resultados; 

e) cooperação dos movimentos isolados de ini 

ciativa privada, desde que comprovada sua 

eficiência; 

f) alfabetização funcional e educação de a

dultos para os analfabetos de quinze ou 

mais anos por meio de cursos especiais,b~ 

sicos ou diretos; 

q) assistência alimentar e re:c-xeaçã9 quali·fi

cada, como fatores de fixação de . adultos 

nos cursos, além de seus efeitos educati-

vos; 

h) prioridades em relação aos cursos diretos 

previstos no item "q": 

- condições sócio-econômicas dos municípi 
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ios; 

faixas etârias que congreguem idades vi

tais ao pleno uso das técnicas e práti

cas adotadas; 

i) integração, em todas as promoções de alfa

ry~tização e educação de adultos, de ~ráti

cas educativas e profissionais, em atendi

mento aos Droblemas fundamentais da saúde, 

do trabàlho,do lar, da religião, do civis

mo e da recreação; 

j) promoção proqressiva de cursos de continua 

ção (diretos, radiofônicos ou televisiona 

dos), visando a estender a 

funcional; 

alfabetização 

1) instalaçãode centros de integração .social 

e cívica, para sociabilidade dos adultos e 

fixação de hábitos e técnicas adquiridos; 

m} descentralização da ação sistemática, com 

execução dos Estados, ~erritórios, Distri-

to Federal, ~unicípios e entidades 

das, mediante conv~nios". 

priv~ 

Tratava-se, pois, de um amplo programa, salien 

tando-se o fato de que, no Plano Decenal e no Programa Es

tratégico de Desenvolvimento, o problema de educação de 

adultos fora abordado bastante sunerficialmente. 

Uma série de decretos acompanhou o lançamento 

do Plano de Alfabetização, pelo governo Costa e Silva, pr~ 

vendo: a constiuição de um ~rupo de trabalho interministe

rial, para estudo e levantamento de recursos destinados a 

alfabetização, a constituição da Rede Nacional de Alfabeti 

zação Funcional e Educação Continuada de Adultos e a insti 

tuição da educação cívica nas instituições sindicais, in

cluindo a campanha em prol da extinção do analfabetismo. 

Em 15 de dezembro de 1967, foi promulgada a 

Lei n9 379, pela qual ficava institu~do o Movimento Brasi

leiro de Alfabetização, soh a forma de Fundação; de dura-
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çao indeterminaoa, com seoe e foro na cioade do Rio de Ja

neiro. Em março de 1968 eram a~rovados os estatutos da Fun

dação ~10BRAL, pelo Decreto 62.484. 

Pelo Decreto-lei n9 665, de 2 de julho de 1969, 

ficava estabelecido que o presidente da Fundação seria nome 

ado oelo Presidente da República, mediante pr090sta doMi

nistro da Educação e Cultura, com mandato de três anos. 

Ewbora constituída oficialmente em 1967, a Fun

dação MOBRAL só viria a ter uma atuação mais decisiva a p·aE. 

tir de 1970. Para isso dois fatores contribuiram: a atribui 

çao de recursos provenientes da Loteria Esportiva Decreto 

66.118, de fevereiro de 1970) e a nomeaçao oara nresidente , ~ 

da entidade do economista Mário Henrique Simonsen, em maio 

desse ano. 

Simonsen procedeu a uma restauração administra

tiva do MOBRAL, transformando-o em órgão normativo, supervi 

sor e controlador, descentralizando a ação normativa a ní

vel regional, estadual e municioal. Segundo a nova orienta

çao dada pelo presidente, os assuntos administrativos fica

riam ligados diretamente ao Secretário Executivo da Funda

ção, cargo insti~uído na reestruturação do pessoal. As me

tas estabelecidas pelo ~OBRAL em 1970 pretendiam alcançar 

1,5 milhões de brasileiros por ano, reduzindo o índice de 

analfabetismo a 10% em 1975. O orçamento previsto para 1970 

equivalia a 13 milhões de dólares!61' 

O método MOBRAL de alfabetização consiste num 

curso básico de cinco meses, para ensinar ler, escrever e 

contar, incluindo ainda noções gerais, de acordo· com o que 

fora previsto pelo Plano de Alfabetização. Tais conhecimen

tos devem ser ministrados ?elos monitores, que, não sendo e 

ducadores profissionais, recebem apenas uma retribuição sim 

bólica, a título de incentivo. A Fundação procura mobilizar 

a ajuda e o aooio das comunidades, descentralizando as ati-

161 .. dO' ! d . d d ·8"'" :(J.f):~ Vado~ extnaIdo~ e FIECHTER. ( Reg~e~o ~~za o~ o 'UV~~ ~ 
de. Jane.i.Jr..o, Fu.nd. GdÚU..o VMgM, 1.974. p.229. 
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vidades no tocante à. org~nização, manutenção e operaciona

lização das classes. 

Em 1972 foi desi0nado Secretârio-Executivo do 

MOBR~L o técnico Arlindo Lopes Correia, o qual ampliaria e 

dinamizaria as linhas de atuação da entidade. Correia tra

tou de dar sua própria orientação quanto à organização in

terna da Fundação, objetivando um aprimoramento do guadro 

de pessoal. Criou-se então uma Secretaria Executiva Adjun

ta, duas Assessorias Técnicas e uma Gerência de ~obiliza

ção. Com isso o MOBRAL nassava a contar com uma estrutura 

especificamente voltada para o planejamento da alfabetiza

çao e sua supervisão a nível nacional. 

Os. resultados do Movimento, segundo dados da

quela Fundação nos dois anos que se seguiram a seu efetivo 

funcionamento (depois de 1970), anontavam cerca de quatro 

milhões de alfabetizados, sendo aue metade desse número só 

no ano de 1972. 

3.3.5. O Plano Nacional de pós-graduação 

Com a expansao considerável do ensino superior 

na década 1964 - 1974, sentiu-se, nas esferas oficiais, a 

necessidade de sistematizar os cursos de pós-graduação que 

vinham se proliferando como decorrência da própria políti-

d '1 t' 162 D f t d 1 ca e ucaClona , que os es lmava. e ato, o os osn a-

nos setoriais anteriores a 1974 faziam referência à impor

tância do panel a ser desempenhado por tais cursos, no con 

texto sócio-econômico do País. Por outro lado, o estreita

mento do funil que conduzia à universidade acabou sendo a

largado, e a seletividade, que a ele cabia, transferida na 

ra o nível ulterior à ~raduação. Assim atingindo o objeti

vo do alargamento das vaqas do sistema universitário, no-

162I .6to pode .6eJt c.om!'JJtovado peta. iútwta. do.6 piaJlO.6 de educ.a.ç.ã.o e 
também da. pJtôpM.a. Le). que .ÜI..6.t..U:tU.u a. Reóo!ulla. UYÚ.VeM.i..táJúa.. 
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vos objetivos viriam a ser colocados dentro do projeto edu

caciona~s do Estddo. 

Para conhecimento das idéias que levaram à ela

boração e a implantação do Plano Nacional de Pós-Graduação, 

servimo-nos essencialmente do documento oficial do MEC so-

b 163 1 .,. . t ' t f'" d re o tema. De e extralmos os acon eClmen os o lClalS a 

sua criação, bem como os fundamentos doutrinários de tal po 

lítica. 
-A preocupaçao com o assunto foi expressa pelo 

Presidente da República, na primeira reunião ministerial de 

seu mandato, em março de 1974, quanto enfatizou 

"a necessidade de incentivar, sob severa vigi

lância os cursos de pós-graduação, visando pri

oritariamente a melhoria da finalidade e efici-
- 'd' '" 164 enCla o enSlno superlor . 

Tronava-se necessário proceder-se à elevação da

qualidade do ensino superior, acompanhando a sua expansão,u 

ma vez que era considerado o "mais diretamente responsável 

pela formação dos recursos humanos reclamados pelo processo 

de desenvolvimento social e econômico do país"!65 O Plano 

Nacional de Pós-Graduação foi então elaborado visando essen 

cialmente à qualificação do corpo docente das universidades 

brasileiras. As autoridades educacionais atribuíam ao fato 

de não haver uma política de planejamento dos cursos de pó~ 

graduação, para o aprimoramento do magistério superior, as 

dificuldades de implantação da reforma universitária: 

"( ... ) em virtude da grande desigualdade na dis 

tribuição dos docentes com a titulação requeri

da, e ensejando grandes lacunas em áreas de co

nhecimento prioritário, por sua importância es-

163BRASI L. MEC, Nova..6peJU,pe.cUVa..6 pCUta. o S-ú.,te.ma de. En-ó...i.no SureJÚ
M., 13JuuIua., 1975, 79p. 

164Se.gundo palav~ do ~~tno da Edu~ação e. cuttuna Ne.q Bhaga,po~ 
o~a..6...i.ão da apnovação p~e.~...i.de.n~al do Plano Na~onal de. Pô~-g~ 

1 
duação e.m 3 O de. julho de. 1975; BRAS I L. MEC • o p. W, A~e.-6 e.ntaçao. 

65IBIVEM, ...i.b...i.de.m. . 
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tratégicapara o desenvolvimento brasileiro e 

por seu efeito multiplicador na estrutura acadê 

mica". 

A partir dessa constatação, passou-se à busca 

de soluções, primeiro através de experiência-piloto em qua

tro· universidades e posteriormente pela extensão a todo ter 

ritório nacional do Programa Institucional de capacitação 

Docente, através da CAPES (Coordenação do Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior) e do DAU (Departamento de As

suntos Universitários), órgãos do Ministério da Educação e 

Cultura. 

A finalidade do Plano de Pós-Graduação não se 

esgotou entretanto nos objetivos do Programa de Capacitação 

Docente, que é um dos elementos da sua política global·.· O 

que se pretendeu realmente, por meio dela, foi o disciplina 

mento do numerosos cursos de pós-graduação que surgiram e 

vêm surgindo no País. Isto se evidencia na Introdução, quan 

do afirma que: 

"No estágio atual de desenvolvimento do Sistema 

Universitário a pós-graduação vem desenvolvendo 

e revelando uma crescente importância estratégi 

ca, com repercussão em múltiplas dimensões, no 

processo de evolução nacional". 

Ainda na Introdução desse capítulo, mostramos a 

vinculação da necessidade de operacionalização da política 

nacional de pós-graduação segundo a doutrina defendida pelo 

11 PND. Através da mesma, pretendia-se ajustar seus objeti

vos e resultados, ao processo geral de desenvolvimento do 

País. 

Os objetivos específicos da pós-Graduação defi

nidos pelo documento básico são os seguintes: 

"- formar professores para o magistério univer

tário, a fim de atender à expansão quantita

tiva deste ensino e à elevação de sua quali

dade; 



211 

formar pesquisadores para o trabalho cien 

tífico, a fim de possibilitar a formaçã9 

de núcleos e centros, atendendo às neces

sidades regionais e setoriais da socieda

des; 

preparar profissionais de nível elevado 

em função da demanda do mercado de traba

lho nas instituições privadas e públicas~ 

Propõem-se, para o Sistema de Ensino Superi

or um todo, as seguintes tarefas: 

" difundir e ampliar o saber e a cultura da 

sociedade; 

- utilizar seus meios e instrumentos de en

sino e pesquisa, para transformação efet! 

va das condições materiais e culturais da 

sociedade, no sentido de seu crescrimento 

social e econômico; 

- formar, treinar e qualificar os recursos 

humanos de nível superior em volume e di

versificação adequadas para o sistema prQ 

dutivo nacional e para o próprio sistema 

educacional". 

Na execução do Plano Nacional de Pós-Graduação 

pretende-se atingir a três finalidades: 

· Institucionalização do Sistema de Pós-Gradua-
-çao. 

• Elevação dos padrões de desempenho. 

• Planejamento da expansão. 

o que se pretende com a primeira é, segundo a 

política oficial, integrar as atividades de pós-graduação e 

as demais atividades universitárias e dar ao sistema estabi 

lização financeira. Quanto à segunda, que, através dela, os 

cursos de mestrado e doutorado possam formar realmente pes-
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soaI altamente qualificado para o ensino superior e a pesqui 

sa. A terceira propõe que a expansão dos cursos pós-gradua

dos se faça de acordo com as políticas de .desenvolvimento 

social e econômico do país. 

Além de determinar as linhas gerais da polltica 

de Pós-Graduação, o Plano determina também a orientação ao 

funcionamento dos cursos, prevendo como se farão: o proces

so de seleção, o regime de trabalho e de produção científi

ca, o regime de trabalho e seleção de docentes. 

Em seu lançamento, em 1975, o Plano continha,já 

traçados, dois programas:o de capacitação de docentes em 

cursos de mes.trado e de doutorado e o de capacitação de pro

fessores não atendidos pela pós-graduação naquelas modalida 

des. No seu planejamento foi utilizado o enfoque sistêmico, 

sendo que o primeiro programa já seria implantado em agosto 

daquele ano. Este seria o principal programa, através do 

qual se oficializaria a política nacional de pós-graduação,. 

preparando-se o pessoal necessário ao desenvolvimento das 

áreas consideradas, pelo Estado, estratégicas para a educa

ção e a ciência do país. 

3.3.6. Programa de Crédito Educativo 

Outro assunto que foi objeto de proposições con 

cretas em todos os planos educacionais foi o da participa

ção dos alunos no custeio de seus estudos através do paga-

mento de contribuições. Discutiu-se também esta cobrança, 

nos debates sobre o financiamento de educação.superior no 

FORUM IPÊS-PUC. Finalmente, o Plano Setorial do Programa E~ 

tratégico de Desenvolvimento estabeleceu, quanto aos recur

sos para o ensino superior, que parte deles seria provenien 

te das contribuições dos universitários. 

Pretendia-se por um fim à gratuidade do ensino 

público de nível superior,encerrando uma longa querela, en

tre os que defendiam o ensino universitário pago, como uma 

questão não apenas financeira, devido à escassez de recur-
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sos disponíveis num país como o Brasil, mas de justiça, por 
~ , 'd d ' 'l~ , 166 d ser o acesso a UnlverSl a e um prlvl eglo e os estu an-

tes, que achavam absurda a instituição do pagamento de ta

xas escolares nas universidades estatais. 

Assim, diante da expansão inevitával de todos 

os graus de ensino e, especialmente do ensino superior, no 

final da década de 60, tornou-se imperiosa a busca de solu 

ções financeiras para o custeio da demanda educacional. O 

sistema de bolsas já não era mais suficiente também para a

tender ao número de solicitantes cada vez maior. Passou - se 

então a procurar soluções através do financiamento da educ~ 

ção pelos seus próprios destinatários. 

Ut~lizamos aqui o relato de um dos arquitetos 

da política financeira do MEC, o técnico Armando Dias Men

des, chefe do grupo de estudos sobre financiamento e custos 

da educaç"ão. Tais dados foram tirados da sua conferência no 

"I Encontro Nacional APLUB sobre Crédito Educativo "patroci 

nado por aquela entidade (Associação dos Profissionais Libe 
, U' 't~' d B ' l) 167 ralS nlverSl arlOS o raSl . 

estava: 

Entre os objetivos desse grupo, criado em 1974 

"( ... ) fazer uma avaliação e uma análise das 

fontes de cada recurso disponível e da possibi

lidade se necessário e factível, de reformulá

las, no sentido de atender melhor e de maneira 

mais eficiente as necessidades crescentes do 

sistema educacional, que continua em expansão,e 

cuja expansão não pretendemos evidentemente eli 

minar, mas apenas controlar e orientar, segundo 

as necessidades sociais". 

166RIBEIRO,P.A. g MAGALHÃES, l.P.de A. SZntue do.ó debate.ó .óobJte o 
t~na IX. In: INSTITUTO VE PESQUISAS E ESTUVOS SOCIAIS. A educa
ção que no.ó convém. FÓJtum Jtealiz.~ out./nov.1968. Rio de lane.l 
Jto, APEe. 1969.p.147-149. -

167MENVES, ÁJtmando V~. Plano.ó do goveJtno .óobJte ~~dito educativo. 
In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE CRtVITO ~VUCATIVO, lq são Paulo, 
1975. são Paulo, 1975, p.81-113. 
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A partir desses estudos, o MEC procurou também 

encontrar um caminho que proporcionasse rreios de financiarrento p~ 

ra os alunos carentes. Esta necessidades adveio da constata 

ção, a partir de pesquisas realizadas em diversas universi

dades de diferentes regiões, que cerca de 40% dos alunosdas 

instituições de ensino superior do País eramecono~jcamente 

carentes, isto é, não providos de meios suficientes para se 

manter na universidade e terminar o cursosem deficuldades. 

Finalmente, em agosto de 1975 foi aprovada a 

criação do Programa de Crédito Educativo, encaminhada pelo 

Ministério da Educação e Cultura ao Presidente da República 

Eis em que consiste a idéia central do program~ 

"( •.. ) o que se propõe é a cr~ação, nos sistema 

Financeiro Nacional, de uma nova linha de crédi 

to, devidamente criada e regulamentada pelo Con 

selho Monetário Nacional, pelas autoridades mo

netárias, pelo Banco Central, da mesma maneira

que existe uma linha de crédito para as ativida 

des industriais, para o comércio, para a produ

ção, etc." 

Tal política se fundamentou também na já cita

da doutrina, segundo a qual a educação é um dos fatoresmais 

importantes do desenvolvimento econ~mico e social, pela sua 

decisiva participação na formação da taxa de crescimento do 
168 ~ - ~ ~ Produto Interno Bruto. Ja que educaçao e produto rentave~ 

nada mais implica que a ela fosse destinada também uma li

nha de crédito para seu financiamento. 

Dos entendimentos havidos entre o MEC, o Banco 

Central e as diretorias do Banco do Brasil e da Caixa Econô 

mica Federal chegou-se à formula final do sistema de crédi

to educativo: 

"o que se cogita ( ••. ) é oferecer aos estudan

tes de cursos superiores a possibilidade de obte 

169VELLOSO. S~tema Edu~acional e6etivo e 
~ileina de E~tudo~ Pedagôgi~o~, 51 
junho 1969. 

bem fu~eminado. Rev~ta. 
(114) : 430-440, abííJl] 
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rem duas modalidades de financiamento: uma( ... ) 

para pagamento das anuidades, outra que chama
- 169 mos de manutençao ll 

Ressaltou o agente da polItica financeira doMEC 

que: o Programa nada tinha a ver com a gratuidade do ensin~ 
-nao se pretendendo extingui-la ostensiva ou disfarçadamenta 

Isto implicava que, ao aluno das universidades públicas e 

gratuitas, seria reservado o financiamento a tItulo de manu 

tenção, forma que excepcionalmente alcançaria também o alu

no carente das escolas pagas, já que, para este tipo de en

sino, seria destinado o financiamento da anuidades!70 

Os me~anismos desse financiamento podem ser'as

sim resumidos: 

- os solicitantes de crédito para pagamento de 

anuidades obterão financiamento corresponden

te ao valor da anuidade cobrada; 

- em relação à manutenção, o crédito será o e-

quivalente ao salário mInimo, no limite de 

até doze vezes o maior salário mInimo atual; 

- tanto poderão pedir financiamento alunos que 

estão entrando na universidade, como os que 

já estejam em fase avançada do seu curso; 

- após a conclusão do curso, haverá o prazo de 

carência de um ano e para amortização da dív! 

da o aluno terá o prazo equivalente ao da du

ração da utilização do crédito; 

- será cobrado um juro nominal de 15% ao ano me 

diante o qual 110 sistema poderá ser mantido 

( ... ) sem prejuIzolI; 

- os agentes financeiros do programa serao o 

Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e 

os bancos comerciais. 

~ ~bPaJta C.U6:te..tO dCt6 de..6pCUlCt6 de. ma.I1u;te.I1ç.â.o do e..6:tudante.. 
MENDES, Á.P. op.cLt.p.89. 



216 

A necessidade da cobrança de juros na restitui

ção do empréstimo foi justificada pela captação de recursos 

em dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federa~ 

sendo um dinheiro caro proveniente de depósitos que rende 

juros para o depositante, teria que retornar. Mas não seri

am essas as duas únicas fontes dos recursos: entrariam ain

da fundos dos depósitos compulsórios do Banco Central orig! 

nirios dos bancos comerciais e recursos do Magistirio da E 

ducação destinados ao programa. Esses outros premitiriam o 

barateamento do financiamento, pois não exigem retorno. 

O Programa de Crédito Educativo teve seu início 

previsto para o ano letivo de 1976, iniciando-se a experiê~ 

cia de sua implantação nas regiões Norte, Nordeste e Centro 

Oeste, por apresentarem um numero menor, porém mais concen

trado de alunos, nos cursos superiores. 

Para obter o financiamento, o pleiteante deveri 

a preencher um formulirio fornecido pelo MEC, o qual forne

ceria, depois de preenchido, os elementos necessirios para 

se verificar o grau de carência econômica do aluno. Trata -

se de um cadastro contendo informações sobre as condições 

sociais e econômicas do sQli_c_i_tante e de sua família. A tria 

gem dos que seriam atendidos seria feita através de critéri 

os elaborados e programados por técnicos do MEC, cabendo à 

Caixa Econômica Federal apenas o gerenciamento do sistema 

de crédito. 

Através de declarações do conferencista do MEC 

nos debates que se seguiram, mostrou-se porque a tão discu

tida questão da extinção da gratuidade (prevista inclusive 

pela Consituição de 1969) não chegou a ser posta em pritica 

A previsão de que os alunos de renda alta deveriam pagar os 

seus cursos, para que os de renda baixa pudessem ter garan

tida a sua permanência na universidade, mostrou-se inviivel 

nos diversos estudos procedidos pelo MEC: 

"Todos os cilculos feitos demonstram que a con

tribuição que isso podia oferecer era irrisória 

Não significaria nada, quando comparada com o 

volume de recursos empregados no ensino superi-

1 ' 

I: 
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or, no PaIs. Era uma contribuição absolutamente 
.. ,,171 

desprez~vel • 

Além disso, fatores de ordem política também a

conselharam ao MEC em não seguir tal esquema: 

"E ainda arrostaria a antipatia que não podemos 

desprezar, expressa do ponto de vista social e 

do ponto de vista polItico, de subverter toda 

uma tradição brasileira, que não é da Constitui 

ção atual, ao contrário a Constituição tenta pe 

la primeira vez modificar isso, de proporcionar 

um ensino acessIvel, pelo menos ;economicamente 

a tOdos,,!72 

-A preocupaçao do representante do MEC foi a de 

demonstar que não se tratava de estabelecer novas 

com relação ã gratuidade do ensino oficial: 

_ r~gras 

"( ••. ) esse programa não visa a retirar do alu~ 

nato do ensino superior do Brasil, atual ou fu

turo, nada do que ele tem no momento. Ele visa 

a acrescentar, porque este programa não é uma 

maneira disfarçada de introduzir o ensino pago 

nas universidades federais. Não é um primeiro 

passo nesse sentido. Não é obrigatório. Mesmo 

sendo carente,o aluno não é obrigatório a recor 

1 
,,173 rer a e e • 

Na verdade, o que se pretendia extinguir, segun 

do o porta-voz oficial, eram as bolsas. não resti.tuIveis ,man 

tendo-se assim o trabalho do aluno como forma de bolsa remu 

nerada. 
-

Em relação ã finalidade precípua do Crédito Edu 

cativo, afirma-se que, através dele, seria possível a corre 

ção de uma injustiça: 

171MENVES •• V. op.cU.p.99 

1721SIVEM, p.100 

1731bidem, p.94. 
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"( ... ) a dos alunos que deixam de ser alunos,ou 

que não vao ser alunos ou que nao chegam a ser 

alunos, por nao ter condições de se manter ou 

de pagar as anuidades que a escola particular 

cobra"! 74 

0000000 

A política educacional a partir de 1964, tomou 

uma amplitude correspondente ao papel que passou a ser atri 

buido 3 educação, no contexto econ6mico-social do desenvol

vimento brasileiro. 

Se de início as metas educacionais foram princi 

palmente quantitativas, seu delineamento vai ser ampliado 

pouco a pouco, nos chamados planos setoriais,a partir do 

Programa Estratégico de Desenvolvimento. Neste são traçadas 

já as diretrizes que serão ampliadas, desdobradas e objeti

vadas nos planos seguintes. Estes serao a grande matriz da 

política educacional, como foram, também, em termos da es

tratégia do desenvolvimento econ6mico. Foi este último o ob 

jetivo que em última análise, encabeçou todo o planejamento 

global, a ele foi condicionada toda a política de educação, 

fundamentando-se na doutrina do "fator residual". Daí razão 

da ampliação dos programas educacionais nos planos globais. 

Enquanto isso, a demanda forçou a abertura das 

comportas da Universidade, o que levou então á reforma de 

sua organização. Após esta veio a reforma do ensino médio, 

transformado em ensino de 19 e 29 graus. Pretendendo insti

tuir a universalização da escolaridade, através da obrigato 

riedade do ensino "dos sete aos quatorze anos" sua maior 

transformação visou o segundo grau que passou a ser profis

sionalizante, procurando evitar-se, assim, novas levas de 

descontentes, sem acesso 3 carreira de nível superior. 

174MENVES. A.V., op.clt.p.l0l. 
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Houve, durante o periodo que ora focalizamos,um 

acréscimo considerável de matriculas em cursossuperiore~su 

perando mesmo as expectativas do mercado e das autoridades 

educacionais. Um novo mecanismo surgiu então, para a preseE 

vação da seletividade antes determinada pelos cursos superio 

res: os cursos de pós-graduação. Seu crescimento desordena

do, por sua vez, provocou uma politica visando seu ordena

mento e regulamentação pelo Estad~. Esse é o quadro do sis

tema formal de educação no Brasil, do nivel elementar .ao 

pós-graduado nos medados' da década de 70. 

Paralelamente foram implantados os cursos de aI 

fabetização do MOBRAL, o sistema do ensino supletivo e no

vas atividades educativas não-formais. Estimulou-se a expag 

sao de novos meios tecnológicos, a serviço do ensino. A tô

nica dos curriculos passou a ser as áreas consideradas es

tratégicas para o desenvolvimento como a de ciências. Pro

moveu-se o revigoramento de práticas e disciplinas como a 

educação fisica e a educação moral e civica, que passaram a 

ser obrigatórias em todos os niveis. 

Procurou-se a extensão da universidade à comuni 

dade através de programas como os do Projeto Rondon, Proje

to Mauá, Crutac, "Campi" Avançados. Novas carreiras profissi 

onais curtas surgiram nos campos da saúde, educação, tecno

logia (engenharia) formando, em menor tempo, pessoal para 

esses campos considerados prioritários para o desenvolvimen 

to. 

Todas essas mudanças dentro do sistema educacio 

nal do pais representam uma correspondência lógica ao mode

lo de desenvolvimento adotado pelo Estado. Satisfizeram ao 

que se pretendia com o planejamento do setor, ·sua racionali 

zação, a partir da própria reestruturação do seu órgão máxi 

mo dirigente: O Ministério da Educação e Cultura. Portanto, 

podemos dizer que de 1964 a 1974 veio se delineando um sis

tema educacional, cuja finalidade é a preparação dos recur

sos humanos para o desenvolvimento do País conforme o novo 

modelo de desenvolvimento adotado, correspondente a determi 

nado modelo politico-ideológico. Essa preparação consiste 

não só em treinamento e capacitação para as atividades pro

dutivas em geral e em todos os níveis, como também na orien 



220 

tação de toda a população para os fins propostos pelas grag 

des diretrizes políticas do Estado!75 

Deixamos, para a conclusão, o exame dos pontos 

de contato entre este projeto educacional e o do IP~S e as 

explicações sobre as formulações dessas políticas a 

teórico. 

nível 

175A d . -+- ../.. • ~ o b : O' .- -+-: h mu anç.a que. OCOMe.u no .6.<..6~e.ma e.uu.cauonu.-t. JtM~e..ut.O ja ~n a 
.6.i.do :tJta.ç.ada. e.m .6Ua..6 gJta.YLde..6 Lú1ha..6 no que. :tange. ao.6 e.YL.6.i.nO.6 de. 
nZve.l .6Upe.Jt.i.oJt e. méd.i.o~e..6pe.c.ia!me.n:te. ao pJt.i.me..i.Jto, no.6 acoJtdo.6 
de. coope.Jta.ç.ão e. M.6~te.nc..i.a. técnica pa.Jta o plane.jame.nto de..6.6e..6 
do~ nZve.~, e.1'/.:tJte. o MEC e. a USAIV, M.6.i.nado.6 e.m 1965 e. 1966Jte. 
novado.6 pO.6te.Jt.i.oJrJ/1e.n:te.. A Lú1ha dou:tJt.i.nâJU.a. de..6.6 e. plane.j ame.n:to
é fucu:t.i.da. pOJt GOERTZEL, Te.d. MEC-USAIV Ide.olog.i.a. de. Ve..6envol
v.i.me.n:to Ame.Jt.i.cano APlicado ã. Educaç.ão Supe.Jt.i.oJt &r..MUe..i.Jta., Re.~ 
v~:ta C.i.vilizaç.ão BJta..6.i.fe..i.Jta., RJ, 3 (14) +: 123-137, juf/ 1967.-
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c O N C L U SÃO 

Ao longo da pesquisa, os dados que fomos acumu

lando acerca das políticas educacionais formuladas pelo E~ 

tado após 1964, davam-nos um quadro bastante coerente. Isto 

quer dizer que os meios propostos ajustavam-se perfeitamen

te aos fins definidos pela política global, que se resumia, 

em última análise, à aceleração do desenvolvimento econômi

co. Como nos ativemós a documentos oficiais, no caso do pro 

jeto educacional do Estado após 1964, essa coerência se ex

plica pelo fato deter havido desde então, no país, uma 

grande centralização de decisões e também de formulações de 

política! 

Quanto ao projeto do IP~S, apesar de estar tam

bém fragmentado em diferentes trabalhos, formulados segundo 

métodos diversos, elaborados por pessoas que por vezes assu 

mem posições aparentemente divergentes, apresenta um mesmo 

fio condutor de suas idéias e propostas. 

1FIECHTER eon~ide~a a~ ea~aete~Z~tiea~ de~~e tipo de di
~euonamento po.e1:t<.eo eomo um tipo de a.utolLLtaJú.6mo, qu.e eha
ma de "a.utoWaJr.Mmo modMMzado~". FIECHTER, GeoJtg~ AniJt.ê.. O 
R~ ModeJtMzadoJtno ~il 1964/1972. Rio de JaneiJto, Fu.na 
G o VaJtgM, 1974. 355p. ' 
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Achamos, portanto, que está nesse fio condutor 

o ponto de contato entre os dois projetos educacionais: o 

que foi formulado pelo Estado e o que se constituiu naque

le grupo de pressão. Por trás de toda formulação das poli

ticas, há um corpo de idéias que lhes serve de fundamento 

ou doutrina. Ao tratarem dos componentes da política educ~ 

cional brasileira, ambos os projetos se pautaram pelos en

sinamentos de economistas que estabeleceram a correlação 

positiva entre educação e crescimento da renda nacional. 

Portanto, não é mera coincidência que a mesma fonte de que 

se utiliza um dos responsáveis pelo projeto de educação do 

Estado, o Ministro Reis Velloso, seja um dos autores que 

fundamentam as teses defendidas pelo projeto do IP~S~ 

Esta unidade doutrinária vai ser explicada por 

outros dados concretos reveladores das ligações entre os 

atores que formularam ambas as propostas. 

Não há apenas uma convergência de doutrina,mas 

esta se dá justamente a partir de uma identidade daqueles 

que a propõem. 

Trata-se de uma decorrência da atuação do IP~S 

como grupo de pressão que, tal como foi visto no Capítulo 

I, pretendeu fornecer ao governo os subsídios para a impl~ 

mentação de políticas, de acordo com seus interesses, ten

do o aparelho do Estado utilizado diversos elementos de 

seus quadros e, concomitantemente, o ideário que defendi~ 

Antes porém de explicitarmos as ligações con

cretas entre os elementos que definiram os conteúdos nas 

duas instâncias, faremos a relação dos pontos comuns neles 

encontrados. 

2TJta.ta.-.6e. da obJr.a.: The. Re..6.w.u..a1. Fac.toJt and Ec.onomic. GJtow:th, onde. .6e. 
.6itu..a. e.n..6a.io de. EaWcihd F. Ve.ni.6on. c.6. VELLOSO, Joao Pa.u..~O.6 do.6 
Re.i.6 op. c.li. p.432. O me..6mo a.u..tOJt e c.Ltado em IPEs - IYl..6Wu.:to 
de. Pe..6qu..i.6a..6 e. E.6tu..do.6 Soc.ia.L.6. SHlPOSIO SOBRE A REFORMA DA EVU 
CAÇÃO. Voc.ume.n.to Bá..6ic.o, p.S. Pa..Ita. uma .6:tn.te..6e. Jte..6u..mo da te.otúii 
e.c.onômic.a em 6ac.e. da e.du..c.aç.ã.o pa.Jta. o de..6 e.nvolvimento, ve.Jt: CAS
TRO, C.e.ãu..dio de. MaMa. Ve..6e.nvolvime.n.to Ec.onômic.o, Edu..c.aç.ã.o e. 
Ec.onômi~o Edu..c.aç,ão e. Edüc.ac.b.U.ldade.: 2a. ê.d; RIo de. Jane1to,Tem 
po Btr.a..6ile.iJtoIMEC, 1976. 82p. -
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PONTOS EM Cm1UM DO' PROJETO EDUCAC:r:ONAL DE IP~S 
, "' 

EA POLíTICA' EDUCACIONAL DO ESTADO AP6s 1964 

- Suporte teórico: teorias econômicas como a do "fa 

tor residual" e a do "capital humano"; 

- Objetivo final: desenvolvimento econômico do pais 

dentro da ordem capitalista; 

- Função da educação~ formação de recursos hUmanos 

ou força de trabalho para o desenvolvimento eco

nômico; 

Finalidades do ensino básico: sondagem de aptidões 

.e iniciação para o trabalho; 

Finalidade do ensino médio: preparaçao de mão-de

obra técnica através da habilitação profissional; 

....i Finalidade do ensino superior: através de cursos 

diversos formar a mão-de-obra adequada para as so 

licitações do mercado de trabalho de alto nivel 
__. i 

tecnlco; . 

Educação de massa: faz-se necessária a utilização 

dos modernos meios de comunicação e novas tecnol~ 

gias educativas para eliminar a analfabetismo e 

expandir a escolaridade; 

- Financiamento da educação: haverá gratuidade to

tal apenas para o nivel elementar; distribuição 

de bolsas para financiamento aos alunos verdadei

ramente carentes no nivel médio; extinção da gra

tuidade no nivel superior, prevendo a participa

ção proporcionais aos diferenciais de renda e es-

tabelecimento de auxilios reembolsáveis 

de contrato de responsabilidade; 

através 
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- Planejamento educac~onal: deverá ser a maneira de 

solucionar a expans~o do ensino. face ~ escassez 

dos recursos disponíveis, procurando-se um aumen

to de produtividade sem maiores investimentos. Pa 

ra isso deverá haver adequaç~o do planejamento das 

atividades educacionais às diretorias do plano glo 

bal do Estado; 

Solução para a evasão e repetência na escola pri

mária: fornecimento de merenda escolar, adoção de 

promoção especiais; introdução de "recuperação" , 

regionalização dos currículos; 

- Educação de adultos: deve ser adotado amplo .pro

grama de alfabetização que mobilize as comunida

des a fim de que se consiga sua cooperaçao na exe 

cuçao desses programas. 

o quadro esboçado nao esgota as aproximações 

todas que subsistem entre os dois projetos. O presente tra 

balho nao requer, no entanto, a relação exaustiva desses 

pontos congruentes, bastando uma amostra significativa dos 

mesmos. Por isso só colocamos os componentes essenciais da 

política educacional global, aqueles que justamente formam 

o corpo de sistema de ensino no País. Restam ainda, nos 

três documentos, que de acordo com nossa análise constitu

em o projeto educacional do IP~S, diversas idéias que fo

ram retomadas e postas em prática, posteriormente, pela pc 

lítica oficial. 

O núcleo dessas idéias é a crença de que à edu 

caça0 cabe um papel de facilitar a redistribuição da rend~ 

aperfeiçoando a força de trabalho,fazendo o homem render 

mais e, conseqüentemente elevando o seu nível salarial.Com 

base nessa crença é que se vai estabelecer o planejamento 

setorial de educação tal como vimos no Capítulo III. 

Daí serão derivadas as diretrizes propostas pa 

ra a reforma da educação nos vários níveis e ainda as su

gestões de outras medidas de política educacional que a de 



225 

vem completar. 

Já que estabelecemos os pontos essenciais dos 

dois projetos, salientaremos abaixo outras idéias signifi

cativas do pensamento educacional de ambos, implementadas 

também pelo Estado. 

Quanto ao planejamento educacional, já era pro 

posto pelo IP~S que os órgãos encarregados dele deveriam 

pertencer a duas esferas do Governo Federal: o Ministério 

do Planejamento e o Ministério da Educação. A repartição 

das rendas internas deveria também ser feita em função de 

objetivos nacionais previamente fixados, daí porque o pla

nejamento educacional deveria estar condicionado a esses 

objetivos gerais. 

a projeto do IP~S apontava a necessidade de 

uma escolarização gradual da população correspondente à 
faixa etária do ensino primário, vendo a impossibilidade 

do País de oferecer escolaridade de sete anos. 

a ensino médio deveria constituir um processo 

global de formação do adolescente, incluindo as qualidades 

de capacitação profissional, formação do cidadão além de 

proporcionar o que se denominava de "acesso aos 

do espírito e da conviv~ncia social". 

A organização do ensino médio em um só 

prazeses 

nível 

hierárquico, com estabelecimentos integrados e um 19 ciclo 

de base comum a todas as qualificações igualmente estava 

prevista, como também a adoção de um curso complementar de 

2 anos, destinados a prQfissionalizar aqueles que não pudes'" 

sem ingressar no curso médio. 

A necessidade de se proporcionar orientação e

ducacionale vocacional a fim de observar as aptidões dos a 

lunos e encaminhá-los para disciplinas práticas com elas 

condizentes é uma das idéias mais enfatizadas nos documen

tos do IP~S. Também já se propunham programas de coopera

çao entre escola - empresa atraves de estágio, ou sistema 

cooperativo na formação de técnicos. 

a aumento do período de funcionamento escolar, 

as atividades extraclasse, a introdução da educação física 

nos três níveis se encontravam entre as propostas do IP~S. 
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A educação passava a ser uma função da socieda

de como um todo, ou pelo menos extravasava os limites de es 

cola, ao serem propostas medidas como: participação de mem

bros da comunidade na gestão da vida escolar, atuação dos 

meios de comunicação para difusão dos ideais educativos de

finidos pelo Instituto, orientação dos cidadãos pelo Estado, 

a fim de submetê-los a padrões e valores dirigidos para 

seus ideais políticos socais eeconcômicos. 

Todas essas idéias vieram a se corporificar na 

política educacional do Estado após 1964, como se pode ver 

no Capítulo III, seja nos planos e programas, seja na legis 

lação ou em orientação de caráter geral. 

Estabelecidos assim os pontos de cQncordância 

dos projetos de política educacional elaborados por setores 

dominantes da sociedade e pelo aparelho governamental, assi 

nalamos que tal coincidência pode ser atribuída ã difusão 

de tais conceitos ou de parte deles, no contexto global da 

sociedade brasileira. No nível dos dados com que estamos 

trabalhando, há dificuldades de se encontrar discrepâncias 

e divergências nítidas quanto a metas e objetivos gerais p~ 

ra a sociedade, já que há numerosos conceitos que são esta

belecidos e cristalizados, independendo dos grupos sociais. 

Mas se há certos princípios genéricos inegáveis, tais como 

o direito de todosã educação, escolaridade obrigatória, i

gualdade de oportunidades educacionais, entre elas é possí

vel isolarmos tendências que evidenciam um tipo de pensameg 

to educacional próprio do sistema político-econômico vigen

te. Podemos perceber claramente que a educação nesse caso é 

vista como um instrumento a serviço do desenvolvimento eco

nômico, ao mesmo tempo que é a ele condicionada. Se, no ca

so brasileiro, o que se pretendia era alcançar o desenvolvi 

mento nos moldes capitalistas, a educação deveria estar em 

consonância com as medidas econômicas e políticas instituí

das com esse fim. Além do mais, o sistema do ensino seria o 

atenuador das.desigualdades sociais, cabendo a ele também o 

papel de preservar o ~tatu~ quo, além de ser um agente difu 

sor das idéias dominantes. 

Falta estabelecer, afora os pontos de contato i 
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deológicos entre o projeto do Il?t:S e o projeto do Estado, 

as ligações concretas que servem também para explicar essa 

visão comum dos fatos educacionais pelas duas instâncias. 

Vimos, no Capítulo Ir como o IPt:S assessorou o 

governo de Castello Branco, através de projetos de algumas 

reformas, posteriormente levadas à execução, como também 

que diversos elementos de seus quadros foram requisitados 

para compor o ~taá6 governamental. 

Pudemos constatar que diversas pessoas,que co~ 

puseram o amplo espectro de colaboradores do IPt:S, também 

colaboraram com o Estado na área de política educacional, 

sendo que figuras exponenciais da esfera estatal atuaram i 

gualmente naquele Instituto. Essas ligações estão indica

das a seguir, incluindo não só os atores da área de políti 

ca educacional, como aqueles que podem indiretamente tê-la 

influenciado, enquanto agentes da política global. 

Há portanto uma circulação das pessoas que sao 

os formuladores de políticas nas duas instâncias: IPt:S e 

Estado. É provável que estes, enquanto agentes do aparelho 

estatal tenham recrutado elementos vinculados ao Instituto. 

Quanto à política educacional, verificamos que sua formula 

ção dentro do IPt:S contou sobretudo com elementos ligados 

ao aparelho do Estado: técnicos do MEC, ministros e ex-Mi

nistros, altos funcionários 'de diversos órgãos governamen

tais. 

A partir dessa constatação, acreditamos poder 

haver duas explicações para essa identificação do IPt:S com 

o Estado na questão da formulação do projeto educacional: 

A primeira seria que o IPt:S não possuindo um projeto pron

to de educação, como tinha ao formular seus diversos proje 

tos de reformas,se serviu de técnicos de órgãos govername~ 

tias para elaborá-lo. Outra seria de que coincidindo a ide 

ologia dos governos pós-64 com os interesses definidos pe

lo IPt:S, foi possível a utilização, pelo aparelho estatal, 

de suas idéias. Uma terceira explicação reformularia assim 

as duas hipótecas acima: simplesmente os dois projetos co

incidiram por terem ambos as mesmas matrizes ideológicas, 

embora sua elaboração se tivesse dado em instâncias distin 
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tas. 

Desde 1963, época em que o IP~S publicou Os 
projetos de vinte e três reformas de base, havia várias ~ 

postas de reforma educacional ali presentes (entre as quais 

o fim da gratuidade nos diversos nIveis além do primário e 

a terminal idade dos cursos visando à prepraração para o 

trabalho) que posteriormente seriam parte integrante da p~ 

lItica educacional do Estado. Retomadas e mais detalhadas 

por técnicos educacionais a serviço do IP~S, em 1964, nova 

mente viriam a ser discutidas em 1968, quando então, pelo 

que se viu, já se haviam tornado idéias predominantes en

tre os grupos dirigentes da sociedade e do aparelho do Es-
I 
i tado. 

~ I 
Além disso, é provavel que os técnicos e formu 

ladores de polI tica educacional j'unto ao aparelho de Esta-

do estivessem desenvolvendo projeto semelhante ao do IP~S, 

daí a razão de sua acolhida pelo Instituto, como é o caso 

de elementos como Peri Porto e João Roberto Moreira. Ames 

ma hipótese poderia ser levantada quanto aos participantes 

dos convênios assentados entre o ~mc e a USAID, convidados 

para debatedores do Forum. 

Os acordos celebrados entre o Ministério da E

ducação e a agência norte-americana USAID tocaram em pon

tos críticos da política educacional, muitos dos quais já 

vinham sendo discutidos tanto na esfera do Estado quanto 

pelo IP~S e por outros setores i'nteressados na área da edu

cação. Foram visados pelos convênios aspectos como:so'luç5~s 

alternativas quanto ao financiamento do ensinosuperi04 

adoção de métodos racionalizadores na dministração das un! 

versidades, proposições de reformulação quanto à política 

de remuneração do pessoal docente universitário, programas 

para assessorar planos de expansão e melhoria do ensino mé 

dio, estímulo à criação de ginásios polivalentes e estudos 

sobre unificação e racionalização do vestibular. Em resum~ 

as medidas educacionais que os técnicos do MEC, assessora

dos pela equipe ,da USAID, vão passar a estudar e a propor, 

coincidirão com as idéias chaves da reforma universitária 

decretada em 1968, complementada por outras medidas poste-
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riormente, conforme v~os no C~~!tulo ~~lt ~u~ ~nfluênc~a 

na reformulação do ens;i.no méd;i,o é ta$éJll um fato,. pois a 

idéia da instituição das escolas com caráter polivalente 

foi precursora da profissionalizaçâo, isto é, da instrumen 

tal idade obrigatória no 29 grau. 

Portanto, os conteúdos das várias propostas 

de reforma de educação brasileira são muito semelhantes e 

há comprovadamente uma unicidade de grande parte daqueles 

que elaboram e trabalharam tais conteúdos. 

Há ainda outros problemas a solucionar quanto 

à interpretação, que nos leva a vislumbrar uma proposta de 

grandes metas pelos setores dominantes que seriam institu

cionalizadas a nivel do aparelho estatal. No caso que ora 

analisamos, a indagação que cabe fazer é quanto à defini

ção das metas educacionais pelo IP~S, se o Estado simples

mente as acolheria e poria em prática por meio de sua 

transmutação em planos, programas e legislação pertinente. 

Esta pode ser uma das interpretações possivei~ 

mas o tema em questão nao se esgota ai. Seriam necessários 

levantamentos acerca do pensamento educacional de outros 

setores interessados, tais como o dos próprios educadores, 

a nivel acadêmico, o dos politicos, o das Forças Armadas ~ 

través de estudos sobre o problema educacional realizados 

na ESG, de diferentes setores da camada empresarial, além 

do IP~S, para verificar que conteúdo traziam e qual sua a

proximação com a politica educacionalaâotáda pelo Estado. 

~ inegável que o projeto do IP~S refletiu o 

pensamento daquela parcela do empresariado, que,' retomando 

aqui o que assinalou Fernando Henrique Cardoso, é justamen 

te a fatia mais identificada com o capitalismo touteou~~ 

vol tada para valores -'1 ínternacional-desenvolvimentistas" , 

que num certo momento passa a predominar no Brasi1 3 • Na me 

dida em que, após a crise econômico-institucional, se rede 

finiram em 1964 as metas a favor de um novo modelo de de-

3CAROOSO. Emp~e,6âJúo .. ü1dlL6:tJL.ú:te 'e 'dv.,~nvo.ev..ànento 'eeonônt..i.c.o 
no BwU. 
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senvolvimento, nos moldes que favoreciam àquele setor, con

seqüentemente as políticas, na área de educação, foram tam

bém um reflexo do processo global de desenvolvimento adota

do. Portanto, as políticas educacionais foram, tal como as 

demais, fruto de um novo tipo de aliança entre os setores 

dominantes da sociedade e o aparelho do Estado. 

Entretanto, estamos conscientes de que pode ter 

ocorrido a fato de a pOlítica educacional, após 1964, não 

ter sido formulada apenas por aqueles setores, dos quais· o 

IP~S foi um dos grupos de pressão mais atuantes. Em outras 

palavras, acreditamos que provavelmente existiram outras m~ 

trizes, de onde se derivam as idéias acerca da educação que 

deveria convir ao país, fora dos seus setores empresariais. 

Ou, é possível que essas idéias, no final; formassem um só 

corpo doutrinário mas tivessem se originado de diferentes 

instâncias ou grupos. O motivo que nos levou a levantar es

ta suposição é a atenção de diferentes programas de origem 

externa para orientar o ensino brasileiro, seja de forma di 

reta, através de acordos como os da USAID, seja de forma in 

direta, como as recomendações da OEA quanto à política edu

cacional para o continente, através de conferências e encon 

tros, ou por outros meios tais como cursos e viagens ao ex 

terior patrocinados para elementos-chaves da pOlítica de en 
. ~ Slno no pals. 

O plano de educação elaborado para o IP~S pelo 

educador João Roberto Moreira, apresenta sugestões, retoma

das depois por conferencistas do Fórum "A educação que nos 

convém", que são semelhantes a algumas práticas educaciona

is em desenvolvimento nos Estados Unidos. Moreira sugere o 

fornecimento de "cursos populares permanentes de educação e 

recapacitação de adultos, como processo complementar e cor

retor, tanto dos que apenas recebem educação primária e fun 

damental, como dos que a recebem em nível secundário compl~ 

to ou incompleto". Esta sugestão, que não foi adotada ainda 

no Brasil, assemelha-se a uma fórmula de ensino, conhecida 

nos Estados Unidos como "CommunLty Co.f..f.e.ge..6" onde são dados 

diversos cursos visando atender principalmente a população 

adulta do nível pós-secundário que não consegue atingir a 



Universidade. Este é apenas um exemplo de como uma determi

nada prática poderia ter sido veiculada a partir de idéias 

originadas fora do país. 

Além disso, é inegável a influência proveniente 

da participação de assessores e técnicos norte- americanos 

ou de brasileiros especializados nos Estados Unidos na orga 

nização e planejamento do ensino, não só na área federal, 

centralizados no MEC, como nos Estados, dentro das Secreta

rias de Educação, após os acordo MEC/USAID. Sabemos que os 

dirigentes e técnicos desses acordos, visando ao assessora

mento da política educacional brasileira, estavam imbuídos 

das doutrinas econômicas acerca da educação tais como a do 

"fator residua~", além da necessidade de orientação do ensi 

no para o desenvolvimento econômico. Ora, o traço mais mar

cante da política educacional após as reformas universitári 

a e do ensino de 19 e 29 graus, é sua orientação pragmátic~ 

tendo em vista a formação de recursos humanos, numa perspec 

tiva sobretudo de caráter econômico. 

É evidente que tal tipo de educação seria o que 

mais conviria aos interesses das camadas dominantes, num pe 

ríodo em que a preocupação máxima era a retomada do proces

so de desenvolvimento econômico. Nos moldes em que se deu o 

novo crescimento da economia brasileira, sob a chancela do 

capitalismo internacional e portanto em regime de dependên

cia~ é bem provável que, no setor educacional, os paradig

mas fossem também externos. Assim sendo, possivelmente en 

contraremos semelhanças entre as diversas reformas educacio 

nais de países latino-americanos que as empreenderam na me~ 

ma época que a. do Brasil. Mesmo não sendo um fato novo, já 

que sabemos que os movimentos reformistas na educação sem

pre são precedidos de uma difusão de idéias pedagógicas vin 

das de fora (além da conhecida pressão neste sentido, das 

40~ tnabalho~ em que 6undamentamo~ a a6~a~ão quan~o a eanact~
za~ão do modelo de d~envotv~ento aqui ~e6e~do ~ão: CARDOSO, 
F~nando He~que. Potltiea e Ve~envotvimento emSociedade~ Ve 
pendent~ e ~~RTINS, Luciano. Ind~tnlatiza~ao,Bungue~ia Na~ 
cionãl e V~envotv~ento. 
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organizações internacionais UNESCO e OEA) , achamos que é de 

grande importância o levantamento dessas correlações. 

Finalmente, um dado que encontramos e deveria 

ser retomado, a fim de se analisar suas implicações dentro 

da política educacional, é o da crítica de setores empresa

riais através da rrr CONCLAP (Conferência Nacional das Clas 

ses Produtoras), em 1972, à profissionalização via escola e 
5 ao MOBRAL. Nossa indagação central é: se esta camada,enquag 

to organizada num grupo de pressão tipo rpÊs, se mostrou·to 

talmente favorável à capacitação para o trabalho como uma 

das finalidades do curso médio, porque depois se posiciona

ria diferentemente? O argumento de que se serve para criti

car a profissionalização é de caráter econômico, pois aque

la é acusada de tornar-se onerosa não só para a rede esco

lar que a fornece, como às próprias empresas, que terão po~ 

teriormente que reciclar a mão-de-obra para suas tarefas es 

pecíficas. Portanto, a profissionalização, financeiramente, 

é desperdício de recursos. Quanto ao MOBRAL, não estaria 

possibilitando a mobilidade da mão-de-obra, sobretudo em re 

lação à população de origem rural. Sugere-se, para substit~ 

í-lo, um programa de educa'ção de adultos mais efetivo, com 

treinamento em ocupações que possibilitem realmente um au

mento da rentabilidade da mão-de-obra saída do campo~ Estas 

idéias, embora não se desviando da visão de educação como 

formadora do "capital humano" e fator de crescimento da ren 

da e da produtividade - em suma, da visão econômica da edu-
- -caça0 - propoem, no entanto, novas maneiras de estruturar o 

sistema educacional modificando parte dos conteúdos levanta 

dos por nossa pesquisa. 

Ao encerrar nosso trabalho, salieritamos que um 

problema como o educacional, que interessa a toda a naçao 

durante o período pós-64 ficou circunscrito,sendo pouco dis 

cutido em outros níveis que não o da instância oficial e a 

dos grupos dirigentes da sociedade. Assim sendo, os valores 

5 Conne/r.ênc..1a. Na.cion.a.l d.aJ., Cla.M e..6 PJr.odutoJt.a..6, 3. 1972 • A e.mpJr.ua. e. 
~eú ~uronte tecnológico. Rio de Ja.neiJr.o, 1972 

61BIVEM nota. a.nteJr.ioJr.. 
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que tais grupos julgavam ser os melhores (ou mais convenien 

tes) foram lavados até o Estado que, compartilhando-os asse 

gurou sua prevalência através do poder coercitivo. 

Pretendemos ter levantado o conteúdo de propos

tas situadas dora do aparelho estatal, mas afirmar que os 

únicos paradigmas de que se serviu a política educacional, 

seria um raciocínio por demais apressado. É evidente que 

além do IPÊS, houve outras influências. O próprio IPÊS pare 

ce ter formulado seu projeto, a partir de diferentes segme~ 

tos da inteligentzia nacional. Contudo, o dado fundamental 

que destacamos é a presença da mesma linha pOlítico-ideoló-

gica nos dois projetos educacionais e que os orienta 

um único objetivo final: o desenvolvimento econômico 

país, dentro dos marcos do capitalismo monopolista. 

0000000 

para 

-do 
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