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RE SU~1O 

o MOBRAL se constituiu em uma das maIores inici a -

tivas gõvernamentais na área da alfabetizacão de adultos,em 
~ ' . 

~ 

nosso paIs e no mundo. Apesar de ser uma instituição bastan - ~ -

te conhecida em todo o território nacional e mesmo no exte-

rior, muito pouco se sabe sobre suas origens. 

o presente trabalho pretende. ao mesmo tempo, re~ 

ga tar a história dessa instituição em seu início e situa-la 

no contexto sócio-econômico e polftico brasileiro dos anos 

pós 64. Procura-se identificar os elementos de terminante~ do 

nascimento do r-.10BRAL assim como de sua formatação inicial. 

As origens do j\.~OBRAL foram, então, buscadas na se 

quencia histórica de educação de adultos no Brasil. Este Mo 

vimento apresenta-se como uma das . tantas iniciativas do go-

verno militar instaurado no país em 1964. Destina-se a pre -

parar grandes contingentes de mão-de-obra seni · qualificada .....,. 

para integração no mercado de trabalho em expansao e a asse 

gurar a adesão das classes ponulares ao projeto governista. 

Inicialmente o MOBRAL foi organi zado/seguindo o 

modelo das campanhas nac ionais de alf abeti zação coordenadas 

pelo Departamento Kacional de Educaçao (DNE) do Hinistério 

de Educação e Cultura. Apresentava-se como um programa a 

ser executado sob a di reç ão e com os recursos do próynio D;";E. 

Porém, logo ficou patente a necessidade de lhe dar maior au 

tonorn ia.de svi ncul an do-o do D~E e dot ando -o de urna Direção 
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e de recursos próprios. Por~m? foi nomeado Presidente o pr~ 

prio Diretor 'do DNE, Jorge Boaventura de Souza e Silva. 

Com a chegada do Miriistro Jarbas Passarinho ao 

MEC promoveu-se urna total reestruturação no MOBRAL, fazen

do-o passar de um órgão meramente repassador de recursos p~ 

Ta um órgão executor de seus próprios projetos. Como seu 

Presidente foi nomeado o Prof. Mirio Henrique Simonsen e 

corno Secretario executivo, o Pe. Felipe Spotorno. 

Essa reestruturação do MOBRAL se deu em um clima 

de ruptura entre o grupo que concebeu o MOBRAL no DNE e o 

grupo originario da Secretaria Geral que reformulou sua 'po

lítica de açao. 

Esses conflitos.flanifestos no âmbito dessa insti

tuição,revelam a luta travada em outros setores da educação 

brasileira entre os "pedagogos" e os "tecnocràtas". 

Por sua vez, essa luta revela o embate existen

te no plano mais profundo da própria ' infra:estrutura da so

ciedade. Os "pedagogos", portadores de urna ideologia libe

ral-humanista, vão sendo suplantados , pelos "tecnocratas", 

representa~es da ideologia da modernização, ao mesmo tempo 

em que vai se dando a passagem de um modo de produção capi

talistà concorrencial para um modo de produção capitalista 

monopolista. 

Na conclusão procura-se mostrar a importância da 

realização de estudos de história da educação de adultos,co 

mo uma condição indispensável ã superação de graves proble

mas que afetam essa área em nosso país. 

x -



R ~ S li M E 

Le MOBRAL a constitué une des principales initia

tives gouvernementales en matiere d' alphabétisation d'adu! 

tes, aussi bien au Brésil que dans le monde. Cette institu-

tion est relativement bien connue dans tout le pays et même 

à l'étranger et pourtant. ses origines restent obscures. 

L'auteur de ce trayail s'est aonc donné un dou-

ble but: récupérer les origines historiques du MOBRAL et 

les si tuer dans le contexte socio-économique et ~:)oli tique des 

années 64 et suivantes. 11 a essayé d'identifier les élé-

ments déterminan~ de la naissance de cette institution et 

de sa structure initiale. 

Les origines du MOBRAL doivent être étudiées dans 

la séquence historique de l'éducation des adultes au Bré-

silo Quand il surgit il assume la forme d'un mouvement et 

représente une des nombreuses initiatives du governement mi-

litaire instauré en 1964.0nlui donne un double but: former 

de grands contingents de main d'oeuvre semi-qualifiée des-

tinés ã un marché du travail aloTs en pleine expansion et, 

en meme temDs, assurer l'adhésion des classes populaires au - " 
projet politique du gouvernement. 

Le MOBRAL a été organisé au départ sur le modele 

des campagnes nationales dTalphabétisation coordonnées Dar 

le Département National d'Education (DNE) du Hinistere de 

l'Eàucation et de la Culture. 11 s'agissait d'un programme, 
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devant être exécuté sous sa direction et avec des fonds 

provenant de, ses propres coffres. I I fallut nêanmoins se 

rendre rapidement aux évidences et ad~ettre la nécessité 

de lui donner une plus grande autonomie, de le séparer du 

DNE pour en faire un organisme dotê d'une direction et de 

ressources propres. 

Malgré cela, on nomma ã sa Présidence le 

teur du mE Jorge Boaventura de Souza e Silva. 

direc 

Des le début du minist'êre Jarbas Passarinho, une 

restructuration totale de MOBRAL eut lieu afin d'en faire 

un organe d'exécution capable de mettre en oeuvre ses pro-

pres projets et non plus uniquement un organe de distribu

tion de crêdits. 

La Présidence fut attribuée ã Mário Henrique Si

monsen et le Secrétariat Général au Pere Felipe Spotorno. 

Cette re-structuration du MOBRAL se déroula dans -. 
un climat de rupture entre le groupe qui l'avait conçu au 

sein du DNE et celui qui, originaire du Secrétariat Géné

ral du MEC. avait re-formulé sa politique d'action. 

Ces conflits sont le reflet d'une lutte en cours, 

dans d'autres secteurs de l'éducation au Brésil. entre les 

"pédagogues" et les "technocrates". Cette ltltte, ã son 

tour, révele un tournant fonàarnental qui se situe au ni-

veau mêrne de I' infra-structure de la société: les "pédago-

gues" , représentants de l t idéologie libérale hurnaniste 

traditionnelle se voient progressivernent supplantés par 

les "technocrates", représentants de l'idéologie de la mo-
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dernisation,au fur et ã mesure que se produit la transition 

entre le mode concurTentiel et le mode monopoliste de pro

duction capital~ste. 

En conclusion, l'auteur montre combien il est im

portant d'approfondir l'Stud~ de l'histoiTe de ll~ducation 

des adultes si on veut surmonter les graves problêmes qUI 

affectent celle - ci actuellement au Brésil. 
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INTRODUÇÃO 

A importância de um estudo sobre as origens do 

MOBRAL deriva de que essa instituição se inscreve dentro 

de uma das importantes iniciativas tomadas no campo educa

cional pelo governo brasileiro, no período do Regime Mili

tar de 1964. 

Sob outro ângulo, um estudo dessa natureza seria 

importante por possibilitar um desve1amento da natureza do 

Estado e das lutas travadas nos níveis supra e infra-estru 

tura1 da sociedade. ~ que a verdadeira natureza do Estado 

nao se revela facilmente e em primeira mão. ~ através do 

estudo de suas instituições que isso se torna possível. 

As instituições do Estado costumam aparecer como 

a emanação dos interesses gerais da população de um país. 

Sabemos, por~m, que elas representam, de fato, os interes

ses dos grupos dominantes dessa sociedade. 

Estudar o MOBRAL ~. portanto, una ocasião de se 

penetrar no amago do próprio Estado, para investigar sua 

natureza. Estudar as origens do MOBRAL significa investi

gar as forças que produziram essa instituição do Estado. 

A questão a ser estudada neste trabalho será a 

dos fundamentos e das origens do MOBRAL. procurando-se i

dentificar os elementos de base de sua constituição e o mo 

do de atuação dessa instituição nos seus primeiros anos de 

existência. 
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Importa, sobretudo, desvendar os fundamentos teó 

rico-metodol,ógiccis que sustentaram a ação do primeiro MO

BRAL, procurando identificar a natureza da ruptura entre 

ela e as fases posteriores da história dessa instituição. 

Interessa, ainda, verificar o nível de inserção 

e sintonia dessa instituição no contexto maior do regime 

tecnocrático e autoritário instaura~do no Brasil pelos go

vernos militares dos anos pós 64. 

Assim, partindo do pressuposto próprio do mate

rialismo histórico de que toda instituição do Estado é con 

traditória e que dentro dela se manifesta a luta travada 

no âmbito maior da sociedade como um todo, procuraremos i

dentificar, na fase em estudo, os elementos de adequação e 

de desacordo existentes dentro desse "aparelho de Estado" 

e entre ele e o movimento da sociedade onde está inserido. 

E possível identificar', de início, as categorias 

Aue deverão nortear esse trabalho: contradição, hegemonia 

e as conseqüentes questões sobre a natureza das institui

çoes do Estado e o papel de seus dirigentes (intelectuais). 

,ilim se tratando de uma fase específica da história da Educ~ 

ção brasileira, importa estudar alguma~ de suas caracterí~ 

ticas bisicas, no periodo em questão: tecnocracia, autori

tarismo, liberalismo. 

Ao historicizar o MOBRAL, procuraremos ter claro 

o seu nascimento e os primeiros anos de sua existênci~pr~ 

tendendo revelar o movimento de fundo existente na socieda 

de brasileira da época. Isso deverá levar a uma busca do 

significado dessa instituição na fase do capitalismo mono-
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polista e internacionalizado vivida pelo país. 

Não pretendemos iniciar essa dissertação por um 

capítulo que resuma todos os pontos . teóricos e metodológl 

cos utilizados. Porém, consideramos necessário especifi

car aqueles que tomaremos como principais pontos de apoio. 

a) A questão do método 

Como orientação metodológica pretendemos adotar 

procedimentos de análise capazes de superar as simples de~ 

crições de fatos ocorridos e que levam, no máximo, a uma 

análise superficial ou tautológica dos fenômenos. 

Assim, tentaremos valer-nos do método descri-

to por Marx e Engels na "Introdução ã Crítica da Economia 

política" através do qual, em vez de se ficar numa mera 

observação e descrição dos fenômenos, procura-se desco

brir os componentes elementares e a teia de relações que 

constituem uma realidade dada. ~ , portanto, através de 

uma "reconstrução do real" ã luz de uma análise dessa na

tureza que se chegará ao conhecimento dessa realidade em 

suas "ricas e múltiplas determinações " (1) 

Deste modo, após a identificação e a descrição 

dos fatos,procuraremos relacioná-los entre si,~sobretudo, 

identificar ~ teia de relações e as forças subjacentes. E 

que a verdade das coisas (a "coisa em si", de que fala 

Karel Kosik) (2) não se manifesta imediatamente ao homem. 

Para atingi-la é necessário empreender uma verdadeira tIre 

construção" da realidade dada. 

Não basta, portanto, descrever os fatos. ~ pre-
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ciso explicá-los. Ora, como veremos mais adiante, a expli-

caça0, no caso das ciências humanas (inclusive a Histó~ 

ria), deve incluir uma compreensão desses fatos, isto é, a 

captação de seu sentido. Mais ainda, é preciso captar es

ses fatos no seu contexto, evitar consid~rá-Ios isolada-

mente. 

A necessidade de delimitação do campo da pesqui-

sa nao deve levar a sua atomização. E preciso captar a rea 

lidade na sua "totalidade concreta, isto e, como um todo 

estruturado em curso de desenvolvimento e de auto cria-

ção ... "(3). Isto não significa querer captar "todos os 

fatos." Isto ê impossível. A delimitação do campo da pes

quisa ~ algo inevitável e necessário. Aliás, não existe co 

nhecimento científico sem essa "decomposição do todo". Co-

mo afirma Kosik", a dialética da totalidade concreta nao e 

um método que pretenda, ingenuamente, conhecer todos os 

a$'pectos da realidade ... " (4). Porque "totalidade não si.& 

nifica . todos os fatos. Totalidade significa: realidade co 

mo um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um 

fato qualquer (classes de fatos,conjunto de fatos)pode vir 
'" 

a ser racionalmente compreendido"(5). 

_. Sob r e a H i s t ó r i a., o s f a tos h i s t ó r i c o s e o h i s t o r i a d o r - a 

questão da objetividade das verd~des históricas. 

" os fatos não se assemelham aos peixes ex 

postos na banca do comerciante. Assemelham-se 

aos peixes que nadam no oceano imenso ... O que 

o historiador apanhará depende em parte do 

acaso, mas sobretudo da região do oceano que 



tiver escolhido para a sua pesca e da isca 

de que se serve. Esses três fatores sao, 

evident,emente, detenninados pelo tipo de 
. -pelxes que se propoe apanhar. Em geral, o 

historiador obterá o tipo de fatos que de

seja encontrar." 

E.H.CARR. What is History. 

5 

Este texto contém alguns elementos que conside 

ramos importante especificar. 

o que se entende aqui por fato histórico? O 

lançamento do MOBRAL pode ser considerado com um fato his-

tórico? 

Adam Shaff trata muito bem dessa questão em 

sua obra: História e Verdade.(6) Diz ele: "Em .. .... .. prlnclplo, 

toda a manifestação da vida social do homem pode ser um 

fato histórico; pode sê-lo, mas não o é necessariamente." 

(p. 209). Devemos fazer uma distinção entre um "aconteci-

ment.Ç> " , isto é, algo que se deu simplesmente no passado e 

um "acontecimento que, devido à sua importância para o 

processo histórico, se tornou (ou pode tornar-se) objetoda 

ciência da história." Assim, "um acontecimento qualquer 

do passado não é automaticamente um fato histórico. "(p.209) 

"O que importa, portanto, é o contexto no qual se insere o 

acontecimento, são as suas relações com uma certa totalida 

:de, assim como o sistema de referência em que está expre~ 

so ... " Cp.2l0) 

Deste modo, não existem "fatos simples", isola 

dos uns dos outros e sem referência a um todo maior. Eles 

estão sempre -interligados, relacionados com outros. 1so-
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lar um deles seria fazer uma abstração. Considerá-los fo-

ra da totalidade onde se inscrevem seria condenar-se a um 

conhe~imento parcial e dicotomizado. 

Ora, essa é, justamente, uma posição muito fre-
-

qüente nas Ciências ~ociais, em que isolar os fatos é tido - . 
como uma condição de cientificidade. Especificamente no c~ 

so da Ciência da História, esta posição teórico-metodológi

ca foi muito praticada. 

Na posição ã qual procuramos nos filiar, o mat~ 

rialismo histórico-dialético, a busca de uma totalidade na 

qual os fatos estejam relacionados é fundamental.Nesta con 
/ 

cepçao, o estatuto ontológico atribuido aos "fatos históri 

cos" é de que eles fazem parte de uma realidade históri-

ca objetiva, na qual também está inserido o sujeito. 

A questão da subjetividade do conhecimento fi-

ca, assim, resolvida, porque incluída na questão maior da 

totalidade. Dito de outra forma: o sujeito que conhece e 

os fatos conhecidos fazem parte de uma mesma 

histórico-social. 

totalidade 

O historiador é alguém socialmente condicionado 

-pelos interesses da sua epoca e da classe social a que pe~ 

tence. , 

Não há "fatos brutos", eles sempre trazemamar-

ca do sujeito. Existe um laço estreito entre o fato histó

rico e a teoria que orienta o historiador. ~ ela que permi 

te a ele organizar o caos formado pela infinidade dos aco~ 

tecimentos em sua -volta. Cada fato histórico constitui uma 



condensação de correlações e de interações, das quais faz 

parte o próprio historiador. 

A História é, assim, vista como ... "um proce~ 

so contínuo de interação entre o historiador e os seus fa 

tos, um diilogo sem fim entre o passado e o presente". (6) 

Ela é sempre fruto de uma escolha, não arbitrári~mas pr~ 

concebid~ do historiador. Sem teoria preliminar, sem teo

ria preconcebida, não hi trabalho científico possível. 

A História nao é e nãQ pode ser uma simples de~ 

crição. Neste sentido, ela se distingue da Crõnica. Ela 

implica uma "explicação", isto é, um estudo dos -porques 

dos acontecimentos. Essa explicação comporta a busca do 

conhecimento das causas desses acontecimentos (explicação 

causal) e de suas finalidades (explicação finalista). 

A explicação, em História, inclui também uma 

compreensao dos fatos. Adam Shaff chega a afirmar:" ... sem 

compreender as ações dos homens, é impossível explicar a 

história ~ em outros termos, a compreensão é uma parte con~ 

titutiva da explicação histórica". (7). 

Outra característica da explicação em História 

é que ela tem sempre um caráter probabilista, pois permi

te diversas explicações de um mesmo fato. Por isso alguns 

autores preferem referir-se a ela como sendo um "esboç,o de 

explicação". 

Assim, a História não pode ser vista como algo 

dad~ma vez por todas. Ela precisa ser reescrita 'conti-

nuamente, em função da emergência de . efeitos novos dos a-

7 



contecimentos passados. 

A questão da objetividade da verdade histórica 

nao ' deve ser vista isoladamente, separada da questão da 

subjetividade do historiador. " ... quanto melhor sabemos 

preêisar o que o sujeito traz ao conhecimento do objeto, . 
melhor nos apercebemos do que esse objeto é na real ida-

de." (8) 

Assi~, é preciso levar em consideração a subj~ 

tividade do historiador, em vez de procurar descartá-la. 

Aliás, mesmo na Fisica costuma-se levar em conta as alte-

rações provocadas pelos próprios instrumentos de medida. 

Como observa H.M.Lynd, "não há maior obstáculo no caminho 

que leva ã objetividade que a confusão da "subjetividade" 

com o fato de ter em conta a posição do observador."(9) 

o historiador constitui uma parte da Hisió-

ria - observa Paul Ricoeur. 

Este autor distingue entre a "boa" e a "má" sub 

jetividade, chamando a atenção para os aspectos éticos 

que devem orientar a construção da ciência da História. 

Diz ele: "a objetividade é a distância entre a boa e a má 

subjetividade, e não a eliminação total da subjetivida-

de". (la) 

A "má subjetividade" é definida por ele como 

um conjunto de fatores que deformam o conhecimento, tais 

como a parcialidade e os interesses pessoais.Paul Ricoeur 

recomenda, então, que o historiador procure abordar os fa 

tos históricos "sine lra et studio". Desloca, assim, a 

8 
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questão da objetividade histórica, da lógica para a ética. 

Diante disso, o trabalho do historiador assume 

sempre um carater hipotético. Como diz Henri Pirenne, ele 

é, ao mesmo tempo, uma síntese e uma hipótese: uma sínte

se na medida em que o nistoriador tende a reconstruir a 

totalidade da imagem a partir do conhecimento dos fatos 

particulares; uma hipótese na medida em que as relàções 

estabelecidas entre esses fatos não sao nunca absolutamen 

te evidentes nem verificáveis. (11) 

Essa questão pode ser melhor entendida se le

varmos em consideração o carater social e não apenas indi 

vidual do conhecimento. 

"Assim, é possível superar a ação deformante do 

fator subjetivo no e pelo processo social do _progresso na 

ciência, na e pela acumulação de verdades parciais".(12) 

~, portanto, enquanto processo social, que se aperfeiçoa 

permanentemente, que se dá a progressiva apuração da ver

dade histórica e sua conseqüente depuração dos aspectosn~ 

civos da subjetividade. O progresso do saber humano se dá 

portanto, pela acumulação de verdades parciais. Essa con

cepção é assumida por autores de correntes diferentes co

mo Engels (cf. Anti-Dtihring) e Popper. 

~ pela autocrítica e pelo confronto das posi

ções individuais (inter-subjetividade) que o historiador, 

mesmo em seu tempoJverâ progredir o nível de objetividade 

da verdade histórica. 

Dentre os componentes mais importantes da sub-
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jetividade está o condicionamento de classe do conhecimen

to dos fatos históricos. Aqui também a forma de avançar em 

direção a um conhecimento mais objetivo não está na nega

çao dessa condição. Pelo contrário, será assumindo o cará

ter de classe d~sse conhecimeRto que se poderá progredir. 

Lenin já recomendava expressamente isso. Dizia ele:"se de

sejam chegar nos vossos estudos i verdade objetiva, adotem 

conscientemente as posições de classe e um espírito de pa~ 

tido em conformidade com os interesses do proletariado". 

(13) Disse isso referindo-se is sociedades divididas em 

classes, como a nossa. Sendo ilusório evitar o condiciona

mento social - e, com ele, o condicionamento d~ classe, já 

que o sujeito que conhece é também um produto social," ... a 

única solução está na escolha entre os condicionamentos de 

classe possíveis, e não a tentativa de lhes ~scapar em ge

ral."(14) 

Mas, aqui também, as formas concretas de supera

ção das deformações da parcialidade e das limitações do co 

nhecimento que esse condicionamento de .classe ocasiona de

vem ser encontradas no processo de progressão histórico-so 

cial do conhecimento humano. 

- Sobre a História Oral e seus procedimentos metodológicos. 

Muitas vezes, dada a insuficiência de documentos 

escritos sobre um determinado acontecimento, torna-se ne

cessário completar sua reconstituição histórica através de 

depoimentos orais de pessoas que dele fizeram uarte ou o 

presenciaram. 

Desta forma , o Documento Oral passou a se consti 
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tuir numa autêntica técnica de pesqu1sa, um instrumento ú-

til ao historiador. Especi~lmente em se tratando da Histó-

ria recente, a utilização desses instrumentos torna-se ab-

solutamente indispensável. 

Os registros de informação viva apresentam algu- -

mas características que os diferenciam dos registros escri 

tos. Assim, sua utilizaçãQ merece alguns cuidados e algu

mas reflexões. 

A pr1melra se refere à própria colheita de infor 

mações. Nas fontes escritas estas informações chegam a nos 

já sistematizadas, ordenadas segundo categorias e pressu

postos teóricos do autor. E próprio da informação escrita 

reforçar esse caráter de "secundariedade", de distanciame~ 

to que torna a mais fiel descrição uma "reconstituição" e 

uma "re-construção" dos acontecimentos. 

A informação oral, apesar de também possuir es-

sas caractêrísticas fundamentais, mantim em maior grau a 

presença viva, primária, imediata desses acontecimentos. 

Ela transmite melhor os aspectos subjetivos, as motivações, 

detalhes e circunstâncias o.ue normalmente seriam excluídos 

dos documentos escritos. 

Assim, a informação através de registro oral Po! 
-~ 

SUl potencialidades e problemas que merecem nossa conside-

-raçao. 

Especialmente no caso das histórias de vida e 

dos depoimentos pessoais, a colheita de informações é feita 

com uma interferência muito pequena do pesquisador. Ela se 
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r.estringe à escolha do tema e do informante. Assim. por 

mais conhecido que seja este informante, o pesquisador nao 

pode prever, com segurança, o rumo exato que tomará o rel~ 

to. Na gravação de uma história de vida, o entrevistado e 

que controla o que diz, o ritmo, a ordenação dos assuntos. 

Existem, assim, chances de que apareçam informações que o 

pesquisador não suspeitava, levando a entrevista para ru-

mos imprevisíveis, podendo, inclusive, corrigir a - . proprla 

visão do entrevistador. Assim, fica assegurada ao informan 

te a possibilidade de falar sua própria linguagem e abor-

- . dar seus proprlos problemas. 

Falando das técnicas de histórias de vida e de 

depoimentos pessoais Maria Isaura Pereira de Queiroz obse! 

va que: li ••• quando cuidadosamente realizadas, possibili-

tam conhecer um grupo e uma sociedade de seu interior, em 

oposição às demais técnicas que projetam sobre ambos esqu~ 

mas formulados anteriormente, -aplicando-lhes categorias d~ 

finidas muitas vezes a partir de teorias que não lhes di-

zem respeito. li (15) 

b) Discutindo alguns conceitos e categorias. 

Ao longo deste trabalho faremos uso de algumas 

categorias e conceitos que merecem a l p,uma s defi~ições e es-

clarecimentos iniciais. 

Estaremos estudando as origens de urna institui-

ção do Estado encarregada da Educação de Adultos num momen 

to histórico caracterizado pelo confronto de grupos empe

nhados em obter a liderança heg emônica na orientação dos 



13 

rumos do país. Tratando-se de uma problemitica situada no 

âmbito da superestrutura da sociedade, recorreremos a alg~ 

mas categorias e conceitos de Gramsci, por ter sirlo ele um 

grande estudioso dessas questões. Assim, utilizaremos os 

conceitos gramscianos de hegemonia e de bloco histórico,a~ 

sim como procuraremos analisar o papel dos intelectuais 

envolvidos no trabalho educativo. 

Gramsci utilizou esses conceitos em sua anilise 

da situação italiana, em um determinado pe!íodo da histó-

ria desse país. Denominou, então, de "Bloco Histórico" a 

relação orgânica existente entre a infraestrutura e a su

perestrutura da sociedade, numa situação histórica determi 

nada. ~ a infraestrutura que, em última instância, determi 

na o "Bloco Histórico", mas é no nível da superestrutura que 

" os homens tomam consciência do conflito entre forças 

produtivas e relações de produção," "e o levam até o 

fim"(16) . 

Em outras palavras. o movimento histórico depen

de essencialmente das condições estruturais. "Este é o ca-

so, particularmente em período de crise orgânica do Bloco 

Histórico, onde a atividade no seio das superestruturas tO! 

na-se então decisiva, e especialmente a atividade políti

ca." (17) Gramsci conclui. então, por uma relação dia'"Iéti-

ca e orgânica entre a infraestrutura e a superestrutura no 

interior de um mesmo "Bloco Histórico". Considerar um des-

ses dois elementos separadamente seria um erro. "A análise 

dessas afirmações serve, creio, para reforçar a -concepçao 

de Bloco Histórico em que as forças materiais - são o conteu 
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do e as ideologias a forma (essa distinção entre forma e 

conteúdo é puramente dialética): as forças materiais nao 

seriam concebíveis historicamente sem a forma e as ideolo-

gias seriam caprichos individuais sem as forças materiais II 

-{18) 

Para que se mantenha um determinado "Bloco Histó 

rico" são necessárias duas condições: "dominação" e "dire-

ção" , ambas exercidas por uma das classes fundamentais so

bre sua classe antagônica. 

Para Gramsci, portanto, a dominação exercida, s! 

ja pela coerção seja pela primazia econômica,é uma condi-

ção necessária mas não suficiente para a formação de um 

"Bloco Histórico". E preciso que a classe dominante seja 

também "dirigente", is:to é, que ela possua também a dire-

ção ideológica e cultural da sociedade. Para isso é preci-

so que esta classe possua uma verdadeira "política" nara 

os intelectuais. Gramsciescreve: 

"A hegemonia de um centro diretor sobre os i.!! 

telectuais afirma-se através de duas linhas 

principais: 1) uma concepção geral de vida, 

uma filosofia que ofereçam aos aderentes uma 

"dignidade" intelectual que crie um princí

pio de distinção e um elemento de luta contra 

as velhas ideologias que dominam pela coer-

ção; 2) um programa escolar,um princípio edu

cativo e pedagógico original que interessem e 

proporcionem atividade própria, no domínio 

técnico, a essa fração dos intelectuais, que 

é a mais homogênea e numerosa (os educadores, 

do mestre-escola aos nrofessores universitã-

rios) . "(19) 
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-Os intelectuais sao, assim, vistos corno verdadei 

ros "funciol}ários da superestrutura", (20) renresentantes 

da classe fundamental, ã qual est~organica~ente ligado~. 

Alem desses conceitos e categorias tomados de e~ 

préstimo a Gramsci faremos uso~de alguns outros conceitos 

que também merecem alguns esclarecimentos iniciais. ~ o ca 

so, por exemplo, quando falamos de "liberalismo" e de "li-

berais", de "tecnocracia" e de "tecnocratas". Às vezes op~ 

mos uns aos outros. Ora, não seria o liberalismo a ideolo-

- . gia proprla do capitalismo em qualquer de suas fases? Nes 

te caso, não seriam os ditos "liberais" e "tecnocratas" SIm 

pIes formas em que se manifesta o liberalismo? Em outras 

palavras, não seriam os liberais e os tecnocratas "primos-

irmãos"? Ou ainda, não se poderia ser, ao mesmo tempo, li-

bera1 e tecnocrata? 

Por outro lado, quando se fala do papel interven 

cionista do Estado rio interior do canitalismo não se esta-

ria negando a essência mesma do liberalismo e, portanto,do 

capitalismo? são essas e tantas outras questões que -nao 

- . pretendemos aprofundar mas que sera precIso esclarecer. 

O 1 9 ponto desse esclarecimento é considerar que 

o liberalismo é a ideologia do capitalismo em si. Porém,e~ 

se modo de produção "da existência se concretiza em fases 

historicamente determinadas. Assim, às etapas concorrenci

aI e monopolista do capitalismo correspondem ideologias pr§ 

prias. f nesse sentido Que se poderá falar de liberalismo 

como a ideologia própria d3 fa~e concorrencial e de tecno-

craci a como a ideolop.ia ~ô fél~e mononolista do caDitalisTI!o. 
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Existiriam, portanto, Liberalismo e liberalismo, conceitos 

representando uma extensão maior ou menor, dependendo de 

sua referência ao capitalismo como um todo ou, Mais concre 

tamente, a sua etapa concorrencial. 

~) portanto, em relação a um contexto hist6rico 

determinado que esses conceitos devem ser vistos. No nosso 

caso específico, falaremos de liberais e tecnocratas nos 

referindo aos intelectuais que estiveram ligados ao movi

mento de passagem do capitalismo brasileiro, de uma etapa 

concorrencial para uma etapa monopolista. Veremos como uns 

e outros estiveram presentes no âmbito da Eoucação no Bra

sil. Veremos, també~, aue essas fases não se sucede~ auto

mitica e mecanicamente, mas que formas de UTIa fase coexis

tem com as de outra. Essa coexistência do novo e do velho, 

agudiza os problemas e as contradições. Veremos como, no 

caso concreto do ~!OBRAL essas relações aconteceram. 
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CAPí TULO I 

O CONTEXTO NACIONAL E INFLUSNCIAS INTERNACIONAIS 

1.1. A influência dos organismo"s" internacionais 

VIam-

Na década de 60 se desenvolveram idéias que ~ ha

originado nos anos do pós-guerra, a partir de es-

tudos de caso da reconstrução dos países mais envolvidos 

naquele conflito. 

Chamou a atenção o fato de que economias debili-

4" t adas pela guerra se soergueram e se desenvolveram em nl-

veis muito superiores aosde outros países envolvidos na lu 

ta pelo desenvolvimento. A busca de explicações para o ca-

so deu ori gem a uma série de teorias, entre as quais as 

teorias do desenvolvimento e do capital humano. 

São teorias que terminam por interli~ar-se_ 

que procuram explicar fenômenos comuns. Na busca de fato

res que determinam o desenvolvimento de um país. elas est~ 

belecem uma relação muito Íntima entre educação e desenvol 

vi mento. 

Mais do que teorias, essas concepçoes se trans

fo rmaram em verdadeiros paradigmas da época. Organismos i~ 

ternacionais, comoaUNESCO, a OIT, a OEA passaram a tratar 

as questões da educação e da formação de mão-de-obra como 

realidades mui to pró.ximas. Um exemplo de análise da a-

proximação entre esses concei tos e as insti tuições que 

trahalham com essas realidades pode ser encontrado em 
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do cumen tos dess a s i nstituições, ne ssa epoca. (1 ) 

No Brasil esse movimento de . -anrOXlmacao entre . .-

educação e formação de mão-de-obra já se iniciara desde 

os anos 40._Foram acontecimentos importantes nesse senti-

do: a criação do CBAI (2) e a posterior instalação de s eus 

programas no MEe; a criação da Aliança para o Prop,resso e 

os conseqUentes acordos MEC-USAID. 

São programas que virão contribuir para o apro-

fundamento da fase monopolista do capitalismo brasileiro, 

em que se a ssociam a empresa privada nacional , as emnre-

sas multinacionais e o Estado. (3 ) 

A este último caberá um papel determinante, de 

prover o mercado de mão-de-obraesnecializada - -necessarla, 

através de instituicões como o SENAI e as Escolas Técnicas 

Industriais. Já a mão-de-obra de baixo nível de especiali-

-zaçao, destinada a realizar um trabalho cada vez mais meca 

nizado e parcelado, será formado por programas como o 

PIPMO (4). 

Para esse contingente de operários desqualifica-

dos, camponeses e desempregados, no âmbito da educação ge-

ral serão previstos programas de alfabetização 

ou de educação permanente. O MOBRAL é um deles. 

funcional 

-PIPMO e MOBRAL sao, portanto, frutos de uma mes-

-ma epoca. Entidades criadas para se ocunar de uma mesma 

narcela da população brasileira. 
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- Influência da UNESCO na Educacão de Adultos no Brasil . .. 

Dentre todos os organismos internacionais, o que 

exerceu maIor influência sobre a Educação de Adultos foi 

a UNESCO. 

De sde sua fundação, em 16 de novembro de 1945, a 

Or ganizaç ã o das Na ç ões Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura ( U~E SCO) vem mantendo com o Brasil estreitos la ç os 

de cooperaç ão. ( 5 ) A partir daí, este organismo internaci~ 

nal sempre esteve presente às iniciativas brasileiras, ne~ 

sa área. Isso aconteceu por ocasião do lançamento de todas 

as camnanhas nacionais de alfabeti zação, desde a CEAA, em 

194 7 . 

A UNE SCO t ambém exerceu influência si ?-nificativa 

na discussão dos problemas do analfabetismo e das nolíti-

cas destinad as ao seu enfrentamento,em vários congressos e 

conferências realizadas,tanto a nível internacional como 

local. 

A nível internacional 3 eventos aparecem como os 

mais signL~ icativos, no período que precedeu o lançamento 

do MOBRAL: 

· a la. Conferência Internacional , realizada em Elsinor(D~ 

namarc~ em 1949; 

· a 2a. Conferênci~ Internacional, realizada em Montreal 

( Canadá ), em 1960; e 

· o Congre s so Mundial de !-finistros de Educacão, realizado 

em Teerã (Iran) , em 1965. (6 ) . 

Es te último foi o que maior influência teve na 

constitui ç ão do MOBRAL. 



o Brasil participou do Congresso, juntamento com 

8 7 países. Na qualidade de presidente de delegação brasi-

leira participou o ex-ministro Abgar Renault. 

Nesse congresso foram feitas recomendações sobre 

a políti ca a ser a dot ada pelos países membros quanto à a1-

fabetização e à educação de adultos. Ressalta-se a Impor

tãnc ia da alfabetizaç ão de adultos para o desenvolvimento 

s5cio-econômic o e a conseqUen te vinculação que deve exis-

tir entre os programas de alfabetização e a preparação de 

mão-de-obra. 

Dentre as recomendações do Congresso, destacamos 

as seguintes: 

- que tod o projet o de alfabetizacão ou educação de adultos 

tenha por objetivo o desenvolvimento econômico e social; 

- que os problemas relativos ao emprego e i formação de 

_ mão-de-obra sejam levados em consideração ; por isso, todo 

programa de alfabetização de adultos deve estar incluído 

em um plano de desenvolvimento, ligado ã formação profis-

sional, social e cultural; 

- que a alfabeti zação (adultos) e a escolarização (crian-

ças) sejam considerados dois aspectos complementares de 

-uma mesma aç ao ; 

- que nas campanhas de alfabetização seja dada prioridade 

aos grupos de ida de engajados na urodução; 

- que os programas de alfabetização se transfor~em urna 

ve : ati_ngi do s seus obj et i v os, em programas de educação pe! 
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manente~ 

- deve-se prever, nos programas de alfabetização, um siste 

ma de avaliação que dê conta de uma comparação científica 

entre seus custos e benefícios; 

- que se procure completar os recursos oficiais destinados 

às campa nha s de alfabetização com recursos privados. sobre 

tudo das empresas; 

- que se jam constit uídas "fundações nacionais" de educação 

de adult os que serRo encarregádas de administrar, em cola 

boração com o governo, um programa de educação e para tan

to r r:'ceherãc colaboração de voluntários, associações e empr~ 

sas pri vada s; este organismo deverá ser dotado de autono

mla sufi ciente, que lhe dê condi ç ões de proflover e coorde

nar opera çõe s de alfabetização; 

- que se jam instalados projetos-piloto de alfabetização fu~ 

cional, segundo os critérios definidos pela UNESCO. 

Podemos constatar que grande parte dessas reco

mendaçõe s foram adotadas na constituição do MOBRAL. Aliás, 

a influência da UNESCO naquela ocasião parece ter sido bas 

tante si gnificativa. 

Encontraremos seguidas referências àquela insti

tuição inte rnacional em document'os relativos ao lançamento 

do MOBRAL. 

1.2. O Bras il dos anos 67 a 71: aspectos econômico, políti 

co e social. 

Em 1964 o Brasi l iniciou uma nova etapa de sua 
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história. Os militares instalaram-se no poder, pondo fim 

ã " t' e pú'b 1 i ca popul is ta", democrá tj ca e liberal que hav ia 

durado de ]9 45 a 1 96 4. (7) 

O Golpe de 1964 não deve ser visto c omo um acon 

tecimento fortuito ou como o re~ultado de uma deci s io D e ~ 

soaI ou mesmo de um grupo det ermi na do. 

Deve ser ent endido como uma maneira de fo r ça r a 

opção por uma das " sardas" p ossíveis aos probl emas e Xl s

tentes na infra-estrutura econômica do país. (8 ) 

Esta op ç ão foi fruto de uma aliança ent r e os se 

tores políticos e econômicos maIS p oderosos do País. De 

um lado , os grupos ligados ã e c onomia primarJa exportado-

- -ra e de outro, os grupos ligados a expa nsao industrial e 

fin a nce i ra acontecida no período anterior. 

Tal op ç ão mui to contribuiu para a inserção do 

Brasil no sistema econômico mundial, na condição de um elo 

periférico, associado e dependente. 

O capitalismo brasileiro é um capitalismo tar-

dio, do ponto de vista de sua inserção no nrocesso da evo 

luçio orgânica do capitalismo mundial. Esta característi

ca, porém, não o exclui do mov imento geral nróDrio de to

do país ca pitalista: o caráter c íclico de sua evolução ec~ 

- . noml ca. 

A história econômica do Brasil pode, aSSIm, ser 

vis t a c emo uma sucessão de ciclos de crescimento e de de-

pressao. 

O ano de 1 96/ rep re senta a passagem de um des-
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te, da depre~são dos anos 62 a 67 - Dara um ciclo de recu-

peração: de 67 a 73. (9). 

(a) - Do vonto de vista econômico, os anos 196 7 a 1 97~ cor 

respondem ao que se passou a denominar de ':0 milagre brasi 

leiro". 

Alguns fatores muito contribuiram para o estabe-

lecimento de mais esse ciclo de prosperidade na economla 

brasileira: 

· a reforma fiscal e financeira realizada em 1966, que fa-

voreceu os investimentos públicos e privados; 

· a elevação e reestruturação dos preços dos serviços de 

util idade pública, que possibilitaram a ampliação dos ln-

vestimentos nesses setores; 

· modificaç6es no sistema de cr~dito ao consumidor, que 

nermitiu a reanimacão dos setores de bens de consum~ durá-- -

veis, sobretudo da indústria automobilística; 

o sistema financeiro da habitacão, reanimando e ativando 

a construção civil residencial; 

· os incentivos às exportaçoes, que muito contribuíram pa-

ra a expansão das indústrias textil, de calçados e de -ma-

- - . qUlnarla; 

· a política de salários, favorecendo a concentração de ren 

da e a realimentação do consumo diferenciado da classe m~-

dia alta. 

Praticamente todos os setores da economl8 fcrarr: 
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tros. Lideraram esse movimento os setores da construção Cl 

vil, tanto de obras pfiblicas (hidrel~tricas) corno nrivadas 

(habitações), e os setores de bens de capital e de bens de 

consumo duráveIs. 

A politica econ~mica dos governos militares s em

pre esteve orientada pelos princípios da interdependência 

e da modernização, segundo os quais, a racionalização do 

subsistema econ~mico nacional era condicão necessária para 

a integração no sistema mundial. 

Foi esta a opçao desses governos, justificada,s~ 

gundo os mesmos, pela necessidade de relançar a economIa 

nacional em uma nova etapa de seu desenvolvimento. A inter 

nacionalização de nossa economia ~, assim, anresentada co

mo uma necessidade inelutável. 

A convergência de dois movimentos, um de concen

tração de capital, em nível nacional e internacional, ou

tro impulsionado pela politica anti-inflacionária do gove! 

no, levaram a consolidar a doutrina da interdependência que, 

por sua vez, reforçou o estado de dependência estrutural do 

subsistema econômico brasileiro em relação ao sistema eco

nomlCO internacional. 

o processo de desnacionalização foi generali za

do, atingindo inclusive o setor financeiTo. Aliás, esta 

tendência à concentraçao do capital irá permanecer ao lon

go de todo o período dos governos militares. Assi~, em 

1970, de 27 bancos de investimento existentes no país, 1 7 
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erarr. estrangeiros. 

A ten d~ncia i concentraç~o de capital foi refor

ç ada pelo processo de associaç~o e absorção de empresas 

pertencentes a um mesmo setor produtivo. 

Tudo f o i feito para cria r condiç6es propicias -a 

prosperidade da empresa privada. nacional e internacional. 

Incentivou-se a entrada àe capital e tecnologias estrangel 

ros, distribuiram-se beneficios e privil~gios fiscais, cam 

biais e alfandegários. 

Enfim. desenvolveu-se um novo tino de relacão en 

tre o Estado e a empresa privada. observando-se uma certa 

divisão do trabalho como, por exemplo, no setor elétrico. 

em qu e o Est ado se ocupou da produç~o. deixando a distri

buiç~o a cargo da empre sa privada. 

A Qolítica salarial e a política trabalhista es

tiveram coe r entes com os demais aspectos da política econ~ 

mica do gove rno. Desempenharam um importante papel, não só 

na luta anti-inflacionár ia mas, sobretudo, na recomposição 

das relações entre as classes assalari~da's e a classe dos 

compradores da força de trabalho. 

o "arrocho salarial" que teve 
. .. . 
lnlClO com o cong~ 

lamento dos sal ~rios em ]~64. teve. ainda, a função de rea 

lizar um ve r dadeiro confisco salarial. destinado a aumen-

tar urna poupança monetária forçada. 

Para evitar qualquer possibilidade de uma rea-

ção realmente eficaz do operariado, que viesse ameaçar o 

desen~ol~irnento dessa polftlca econ6m ica foi providenciada 
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uma reformulação do aparelho sindical brasileiro de modo 

a substituir a até então vigente política sindical, acusa-

da pelos governos militares de ser um "populismo distribu-

tivista". (11) 

A nova política deveria ser um "neotrabalhismo". 

Para tanto, esses governos passaram a desenvolver todo um 

programa de formação sindical, do qual deveriam fazer par

te, " •.• cursos de alfabetização de trabalhadores e de edu

cação continuada". (12) 

Em conseqüência desse "neotrabalhismo", o sindi-

calismo brasileiro perdeu sua capacidade reivindicativaAue 

havia conquistado nas últimas décadas, voltando a atuar co 

mo meras entidades assistenciais e recreativas. 

Roberto de Oliveira Campos assim justifica esse 

conjunto de medidas: 

"O regime democrático representativo, baseado 

em ilimitado pluralismo partidário, com exce~ 

siva autonomia dos subsistemas de representa

ção política e da administração regional pro

vou-se incaDaz de manter uma elevada taxa de 

industrialização sem: a) excessiva -inflação, 

b) desordem social, e c) grave desequilíbrio 

externo. O renascimento de um Executivo Forte 

se impôs como elemento de contencão do DODulis - _. \. 

mo distributivista, do regionalismo dis~ersi-

vo e do personalismo político". (13) 

Nao poderia ser mais explícito. ~ esse o senti

do da nova política governamental. O "novo trabalhismo" ad 

quire assim seu verdadeiro lugar, no conjunto das medidas 

econômicas, sociais e políticas instauradas pelos governos 
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militares. 

Foi' para se opor ao "trabalhismo" paternalista e 

demagógico que eles ' passaram a instituir toda uma série de 

benefícios indiretos, destinados a compensar, em parte, as 

perdas salariais reais infringidas â classe trabalhadora. 

Assim, foi criado o PIS (Programa de rntegração Social)com 

a finalidade de "integrar o trabalhador brasileiro no sis

tema econômico do País e promover a permanente e indispen

sável harmonia entre o capital e o trabalho." (14) 

A política econômica e social dos ~overnos dos 

presidentes Costa e Silva e Garrastazu Médici está con-

substanciado nos seus resnectivos Planos de Governo. (15) 

·Cos·tae· S i'lva - (1968-1970) foi elaborado com o objetivo 

de orientar as ações desse governo em todos os domínios. O 

referido Programa deveria, inclusive, corri~ir alguns ex-
. -.. 

cessos do PAEG, (16) "humanizando a Revolução" através de mo 

dificações que viessem a minimizar as agruras a que fora 

submetido o operariado nacional e mesmo os estratus mais 

baixos do empresariado. Na prática, porém, é um plano que 

dá continuidade ao anterior. O novo governo reconhece que 

a política econômica praticada nelo seu antecessor havia 

provocado concentração do capital e a quebra de grande n~-

mero de empresas médias e pequenas. Mas, nada de si?:nific~ 

tivo foi feito no sentido de evitar, ou ~esmo diminuir o 

processo de concentração de capital. Essa tendência nrosse 

guiu seu caminho, tanto a nível nacional quanto inter-

nacional. 
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- Metas e Bases para a Ação Governamental. (1970-1973) 

O 'Presidente Emílio Garrastazu Médici iniciou 

seu governo, em nov,embro de 1969, sem aDTesentar um ·.Dlano 

formal de ação. Somente em Outubro de 1970 decidiu apre-

sentar suas Metas e Bases, qu~ também nao se apresent3JJ. 

propriamente, como um Plano. Isto não significa, 
... 

porem, 

que a política econômica desse governo não se tenha apre

sentado segundo diretrizes sistenâticas e coerentes, con

gruentes inclusive com as políticas econômicas adotadas De 

los seus antecessores. 

{b) - Do ponto de vis·ta político, . o período 67-71 rep·re

senta um aprofundamento ,de algumas características dos gQ 

vernos militares, sobretudo no que se refere ao fortaleci 

mento ·do poder executivo, em detrimento do poder legisla-

tivo e da sociedade civil, em geral. 

No início de 1967 foram promulgadasuma nova ' Con~ -
tituição e a Lei de Segurança Nacional. Foi também duran

te esse período que ficou mais clara a mudança de enfoque 

político do regime, em que o ideário político liberal foi 

sendo substitúído por outros. Em 1968, com o AI-S jâ~ha

Vla- . processado a troca da idéia de uma democracia libe 

Tal pela de uma "democracia social", nome muitas vezes -Le~ 

colhido para expressar a doutrina da Segurança Nacional, 

esta sim, a verdadeira base ideológica do regime. 

Uma nova ideologia passa, assim,a predominar no 

seio do governo, atribuindo novos significados ã ativida

de política, ao papel dos partidos políticos e ~o Legisl~ 
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tivo, ã tecnoestrutura, ao planejamento, enfim,a todas as. 

dimensões de , vida da Nação. 

o Presidente .Médici assim se expressara: "A dec,! 

sao da maioria do povo brasileiro no apelo ã intervenção 

dai Forças Armadas desencadearia um novo passo emnossaevo 

lução democrática, que, embora não esteja perfeitamente d~ 

finido: ji se sabe haver sepultado um liberalismo politico 

incompatível com as violentas mudanças das estrutura sócio 

-econ8micas", (17) 

A partir do momento em que o governo deixou de 

levar em consideração os padrões da democracIa liberal,pa~ 

sou a preocupar-se mais intensamente com a construção de 

seu próprio modelo e de suas próprias bases politicas e 

técnicas. Dedicou-se, então, ao fortalecimento do aparelho 

estatal, através da preparação de urna "burocracia realmen

te eficiente, responsável e consciente de seu papel.~(18) 

Com isso,desenvolveu-se a tecnoestrutura esta

tal. Ficou célebre a frase atribuida ao Presidente Médici: 

"vamos deixar o Congresso com os politicos e o'Governo com 

os técnicos". (19) 

Assim, foi realizado um amplo programa de moder

nização da administração pó1,:lica, capaz de garantir a con 

tinuidade de objetivos necessária ao desenvolvimento de 

uma politica econ6mica estivel e dinimica. 

Procurou-se, ainda, desvincular as grandes empre 

sas estatais das influências politico-partidárias e substi 

tuir o "clientelismo" pelo "sistema de mérito". 
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Porem, a reforma administrativa ficou limitada 

aos órgãos descentralizados do Estado: Fundações e Emp~e

sas públicas. O Serviço púb1ico,lír.ado ao DASP, ficou int~ 

cado. Criaram-se, assim, enormes disparidades funcionais e 

salariais entre os "Barnabes" e os novos funcionários (té~ 

nicos) das Estatais. (20) 

Com esse reforço do anarelho estatal, ficou con

solidado o elemento que faltava para a constTução do "tri

pé" sobre o qual repousaria a economia brasileira: a empr~ 

sa estatal, a empresa privada nacional e as mu1tinacionais. 

( 21) 

Mas, também e importante considerar o movimento 

de resistência ao Regime e ã sua política economica e so

cial. 

Em 1968 acontece uma séria crise política, na 

qual se manifestam amplos setores da sociedade. Amedia bUT 

guesia industrial, certos reuresentantes da g~ande propri~ 

dade rural e da agroexportação, a classe operária e as ca

madas médias se lançam ã luta contra o regime militar. E o 

momento em que se forma a Frente Ampla, movimento civilis

ta que pretende redemocratizar o país. (22) 

Em 67/68 tambem resurge, com considerável força, 

o movimento de oposição operária com a crlaçao de organiza 

ções intersindicais (MIA, Frente Intersindica1 de Belo Ho

rizonte, etc.) e a eclosão de greves (Contag~m.Osasco,etc.). 

Também se inicia em 67 e se amplia em 68 o Movi

mento Estudantil. Nas grandes capitais são realizadas am-
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pIas manifestações de protesto contra a política educacio

nal e a reforma universitária implantadas pelos militares. 

Um exemplo dessas manifestações foi o célebre "comício dos 

cem mil", realizado em 29 de Harço de 1963, no R.io de Ja-

neiro. 

Em suma, o regi~e militar sofre, nesse período, 

sua crise política ~ais profunda, onde se somam: as diver-

gências no seio do próprio grupo militar dirigente, a opo

sição de amplos setores da burguesia nacional e do opera

riado. 

A resposta do lado militar foi a promulgação do 

Ato Institucional n 9 5, em dezembro de 1968, além de uma 

série de outros Decretos-Leis que servirâo de instrumento 

de um ainda maior fortalecimento do Regime. 

o AI-5 terá, inclusive, a função de apaziguar as 

diferenças existentes no seio das Forças Armadas. 

"O significado político mais profundo e global da 

crise de 1968 é que. então, nela primeira vez desde a im-

plantação do regime autocrático-militar em 1964, fica cla-

ro para a maioria da sociedade brasileira que a mi1itariza 

-çao do aparelho do Estado vinha servindo, fundamentalmen-

te, co~o instrumento para a consolidação da hegemonia do 

capital monopolista associado"(23), 

Cc) - Do ponto de vista ~ultural e da produção intelectu

al, o período que antecede e sucede imediatamente a promul 

gação do AI-5 corresponde a uma fase de mudanças profundas. 

O período anterior - do Golue de 64 ao AI-5 - ha 
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via sido caracterizado como uma "época de revisões râdi-

cais e abert,uras teóricas". (24) 

o período que se segue - de 1969 a 1974 -foi pr~ 

fundamente marcado Dela reDressao e Dela censura que vie-

raro junto com o Ato Institucional n 9 5. 

Este acontecimento é o 'Donto culminante de um 1)ro 
~ A _ 

gressivo fechamento do Sistema. iniciado em 1964. A 'Dartir 

dele assiste-se a um empobrecimento ainda maior da produ

ção cultural brasileira. A censura (ê a auto-censura) exe! 

ce um papel importante nesse sentido. Mas, ela não exolica 

tudo. Também serve como "flibi para certos intelectuais ju~ 

tificarem o fato de não produzirem nada de novo, nada de 

socialmente significativo".(25) 

Nem mesmo a "contracultura" escapa: "não passa de 

um negativo da cultura oficial, da cultura da classe nédia 

burocratizada", afiTJ'1a Carlos Estevam 'Martins.(26) 
--, 

Todas as formas de nrodução cultural-teatro, ci-

nema, música. etc. - são tratadas pela censura. commão de 

ferro. Só no teatro, foram proibidas ie exibição 452 peças, 

em 10 anos de regime militar. Nove vezes mais do que nos 

24 anos precedentes, incluindo-se aí o período do Estado 

Novo. O resultado foi a Erescente despolitização do públi

co e a falência de inúmeros conjuntos teatrais. 

Calcula-se, na época, que a cultura letrada bra

sileira resumia-se a 50 mil pessoas (num país de 90milhões) . 

Urna espécie de "abcesso, no interior das classes dominan-

tes". (27) 
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Apesar disso, alguns intelectuais e artistas da 

época tentaram dialogar com o poder. ~ o caso, por exem-

pIo, de Glauber Rocha, que procura explorar um certo "mili 

tarismo nacionalista" de alguns dirigentes militares da 

-epoca. 

Outro fenômeno digno de nota é o deslocamento da 

produção científica - sobretudo na área das ciências soci-

ais - dos grandes centros tradicionais, paTa outros, meno-

Te~e realizada por novos intelectuais surgidos fora do 

alinhamento teôTico do nacional desenvolvimentismo. 

Dentre as qu~stões que polarizam a preocupaçao 

dos intelectuais, na época, destaca-se a da dependência cu.! 

tural. Tanto mais que a maior parcela da produção cientÍfi 

ca, na área das ciências sociais, pelo menos, é feita nos 

grandes centros hegemônicos, no exterior. E a época de ou-

ro dos "brazilianist" e dos financiamentos externos de es-

tudos sobre o Brasil (inclusive sobre o nacionalismo brasi 

leiro e latino americano). 

A produção li terâria - salvo honrosas excessões -

esteve estancada e quase adormecida. Fruto da censura e do 

"pragmatismo" que impregnou a sociedade brasileira da epo

ca, tornando-a como que amorfa. Diante da repressão, os in 
~ - -

telectuais passaram a se interessar por assuntos cada vez 

mais "neutros",(28) 

Diante da censura, só o simbolismo consegue fu

rar o cer·co. E para o grande púb lico, amplia-se, cada vez 

mais, a presença dos produtos da cultura de massa. Daí o 
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grande desenvolvimento da Televisão, que passa a eclipsar 

as demais fo,rmas de produçao cultural. 

1.3. A polít'ica educacIonal brasi1e'ira, 'de 19'67 a 1971 

A política educacional praticada nelos gover-

nos militares dos Presidentes Arthur Costa e Silva e Emí

lio Garrastazu M~dici insere-se ~erfeitamente no conjunto 

da pOlítica econômica e social nraticada por estes gover-

nos. 

No i te1'l anterior, nos detiyemos sobre eSSa pó1i, 

tica, procurando visualizar o que aconteceu no âmbito da 

infra-estrutura econômica da sociedade e as repercussoes 

sobre sua organização p~lítica e social. Agora pretende-

mos examinar o caso específico da política educáciona1, 

componente da política social levada a efeito por 

governos. 

esses 

Veremos como a infra e superestrutura se inter

relacionam na constituicão de um ~esmo Bloco Histórico. 

Podemos distinguir dois grandes neríodos na evo 

1ução da política educacional brasileira, de 1964 a 1971, 

e que correspondem às duas fases por que passou a econo

mia do país, no ~esmo período. ~ fase de "recuperação eco 

nômica" (de 64 a 67/68) correspondeu, em termos de po1íti 

ca educacional, um período de "contençã0 e repressão".Ne~ 

sa fase, agravou-se a crise do sistema educacional, caus~ 

da pelo aumento da demanda nao satisfeita de vagas esco1~ 

res. Esta fase foi marcada pelos "Acordos MEC-USAID", re

curso feitop* governo brasileiro a grandes agências in-
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ternacionais, sobTetudo a AID-Agency for Internacional De

velopment. (29) 

A segunda fase, que corresponde a um momento de 

grande expansão econômica, foi iniciada com a adoção, pelo 

Governo,-de medidas destinadas a supeTar a crise estudan

til. ~ uma fase dominada nela Teforma do sistema educacio

nal brasileiTo em todos os seus níveis. (30) 

Entre uma fase e outTa houve um período de tran~ 

sição caracterizado pela constituição de Comissoes com a 

finalidade de estudar e propor medidas para a crise educa

cional. Destacaram-se: a Comissão Meira Matos e o Grupo de 

Trabalho da Reforma Universitária. 

1.3.1. A crise da educa~ão brasileiT~, ~e · 1964 ~ 1967/68. 

A crise foi o · resultado do crescimento da deman-

da em educação que, por sua vez, tem origem na acelerada 

industrializacão ocorrida na década anterior e que trouxe 

profundas modificações no mercado de trabalho e nos hábi

tos de consumo da população. A expansão econômica provocou 

o crescimento do setor terciário e uma grande expansao e 

complexificação da organização burocrática. 

A concentraçao de renda provocou uma mudança no 

~ercado de trabalho, onde se tornou cada vez mais forte a 

exigencia de qualificação profissional. A educação passa , 

assim, a ser considerada como uma exigência do mercado de 

trabalho. 

o sistema educacional existente mostrou-se lnca

paz de atender a essa demanda, tanto em termos quantitati-
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vos como qualitativos. A nova situação estava a exigir nao 

só mais vagas' escolares como um currículo escolar adequado 

às novas exig~ncias da sociedade. 

Consolida-se. então. a idéia de que a reforma edu 

cacional deverá se orientar no sentido de u)'!'I.a "moderniza

ção" do Sistema. 

Nessa época, observa-se um verdadeiro fascínio p~ 

la "modernização". Acredita-se que o desenvolvimento virá 

com a aquisição de novos hábitos de consumo, inclusive cul 

turais. Desenvolver-seê consumir o que consomem os "desen 

volvidos". 

A porta estava ·aberta para o surto de "coloniza

ção cultural" que invadiu o país. Tudo que aqui era produ

zido era considerado antigo, superado. ln~lusive os méto

dos educacionais. 

Entrega-se, então, o destino do país aos "expertS' 

internacionais. No caso da Educação, toda a cena foi toma

da pelos Acordos ~ffiC-USAlD. em que os nacionais entregaram 

a tarefa de reformar a educação brasileira aos técnicos da 

AlD. 

Para fiscalizar a execuçao desses Acordos foi 

instituído o ClES (Conselho lnteramericano Econômico e So

cial) para o qual os países latino-americanos signatários 

do Acordo deveriam enviar informações sobre o andamento dos 

trabalhos. 

Dentre as recomendações do ClES podemos desta-

car: a adpquaçao dos Planos de Educação ã política de de-
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senvolvimento, a reforma administrativa do Ninisterio da 

Educação e a . adoção de políticas a?,ressivas visando a eli

miriaçio do analfabetismo. Este Conselho reforça, assimi as 

' recomendaçoes de Punta deI Este (1961). 

1.3.2. A polÍticae'dUcacional 'ndGdver'no 'Costa e SiTva(67-

a) A Comi s são Meir~ Matos 

Para fazer face à crise educacional foi nomeada 

no final de 1967,uma Comissão Especial, que recebeu o nome 

de seu coordenador: a Comissio Meira Matos. (31) 

Esta comissio teve um importante papel no diag

nóstico da situaçio (la. parte do trabalho) e na nronosi

çio de med i das destinadas a SUDerar a crise (2a. parte). 

Como principais "pontos cri t icos" da educação bra 

sileira foram apontados: a "inadequabilidade estrutural do 

Ministério de Edu c ação e Cultura". a "crise de autoridade 

do sistema educacional" provocada pelo excesso de atribui-

ções concedidas pela Lei de Dire Lrizes e Bases ao Conselho 

Federal de Educação, o excesso de autonomia ad~inistrativa 

e disciplinar das Universidades, e a falta de "lideranças 

autênticas" no melO estudantil. Outro problema apontado foi 
~ 

a baixa remuneraçao dos professon s e a conseqüente ociosi -
dade ou disparidade de funções a que eles - submetidos. sao 

Para cada um desses Dontos críticos foram avonta 

das soluções: a reforma administrativa do ~EC, uma revisio 

da legislaçio concernente às funções do Conselho Federal de 

Educação e à autonomia das Universidades, o incentivo ao 
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surgimento de autEnticas lidera ~ cas estudanti s e a me lho-

ria da remun~ração dos pTofessores atraves da i nst i tuição 

do regime de tempo inte gral e dedicação exclusi\a . 

Podemos · o ~ ser : ar uma grande identidade entre as 

propostas desta Comissão e as recomendações oriundas dos 

Acordos MEC-USAID. 

E importante obser var. aind: , a duplici c. 2 :ie de 

influências ideológicas da Comissao, ora in:pregnada da "me~ 

ta l i dade empresarial", traz da pela Assessoria americana, 

ora pela ' mentalidade castrense" aue 0.o1'1inava grande núme

ro de instiTuições infl1entes na ~poca. (OFJ id~ia veicu

lar, será utilizada a ideologia do desenvolv imen t o na de f e 

sa das teses da reforma educacional. 

b) ' O Gf da Refor~a Universitir Ja 

. .. 
Nessas ~esmas fontes se apoIara o ~ rup6 de Traba 

lho da Reforma Universitária. -
Este GT tamb~m pre c Jniza para a l 'niversidade br~ 

sile i ra uma racionalidade emI resarial capa z de colocá-la a 

servl ço do desenvolvimento econ6mico do 1 a i s. O GrUDO apon 

ta a defas agem exist ( ~ te entre o mod e lo educacional e o mo 

delo econômico e Dre c oni za uma adequaç ã o do primeiro ao se 

gundo. 

Como mui to beJl! expres s a P.om"1nelli: 

''Deli neia-se . assm, uma pJlí t ica educaciónal 

bem definida. Através da } ,es trut uração do sist~ 

ma educativo, se~L~do os ~rincípios da organiza

ção das emoresas, busca-se mai o: adequê ·ão do ~o 

delo da educação ao modelo econé 1ico. p.:ua atin-
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glT os objetivos de. Te lltimo. "(32) 

A ~é ...l cação é. assim, VlSTa como um instrumento do 

desenvolvimento econômico. 

c) A "Operação Es co'la" 

Em 1968 foi realizada, em Porto A1e gre,a 11 Con -

ferência :ací :. na1 de Educacão. Nesta Conferên :ia foi realí 

zado um diagnGstico do ensLlO primário no Brasil, no Dual 

ficEram demonstradas suas deficiências, tanto em terl ~s 

quantitativos quant < qualitativos. Surgiu, então a propos-

ta de uma "Operação Escola" capaz de alterar ess situacão. 

A Operação fo aprovada pelo DecTeto 63.258 para 

o triênio 68-70. Projeto prioritário do Plano E ~ trai~gico 

de Desenvo1vimento-PED, destinava- ~ e a dar cumprimento 
~ 

a 

'exigência de obrigatoriedade esco1 ~r para a ~ opu1ação de 

7 a 14 anos. 

Compu lha-se de 2 momen"tos: o diagnóstico da 'si-

tua ção do ensino nrimario e as proposições de solução de 

seus principais problemas. 

~ O diagnóstico apontava as diversas TIaze1as do enSlno Dr J 

mãrio no Brasil: altas taxas de ev~são e renr ovacão escola .. -

res, deficiências de material didático, carga horária esco 

lar insufic i ente, professora do ~al preparado, . ~ . . enfiJ!1. 

tratapse de uma Es cola de bai xissima produtividade , que não 

esta ofer c cendo oportun ~ dades edu cativas a todos nem se 

adapt ~ ~s necessidades os que a fY e q~entarn. 

- As medidas propostas pelos idealizadores da "Operação Es 

cola" prend j ;lffi-se, sobretudo, ã questão de sua expansão qua~ 



ti~a~iva, apesar de inclu~r algumas Ted~ias de carater qU! 

litati1 o. 

A " ()pero..ç:~ o Escolé: ti, se .1ao resolveu o prob lema 

do zns::.no primá·.o o Brasil, t.eve o mê:d to de aventar seus 

principa is prob1emé • Entrel '-nte. possui.um defej,1:o fULda-

mental. Colocando a Guestão do : : acasso escolar come u~ 

prc t ejJa meramente pedagógico, ã.esvia a atenção da opinião 

F~blica e dos educadores, ocultando-lhes o essencial: as 

relaç6e s educação-socie~ade, 

1.::>.3 A ~Joca das '{e for; ' ~s (69' a 71) 

A partj r de 196 ,j foi : .. 1 promu lgada uma serle de 

decretos e leis instituindo a referma do siste!la educacio-

nal brasileiro. Foram eles: 

- a Lei 5:537, de 21.11.68, Que criou o F1'ldo t-;acional ;e 

Desenvolvimento da Educação-FN:!')E , completada, posterj on . 1 

te, pelo Decreto-Lei 872 de 15.09.69; 

- o Decreto 63.341, de 01.10.68 que estabeleceu cr i térios 

-para a axpansao do ensino superior; 

- o Decrete-Lei 405. de 31.12. 6 8 qw fixou nor i1as sobre o 

increr~nto 1e matricula ~ no ensino ~ uperlor: 

- a Lei ~ .540, de 28.11.68 que in~ 
- .... . 

11U o~ prlncl~los pa-

ra a or ~ ~ização e o funcionamento de ensino supel or e 
.C'I 

sua articulaçãolJ ensino mêdio; 

- a Lei 5.692, de 11.08 .7 1 que fixou as dirEtrizes para o 

ens~nc de 1 9 e 29 g r ~s 

- o Decreto 68.908, de 13 .07.71 s::>bre os e xames ve~tibula":' 
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Simultaneamente, fora adotadas medidas ce con

tenção do protesto e da crítica ao sistema educacional. I

so foi obtido através do Ato Institucional n 9 5, :rromulga

do em 13.12.68-e, 1llai: especificamente, através do Decre

to-Lei 477, de 2é 02.69, regulamer :adc pelas nortar : as ml

nis te riais l49-A e 3.524. 

Dentre esses decretos e leis, merecem des ' aque: 

a Lei , 5.54 )/ ': 8 sobre a Reforma UniversitáriaeaLei .. 692/ 

71, sobre a Refo rna do Ensino de 1 9 e 2 9 graus. 

ar ALeI5.S40/68 sobre a Reforma Universi târia 

Dermeyal Saviani, em um de seus mais recente es 

tudos sobre a nolítica educacional bras l leira no Reg _me mi 

litar de 64, considera essa lei U Jn pro ' uto típico do auto

ritarismo. ~ um "ajustamentl da po} ític a ed-' cacional ã no

va ideologia politica (a doutrina . 3 interdepend~ncia) a

tre lada ao ·mode lo e conômi co desnacionali z ante" (33). Ela 

se insere no m \vime~tc de hipertrofia da sociedade politi

ca. em det rimento da s ocie dad' ci vi 1 e no movimento de "au 

toritarismo desmobilizador" que delibe-adamente excluiu am 

pIos setore s da sociedé de brasileira. 

Através de mecanlsmos como: a de? artamentaliza

ção. a matrícula por (. sciplina, o sistema de créditos pr~ 

vocou-se a desmobilização dos estud. ntes, agora dispersos 

em turmas d ~ferentes. Já a adoc o do vestibular unificado 

e classificatõrio teve a f - ncão -] ' ( esmobilizar e desarmar 

as lutas estudantis em t:or o da cr estii o dos excedentes. 
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Como se todas essas medidas não bastassem, o go-

verno militar. criou os Decretos-Lei 464 e 477 (fev/69) que 

tornaram ainda mais completa a exclusão da classe estudan

til das decisões relativas ã educação. 

-
Ouanto ao Parlamento, no caso específico da apr~ 

-vaçao dessas leis, ficou reduzido ao papel de um mero homo 

logador do arbítrio do Poder executivo. Até que, finalmen-

te, em 13.12.68 foi fechado pelo AI-S. 

b) A Le'i 5 "692/71-' Dire'tr'izese' B'ase's' 'para0' Ens'ino do 1 9 

e '29 graus. 

No Art. 1 9 , a Lei definia COWD objetivo geral da 

educação de 19 e 29 graus: "proporcionar ao educando a for 

mação necessária ao desenvolvimento de suas potencialida

des como elemento de auto-realização, qualificação para o 

trabalho e preparo para o exercício consciente da cidada-

nia". 

A estrutura educacional foi estabelecida de modo 

a promover uma integração vertical e horizontal do siste

ma. No plano vertical isto se daria através da junçãD dos 

cursos primário e ginasial num único curso fundamental de 

8 anos. Assim, suprimiu-se o exa~e de admissão, considera

'do um dos pontos de estrangulamento, na ~poca. No plano ho 

rizontal, a Lei promoveu a supressão do dualismo entre o 

ensino secundário e o ensino técnico, com a criação de uma 

escola única de 1 9 e 29 graus. 

A nova estrutura da educação fundamental e média 

passou a comportar: - um Ensino de 1 9 grau, com duração de 
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8 anos e uma carga horária de 720 horas anuais, destinado 

à população de 7 a 14 anos-idade da obTigatoriedade esco-

lar; 

- um Ensino de 29 grau, com 3 (2.200 horas)ou 4 anos ( 2.900 

horas) de duraçáo. 

o Ensino de 1 9 grau era destinado à formação ge

ral, além de proporcionar sondagem vocacional e iniciaçao 

para o trabalho. 

o Ensino de 29 grau passou a dar ~nfase i habili 

tação profissional, 

Para os adolescentes e adultos que não tiveram' a 

cesso ã Escola foi previsto o Ensino Supletivo, com estru

tura, duração e características pr6prias, 

Alguns princí'pios permeiavam a Reforma do Ensino 

de 1 9 e 29 graus: 

- â continuidade na passagem do 19 ao 29 grau e na progre~ 

são dos currículos; 

- a termin~lid~de, isto 6, a preparaçao para o ingTesso na 

força de trabalho ao término de cada um dos graus do siste 

ma escolar. Inclusive no caso de regiões onde não houvesse 

condições para que se assegurasse a obrizatoriedade esco-

lar de 8 anos, a Lei previa que se iniciasse a profissiona 

lização mais cedo, de modo a assegurar que ninguém saisse 

-da Escola sem uma preparaçao Jara o trabalho. 

Na organizaç~o dos Currículos foi nrevisto um 

"núcleo comum, obrigatório e1: âmbito nacional e u~a parte 
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diver~ificada para atender, conforme as necessidades e nos · 

sibilidades eoncretas~ às peculiaridades locais, aos pla

nos dos estabelecimentos e as diferenças individuais dos 

alunos" (Art. 4 9 ). 

Caberia ao Conselho Federal de Educacão a defini 

çao das matêrias do núcleo comum, para cada nível. Aos Con 

selhos Estaduais de Educação caberia a definição da paTte 

diversificada dos currículos. Deveriam fazer parte do cur

rículo obrigatório as disciplinas: Educação MOTal e Cívi

ca, Educação Física, Educacão Artística e Progra~as de Sau 

de. 

No âmbito dos ~eios de execuçao da Reforma a Lei 

previa a utilização de 3 tipos de instrumentos: a reorgani. 

zação administrativa, os ~eios de financia~ento e a forma-

ção dos professores. 

A reorganização administrativa, tanto no ,~C co-

mo nos sistemas de ensino e suas ~esnectivas redes escola-

res, previa a concentração e a integração de recursos fi-

nanceiros, materiais e humanos. Tudo deveria ser ~eito no 

sentido de "sintonizaT" o sistema de ensino com os nrincí-

nios da grande empresa capitalista. Todas as nedidas tOJTla

das deveriam estar orientadas nela busca da eficâcia e da 
. '" 

produtividade. Assim, em nome desses princípios, promoveu~ 

se a formação de conglomerados escolares, inclusive entre 

as escolas particulares. 

A política de financi~mento da educação ganhou 

novo dinamismo com a inclusão de novas fontes de recursos 
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• 

(Salário-educação e Fundos esneciais da Loteria esportiva 

e da Loteri~ federal) e com a mudança nas formas de aplic~ 

çao desses recursos. Novos mecanismos de administra~ão fo-

ram introduzidos, como, por exemplo, o "orçamento programa" 

e a consignação de recursos por rubricas (nessoa'l, JT\ateri-

aI, serviços, etc ••• ). O conjunto dessas medidas certamen

te proporcionou uma maioT racionalidade e eficácia ao sis-

tema. 

A fOTmação dos professores foi prevista na Lei 

de modo a garantir diferentes esquemas deftincionamento,pr! 

sentes e futuros. Para cada nível de ensino foi nrevisto um 

nível de formação. Ao todo eram 5 níveis de formação: 29 

grau, 29 grau com 1 ano adicional, licenciatura curta, li-

cenciatura curta com adicional e licenciatura longa. Como 

incentivo à procura, pelos professores, de níveis cada vez 

~ais altos de formação, vinculou-se o nível salarial a que 

poderiam ter acesso ao grau ce fOT1!1a~i~ ~ue obtivessem, 

Em suma, a Lei 5692/71 representou uma nrofunda 

mudança no sistema educacional brasileiTo, sobTetudo no 

sentido de adequâ~lo às exigências da etapa de desenvolvi

mento econômico atravessada pelo país. 

1.3.4. "Co"ns"iderações "sobr"eo" s ignifi"c"ád"oda" "p"oTÍt"ic"á "e"duca 
t 

cionalbrasileira," no perío"do67-71. 

Primeiramente, vale ressaltar o papel desempen:h~ 

do por algumas instituições na orientação da nolítica edu

cacional brasileira. Em contrapartida, outras instituições 

que normalmente deveriam ter esse papel foram excluídas ou 



48 

permaneceram amorfas. 

Dentre as instituições que maior influência tive 

ram na preparaçao, organizaçio e execuçao das Teformas edu 

cacionais, no período, destacam-se: 

-o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais-IPES, o Centro 

Nacional de Recursos Humanos-CNRH e o Instituto Brasi1ei-

ro de Açao Democrãtica-IBAD. 

flUência -dó TPES -e- TBAD. 

o CNRH, órg~o do Y.in~stêrio do Planeia~ento, foi 

criado através do DecTeto 63.281 de 25.09.68 com a -missão 

de sustentar administrativa e tecnicamente a reforma educa 

cional em curso. 

Esse organismo -muito contribuiu paTa a dissemina 

ção, no Brasil, de idéias e procedimentos que orientaram 

intelectuais e instituiçoes da época, como as teorias do 

capi tal humano e do planejamento,e a econorüa da educaçio. 

Além desse organismo oficial, duas instituições 

da sociedade civil exerceram influência sobre essa aues-

tio: o IPES e o IBAD. 

Ivani CataTina Arantes Fazenda, em sua tese s_o-

bre liA Educaçao brasileira nos anos 60" (34) analisa a in

fluencia dessas instituições que, aliás, se faz notar des-

de a elaboraç~o do PAEG, (35) e. -:mais adiante, do Plano De-

cenal. Neste Plano, os dois institutos -ficaram responsa-

veis pela elaboração do diagnóstico educacional, onde se 

pode notar a perspectiva nitidamente economicista. O Plano 
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Decenal dedica-se. inclusive. a dete~inar o número de pro 

fissionais necessários a cada uma das atividades '"' . econOJ1l1-

caso ano a ano. incluindo aí os continp,entes de mão - de-

obra industrial e rural. 

~ 

Esses institutos or~anizara=, ainda, Se~inârios 

e Reuniões de estudo reunindo intelec~uais para discussão 

e disseminação de idéias relativas às Reformas educaciona

is. Fizeram parte deles importantes personalidades da epo-

ca, alguma das quais. como veremos aciante. tomaram parte 

na fundação e orientação de organismos educacionais, como. 

por exemplo. o MOBRAL. 

Uma publicação feita na épc::a pelo IPES - "A Edu 

cação que nos convêm" - exerceu granc~ influência na divul 

gação das idéias "que irão orientar a refeTida reforma edu-

cacional. Com a mesma finalidade fora= or?anizados debates. 

como. por exemplo o que aconteceu er: cut./nov. 68. na PUC/ 

RJ. 

o IPES ~atrocinou também a :i~a de Defesa Nacio-

nal. cuja doutrina civica veiculava cs ideais da Rev01ução 

de 64 nos meios estudantis. 

Enfim. podemos afirmar que c IPES e o TBAD desem 

penharam um importante papel na elabc~ação e disseminação 

da ideologia adequada ao regime vige~~e. Segundo Dreiffuss, 

C.36) fi zeram parte da "eli te orgânicê.· · do bloco do poder, 

colaborando na adequação dos objetives da Educação às exi-

gencias do desenvolvimento capitalis~ê.. 

b) A repercussao da Ref6rma. no Con~~~sso Na~ional, nos 
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meiose"ducac'iOnaTs e na" opinTãoDubTica,em g"eTal. 

Uma ocasião priYilegiada para uma avaliacão da 

participação do Congresso Nacional na RefoT1Tla educacional 

da época foi a discussão que se deu da Lei 5692/71 no pe-
-

rÍodo que antecedeu sua aprovação. Foi formada uma Comis-

sao Mista, na qual predominavam os representantes da ARENA, 

partido do Governo, então fortemente majoritario. Dessa co 

missao só saíram elogios à proposta apresentada pelo poder 

executivo. Pouquíssimas emendas foram feitas. Da parte do 

MDB, o partido de oposição, foram feitas algumas poucas cri 

ticas, que não atingiram em nada a substância da Lei. 

A apatia verificada no ParlaEento refletia odes 

caso geral da sociedade, habituada a ficar fora das deci

sões que dizem respeito ã vida da nação. 

A grande imnrensa do PaÍs(37) taMbém paTece amor 

fa. Quando muito, procura chamar atenção para alr,um aspec-

to do problema educacional, como o eleyado índice de répe-

tência nas escolas, diurnas e noturnas. No ~ais das vezes, 

os editoriais e artigos dos jornais trata~ de questões me

nores, desviando a atenção da opinião nública dos verdadei 

ros problemas. E o caso, por exemplo. da discussão sobre a 

adoção pelas escolas brasileiras, das novas tecnologias e

ducacionais que estariam sendo adotadas nos países adianta 

dos. 

Mesmo as exnerlencias de renovacao educacional 

mais consistentes - como a que foi tentada no Estado de são 

Paulo em 1968 - foram logo abafadas e sunlantadas pelos pro 
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gramas de reforma desenvolvidos em âmbito federal.Tudo que 

pudesse desviar da ~nfase quantitativista ou da TIudança de 

enfoque da educação como formadora do operário em vez do 

cidadão era logo cOMbatido ou desencorajado nelo p,overno 

central. Ivani Fazenda descreve muito bem a situacão: 

"A Ooinião pública vai sendo infol"'!'Rda e foma 

da na certeza de que o ~lhor vem sendo feito 

pela educação no País, sem tomar consciencia 

da divergência das posições (aparentemente co~ 

-ver gentes) pois elas não chegam em nenhtnn mo

mento a tornar-se explícitas nos jornais da 

época. Parecem pedaços de tuna mesma. cabeça,q~ 

do na verdade não o são; a harmonia na ordena-

ção dos dados inpede que a nanipulação salte 

aos olhos, e solidifica o terreno para que a 

nova proposta apareça sem questionamentos."(38) 

c) A luta ideológica. 

o papel dos intelectuais , individuais e coletivos, 

na formfilação e na legitimação da nova política educacio-

nal brasileira foi decisivo, Tudo foi feito no sentido de 

"calar as vozes" descontentes. 

Uma das estratégias utilizadas nara "anestesiar" 

e calar a opinião pública e os pedagogos foram as críticas 

feitas ã ideologia liberal conservadora, acusada agora co-

mo "ilegítima e pseudo-igualitária". Em troca, propunha-se 
/ 

um amplo programa de ampliação das matriculas escolares,cE 

mo, por eAemplo, por ocasião do lançamento da Operação Es-

cola. 

Pouco ~ pouco, a ideolopia liberal conservadora, 

que concebia a educação como um direito (vago e meramente 
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formal) do cidadão. foi sendo suplantada e substituída Dor 

uma ideologia teanocratica e desenvolviment~~Jem que a edu 

cação ê vista como um fator do desenvolvimento econômico. 

{ a passagem do "cidadão" ao operário", aquele Que só tem 

para vender sua ~orça de trabalho. 

Um exemplo marcante dessa passagem pode ser vis

to quando comparamos o RelatSrio do 19 ~rupo de Trabalho da 

Reforma (1969)," que ainda traz a marca de uma ideologia li. 

beral - conservadora", com o Relatório do rI9 Grupo de Tr~ 

balho. francamente "tecnocrático". O novo grupo (tecnocr~ 

ta) maneja admiravelmente bem "a palavra", em contraposi-

ção ao jargão obsoleto" dos seus antecessores. (39) 

A nova proposta do "integrar para "desenvolver" 

terminou por impor-se como a direção a ser seguida por to-

dos. ~ a nova "hegemonia" que sera levada adiante "atra-

vês de uma ideologia unifiçadora, destinada a funcionar co 

mo cimento da organização -Social". (40) 

O embate se deu entre cate porias civis: educado-

res x tecnocratas. Nesse embate os tecnocratas do governo 

se fizeram ajudar pelos intelectuais. Segundo constata lv~ 

ni Fazenda," , •• a imagem de hOlllem a ser formado pela edu-

cação. proposta no período em questão. nâo foi 
~ 

produzida 

pelos tecnocratas. mas pelos intelectuais". (41) Temos que 

admitir que a parte liberal da classe burguesa, de forma-

ção dominante não científica, produz uma ideologia "para" 

a burguesia neotecnocratica dominante. "Isso pode ser cons 

tatado através do estilo brilhante e original dos documen-

tos, bem como dos efeitos de retórica, as referências ou 
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alusões múltiplas ao universo filosófico, literario ou ar-

tístico, caracteristicas que não são dominantes de escri-

tos e/ou discursos de tecnocratas" (42), De fato. o discur 

so dos documentos da reforma educacional soube aliar o ri-

gor científico e os p-ressupostos de uma ideologia liberal 

e, por vezes até, de uma ideologia reformista-social, b 

que, como bem assinala Lizete R.~. Arelato, (43) "técnicos 

de alto nivel, gostam de escrever de forma tecnicamente a

tualizada quando legisla~, e expressam uma lógica tão refi 

.... -nada que o senso comum Ja nao consegue perceber os limites 

entre o que pode fazer e o que desejaria fazer", 

Cultiva-se, assim, a neutralidade cientifica e 

os principios da racionalidade. Preconiza-se uma ação pla-

nej ada, "eficiente" e "eficaz". O todo circuns cri to de nrin 

cipifrs liberais e reformistas. 

Na narte relativa à fundamentação doutrinaria da 

Reforma, fala-se dos ideais de liberdade e d~. solidarieda

de humana e de igualdade de onortunidades. 

Assim. embalada na linguagem ufanista da 
.. 
epoca. 

desenvolveu-se a consciência geral de que o ensino no Bra-

sil precisava ser mudado , mas que tudo estava sendo feito 

no sentido de produzir, à semelhança do '~ilagre 
... . 

economl-

co", um "milagre educacional" que acabasse com o analfabe-

tismo e desse escola para todos. 

d) A coricepçao tecriocritica de Educação. 

Coerente com a ideologia dominante, na epoca - o 

"capitalismo social"(44) - a Educação é vista sob (l.ois pr i s 
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mas: como um "direito social" e como um "investi1!!ento em 

recursos hum~nos". Como direito social ela é vista como um 

"bem" que deve ser consumido por todo cidadão. Como tal, é 

uma esuécie de "salário' social", suplemento é'a política sa 

laTial praticada. Num segundo prisma, a Educação é vista 

como um processo que propicia a formação de ~ão de obra. 

Neste caso, faz parte do processo de desenvolvimento. Afi-

nal, trata~se de um investimento, uma forma de canital - o 

"capital humano". Entre essas duas dimensões - a econômica 

e a social cria-se um conflito permanente. 

A concepção de educação decorrente dessa propos-

ta de sociedade contém a mesma contradição básica. Tenta 

"conciliar o humanismo com a tecnologia". (45) 

A visão tecnocrática de educação,hegemônica nes 

se período, é a resultante do embate entre uma concepção li 

beral humanista tradicional e uma conceucão funcional ~ em - ~ -

presarial. Em uma, o homem é visto como o fim da educação. 

Em outra, como um meio. como um inst-rument'o, UJll "recurso". 

Em ambas o homem é visto como uma abstração. Assim, na co~ 

cepção tecnicista não se trata de homens historicamente de 

terminados mas da elaboração de um "fator de produção": a 

força de trabalho. Deste ~odo, a conciliação entre humanis 

mo e tecnologia se dão de fato, como mais um aspecto da re 

lação produção/distribuição. Aliás, o próprio Ministro da 

Educação da época. Jarbas Passarinho, exprime muito bem es 

sa concepção: Diz ele: 

" a educação ideal é aquela que uenni te o 

desenvolvimento intelectual. ( ... ) ~~s a Na-
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ção, cabe velar para que sua valorização se 

faça em uroveito das necessidades da comuni

da de , ou sej a , como fator de produção e não 

como excedente profissional,marginalizado do 

processo produtivo". (46) 

~ interessante notar que, aqui, "comunidade" . -e 

vista como se confundindo com "produção", 

Trata-se, portanto, de uma conciliação em que um 

dos pólos termina por suplantar totalmente o outro. No ca-

so, as asp~raç~es humanistas desta concepçio ~e educacão ., 

ficam reduzidas a uma simples retórica. A Educação passa, 

asslm, a ser considerada como uma simples forma de investi 

mento, como um fator de produção. O mesmo Ministro reconhe 

ce: "A Educação passou a ser considerada não como -mera des 

uesa de consumo, nas sim como aplicaçãodeinvesti:mento .. ," 

(47) Explicita-se o ca-ráter economicistajtecnicista da coE. 

cepçao da Educação hegemônica no regine tecnocrático-~ili

tar da época. A Educação fica, assim, nucleada na política 

de formaçao de mão-de-obra. 

Foi, sobretudo, durante o Boverno Médici que fi-

cou explici tada uma outra função da Educação, como fator de 

segurança nacional, como forma de neutralizar a "ação sub

versiva de certas minorias". (48) Formou-se, então, "o bi-

nômio desenvolvimento-segurança, na Educação". Uma Educa

ção supridora de mão-de-obra e que deverá, inclusi~e. ser 

feita "dentro da ordem , controlada, integrativa". (49) 

A formaçio uolftica dos estudantes ficará restri 

ta às discinlinas "Moral e Cívica" (em todos os níveis) e 
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"Estudos Brasileiros" (em nível universitário). E, para 

quem desobed~cer, poderá ser acionado um dos Eecanis~os Te 
/ 

pressivos instituidos, como, por exemplo, o Decreto 477. 

Para canalizar a natural rebeldia dos estudan-

tes foram criados, nessa época, uma série de ôrganismos e 

programas, como o Proj eto Rondon, o CR1JTAC (Proj eto do Cen

tro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária) 

e o MUDES (Movimento Universitário de Desenvolvimento Eco

nômico e Social). 

Para a população adulta analfabeta foi criado o 

MOBRAL com o objetivo de alfabetizar "e integrar a popula-

ção no processo de desenvolvimento econômico do País". 

\. 
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NOTAS 

1 - Sobre essa questão, ver: ANDRADE, Antônio de Cabral 

Coordenação da Educação formal com a capacitação · para 

o trabalho em países da América Latina. OEA • Setembro 
1977. 

2 - A CBAI - Comissão Brasileiro-Americana de Ensino lndus 

trial foi criada em 1946. Logo em seguida foi criado o 

PONTO IV: plano de ajuda aos países subdesenvolvidoses 

tabelecido pelo Presidente Truman dos Estados 

(1947-1949) 

Unidos 

3 - Ver: IANNI, Octávio, Estado e Planejamento Econômico no 

Brasil. 

4 - Ver: BARRABAS. A.M.S~ "Fábrica PIPMO" IG'V-fESAE.Rio de 

Janeiro, 1986 (Dissertação de Mestrado) 

5 - Por ocasião da assinatura do Ato de instalação da UNES

CO, o Brasil esteve representado pelo Sr. Raimundo Mu

niz de Aragão, que levou a esse evento as preocupaçôes 

do governo "brasileiro sobre o problema do analfabetis

mo. 

6 - Sobre essa questão. ver: ROCCO, Gaetana Maria Jovino 

di. Educaçao de Adultos - Uma contribuição para seu 

estudo no Brasil, Edições Loyola. são Paulo, 1979, p. 

91-93. 

'\. 

7 - Sobre esse perfodo, ver: IANII, Octivio. O Colapso de 

Populismo no Brasil, Rio de Janeiro. Ed. Civilização 

Brasileira, 1965. Ver também, CARDOSO, F.H. e FALETTO 

E. Dependência e Desenvolvimento na América Latina,Rio 

de Janeiro, Zahar, 1970; SINGER,P. A Crise do Milagre, 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976; OLIVEIRA,F. A econ~ 

mia Brasileira: Crítica à Razao Dualista, in Seleções 



Cebrap n 9 1, São Paulo, 1975. 

As raízes do golpe -devem. no entanto, ser 

mais longe. 

A Revolução de 1930, captaneada por Getúlio 
havia sepultado a República Velha e, com ela, o 

nio das oligarquias rurais e o regiona1is~o. 
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buscadas 

Vargas, 

nredomÍ-.. 

Isto não quer dizer que as forças da burguesia rural 

exportadora tenham sido anuladas. Elas reaparecerão em 

diversos momentos da história do País, a começar pelo pe

ríodo imediatamente posterior ã ~evo1ução de 1930. 

De 30 a 37, o processo revolucionário foi sendo ab

sorvido pelas antigas facções oligárquicas e obrigado a 

fazer ooncessões aos antigos grupos hegemonicos. 

A esta fase seguiu-se o Estado Novo, que durou de 

1937 a 1945. ~ o período da Ditadura de Vargas. Com ele 

assistimos ao desenvolvimento da acunu1ação cápita1ista 

industrial, iniciada em 1935. ~ um período de "moderniza

ção conservadora", sustentad-o por um pacto entre as _ bur

guesias industrial e financeira e as oligarquias rurais. 

Foi essa base político-social que possibilitou a adoção de 

uma política econômica da expansão industra1 e de cresci

mento urbano. Getúlio Vargas aparece, então, como o gra~ 

de articulador e sustentáculo de todo esse arcabo~o no1í

tico e econômico. 

8 - IANNI, Octávio. Estado e P1aneiamento Econômico no Bra 
~ -

si1, 4a. Edição, Rio de Janeiro, Ed. Civi1izacão Bra-

sileira, 1986, p.226. 

9 - OHLWEILER. Otto Alcides. Evolução Sócio-econômica do 

Brasil, Tchê Editora, Porto Alegre, p. 159. 

10- TAVARES, }.faria da Conceição e BELLUZZO, Luiz Gonzaga 

de Mello. Notas sobre o Processo de Industrialização 

Recente no Brasil, in Diversos, Desenvolvimento Capi-
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talista no Brasil, São Paulo, Brasi1iense, 1982, p.127. 

\ I,.' 

11- IANNI, Octâvio. Op. cito D.280. 

12- Mensagem do Presidente Arthur Costa e Silva ao Congre~ 

so Nacional, 1968, cito in I!-NNI, Octávio. Op. cito p. 

281. 

13- Roberto de Oliveira Campos, "Hodelo Brasileiro de De-

senvolvimento" O Estado de são Paulo, l7.6.1970,p . . , 
5. Cito in4 IANNI, Octivio. ODe cito n.283. 

14- Mensagem do Presidente Emílio Garrastazu M~dici. pro

pondo o Programa de Integração Social. Cito in. IANNI, 

Octivio, op. cito p.284.' 

15- Um outro Plano referente ao período em questao foi ela

borado, mas não chegou a ser posto em execução. Tra

ta-se do Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e 

Social (1967-1976). Com base na exneriência do PAEG o 

Governo Castelo Branco tornou a iniciativa de formular 

urna política econômica de maior duração. 

Foram organizados Grupos de Coordenação para cada um 

dos principais setores e problemas da economia brasileira. 

A orientação geral do Plano coube, mais urna vez, ao 

Ministro do Planejamento e Coordenação Econômic~, Roberto 

Campos. 

O Plano compunha-se de duas grandes partes. A primei

ra , destinada a regular a ação direta do governo, atrav~s 

~ da s enti dades sob seu. control e . A segunda , pretendia in

fluir sobre as unidade s de decisão descentralizada da eco

nomia: o setor privado e os governos estaduais e municipa-

1S. 

o Plano de ação direta previu, com pormenores, os or

çamentos-programas para o qui nquêni o 1967- 71. Para' o Plano 

de ação indireta , ' se limitou ao estabelecimento de crit~ri 
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os geraIs, de natureza quantitativa, apenas. 

"Mais, o Plano Decenal não passou de um conjunto de es 

tudos, relatórios e recomendações". No governo seguinte não 

se mantiveram as condições políticas indispensáveis à sua 

execução. Assim, apesar do empenho dos que participaram de 

sua elaboração, o Plano "foi arquivado sob a capa <to silên 

cio". 

16- O Plano de Ação Econõmica do Governo-PAEG, foi elabora

do sob a orientação do economista Roberto de Oliveira 

Campos, então Minis t ro do Planej amento e Coordenação E

con5mica do Governo Castelo Branco. 

Este Plano exerceu grande influência nos demais pla

nos de governo ~ilitares. 

-Seus principais objetivos sao: 

· acelerar o ritmo de desenvolvimento economlCO do País; 

· conter, progressivamente, o processo inflacionário; 

· atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais e 

as tensoes criadas pelos desequilíbrios sociais, median

te melhoria das condições de vida; 

· assegurar o emprego da mão de obra produtiva; 

· equilibrar a balança de pagamentos. 

Para a realização desses objetivos foram previstas me 
didas em todas as áreas e setores de atividade do País, In 

clusive na área de Educação. 

Assim,data dessa ~poca a criação de organismos como o 

BNH (Banco Naciona~ de Habitação), o FUNDECE (Fundo de De

mocratização do Capital das Empresas, o CNRC ( Coordenação 

Nacional de Crédito Rural), o FINEP (Fundo de Financiamen

to de Estudos de Projetos e Programas), etc. Especificamen 

te na area de Educação temos a fundação do Projeto RONDON 

(Julho 67) 

o PAEG muito contribuiu para a reformulação profunda 
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das relações de produção através da modificação do funcio

namento do mercado de capitais e da força de trabalho. Em 

particular, beneficiou a expansão da empresa privada capi

talista. Para tanto, contribuiu de forma decisiva a inter

venção do governo nas relações econômicas internas e exter 

nas. 

~ interessante, ainda, comparar o PAEG com o Plano 

Trienal elaborado no governo anterior, sob a orientação do 

economista Celso Furtado. Existem algumas semelhanças en

tre esses dois planos. Porém, eles divergem quanto â orie~ 
tação geral, e, sobretudo, na questão específica do trata

mento a ser dado ao capital estrangeiro. Sobre esta ques

tão, ver: OLIVEIRA,F. A Economia da Dependência Imperfei

ta, pg. 91. 

17- Aula Inaugural na Escola Superior de Guerra, Rio de Ja 

neiro, Março 1970, cito in. IANNI, Octávio. op. cito 

p.251. 

18- IANNI, Octávio. op. cito p.252,253 . 

.19- Idem, p.249. 

20- TAVARES, Maria da Conceição. O Grande Salto Dara o 

Caos, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1985, p.12. 

21- OHLWEILER, O.A. op. cit, p.184. 

22- Idem, p.182. 

23- Idem, p.183. 

24- Esse é o título dado por Carlos Guilherme Mota ao capo 

V de seu livro: "Ideologia da Cultura Brasileira: pontos 

de partida para uma revisão histórica. (São Paulo, Ática, 

1977). Refere-se ao período em que sao debatidas com gran

de ênfase questões como: Cultura Brasileira, Cultura Popu-
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lar, Revolução bras i lei ra, "Vanguarda .e subdesenvol vi men

to" (título ,de obra de Ferreira Gullar), "Literatura e 

Consci~ncia Nacional (título de obra de Ant6nio Cindido). 

o grande veiculo dessas discuss~es ~ a Revista Civili 

zação Brasileira-RCB (1965-1968). 

25- MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Brasilei

ra, são Paulo, Ãtica, 1977, p.259. 

26- Idem, p.260. 

27- SCHWARZ, Roberto, escrevendo em 1970, na Revista Les 

Temps Modernes. Cito ln HOTA, C.G. ou. cito p.260. 

~ 

28- Na Filosofia, ~or exemplo, e o apogeu do interesse ne-

la Lógica matemática, Lógica formal, }letodolo~ia da Ci~n

cia. Na Pedagogia o interesse volta-se para quest~es corno: 

nrovas e medidas, "taxionomia de objetivos educacionais", 
. etc. 

29- Sobre o significado da Ajuda Internacional para a Edu

cação, ver; ROMANELLI, O, op. cit p-.. 198-228. Ver tam

b~m: ARAPlRACA, J.O. A USAID e a Educação Brasileira, 

são Paulo, Autores Associados: Cortez, 1982. 

30- Luís Antônio Cunha caracterizou esses dois períodos co 
. . 

mo sendo: o 1 9 de "contenção" e o 29 de "expansão". CU 

NHA, L.A. Educação e Desenvolvimento Social no Brasil. 

4a. Ed., Francisco Alves, 1979, n.233-293. 

31- Dessa Comissão fizeram parte: o Coronel 11eira ~atos ,da 

ESG, o Promotor Affonso Carlos Agapito da Veiga, o Co

ronel-Aviador Waldir Vasconcelos e os Professores H~

li o de Souza Gomes e Jorge Boaventura de Souza e Si 1 va, 

que também foi o 1 9 Presidente do }'1OBRAL. 

32- ROMANELLI,O. op. cito p.223. 
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33- SAVIANI, D. politica e Educaçio no Brasil, sio Paulo, 

Corte x Editora, 1987. p.95. 

34- FAZENDA, lvani Catarina Ribeiro, Educação no Brasil -

Anos 60 - O Pacto do Silêncio. sio Paulo, Edições Loy~ 
la, 1985. 

35- A equipe que orientou a elaboraçio do capítulo relati

vo à Educaçio do PAEG foi chefiada por Luis Victor D'A 

rinos Silva e Paulo de Assis Ribeiro, membros do Grupo 

de Estudo e Doutrina do IPES-Rio. Cf. DRElFUSS,cit.in. 

FAZENDA, I.C.R. op. cito p.76. 

36- A categori·a "eli te orgânica" foi desenvolvida por DREI 

FUSS,R.A., 196A- A Conquista do Estado. Ed.Vozes, Pe

trópolis, 1981. 

37- Os Jornais que serviram de base para a pesquisa de lva 

ni Fazenda foram: Folha de São Paulo, O Estado de são 

Paulo. Jornal do Brasil. 

38- FAZENDA, I,C.R. op. cit! p.111-112. 

39- Idem, p,24. 

40- Cf. GRAMSCI, A. Concepçio Dialética da História,Pd. Ci 

vilizaçio Brasileira, Rio de Janeiro, 1978, p.37. 

41- FAZENDA, I.C.R. op. cito p.27. 

~ 

42- PAU1ADE, G. Interdisciplinarité et ideologies. Ed. du 

Seuil, 1977, p.233,234. Cito in FAZENDA,I.C.R. op. cito 

p.28. 

43- ARELATO, Lizete R.G. A Descentralização na Lei 5692/71: 

coerência ou contradição? FEUSP, 1980, p.153 mimeo in 

FAZENDA, I. C. R. op. ci t. p. 8_2 . 
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44- O "Capitalismo social" pretende ser uma síntese do ca

pi ta1ismo 1 ibera 1 e do soci a1ismo. Ver. COVRE, }:ari a de 

Lourdes "Manzini. Tecnologia e Educação: "Recursos Humanos" 

e "Direitos Sociais", Educação e Sociedade, ano VI, nl? 17 

abro 84, p.52. Essa não é a primeira vez, em nossa histó-

ria, que se procura denominar 

de10 de governo adotado. Isto 

1945, no Governo Vargas. 

de "capitalismo social" o mo 

aconteceu, por exemplo, em 

45- Jarbas Passarinho, em: O Estado de São Paulo, 07.11.70 

46- Jarbas Passarinho. "Uma aula de Educação", JT,08.01.70 

47- JT, 07.04.71. cito in. COVRE,M.B.M. op. cito p. 

48- Metas e Bases para a Ação do Governo, p.47. 

49- Idem, p.199. 

-. 
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CAP!TULO II 

ALGUMAS I,NICIATIVAS NA ..a:REA DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS QUE AN 

TECEDERAM O MOBRAL E EXERCERAM INFLU~NCIA SOBRE SUA CONS

TITUIÇÃO. 

Neste capítulo iremos nos referir a uma sêrie de 

iniciativas. do Caverna ou de ·insti tuições 'da sociedade ci 

vil no âmbito da Educação de Adultos. Essas iniciativas 

são basicamente de dois tipos: pror.ramas de alfabetização 

ou de cul tura vonular e congressos. conferê'ncias ou s#emi.,. 

nários organizados com o objetivo de avaliar esses progr~ 

mas e sugerir novas políticas de ação. 

Não pretendemos fazer um estudo aprofundado e 

detalhado desses eventos. Reter-nos-emos apenas nos pon-

tos que, ao nosso ver, tiveraJll influencia na constituição 

, do MOBPÃL ou são importantes para uma compreensão da eVo

lução histórica da Educação de Adultos no Brasil. 

Como procuramos demonstrar nos capítulos ante-

-riores, para se entender o que aconteceu no Brasil no am-

bito da alfabetização de adultos nos anos 67 a - .. , -
i : e neces 

sirio situar essa questão no quadro econ6mico. nolitico e 

social existente na êpoca. Tamb~m ~ nreciso delimitar o 

marco hist8rjco em que essa questão se deu. 

Como assinala Pedro Garcia (1) o ~olpe militar 

de 1964 foi um "di vi sor de aguas" também para a questão da 

alfabetização de adultos no Brasil. E não noderia deixar 

de ser assim, ji que esse fato hist6rico foi determinante 
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para as demais dimensões da vida do P.aís. t preciso t por

tanto, estudar essa questio antes e depois de 1964. 

2.1. A Alfabetizaçio de Adultos no Brasif,antesde 1964. 

Em 21 de janeiro de 1964, as vésperas do golpe 

militar, foi instituído o Programa Nacional de Alfabetiza

çao. que deveria expandi r a todo o País as experiências re~ 

lizadas com o método Paulo Freire que havia comprovado sua 

eficácia em algumas experiências realizadas no Nordeste. 

(2) Fora esta a solução encontrad pelo governo populista 

de Joio Goulart para o impasse criado com a resistência do 

Parlamento conservador em 11lodificar a Constituição Fec1eral 

permitindo o voto do analfabeto. Um amplo programa de alfa 

betização e c.onscientizaçao certamente ampliaria signific~ 

tivalnente as bases elei tora~s do regime. (3) 

Para uma melhor compreensão desses fatos ê 'impo! 

, tante relembrar a situação contradit6ria vivida pelas mas-

sas populares brasileiras no seio do pacto populista. 

liA incorporação política e econômica das mas

sas no Sistema torna-se o germe de sua super~ 

ção. Se por um lado· a aliança das wassas popu-' 
/ 

lares com o líder populista levará a UJT!a m.aior 

democratização do Estado e a uma Jrelhor distri 

buição das riquezas, Dor outro lado essa situa 

ção !Jossui lIDl limite: a possibilidade do Siste 
ma de manter o ri tJllO de c1escnvchri~ento econô-

-' 

mico e social que pennita ao lider atender mi-

nimamente às rei vindi cações das massas." (4) 

o go]pe mjlitar de 64 veio imnedir UJTla mudança no 

Regime exigida como uma sequ~ncia natural i situação de 1m 
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passe a que havia chegado o pacto populista. (5) 

Como disse Francisco Weffort. no Brasil a classe 

dominante dispõe de uma resposta clássica para esse tipo de 

situação. Quando a democracia ameaça o poder, suprime-se a 

democracia. (6) 

Durante o Regime populista dos anos 60 o Estado 

não esteve sozinho no enfrentamento do problema do analfa

betismo. Instituições .como a Igreja Católica, através do 

MEB-(Movimento de Educação de Base) e a UNE (Uniao Nacio

nal dos Estudantes), através dos Centros Populares de Cul

tura, além de outros grupos organizados, públicos e priva

dos. se propu~haT!l a alfabetizar significativos setores da 

população. 

A poslçao do Estado de favorecer e financiar as 

iniciativas da sociedade civil estava em perfeita . coerên

cia com o espíri to da Lei. de Diretrizes e Bases da Educa-

çao Nationai - LDBEN que orientou a política educacional no 

período. 

a) O Movimento de Educação de Base-l-:1EB. 

O l-1EB foi criado, em 1961, como uma C " i dade na

cional de coordenação das diversas experiências e ações rea 

lizadas pela Igreja Cat6lica no imbito da educação de ba-

se. 

A partir das experiências das escolas radiofôni

cas em S~rgipe e no Rio Grande do Norte, existentes desde 

1958, a Confer~ncia Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -

resolveu desenvolver um amplo programa de e.ducação de base 
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nas regiões menos desenvolvidas do país (Norte, Nordeste e 
" " 

Centro-Oeste) • 

Através " de um decreto (50.370 de 21.03.61) ficou 

estabelecido que a administração federa1~ mediante -conve-

nios com o Ministério da Educação e Cultura e outros -or-

-gaos do governo, " •.• forneceria os ~ecurso "s para a aplic~ 

çao no programa que a CNBB realizaria através do l~ovimento 

de Educação de Base, utilizando a rede de emissoras católi 

cas". (7) 

O MEB surgiu sob a influência do pensamento so

cial cristão do qual estava impregnadq. a Igreja da évoca. 

Progressiva~ente, a própria experiência de engajamento das 

equipes técnicas, tanto nacional como locais, foi levando 

o Movimento de u:rna posição reformi.stél. que procurava comba-

ter os efeitos nocivos de uma estrutura social desumanizan 

te, para uma posição cada yez mais revolucionaria de comba 

te a essa própria estrutura. Sobretudo a nartir de 1962.c5? 

mo ficou demonstrado por ocasião do 1 9 Encontro de Coorde-

nadores. 

Por causa disso, com o Golpe militar de 1964 o 

MEB. juntamente com os demais movimentos de educação popu

lar da época que adotavam linha de ação semelhante, passou 

por sérios problemas. Mas conseguiu sobreviver ao Golpe, 

graças i proteção da hierarqui a da Igreja . Isso, porém , lhe 

custou uma total mudança de orientação. Já a partir de 1965 

o MEB passou a ~e integrar perfeitamente na ideologia ofi-

cial. (8) Sua assinlilaçao ao SistelJ1a foi tão grande que. 

em 19"67, um Decreto presiuencial integrou "equivoc adamente" 
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o MEB no Plano Complementar de Educação. Esse "equívoco" 

foi sanado alguns meses depois, atravês de outro decreto. 

Porém, no convênio celebrado com o MEC, no meswo ato, fi-

cou explici to: "No desempenho de suas atividades o lI1EH se 

integrará nas diretrizes da educa~ão nacional, na orienta-

ção do MEC, na defesa dos interesses do nais e no resueito 

ao atual regime ,'. colocanÇlo:""":se f9f_'de qualquer facciosisJ1lo 

polític:o". (9) 

Não é, portanto, de se estranhar que, por oca

sião da constituição do MOBRAL, o MEB conste corno um seu 

organismo auxiliar. (10) 

b) Os Movimentos de Cultura Popul~r - MCP 

Tiveram origem com a criação do MCP de Recife,em 

1960. Este foi uma iniciativa de intelectuais. estudantes 

universitários e artistas, influenciados· por idéias sócia 

listas e cristãs, desejosos de uma aproximação ~aior com o 

povo. Pretendiam elevar o nível cultüral da população atr~ 

vês d~ uma alfabetização conscientizadora e do desenvolvi

mento de programas culturais. Para isso, alêm de classes de 

alfabetização foram organizadas Praças (e Nficleos) da Cul

tura (centros de recreação e educação po~u1ar). Aí desen

volviam-se atividades de teatro, cinema, música,artes p1ã~ 

ticas e esportes. Foram também elaborados materiais diditi 

cos apropriados para adultos e organizado~ cursos de forma 

-çao de professores. 

Os MCPs se multiplicaram por vários Estados, so

bretudo entre 1962 e 1964, quando foram extintos pelo Go1-
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pe mili tar. Cll) 

No Rio Grande do Nort'e, o ~ifovimento recebeu o no 

me de: Campanha "De pé no Chão Também se Aprende a Ler". 

Foi criada pela Prefeitura de Natal. em 1961, com o objeti 

vo de ampliar o atendimento pGblico escolar. incluindo 

a população adolescente e adulta. 

"" a1 

A Campanha contou com o apoio comunitário (Comi

tês de bairro) e utilizou todo tipo de locais para a inst~ 

lação das classes de alfabetização. Foram, inclusive, cons 

truído~ galpões, com cobertura de palha, nos bairros onde 

as moradias da população pobre eram construídas com - esse 

material. 

A Campanha também se preocupou com a formação de 

professores, criando um Centro nara esse fim. Tambéro foram 

organizadas Praças de Cultura e mesmo 'um "Tea trinho do Po-

vo". ()2) 

c) O~ Centros Popul~res de Cultura-CPC. 

Surgiram dentro da Vnião Nacional dos Estudan-

tes-UNE, em 1961, co~o resultado de uma avaliação feita por 

alguns intelectuais e artistas, quando da transferência do 

Teatro de Arena, de São Paulo para o Rio de Janeiro. 

A partir de 1962 surgiram novos Centros por qua-

se todo o "" -pa 1 s. Tanlbcm foram organizadas ·unida des móveis: 

as UNE Volantes. 

" ,As principais atividades desenvolvidas nos Cen-

tros eram: teatro, cinema. mGsica nopul i r, literatura e ~r 
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tes p1âsticas. A partir de 1963 foi incluída a a1fabetiza-

çao de adultos. Esta transformou-se na principal atividade 

dos CPCs após o 1 9 Encontro Nacional de Alfabetização e Cu.! 

tura Popu1a,r, onde ficou patente a nece'ssidade de um traba 

lho mais sistemâtico e permanente junto às massas. 

d) O 1 9 Encontro Nacio'Jialde Alfabetização'e'Ctil tura Ponu

lar. 

Foi realizado em setembro de 1963, em Recife,por 

convocação do MEC e com opa trocÍnio da SEC e MCP de Pernam 

buco. Reuniu os principais movimentos de cultura popular e 
J 

alfabetização existentes no país, na época. Ao todo compa-

receram representantes de 77 moviment6s, dos quais 44 e5ta 

vam envolvidos com programas de alfabetização de adultos. 

Alem dessa atividade desenvolviam pesquisa e elaboração de 

manifestações artísticas. Destacavam-se: o 11EB, os CPCs da 

UNE (28) e os MCPs. 

Alem de pr01~over a discussão de aspectos teóri

cos e metodologÍcos afetos à ârea e de favorecer a troca de 

experiências entre os diferentes movimentos. o Encontro rea 

lizou um cadastramento das iniciativas de alfabetização de 

adultos e cultura popular existentes no país. 

Dentre as conclusões e recomendações do Encon-

tro (13) destacam-se: a do estabelecimento de uma coordena 

ção nacional dos movimentos de alfabetização e cultura po

pular; a priorização da alfabetiza~ão de adolescentes e a

dultos; ã luta pelo voto dos analfabetos; a interiorizaçao 

dos programas de educação e cultura nopular ao meio rural; 
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a luta contra o paternalismo e o distanciamento nas rela

ções entre o alfabetizador e os alfabetizan,dos; a ampli~ 

ção da utilização do rádio e da televisão como procedimen

tos de educação e de cultura popular. 

Do Encontro Nacional também surgiram as idéias de 

organização de uma Comissão Nacional de Cultura Popular,ó~ 

gão de representação e coordenação dos movimentos nessa á

rea, assim, como da realização de um Semin~rio Nacional de 

Cultura PODular e a elaboração de um Plano Nacional de Al~ 

fabetização. 

o Sewin6rio foi realizado na Universidade Rural 

de Pernambuco, em janeiro de 1964. sendo ar institurda a 

Comissão Naciortal de Cultura Popular. 

Vale destacar o importante papel exercido nelo 

MCP de Pernambuco - e por Paulo Freire, um de seus inte-

grantes - sobre o direcionamento da educaç50 de adultos no 

Brasil, nos anos 60. Até h'oje não se, têm notrcias de ,uma 

tão grande concentração de contribuições, teóricas, metodo 

lógicas e de ações práticas. 

e) TI Pl~~oNacion~l d~ Alfabetiz~~ão - P~A. 

Em marco ele 1963 o ~~EC havia extingui (! t odas as 
~ , 

cam~anhas de alfabetiza~ão li~adas ao seu Departawento Na

cional de Educaçao-DNE. Em sete~bro do wes~o ano, o 1 9 En-

contro Nacional ,de Alfabetização e Cultura Po~ular havi a 

recomendado a e1aboracão de um Plano Nacional de Alfabeti-

zaçio. Com essa incumb~ncia. foi organizada, em Brasrlia, 

entre outuhro de 1963 e março de 1964, a Comissão Naciona] 
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de Alfabetizaçio (que n~o chegou a ser oficialjzada), 

Antes mesmo da promulgaçio do Decreto (n 9 53.465 

de 21.01.64) de criação do Plano, foram organizados dois 

planos-piloto, um para a região Sul/Sudeste do País ,na Bai 

)Cada Fluminens'e, e outro Dara as demais regiões, localiza-

do em Sergipe, 

o Golpe ~ilitar ocorreu em 31 de março de 1964. 

Em 14 de abril]64 o PNA foi extinto (TIecreto 53.886). 

o PNA deveria ser o coroamento de todo o esfor-

ço desenvolvido no sentido de elevar o nível cultural das 

classes populares levado a efeito no inicio dos anos 60. 

Ele nio pretendia desenvolver mais um ':campanha 

de alfabetização, nem um programa de educação de massa. Não 

era esse o espfrito da fpoca. As campanhas nacionais de aI 

fabetização haviam acabado de ser extintas. Com a nromulga 
~ - -

ção da LDBEN toda a política educacional do país estava 0-

rientada pelo principio da descentralização, entendida não 

só C011l0 um deslocamento das decisões do centro p:!ra a peri

feria, do Governo central para os Estados e MunicI~ios,mas 

tamb&m como uma chamada i iniciativa da sociedade : civil, 

sobre a questão. Essa política, se por um lado favoreceu a 

privatização do ensino. no caso da educação de adultos e

xerceu o papel de incentivar as instituições da sociedade 

civil a assumirem a tarefa da educaçio popular. 

Por outro lado, ficara patente, sobretudo por 

ocasião dos Encontros e Semin~rios realizados na &poca, a 

necE'Ss idade de uma coordenação das ini ci a ti vas existentes 
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na área. As instituições, ~úblicas e privadas, manifesta

vam a necessidade de um apoio do Governo federal, Enten

diam que este não poderia ficar ausente da resolução do 

problema da eduçação de adultos. 

Deste modo, o PNA deveria representar o engaja-

mento do Governo central no esforço nacional em prol da e

ducação popular. Para tanto, poria ã disposição das insti

tuições interessadas, públicas e privadas, -recursos finan-

. . - . ".;. celros e asslstencla tecnlca, 

O Plano convocava, assim, toda a sociedade (os si!! 

dicatos, as Igrejas, as universidades, etc.) ~ara o grande 

empreendimento que deveria representar a alfabetização de 

5 milhoes de brasileiros até 1965, pelo ~ ·~étodo 1?auloFrei-

reI 

~ hora de nos perguntarmos: que influência teri

am exercido os Movi~entos de alfabetização e cultura po~u

lar na constituição do MOBRAL? Não seriam eles os " ' ante

cessores" do MOBRAL, j ã que representam, j untaJl1ente COTll a 

Cruzada ABC, a experiência mais próxima vivenciada no país 

na área da educação de adultos? De quem b }fobra 1 ê o suces 

sor? Ou teria havido uma ruptura, uma mudança de direção 

nessa hist6ria? Não teríamos que procurar numa f as e anteri 

or ã dos 'Movimentos de Cultura Popular~ as principais idéi 

as inspiradoras do M()BMT.? 

Essa questão nos leva a recuar um nouco wais na 

hist6ria da educação de adultos no Brasil, ã época das CaJl1 

panhas nacionais de alfabetização. 
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f) As Campanha~ Na~i6n~is de Alf~betizaçio. 

Elas existiram no Brasil entre o final dos anos 

.40 e o início dos anos 60: a Campanha de Educaçio de Adoles 

centes e Adultos (CEAAl, a Campanha Nacional de Educação 

Rural (CNER), a Campanha Nacional de Erradicaçio do Analfa 

betismo (CNEA) e a Mobilização Nacional contra o Analfabe-

tismo (MNCA). 

- ACanipanhade· Educ·~çãode Ad6lesc·ente·s e Adultos ':"CEAA. 

Foi lançada em janeiro de .1947, com prande entu-

siasEo ~ envolvendo amplos setores da ·sociedade. 1: • 
.. 01, cer-

tarnente, a campanha de 1Tlaiores proporções, até o lançamen

to do MOBRAL. Como este movimento, a CEAA também dispunha 

de Comissões Municipais e enfrentou algumas de suas princl. 

pais dificuldades: elevadas taxas de evasão, pouca 1Tlotiva

ção dos alfabetizadores diante do baixo "pro-labore" que r~ 

cebiam, descrédito da opinião públic.a sobre os resul tados 

divulgados, acusaçao de ter funcionado com fins eleitorei- -

ros. 

o -11 9 Congresso Nacional de Educaçio de Adultos, 

convocado pelo MEC em 1958, durante o Governo do Presiden-

te Kubistschek, ditou o veredito final contra essa camna-

nha. 

- A - Ca~tianha Naci6nal d~ Educa~ãoRural - CNER. 

Foi fruto de um desmembramento da CEAA, feito a 

partir de 1952, seguindo recomendações do Seminário lnterE: 

mericano de Educaçio de Adultos, realizado . em Petr6n6lis 

(Quitàndinha), sob o patrocínio da UNESCO e OEA. Foi uma 
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tentativa de compensar o caráter extenslvo da CEAA, atra

vés de uma ação em nrofundidade realizada junto às comuni" 

dades rurais. 

Assim, foram desenvolvi c.as as '}~i ss ões Rurais de 

Educação de Adultos, primeiramente em Ita~eruna (RJ) e de

pois em vários Estados do Nordeste. Elas prQcuravam disse

minar no país o método da "organização social das comunida 

des", metodologia de ação preconi zada para a América La ti

na desde a Conferência de Punta deI Este (1947). TaJ1l.bêm a 

UNESCO ap8s realizar uma série de pesquisas sobre a regre! 

são ao analfabetismo dera-se conta das deficiências J das 

campanhas de alfabetização e passara a preconizar aquela me 

todologia de açao como ~orma de comnensar o fracasso das 

mesmas. 

o fracasso das Yissões foi se tornando evidente 

na medida em que não conseguiam "provocar o desenvolvimen

to" das comunidades onde se imulantavam. Elas foram extin-

tas em 1963, juntamente com as demais campanhas, 

Sua influência, porém, persistirá ao lonp,o das 

décadas seguintes. Ela aparecerá claramente no MOBRAL, em 

diversos perfodos de sua hist8ria. Mis, as Missões Rurais 

também parecem ter inspirado o MEB, instituição que, como 

o CNER, atuou no meio rural. O MEB; inclusive,t~ benefici~ 

do com recursos da CNER(14). 

A CEAA e sua derivada CNE? nossuem caracterfsti-

cas bastante diferentes das campanhas seguintes. O Congre~ 

so Nacional de Educacio de Adultos de 1958 ' 8 o ponto de se 



77 

paraçao entre elas. -A CNEA e a -r.1N CA funcionarão mui to mais 

como órgãos de experimentação ou de fomento, atuando. Po! 

tanto, de forma indireta e localizada. 

- A Campanha NacionaTde" ErradicaçãÓdo Analfabe"t"ismo-CNEA 

Foi criada em janeiro de 1958, com uma intenção 

manifesta de ser diferente das campanhas anteriores. Carac 

terizou-se, sobretudo. como um programa experimental, com 

enfase no desenvol vimen-to comuni tári o. Foram criados pro

jetos-piloto, primeiramente em Leopoldina (MG) e depois,em 

"um muni"cípio de cada Região do país I 

A experiência compreendia. inicialmente. a real i 

zação ~e um estudo da área. envolvendo uma análise das cau 

sas econômica e sociais do analfabetismo. A população era 

envolvida através da organi~ação de um comitê municipal e 

de comitês distritais. 

Foi, também. experimentada-a utilização do ~âdio 

como instrumento de ampliação da rede escolar. Foi, então, 

instalada uma e~issora. em Leopoldina, em convênio com a 

SIRENA. (15) 

Apesar de experimental e de realizar investimen

tos concentrados numa mesma área, os resultados do PlanoPi 

loto de Leopoldina não foram dos mais animadores,Persistia 

o velho problema de evasão, denotando a falta de motivação 

da população adulta pela alfabetização " quando esta nao 

trazia concretas melhorias de vida. 

- A Mobilização Nacional contra q __ An~lfabetismo - 1vlNCA. 

Criada em maio de 1962 . funcionou sobretudo como 
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um órgão incentivador e financiador das iniciativas de edu 

cação de adultos surgidas no imbiio da sociedade civil ou 

dos governos locais. Desenvolveu, no entanto, todo um pro

grama de formação de professores primários, criando cen

tros de treinamento para professores leigos (a cargo do 

CKER) e financiando (atrav;s do SIRENA) programas de rádio 

de apoio aos professores. 

g) O IIV Congress6 N~cionalde Edueaçi6 d~-Adult6s. 

Realizou-se no Rio de Janeiro, de 09 a 16 de ju

lho de 1958, sob o patrocínio do MEC e de uma série de en-

tidades pGblic~s e privadas. 

O reconhecimento do fracasso das campanhas de al

fabetização havia se difundido, dentro e fora do país.-Por 

outro lado, no final do Governo Kubitschek as idéias deseu 

volvi:mentistas então difundidas contribuíam Dara que se · .~e 

neralizasse a consciencia da necessidade de uma reavalia

ção de toda a políti ca nacional de e-ducacã o de adul tos ~ 

O Congresso terá, assim, um importante papel na 

busca de diretrizes e novas políticas, procedimentos e ~é

todos na área da educação de adultos. 

Dentre as 210 teses discutidas, destac a~-se as 

apresentadas por Paulo Freire, que defendiam uma educação 

"com" o homem e não "para" o homem. (16) O período que se 

segue será, certamente, o mais rico da hist6ria da educa

ção de adultos no Brasil. 

2.2. A Alfélhetização de Adultos no Brasil, após 1964. 

Uma das primeiras ações do Regime militar de 64 
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foi aniquilar (caso do ~CPs e dos CPCs) ou esvaziar (caso 

do MEB) as instituiç8es que praticavam a alfabetização de 

adultos numa perspectiva de transformação da sociedade. Só 

o MEB sobreviveu, mesmo assim, ã custa de uma total trans 

formação. 

Durante os6 anos que se se'guiram ' ao Golpe Jnili

tar o Governo praticamente se afastou da questão da alfab~ 

tização de adultos. Nos 2 primeiros anos essa ausência foi 

quase total. Não hou~e, sequer. a tentativa de substituir 

as instituiç6es r~cem-aniquiladas por outras de seu agra

do. Nos anos seguintes, sua posição evolui. A partir ~ de 

1966 passou a prestar apoio financeiro i Cruzada ABC. Mas 

a iniciativa ainda ficava a cargo de organizaç6es exter-

nas, como a USAID. a quem o governo brasileiro recorreu~ a 

legando, inclusive. falta de know-how nacional. 

Também o MEB. após ampla 'reformulação em seus 

objetivos, direção e mesmo em suas equipes técnicas nacio~ 

nal e regionais, J11ereceu continuar a receber ajuda govern~ 

mental. 

Vale, ainda, lemhrar a existência de institui-

çoes menores, que desenvolviam atividades de educação de 

adultos numa perspectiva que não contrariava as opções i

deológicas do Governo. Este era o caso, por exemplo,da Fun 

dação João Batista do Amaral, no Rio de Janeiro. 

A seguir, iremos nos referir a algumas dessas ins 

tituições ' e iniciativas de alfabetização de adultos exis

tente~ no país, no período em questão. 
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a) A Cruzada ABC. 

Suas origens remontam ã experiência do setor de 

extensão cultural do colégio evangélico Agnes Erskine do 

Recife que. em 1962, passou a desenvolver atividades prátj 

cas de ensino em bairros pobres da cidade. Com a consolida 

ção dessa experiência, o que antes era a "Promoção Agnes" 

transformou-se na "Cruzada de Ação Básica Cristã". 

Em 1965 foi implantado o Plano Piloto da Cruzada 

em 2 bairros do Recife. com financiamento da USAID. Em fa

ce dos resultados ohtidos o programa foi prog~essivamente 

expandido, em 1966 a todo o Grande Recife. aos Estados da 

Paraíba e Sergipe, e. em 1967 aos Estados do Ceará. Alago

as. Rio de Janeiro e Guanabara. 

Para essa expansão somaram-se recursos nacionais 

e estrangeiros. No final de 1968, o Ministro Tar~o Dutra 

manteve entendimentos com a USAID solicitanto a co1abora

çio desse organismo na solução do problema do analfabetis

mo no Brasil. Propôs, então, a reali zação, pela Cruzada ABC 

de um programa intensivo. com duração de 2 anos, destinan

do a esse empreendimento recursos consideráveis. Esses re

cursos, somados a outros oriundos de entidades privadas 

(Bradesco, Reynold Tobacco Company, etc) e das Secretarias 

de Educação dos Estados (que deveriam arcar COT'l,SO% das de~ 

pesas do programa) possibilitaram uma grande exnansao do 

atendimento à população .que passou ce 98.877 ne3soas em 

1966 a 164.797 em 1967, 186.851 em 1968, atingin~o 298.422 

em 1969.(17) 

Mas, já a partir de 1968. começou a crescer a op~ 
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sição ã Cruzada e a sua atuaçao. As críticas que lhe eram 

feitas advinham de diferentes setores, educacionais ounão. 

Uns atacavam o material diditico e os procedimentos pedag§ 

gicos utilizados. Outros a sua origem e orientação estran

geira. Mas as principais acusações feitas i Cruzada vinham 

dos ministérios da Fazenda e do Planeja~ento.Referiam-se i 

falta de nrobidade no emprego dos recursos. Em abril 

1968 o Banco Central cQmunicou ao }ffiC a existência de 

de 
.... 

se-

rios problemas na prestação de contas dessa instituição.A

pesar disso, o DNE se pronunciou favoravelmente ã libera-

ção da 2a. parcela dos recursos doados pelo governo brasi-

lei ro para a Cruzada. lv'ais ai nda, ass inou novo convênio com 

ela, o que lhe permitiu obter novos recursos no exterior. 

Foi por ocasião do Seflinirio . sobre Educaçâo e De 

senvolvimento, realizado em janeiro de 1967 pela SUDENEque 

as criticas à Cruzada ABC apareceram de forma mais aguda. 

o mal-estar entre aquela Superintendência e a 

Cruzada persistia desde 1966, ~uando o Governo federal do-

ou a esta uma importante quantia sem que a SUDENE fosse 50 

licitada a opinar sobre a questão, apesar de se tratar de 

uma ação em sua area de influ~ncia. 

Nada disso impediu que fosse assinado, em 1967 , 

um convênio entre a Cruzada ABC e o 1':EC, transforrnando-a , 

praticamente, num programa semi-oficial. 

Mas, enquanto isso acontecia, preparava-se no 

seio do pr6prio Governo, urna mudança de posição para com a 

questã'o do analfabetismo. ' Entre as facções 'maisnacionalis 
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tas crescia a reivindicação por uma tomada de posição bra

sileira em face da questão. No imbito internacional,o dis-

tanciamento do Brasil da questão do analfabetismo tinha 

repercussoes negativas. Estava criad~ o ambiente para a 

substituição da Cruzada ABC por um organismo governamen

tal, dirigido por brasileiros: o HOBRAL. 

A Cruzada ABC sobreviveu, a duras penas, até seu 

aniquilamento finil. em 1971. 

b) ·OSeminârios·Obr·e EdÜcaçao ·e· Des·en"volv'imento- Educação 

de· Adu ltos • 

Foi realizado em Recife, em janeiro de 1967, sob 

o patrvcínio da SUDENE. Sua convocação prendia-se ã neces

sidade de envolver os profissionais. na educação de adultos 

de todo o país no estabelecimento de diretrizes para essa 

irea de atividades no Nordeste. Havia, por~m, um motivo l~ 

~ente: a preocupação de um grupo de ~écnicos nacionalistas, 

ligados ã Superintend~ncia, com a expansão da Cruzada ABC, 

dirigida por norte americanos. 

Para a UNESCO, também envolvi da na reali zação do 

Seminário, este evento era visto como uma ret01nada da edu

caçio de adultos, arrefecida na Região desde o Golpe de 

1964. 

No decorrer rlo· Seminirio duas correntes de pensa -

mento ficaram patentes. Uma via a alfabetização como um 

instrumento de preparação da populaç~o para o desenvolvi

mento, através de uma mudança de atitude sócio-cultural. 

Esta posição, sustentada sohretudo por educadores ligados 
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ã esquerda não marxista (cristã) t ,partjcipantes dos Movi

mentos de Cultura Popular, estava expressa no Documento B~ 

sico do Seminário. Uma outra corrente. de enfoque mais tec

nocritico e economicisia. tomou conta dos debates e traba

lhos do Seminário. Suas posições ficaram expressas, sobre

tudo, no documento sfnteie, que recebeu o tftulo de: Dire-

trizes para os Programas de Educação de Adultos. (18) 

No capítulo de introdução o documento parece pr~ 

curar manter os mesmos pressupostos e linguagem do Documen 

to Básico. Do mesmo modo que este, reafirma a importância 

da educação básica de adultos para o desenvol vimento ~ do 

país. Insiste, mais do que o Documento Básico, na vincula-

çao que deve existir entre um programa de alfabetização de 

adultos e os projetos de desenvolvimento. Também chama ~ 

aten~ão para os asuectos culturais do desenvolvimento e a 

necessidade da mudança de mentalidade da populaçãü para que 

~ ele ocorra. Porém, a partir do capí~ulo seguinte - o que 

trata das Diretrizes Básicas - o documento final difere do 

anterior. Trata de aspectos antes relegados, pnocurando.em 

cada item tratado. ver os aspectos operacionais, incluindo 

a questão dos custos. 

A diverg~ncia entre os documentos fic ou ainda 

mais explicita no Relat8rio do Semináiio, anexo ao Documen 

to Final. elaborado pelo representante da UNESCO, Pierre . 

Furter. No item 111 - As tend~ncias que se manifestaram du 

rante o Seminário foi consignado: 

"Os educadores, desde o inicio do Seminário. 

sC:'ntiram que deveriam ahanc1onal' qualquer ati-
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tude puramente ~eivindicadora, ~smo que es

ta se apoiasse em considerações altamente h~ 

mani tárias. para responder francamente às per 

guntas dos economistas e p1anificadores"(19) 

Nesta parte do Documento Final. ficou ainda ·.mais 

clara a posição em favor de uma educação de adultos que 

tivesse como perspectiva a preparação da mio de obra ne

cessária ã realização de projetos específicos de desenvo1 

vimento. 

c) A Fundação João Batista do Amaral. 

Apesar de se tratar de uma instituição regio-

na1, merece que nos "detenhamos sobre ela. dada a influên

cia que parece ter exercido na constituição do }·~OBRAL. :Ij 

também interessante verificar o que acontecia, no âmbito 

da e~ucação de adultos, fora das instituiç6es nacionais, 

oficiais ou privadas. 

Outra observação que merece ser feita é quanto 

a localização da questão, já que se trata de uma institui 

ção que antecede e continua a atuar após o Golpe militar 

de 64. g importante verificar que nem toda inici a tiva de 

educação de adultos realizada antes de 1964 se ~ s iciona

va "ã esquerda". Setores de direita também se i nteressa-

vam pela alfabetização de adultos. E a mesma legislação 

flue favorecia a existência de Novimentos como os NCPs e 

os CPCs favorecia também a existência de instituições, co 

mo a que iremos examinar a seguir. 

A Fundaçao João Batista do Amaral foi criada eJ1l 

18 de ahr i l de 1961 pela Rede Unida de Televisão, com se -
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de na cidade do Rio de Janeiro. Seus recursos financeiros 

eram provenientes de doaçoes (devidamente abatidas do Im

posto de Rendas) da própria Rede e, principalmente. de con 

vênios feitos com empresas, com base na Lei 3.807.(19) Tam 

bém a VSAID aportou-lhe ajuda financeira e técnica. 

Outros tipos de ajuda eram fornecidos por entida 

des diversas - Igrejas, Clubes de seviço, Sindicatos.etc 

e pela própria comunid~de. 

O programa educativo da FJBA compreendia: a) um 

curso de alfabetização via TV composto de 78 programas de 

50 minutos cada; b) um curso complementar (2a. série) com 
I 

70 programas; c) formação de TV Clubes " ... para estímulo 

ao esforço cooperativo, debate de problemas da comunidade 

e recuperação vocacional dos estudantes já a1fabetiza-

dos". ' (2 O) 

Para esses cursos foi orga.niz·ada, na Guanabara. 

uma Rede de 105 TV Escolas. geralmente localizadas em 10-

cajs não convencionais (igrejas, c1ub~s. fábricas, quar

téis, penitenciárias .•• ). 

A partir de 1964 a FJBA atuou sobretudo junto ao 

Exército, na alfabetização de recrutas, e junto ;,0 Sistema 

Penitenciá'rio. (21) 

O pessoal docente era composto de: 

. professores de estúdio, para a apresentação das aulas de 

TV; 

. monitores) geralmente , estudantes secundaristas, voluntá-
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rios ou recebendo l!ma pequena remuneração, que tinham a fu~ 

çao de " ... manejar o televisor, distribuir o material esco 

lar (e) atender os alunos .•. H; (22) 

. supervisores-professores jubilados, encarregados da su-

pervisão escolar. 

A equipe técnica de produção compreendia um se

tor pedagógico (35 pessoas) e setores especializados em 

produção de TV. Era coordenado pe la Profa. Alfredina de Pai 

va e Souza, que, como veremos, também será a coordenadora 

da primeira equipe t~cnica do )~BhAL. 

o material didático era composto de: instru-

-çoes escritas para os monitores e livros-caderno para. os 

alunos. Sua concepção se apoiava em pressupostos teórico-

metodo16gicos muito comuns, na ~poca, nos meios educacio-

. nais tradicionais (MEC e Escola privada) que, no mÍniJllo ,PE. 

derÍamos localizar entres as "pedagogias do consenso" - p~ 

ra usar a expressão de Reno Sander. (23). 

Vejamos, por exemplo, como essa instituição defi 

ne suas "finalidades gcrais": 

"Proporcionar aos alunos condições para sua 

promoção humana, social e espiritual, desper

tando e a]jmentando anseios de compreensão e 

paz entre os homens, pois que extrema ignorâ~ 

da e extrema pobreza, são um caldo propício 

para fermentação de ôdios . c de tensões soci

ais". (24) 

Do ponto de vist a metodoJ8gico eram utilizados 

m~todos, proced i mentos e técnicas comuns, na época, em ou-
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tros programas de educação de adultos como por exemplo, as 

palavras geradoras. Estas eram selecionadas tomando Dor ba 

se os "interesses básicos" da .populaçao brasileira: fute

bol (pelê, Vavâ) , Camoeões brasileiros, etc. e estavam re

lacionadas com as temáticas do futebol, da música popular, 

dos costumes e usos regionais, etc. 

A avaliação dos resultados dos cursos de alfabe

tização (la. sêrie) e çontinuaçao (2a~ sêrii), aoresenta

ra excelentes resultados, ultrapassando muitas vezes os 

80% de alunos aprovados. (25) 

Como poderemos ver mais adiante, o MOBRAL encon

trou raízes em muitas direções, Uma delas terá sido, certa 

mente, as campanhas de alfabetização dos anos 50.0utra,pr~ 

vavelmente terá sido a ação desenvolvida em insti tuiçõesco 

mo a Fundação João Batista do Amaral. 

d) o "Plano Cornplementar" do ·DNE. 

A partir de 1966 o Governo Federal parece ter mu 

dado de posição e passado a novamente se interessar pela 

questão do analfabetismo, Em 28 de fever~iro deste ano a 

Presidencia baixou decreto instituindo o ' Plano Complemen

tar, atravfs do qual os saldos não utilizados dos Fundos Na 

cionais do Ensino Primário e Médio seria~ aplicados em pr~ 

gramas intensivos de alfabetização. Caberia ao DNE enviar 

um plano de aplicação desses recursos, até o dia 31 de mar

ço de cada ano, ao Conselho Federal de Educação, para sua 

inclusão no Plano Nacional de Educação (PNE). Poderiam ser 

candjdatos ~ reccpç~o desses recursos as capitais dos Esta 
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/ 
dose Municípios considerados polos de desenvolvimento. 

A execução dos projetos-piloto de alfabetização 

ficaria a cargo de cada DF, cabendo ao DNE um papel coorde 

nador e incentivador dessas ações. 

o Plano Complementar, no entanio,nio chegou aser 

executado. Em compensação cresceu muito a movimentação nos 

altos escaloes do 1vfEC em prol do envolvimento do 

brasileiro no ~taque a~ ~robleMa do analfabetismo. 

Governo 

Para tanto certamente contribuiu a influência da 

UNESCO. sempre aberta para incentivar seus pafses membros 

a adotarem 'medidas nesse sentido. 

Essa influência se fizera sentir mais recentemen 

te, por ocasi80 do Congresso Mun\.1ial para a Erradicação do 

Analfabetismo, realizado em Teerã, em setembro de 1965. 

o Brasil se fez representar por 1.1ma importante rl~ 

legação) chefiada pe lo ex-ministro doa Educação Abgar Re-

nault. 

De volta do Congres~o. os partici~antes brasilei 

ros vieram engrossar as fileiras dos defensores da alfabe-

tização de adulto~ sediados no MEC sobretudo no DNE, 
... 
or-

gã o responsâve 1 :r,> e las antigas caJupanhas de aI fabe ti za"ão . 

Assi,m. foram cada vez mais freqüentes os pronun-

cj amen t,os de persona 1 j da des j mnortant c s, Por ocas j 5 o do 

lançamento do Dia Nacional da Alfabetização - 11 de novem-

bro - o Ministro Moniz de Aragão proferiu importante dis-

curso, em que alertava a opinião pfiblica riacional para o 

li ••• grave, vexatório e doloroso problema do analfahetis-
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mo, ( .•. ) essa mancha vergonhosa a desfigurar as faces da 

sociedade brasileira que se apresenta, no conceito dos DO

vos, como constituída em grande parte, por cidadios incul-

tos e ignorantes". (26) 

Aqui, podemos observar a volta da linguagem ent~ 

siasta do tempo das campanhas. ConclaJ!!a-se toda a Naçio a 

tomar parte na grande tarefa cívica da alfabetizaçio, mais 

uma vez apresentada como um " .•• resgate da dívida Dara com 

os deserdados, assegurando-lhes o acesso i educaçio e -a 

possibilidade de ascenderem socialmente". (27) 

Os pronunciareentos dessa natureza se multipli. 

cam. Edson Franco. diretor do DNE, se refere ao analfabeto 

como "uma pessoa intelectualmente incapaz de ler,escrever, 
.... 

calcular, compreender e transmitir. Ao mesmo tempo e, so-

~ialmente, incapaz de: a) servir-se da comunidade, b) ser

vir ã comunidade, c) integrar-se no processo de desenvolvi 

mento sôcio-econõmico, e, d) participar do contexto políti 

co". (28) 

O sucessor de Edson Franco na di recio do DNE - Cel 
~ -

so Kelly fala a mesma linguagem. O analfabeto é por ele a-

presentado como um "oeso morto" na comunidade e como um 

"cego moral". Por isso, li ••• produz mal" e "consome abaixo 

do mínimo". Para ele será, então, necessário realizar "um3 

generosa e humanitária cruzada" de alfabetizaçio.(29) 

~ como se todo o progresso realizado nos anos an 

teriores, quanto ã conceitu~ç~o e o conhecimento do adulto 

analfabeto, tivesse feito marcha a r6. Ora, desde os anos 
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50, educadores brasileiros, alguns dos quais comprometidos 

com as campanhas de alfabetização da época (CEAA), haviam 

mudado sua maneira de concebei a questão do analfabetismo. 

Esse foi, por exemplo, o caso dos trabalhos apresentados p~ 

la Profa. Dulcie Kanitz Viana. no TI9 Congresso Nacional de 

Educação de Adult6s, em 1958. · Para ela, o analfabeto é al-
~ 

guem que, apesar de "saber-se incult6", T)articina da prod~ 

ção e possui uma visão prôpria, e muitas vezes amadureci-

da, dos problemas que a própria vida colocou em seu cami-

nho. (30) 

Mas, 1966 não foi rico sô em declarações e toma-

das de posição teóricas. Algumas iniciativas 

foram tomadas. Podemos enumerá-las: 

. a primeira grande doação i Cruzada ABC; 

importantes 

• a criação, pelo HEC, da Comissão Nacional de Alfabetiza-:

ção e Educação Assistemática - em substituição i Junta Na-

cional de Educação de Analfabetos, criada em Julho/66, mas 

que não chegou a funcionar. Os trabalhos dessa Comissão se 

rao ateis quando da criação do MOBRAL, no ano sepuinte. 
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CAPíTULO 111 

o "LANÇAMENTO" DO MOBRAL 

Antes de ser criado como uma insti tuiçã0.l o ~'!OBRAL 

foi "lançado" como outras tantas campannas de alfabetiza-

-çao. 

Consideramos as medidas tomadas pelo Governo no 

dia 8 de setembro e no dia lS de dezembro de 1967 como fa-

zendo parte de uma mesma iniciativa.' Houve, apenas, um cer 

to apressamento de algumas delas para aproveitar a oportu-

nidade do Dia Internacional da Alfabetização, instituido 

pela UNESCO. O que não tinha ficado pronto para essa oca

sião ficou para uma data posterior ,ClS.12.67). Em torno de~ 

sas duas datas, uma série de iniciativas dão conta da in-

tensa movimentacão, no seio do Governo, , que revela o novo 

\ clima em relação i questão da alfabetização de adultos. 

' 3.1. Aprepara~ao para' O 'dia'08de' setenibro. 

Alguns documentos encontrados no Centro de Docu 

mentação da Fundação EDUCAR se referem is pTovid~ncias to-
... 

madas pelo Governo no sentido de que fosse lançada no pals 

mais uma campanha de alfabetização de adolescentes e adul 

tos . 

O primeiro desses documentos é a cr5rtica da UNES 

CO, de Junho!1967 referente ~ instituição do dia 8 de se-

tembro como o Dia Internacional da Alfabetização. Essa re-

soluçã,o, aprovada pela l4a. Conferência Geral da líNESCO, 
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" convida os Estados Membros a adotarem todos os anos, 

com este motivo, medidas apropriadas no âmbito". Eis algu

mas dessas medidas, sugeridas pelo Diretor Geral dessa or-

. -gan1zaçao 

. "Por exemplo, se poderia escolher esta data 

para anunciar: 

a) o lançamento de novos proeramas ou projetos 

de t.1fabetização; 

b) o aumento de créditos ~ressupostamente des

~inados ã alfabetização; 

c) a adoção de acordos bilaterais e internacio 

nais para a execuç~o de detenninados proje
tos; 

d) o início de novas realizações de projetos de 

desenvolvimento rural ou de organizações não 

governamentais; 

e) a criação de novos serviços de estudos e 

de invesUgações sobre a alfabetização; 

f) a concessão de ajuda financeira ou de Fate

ri~l em favor de um programa nacional ou de 

atividades internacionais, etc." (P.nexo 1) 

o segundo documento ê um ofício (n 9 590/67jSG/GB) 

datado de 25 de agosto de 1967, enviado por Edson Franco, 

Secretirio Geral do MEC ao Ministro da Educação, Tarso Du-

tra, propondo a adoção. pelo governo brasileiro, das reco-

mendações da UNESCO relativas ao Dia Internacional da Alfa 

betização. (Anexo 2) 

Logo no primeiro parágrafo desse documento há re 

ferência ao interesse do Presidente da República, o Gene-

ra1 Costa e Silva, que, acolhendo a sugestio ex~ministro 

Ahgar Retiau1t. fixara a data da celebraçãn do Dia NacionRl 

da Alfabetizaçao, para o ano em curso, em 8 de setembro,f!.!. 
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zendo~o, assim, coincidir com o Dia Internacional da Alfa

betizaç~o institufdo pela UNESCO. 

Nos dois parigrafos· seguint~s, o Secretirio Ge

ral di cbnta das correspond~ncias enviadas aos Secretirios 

de Educaçio dos Estados e aos Diretores do Minist~rio da 

Educação e Cultura. Havia recebido resposta apenas do Se

cretgrio de Educação da Guanabara e dos Diretores . do TD~

partamento Nacional de Educação e da Diretoria do Ensino Su 

perior. Isso mostra que a id~ia não parece ter despertado 

grande entusiasmo nos meios educa~ionais afora o próprio 

D~E. 

No quarto parigrafo, o missivista relembra as 

comemorações do Dia Nacional da Alfabetização no ano ante

rior. 

Em seguida. após argumentar sobre a · necessidade 

de que fossem adotadas medidas concretas(e não apenas simbi 

licas) passa a relacionar uma s~rie de sugestões para uma 

comemoração condigna dessa data, São elas: 

- lançamento oficial do Projeto de Educação de Base para 

Adultos Analfabetos, elaborado peloDNE por ocasião dos En 

contros Nacionais de Planejamento realizados em Brasília e 

Porto Alegre (1966); 

- comunicação pelos titulares do Movimento de Educação de 

Base (MEB) e da Cruzada ABC sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos decorrentes dos conv~nios celebrados com o MEC c 

entrega de parte dos recursos conveniad~s pelo Ministro de 

Estado; 
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- lancamento do livro do ex~ministro Abgar Renault sobre a 
~ . 

Conferencia de Teerã; 

- assiriatura, pelo Presidente da Repfiblica, dos decretos su 

geridos pelo Departamento Nacional de Educação sobre a edu 

cação radiofônica, a educação pela TV e a cooperaçao dos 

Sindicatos e das Forças Armadas. 

No mesmo documento há uma referência ao interes-

se demonstrado pela então Presidente da LBA, Sra. Yolanda 

Costa e Silva, em " ••• engajar a referida entidade em pro-

grama comum com o Ministério", 

Veremos adiante que grande narte das sugestões do 

Secret&rio Geral foram adotadas. 

o tcrce~ro documento é um press-release da Asses 

soria de Imprensa e Relações Pfiblicas do "Ministério da Ed~ 

cação e Cul tura, destinado ao noticiário para o dia 7.9,67. 

~ " anunciada para o dia seguinte, a cômemoração do Dia In-

ternacional da Alfabetização, durante o qual "o Senhor Pre 

sidente da Rep~blica assinará ato, is lS horas, no Palácio 

do Planalto, encaminhando mensagem ao Congresso Nacional, 

pedindo aprovação do Plano de Alfabetização do Governo". 

Anuncia, ainda, a assinatura de outros decretos," visando 

a mobilizaçã"o das Forças Armadas, Sindicatos e todos os ó.I 

gãos oficiais da radj ocli fll~ão e TV para err8dicaçã.o do anal:. 

fabetismo elo Brasil". (Anexo 3) 

. Estava tudo preparado para o gtanele dia. 

3.2. Brasil lança c ampanha no Dia Intern~cional da Alfabe-
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tização (08 de· ·setemhro) , 

A Secretaria de Imnrensa da Presiclência da Repú-

b1ica distribuiu a seguinte nota destinada ao noticiário 

do dia 8/9/67: 

"O Presidente da República reuniu, às 15 : 30 h 

de hoje, no Palácio qo Planalto, todo o seu ~~ 

nistêrio, os Gabinetes Civil e Militar e a Imr 

prensa, para lançar, em cerimônia na qual dis

cur~ou, assinou diversos atos e ouviu exposi

ção do Professor Celso Ke11y, Diretor do DepaE 

tarnento Nacional de Educacão, aCamoaru1a Nacio ' .,)0 _ _ 

na1 de Alfabetização, coincidente com o Dia 

NUndial da Alfabetização, comemorado hojé, dia 
8 de setembro." (Anexo 4) 

A cerimônia constou ~os seguintes atos: 

a) discurso do Presidente da Renública: 

b) exposição do Diretor do DNE~ 

c) assinatura de diversos decretos. 

~ solenidade estiveram presentes os Srs. Minis 

tros do Ex~rcito, Marinha, Aeronáutica, Relações Exterio-

res, Agricultura, Minas e Energia, Planejamento, Comunica-

-çao e Trabalho. 

No discurso do Presidente da República, Gen. Ar-

thur da Costa e Silva/ficou manifesta a disposição do go-

verna brasileiro de lutar contra o analfabetismo. Desta_for 

ma estaria seguindo as recomendações da lJNESCO de que to

dos os seus Estados-memhros desenvolvessem progra~as de aI 

faheti.zação de adultos. (Anexo 5) 

O analfahetismo 6 aquj anresentado corno um nro-
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blema mundial que a~inge 100 milh5es de pessoas,apesar da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 

1948 prever o direito à escola oara todos os cidadãos do 

planeta. 

o Brasil deveria enfrentar, Eais uma vez, o pro-

blema do analfabetismo, essa "força criadora do subdesen-

volvimento". Por isso, a nolítica de alfabetização nreconi 

zada pelo Brasil deveria estar intr:i.nse.cam~riti)': oigada 
. . ' . ' .t 

-a 

!>rôpria política nacional de desenvol vi~~nt~~ : Ta(Oémnreen-

dimento deveria " ••• ser um dos ~:3mentos essenciais, tal-

vez o mais vigoroso - de todo modo sempre insubstitufvel -

do complicado processo de desenvolvimento .•• ". 

A campanha de alfabetização deveria ser levada a 

efei to de modo des centrali zado, pe los Es tados e Municfpios, 

" •.. já que o ensino primário é de sua exclusiva com'Jetên 

cia ... ", cabendo ao Governo Federal a obrigação de aUX1-

, lii-los técnica e financeiramente. 

Ao finalizar, o Presidente conclamou a todos, E~ 

tados, Municfpios, Igreja, Forças Armadas, etc. a tomarem 

parte na Campanha de Alfabetização, anresentada como "um 

imperativo de justiça social". 

Como vemos, tratava-se de um clássico discurso de 

lançamento de mais uma campanha de alfabetização, nos mol-

des de tantas outras que 11á haviam sido lançadas no Bra s il. 

sobretudo nos anos 40 e 50. Mas não havia referência ao 

fracasso ode todas elas. E, apesar das insistentes citaç6es 

da UNESCO, omitiu-se que e s se organismo internacional esti 
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vesse, jusiamente nessa ~poca, de~envolvendo estudos que d~ 

monstravam o desperdício que essas campanhas representaram, 

em todo o mundo. O Governo brasileiro, que alguns anos an-

tes havia se declarado incompetente para enfrentar sozinho 

o problema do analfabetismo, demonstrava, agora, toda confi 

ança e se lançava, sem olhar lJara trás, em JI1ais UJlla "Cruza-

da contra o analfabetismo". 

Logo em seguida foram assinados pelo Presidente 

da RepGblica os seguintes decretos relativos i alfabetiza

ção de adultos; (Anexo 6) 

a) O que instituia um "grupo interministerial para estudo e 

levantamento de recursos destinado$ à alfabetização" - De-

creto n 9 61. 311 

b) O que tratava sobre a "utilização de emissoras de televi 

são nbs programas de alfabetização". Segundo esse decreto, 

"Todas as emissoras de televisão, oficiais e particulares, 

deveriam prestar seu concurso ao esforço nacional,em prol 

da alfabetização funcional e da educação continuada de adul 

tos" -Decreto n'? 61.312 (Art. 1). 

O 6ruão encarregado de produzir as aul ~s de alfa-
~ L _ 

betização pela TV seria a Fundação Centro Brasi J T O de Te

levisão Educativa (FUNTEVB) - (Art. 3)~ 

c) O que i ns ti tu ia a "Rede Nac ional de Alfa beti zação Funci o -

nal e Educação Contjnuada de Adultos ... ". Segundo esse dc-

creto, "a União utilizará parte dos horários de todas as 

emissoras e programas a seu cargo, na educação dos adultos 

anulfabetos, visando melhorar suas condiç6cs de vida e a in 



102 

tegri~los nas conquistas da civiliza~io e da cultura e nos · 

direitos e deveres para com a pátria". Decreto n 9 6l.3l3(6) 

o mesmo decreto previa que o Movimento de Educa

çao de Base (MEB) "empres tará cooperação ao órgão do HEC ... " 

(Art. 7) 

d) O que instituia sobre a "educação cívica nas institui-

çoes sindicais e a campanha em prol da erradicação do anal

fabetismo" - Decreto n 9" 61. 314 

Por esse decreto, as organizaç6es sin~icais, quer 

de empregados, quer de empregadores, d~veriarn intensificar 

seus programas de educação moral e cívica, qualificação de 

mão-de~obra e educação sanitiria (Art. 1). E, para os asso

ciados analfabetos, programas de alfahetização funcional 

(Art. 2). Os empregados sindicalizados e alfabetizados se-

riam encaminhados ao PIPMO para cursos de 

profissional" (Art. 6). 

aperte i ç.oan1ento 

Estes quatro decretos sao importantes, muito mais 

por manifestar a vontade política do Governo em retomar a 

questão do analfabetismo, do que pelos resultados concretos 

que irão produzir. Apenas um deles irá produzir resultados 

imediatos: o que instituiu o Grupo Interministerial para es 

tudo dos recursos destinados à alfabetização 

Ap6s a assinatura dos decretos o Prof . Celso Octi -

vio do Prado Kelly, Diretor do DNE fez uma apresentação e 

uma justificativa do Plano de Alfahetização Funcional e Edu 

c~çio de Adultos, que vinha sendo concebid6 no D~E. desde 

1966 d que seria lançado oficialmente por ocasi5o da crin-
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ção do MOBRAL. (1) 

A exposição do Prof. Celso Kelly versou, princi-

palmente, sobre os · seguintes ternas: a) causas e efeitos do 

analfabetismo; b) objetivos da alfabetização; c) po~ulação 

analfabeta - dados estatísticos; d) caracterfsticas do Pla

no de Alfabetização; f) o orçaJ1!ento necessário a sua execu-

-çao. 

a) O analfabetismo teria como principais causas: o pauperi~ 

lUO, a insuficiência de escolas, ' a incompreensão e o desint~ 

resse da família, a inadequação do ensino, as migrações do 

meio rural e a fal ta de utilização das ,técnicas de le'i tura 

e escrita pelos recém alfabetizados ("analfabetismo por de-

suso") . 

Os e fe i tos do anal fabeti sino serJ.am: "a condenaçã.o 

ã marginalidade", a "resistência na ignorância", a "limita

ção de horizontes", o "primarismo sociai, polftico e reli-

gioso", a "limitação ao visual e ao auditivo", a "insufici-

ênci a de recur·s os e a incapaci dade profis s ional fi. (2) 

E surpreendente que tenha subsistido, entre os 

educadores do DNE, uma visâo tão preconceituosa do analfabe 

to. Como vimos anteriormente, essa visão já havia evolufdo 

bastante, sobretudo a partir do final dos anos 50. Por ou-

tro lado, sabemos que essa visão sempre predominou no seio 

da burguesia nacional, inclusive nos meios educacionais tr~ 

dicionais. Também é interessante observar que essa preocup~ 

ção pelo estudo das causas do analfabetismo já havia esta

do presente entre os educadores do DNE. con'forme se pode 
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constatar no Plano .Complementar de 1966. 

b) Os objetivos da alfabetização seriam, basicamente, "de 

duas naturezas: um, a valorização do homem; outro, a inte-

graçao social". (3) 

O analfabeto era apresentado como um ·cidadão ma~ 

ginalizado e como tal, deveria ser recuperado e integrado 

na sociedade onde vive. 

Não se tratava, portanto, apenas de ensinar e 

lEi r , escrever e contar, mas de todo um trabalho de recupe-

ração de pessoas marginalizadas econômica, social e cultu-

ralmente. 

A questão do desenvolvimento cultural foi apre

sentada como uma condição do desenv.ol vimento econômico, Co 

mo veremos mais adiante, este € um ponto sobre o qual se 

baseavam os educadores liberais humanistas (ou culturalis~ 

tas) da época. 

Como conteGdo a alfabetizaçio deveria auresentar 

"um minimo de esclarecimentos sobre saude, trabalho, lar, 

recreação e cidadania", Sobre cada uma dessas áreas do co-

nhecimento deveria se ensinar um pouco: 

"". a essas pobres criaturas que não têm o mí 
nimo de alimento; que não conhecem a be~ di

zer, n~da de maternidade, a não ser o instinto 

com que põem seus rebentos no 11llIndo; que 

têm uma atitude compreensiva parrt com os 

-nao 

fi-

lhos; que de alimento nada entendem; mal sa
bem o que fazer diante de· um acidente", l 4 ) 

Enfim, deveria ser um programa de alfaheti zDção 
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funcional, nos mol~es preconizados pela UNESCO,baseado nos 

princípios da funcionalidade, da motivação e da globaliz~ 

ção. (5) 

Sabemos o quanto era equívoca a idéia de alfabe

tização funcional, que todos faziam questio ~e referenciar 

à UNESCO. Ela servia para justificar pro~ramas das mais di 

versas naturezas, desde aqueles ligados a projetos de de-

senvolvimento mui to eSl)ecíficos até nrograJT1as de massa, co 

mo o desenvolvido nelo -~1OBRAL após 1970. 

c) A população analfabeta foi estimada, para 1967, em 23mi 

lhões de pessoas, sendo 3,5 milhões de 10 a 14 anos; quase 

3 milhões de 15 a 19 anos; 2,5 milhões de 20 a 24anos;mais 

de 3 milhões de 25 a 31 anos. Os esforços do poder público 

deveriam se concentrar no atendimento dessa faixa etária 

(até 30 anos) por ser a que' oferecia maiores possibilida

des de um efeito mais imediato quanto à integração na sua 

ciomunidade e no desenvolvimento do ~aÍs. 

Nesse particular, o Plano abandonou a retórica 

liberal-humanista Dara se tornar "realista", seguindo os 

preceitos da moderna economia da educação. Faltou, ~orem, 

urna 'ligação ~ais expressa entre os contingentes de popula

çao a alfabetizar e as necessidade de mao-de-obra, o que 

tornaria o Plano mais coerente com as idéias economicistas 

e tecnicistas, hegemônicas na 
... 
epoca. 

d) O Plano possuia as seguintes características: 

- sua administração seria descentralizada, cabendo ao ~~C 

a coordenéJção dos esforços empreendidos pelos Estados, Hu-
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nicÍpios e iniciat:i;vas ?1rivada, alêlTl do "dever de suhsidi-

ar econômica e financei raY.lente essa tarefa". (6) 

Assim, deveriam ser organizados 4 Grupos Fede-

rais Centrais (administração, planejamento, pedagógico e 

de relações públicas) e 26 Grupos Estaduais; 

- para cada Capital dos Estados deveria ser ' organizado um 

plano-piloto de alfabetização, a ser avaliado e posterior

mente expandido aos demais Municípios. Deveriam ser manti-

das as ações de educação de adultos já existentes, tanto 

nas Secretarias d~ Educação dos Estados e Municípios, como 

em outros organIsmos, como por exemplo, o MEB e a Ci~zada 

ABC; 

- o ~ádio e a Televisão deveriam ser amnlamente utiliza-

dos. assim como toda sorte de recursos audio-visuais; (7) 

- os professores deveriam ser recrutados, ~referencialmen~ 

t;e, entre os que já lecionam. "E: muito perigoso o volunta

riado, justamente porque o educando ê o mais difícil". "Se 

exigimos tanto de quem ensina crianças, ( ... ) como vamos 

imaginar que qualquer um possa transmitir a adultos o alfa 

beto ". (8) são recomendações que demonstram a seriedade 

com que se pretendia levar adiante a proposta de alfabeti

zação. Os responsâveispelo HOB~L após 1970 serão bem me-

nos exigentes nesse particular. 

d) O orçamento do Plano: O custo anual nrevisto era de 

NCr$ 250.000.000, equivalentes, na época a 11S$ 6.578.000. 

P t d . t 1 C t . t a n a 1 de :) mil h õ e s de . re .en la-se a ent.er a um _011 lngen .c ' . U .. 

~na]fahetos, começando-se nela nonulaç~o das Canitais, na 
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faixa etária de 10 a 29 anos, O custo aluno previsto era de 

NCr$ 100,00 ou seja, o equivalente a US$ 38,00 (o mesmo es 

tipulado pela UNESCO), nara os alunos de mais de 14 anos,a 

serem atendidos em cursos diretos. Já os alunos de 10 a 14 

anos deveriam custar menos, já que seriam atendidos em es

colas comuns. Os alunos atendidos em cursos televisionados 

deveriam custar um terço dos NC$ 100,00. A curação do Pla

no deveria ser de 8 anos, atendendo, curante esse período, 

a 24 milhões de nessoas. 

Talvez seja essa a part - mais vaga, imprecisa e 

superficial do Plano. 

3.3. Entre o o i to de setembro e o quinze de de zembro de 1967. 

Dois documentos dão conta do que ocorreu entre 

essas duas datas, em que já havia sido oficialmente lança

da a campanha de alfabetização (ou o movimento, como al

guns preferem considerar) Mais ainda não se havia consoli

dado a id~ia do organismo que deveria coordená-la. 

O primeiro desses documentos é um Parecer ao pro 

jeto de lei de criação do MOBRAL. O seRundo é o Relat8rio 

Final do GT criado em 8/9/67 para estudar a viabilidade e

conômica dessa instituição. 

3.3.1.0 Parecer ao projeto de lei de criação do HOBRAL. 

Trata-se do Parecer ao Projeto n 9 706/67, encam, 

nhado ao Congresso Nacional pela ~ensagem 698/67 do Poder 

Executivo. Foi relator o Deputado Wanderley Dantas. 

Na parte introdut6ria do Parecer o relator se re 
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fere ao analfabetismo como "um dos maiores problemas da na 

cionalidade". (8) Referindo~se, porem, ao Plano de Alfabe

tização, anexado ao projeto de criação da Fundação MOBRJ\L, 

o relator afirma: "Na verdade é mais uma enumeração de me

tas, que um plano de ação ... ". Diante dis~oi restam-lhe du 

as alternativas: "a rejeição pura e simples" - considerada 

como uma solução não construtiva - ou a apresentação de um 

substitutivo ao Projeto. Foi a solução escolhida. 

Segue-se uma série de emendas ao Projeto. (Item 

I do Parecer) 

- A primeira prop5e a eliminação do parigrafo ~nico do 

art. 1 9 que se referia às duas etapas de execução do Plano 

(a pri~eira de 4 anos, destinada à clientela de 10 a 30 a-

nos, e a segunda, também de 4 anos ,. destinada à clientela 

de mais de 30 anos). O relator justifica a supressao des-

sas especificações ji que, ao seu ver, o Plano deveria ter 

')rioridade permanente", "Ainda quando ji não houver anal

fabetos a educação continuada de adultos deveri prosseguir, 

durante toda a vida do indivíduo, como é regra nos 
.. palses 

mais adiantados do mundo". (9) 

- Por considerar a redação do art. 4- do Proj eto "por de-

mais simplificada", o relator propós seu desdobramento.da~ 

do, assim, maior concreticidade à id~ia. 

Trata, ai~da. das relaçoes entre a nova fundação 

que se pre tende impl an ta r e a Fundação Cen tro Bras i le i ra de 

Televisão Educati~a. criada pela Lei 5.198 de 3/ 1/67. 

Seu parecer é de que n nova fundaç50, d~ alguma forma deve 
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ria englobar a antiga, pelo menos no que se refere i alfa

betização de jovens e adultos ~ela televisão. 

o 119 item do Parecer se dedita ao Plano de Alfa 

betização que acompanha o projeto de lei de criação do 

MOBRAL. O relator sugere algumas modificações Dara esse 

Plano: 

- a troca do termo "alfabetizado" por "alfabetizando"; 

- a inclusão no texto do Plano, ao lado da nrioridade de 

atendimento as populações das Capitais, do atendimento das 

grandes cidades industriais do país; 

- a inclusão no próprio corpo do Plano (e nao só com uma 

_ "obser'-ação") da previsão das etapas de sua execução. 

Pr8ticamente todas essas sugestões foram aceitas -

e incorporadas ao texto def~nitivo do Plano. 

O 111 9 item do Parecer se refere ao Exame das E ~ 

mendas de plenário, apresentadas por- parlamentares ao Pro-

jeto n 9 706/67. Ao todo foram apresentadas 5 emendas, sen-

do as principais as do Deputado Márcio }~reira Alves, pro

pondo: a utilização de estudantes universitários na alfabe 

tização de adultos (Emenda n 9 2) e o aDroveitamento do JvíEB 

- -como orgao executor do Plano (Emenda nl.> 4). Ambas foram re-

jeitadas pelo relator. As demais emendas - dos Deputados 

Adhemar Ghisi (n 9 I e 3 ) e Doin Vieira (nl.> 5) - referem-

se a detalhes do Plano que, segundo o relator, foram resoI 

vidas e incorporados ao seu Substitutivo. 

o pequeno número de eme ndas mostra, ainda, opa.!:!. 
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co interesse provocado pelo projeto no Congresso Nacional. 
.... o que não ê de admirar, já que, na epoca era comum que as 

id~ias fossem concebidas e postas em nritica pelo 
.. . 

nroprlO 

Poder Executivo, cabendo ao Parlamento um papel secundi-

rio. 

3.3.2. O R~l~ta~ioFih~l ·ddGru~o I~t~r~inist~ria1 para AI 

fabetização. 

O Grupo foi criado pelo Decreto n 9 61.311, um 

dos quatro assinados em 8 de setembro de 1967 como uma das 

medidas governamentais em prol da alfabetização. 

O Grupo-Tarefa se reuniu 9 vezes, no ~errodo de 

5 de outubro a 23 de novembro desse ano. Era formado por 

representantes dos seguintes ~·inistérios: Aeroniutica, Edu 

cacão e Cul tura, Fazenda. Exérci to, Industria e C01nércio, 
J • 

Interior, Justiça, Marinha, Minas e Energia, Relaç6e~ Ext~ 

~ior~st Saude, Trabalho e Previd~ncia Social, Transportes, 

Comunicação, Agricultura, Planejamento e Coordenação Ge-

ralo O GT funcionou sob a resDonsabilidade do Chefe da Ca-

sa Civil, Ministro Rondon Pacheco. Como se v~, toda a -ma-

quina estatal fora mobilizada, o que demonstra, mais uma 

vez, a vontade polftica do Governo em retomar a questão da 

alfabetização. 

Para coordenador do Grupo foi escolhido o repre

sentante do Ministério do Planejamento e Coordenação Ge-

ralo o Dr. Arlindo Lopes Corr~a. (10) Membro do IPEA, esse 

jovens erigenheiro fazia narte do seleto gruDo de plancja-

dores educacionais daquele ~~jnistéyjo que havia, entre ou-
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tras tarefas, participado da elaboração do Plano Estratégi 

co do Governo do Presidente Costa e Silva. (11) 

No ofício que encaminha o Relatório Final, o Co

ordenador do Grupo fala do espíri to com que os trabalhos fo 

ram desenvolvidos: "Em todos os momentos do trabalho o Gru 

po funcionou dentro de um clima de grande .entusiasmo, cer 

to de que o Movimento de Alfabeti zação será conduzido de J!J!? 

do a criar no País uma verdadeira ''-mística da educação",e~ 

sencial nara o engrandecimento nacional". 

No entanto, esse entusiasmo não ~arece ter sido 

unânime no seio do grupo, já que foi bastante signifícati-

vo o número de ausencias de representantes dos 

os. (1 2) 

l '!inis téri 

Os trabalhos do Grupo se relacionaram aos seguin 

tes itens: 

~ levantamento dos esforços existentes nos diferentes Mi

nistérios no campo da alfabetização; (13) 

- levantamento, pelo BEC, das atividades de alfabetizução 

de adultos desenvolvidas pelos Estados, .~nicípios e ini

ciativa privada; 

- levantamento das fontes de recursos disponíveis nara a 

alfabetização; 

"designação de uma Comissão, integrada' l)elo CüoTdenado r 

e os Representantes dos ~inist€rios da Fa zenda, Exército e 

Educação .• a fim de estudar, detalhadamente, as diversas fo.!! 

tes de recursos e indicar as de utilização mais viivel na-
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ra o }10v lmento de A.lfabeti zação"; 

- anilise sumiria do Plano de Alfabetização: 

- elaboração do Documento Final do Grupo de Trabalho. 

Sobre cada um desses itens o GrUDO teceu conside 

raçoes e chegou a algumas conclusões e sugest5es. Elas fo

ram agrupadas sob os títulos a seguir. 

a) Análise de alg·uns as·pectos· ·dÓPlanÓde Alfabeti zação. 

o Grupo levantou algumas dúvidas sobre aspectos 

do Plano de Alfabetização, apesar de não se sentir autori-

zado para tal. Por isso. procurou ater-se unicamente J 

, 
as 

quest5es mais diretamente ligadas ao planejamento financei 

ro do empreendimento. 

Assim, o primeiro ponto a que se dedicaram foi a 

um reexame do custo-aluno. No Plano ele havia sido estirna-

do em NCr$IOO,OO (correspondentes ao custo-aluno estipula

do pela UNESCO: 3! d6Iares). Em sua i6rmula estavam incluí 

dos: ~ remuneração mensal do professor, a duração do cur

so, o aluguel de sala e o material didático. 

o Grupo discordou da f6r~ula e chegou a um resul 

tado bastante diferente. baixando a previsão do custo-alu-

no para NCr$40,OO (a preços de 1967). 

Essa discordância sobre custos, de fato, revela 

uma diferença de visão sobre política educacional. 

Remunerar mais ou menos o professor, incluir ou 

n~o aluguel de sala no orçamento, prever um tempo maior ou 

menor para a alfabetização, não são quest5es meramente a-
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ritméticas. Elas revelam uma visão de educação. No caso,v~ 

mos que a fórmula contida no Plano elaborado Delos educado 

res do DNE demonstrava uma visão de educação ao ~esmo teF

po mais tradicional/burocrática e mais realista( tecnicis

ta, at~, diriam alguns), (l~ 

Quanto aos custos para a alfabetização atrôv~s de 

Rádio e TV; o Grupo eximiu-se de fazer qualquer estimativa 

por insuficiência de dados (o que deixa entender que as 

estimativas do Plano foram feitas arbitrariamente). 

o Grupo advertiu, ainda, sobre a necessidade de 

se considerar no Orçamento Global do Plano,os recurSQS des 

tinados por outros organismos oficiais, co~o a SUDENE, a 

SUDAM e a SUDESUL. Considerou, também, que o custeio do a-

tendimento a crianças de 10 a 14 anos deveria caber as Se

cretarias Estaduais de Educação, conforme determina a 

LDBEN. 

Enfim. o GrUDO aDonta urna -série de falhas na Dre

visão orçamentária do Plano. ~ interessante observar que, 

em todos os casos, tratava-se de prcvis6es feitas a maior. 

O Grupo procurou, sempre, reduzir os custos previstos. 

b) Estratêgia Globa 1 do Movimento de Alfabeti zaç ~. _. 

O Grupo apoia a id€ia de um atendimento maciço a 

toda a população analfabeta do País. Procura,inclusive,le~ -

braI' que a escolarização (7 a 14 anos) e a alfabetização já 

haviam sido definidos como "objetivos prioritários do Pro

grama Estratégico do Governo Costa e Silva .•. " (T).S) 

Concorda, tamb€m, cow o estabelecimento da Drio-
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ridade de atendimento i populaçfro de~S a 30 a~6s, a come 

çar pelas Capitais das virias DF, 

Adverte sobre a necesstdade do Plano ser desen-

volvido em 2 etapas definidas: 

motivaçio popular e recrutamento; 

alfabetização, propriamente dita. 

E recomenda: 

"Os analfabetos e a cOl1R1Ilidade têm que ser in

tensamente motiv~dos para que se alcance o ob

jetivo. Nesta motivação, que deveri ter um cog 

teúdo emocional, serão enfatizadas as vantagens 

priticas que os indivíduos terão com sua nova 

condição de alfabetizados". (p.S) 

Lo~o a seguir hi uma sugestão: de que se poderia 

encontray uma outra denominação para caracterizar o movi-

meijto, evitando-se a alusão i alfabetização. 

Quanto i filosofia e objetivos do programa de aI 

fabetização, o Grupo concorda que seja mesmo o de uma " ..• 

alfabetização funcional, que visa i valorização do homem e 

sua integração social". E completa: 

"A aquisição das técnicas elementares da leitu 

ra, escrita e cilculo e o aperfeiçoamento dos 

processos de vida e trabalho atendem i valori

zação do homem. Correlatamente, a integração 

social seri conseguida pelo reajustamento do 

novo alfabetizado aos grupos a que pertence,de 

modo espeçj aI, a: Família, Comunidade local e 

P~tria ". (p. 6} 

Esse discur~o, de cunho mais humanista tradi-

cional,se combina com outro,cm que se preconiza uma vincul~ 
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çao dos program.as de alfqbet~zação às necess~d~des de for

mação de mao-de-obra, 

"A alfabeti zação de adultos deve es tal' es trei'ta 

mente vinculada às prioridades econômicas e sociais e "-as 

necessidades presentes e futuras de mão -de -obra". Desta for 

ma, as id~ias do Grupo a respeito da política de alfabeti

zação de adultos coincidem com as idéias economicistas da 

época, que subordinam a Educação às exigências ' do Capital. 

Neste aspecto, as idéias do GrUDO são bem mais exnlícitas 

que as dos educadores do DNE. 

Finalmente, o Documento do .ST cont&m su~estaes 

para a definição . de um "plano estratégico" a ser adotado 

pela "Uniao" em sua pOlítica de alfabetizaçã,o de adultos: 

a) "cobrar dos Estados o cumprimento da obrigatoriedadee~ 

colar~ atendendo aos analfabetos de 10 a 14 anos"; Cp. 6),... 

conforme os art. 27, 28, 29 da LDB. 

b) "conseguir recursos para montar a máquina de motivaçao, 

administraçao", coordenação e assist~ncia técnica aos Esta

dos e Municipios"; (p.6) 

c) obter significativas aplicaçBes dos Estad6s, Munitfpios 

e iniciativa privada, em contrauartida aos esforços da 

União. 

Na p. 7 do Documento há um quadro onde foram ~~ 

lacionadasas possíveis fontes de recursos, internas e ex-

ternas, No Anexo V, ela,s foram detalhadas uma a uma. 
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Entre as conclusoes do Grupo destacam~se: a} a 

seleçao de 2 possíveis fontes de financiamento do Plano de 

Alfabetizaçao: um Selo Adicional Obr'igatôrio de Educação e 

o Concurso de Prognôsticos Esportivos; bl a sugestão de que 

a Uniao destine recursos orçamentâri~s para a nova funda~ 

çao. 

3.4. A ·Criação". da· FÜndaçã'o" MOBRAL. 

Complementando os 4 Decretos assinados em 8/9/67 

o Governo Federal fez promulgar a Lei .n" 5379 de 15/12/67 

que: "Provê sobre a alfabetização e a 'educação continuada 

de adolescentes e adultos". 

A partir da! foram tom~das as provid~ncias ne-
1"'\. .... • -cessarlas a cr1açao do organismo coordenador e executor da 

campanhi (ou movimento) , de clfabetizaçao lançada em comemo 

raçao ao Dia Internacional da Alfabetiz~çio, 

Um dos decretos assinados naquela ocaSlao trata 

va, justamente? da constituição de um grupo-tarefa para es 

tudar e propor o encaminhamento financeiro desse empreend~ 

mento. Outras providê'ncias foram tomadas, como o envio de 

um projeto de lei ao Congresso Nacional. 

O referido projeto de lii, como vimos. foi devi 

damente examina do pelo Congresso. tendo recebido parecer da 

Comissão de Educação e Cultura. 

A Lei f6i, finalmente, aprovada pelo Cone resso 

e promulgada no dia 15 de dezembro de 1967. 

~-----------------------------------------------=~~~~~~-~, 
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Seu texto f~nal absorveu ~ maioria da$ recomen-

daçoes contidas no referido Parece'r, como poderemos ver no 

exame de cada um dos seus artigos. 

-o a'ri". '1 9 define: "Constituem atividades perma

nentes~ no Ministério da Educação e Cultuià, a alfabetiza

çao funcional e. principalmente, a educaçao. continuada de 

adolescentes e adultos". 

Este artigo,manifesta a vontade política do Go

verno em assumir a alfabetiz~ção de adolescentes e'adultos 

como uma de suas priorLdades. 

, ü 'p'ár'âg'rafo un'ico de'limi ta o tempo de aplicação 

do Plano: dois períodos sucessi,vos de quatro anos cada ,seQ 

do que no primeiro anoseri dada prioridade aos annlfabe

tos com idade at~ 30 anos e no segundo, aos demais. A par

tir daí a ação educativa do Movimento deverá prosseguir a

través da "educaçao continuada , c. .. ) sem dis crimi nação e 

tária". 

Deveria, portanto, iratar-se de uma tarefa per

manente, fugindo, assim, ao caráter transit6rio das tradi-

cionais campanhas de alfabetização. 

-Fi cou determinado no Art. 2 Q.ue todos os orgaos 

e autoridades ? civis e mili tare's, deveriaT'l participar do 

empreendimento. TaJnbÉbn foi solici tada a' participação, C0T!10 -

,voluntiricis, de estudantes universitários e secundaristas, 

desde que "se111 preju.J:zo de sua prôpria formação". 

Esta participaçio de voluntários estudantes já 

havia sido di,seutida , tendo sido objeto de uma emenda do 

. - ,....,~- ....... 1--
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Pep \ N8rci~,o MOTet.r~ AlV~$, po~ pql~'i~'Odf1: dtscuss~o do prQ ,-
jeto de lei no Congresso., Mas' , corno IVlmo's '~' o Parecer doR~ 

la tor Wanderley- Dantas havia sido desfavoràvel, por razõ'es 

de na ture za técnica. As's'lm, termrnara prevalecendo os moti . 

vos de natureza pOlftica. Não esqueçamos que se estava em 

plena "crise estudantil l1
, e que uma das maiores preocupa

ções do Governo er'a, jus tamen te, a de "ocup'ar" os es tudan-

teso Para is~o, nessa mesma €po~a. foi criado o Projeto 

RONDON entre outros. 

o Plano de Alfabetização Funcional e Educação 

Continuada de Adolescentes e Adultos é aprovado no art.3 

encaminhado em anexo. 

Institui-se assim, urna Fundaçao ,- o MOBRAL -, que 
.. ficará sediada no Rio ele Janeiro "enquanto nau for POSSl-

vel a transferência da sede e foro para Brasília". (.15') 

Havia se tornado comtim, na êpo~i,a criação de 

fundaçõ~s, autarquias e empresas esiat~is para a execuçao 

de projetos do Goverrio~ em lugar de atribuí-los aos Minis-

terios ou outros 6rgaõs já existentes. 

E importante lembrar que a Conferência de Teerã ,-re - -

centemente ,havia feito' uma recomendação semelhan ! de que 

os organismos de Educação de adul tos tivessem au tonomia ad-

ministrativa e financeira e que fossem,preferencialmente,d2-. 

~J. .J..~. ç l' r'l o S P o r P e C' r O a r , ~;' ~ n ;I n r ~ l' ~ 1" ~ 1" a t ;' v .... p Y' i'" .... ri ,., ( 1, I ... o -. ..;J ;::> :J ,l...J...,paua.;:, a lL \.... ...... Q.. ,,"u\...'-u. -...."J 

A lei trata de caracterizar a nova fundação, do 

ponto, de,vista operacional, (Art. 5 a 10) Deverá ser o 6r

gio executor do Plano, :(Art. 5) Teri autonomia administr a -
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tiva e fr-mlnceira (art \ 6.1 podendo? ' assim? celebrar conve

nr-os com quaisqueT entidades, publicas ou privadas (art .10). 

E'star~ vinculada ao MEC, sendo , seu Presidente o próprio Di 

retoT Geral do DNE' (art. 8) e todo ~eu pessoal requisitado 

do serviço piiõlico federal Cart. 9). 

Procura, ainda, definir as relaço~s com outras 

instit~ições , tamb~m ' encarregadas de desenvol~er ações edu

cativas na área da educação fundamental de jovens e adul

tos atrav~s de 'meios audio-visuais. (art .11) 

3.4.1. \ ''0 'PTa'node ' 'Alfabetização FUnciona'1 ,e 

, 't 'inua'da' d'e ' Ado'l es'c'en't'e's' 'e Adultos. 

Educacão Con-
" 

o Plano ê apresentado como um meio de "sistema

tizar" as ações do Minist~rio da Educação e Cultura no âm-

oito da alfabetização e edu~ação continuada de adolescen

tes e adult6s, o que deverá ser feito atrav~s da Fundaçã9 

'MOBRAL. 

Comb área de atuação da nova Fundação o Plano co 

loca, de início: 

1. a "assistência. financeira e t~cnica para promover e es-

timul~r,em todo o PaIs, a obrigatoriedade do ensino, na 

faixa etária de 7 a 14 anos"; -

2. a "extensão da escolaridade at~ a 6a. s~rie,inclusive". 

O~a, trata-~e, muito mais, de ~roblemas da Educ~ 

ção em geral, objetos de preocupações das instituições e 

dos edu~adores da ~poca. (17) Mis, não se tTat~,propriame~ 

te, de questões de Educação de Adultos. 
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o item se·guinte (3) preconiza como área de atua 

ção do MOBRAL a~ 

"asS'ist~ncia educativa imediata aos analfabe

tgs que se situam na faixa etária de 10 a 14 

anos, induzindo-os ã matrícula em escolas pri 

~rias e proporcionando Tecursos para que as ' 

escolas promovam esse integração por meio de 

classes especiais, em horários adequados". 

~ Como base de cálculo para essa assistência fina~ 

ceira ficou estabelecido~ " ••. a metade do custo previsto 

para a.educação direta de analfabetos adultos". 

Alguns anos depois, o MOBRAL será objeto dé uma 

CP~ no Senado Federal, justamente por ter atuado nessa fai 

xa etária. (18) 

Essas preocupaçoe,s com os problemas do ensino pri 

mirio e com a faixa etária destinada ao ensino regul~r de 

~onstram que, em sua concepção, o MOBRAL deveria trabalhar 

de modo bastante.integrado aos demais nív~is de ensino. 

~ dada uma enfase todo especial ã utilização de 

recursos audio-visuais. Esses, por~m, deverão assegurar u-

ma "aferiçao vã1 ida dos resultados" . (i tem 4). Serão subven 

cionados na base de "um terço do custo previsto para a edu 

caça-0 diTeta dos analfaBetos' adul tos". 

Desde o início da d€cada de 60, crescera no Bra- -

si1 CEx. as Escolas Radiofõn'icas do MEB) e em todo o mundo 

o entusiasmo pela utilização do Ridio e da TV na educação 

de adultos'. O ~·10BRAL nasceu em meio a esse cli.ma. Inclusi-

tVe, a.lguns membros de sua primeiríssima equipe, ha.viam pa,!: 
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tic:tpado de exper:t&'ncias' de te 1ed~caçao. (J. 9) 

o Plano faz uma s;rie de recomendaç8es snbre os 

cursos de alfaBetiza~io funcional: deverio ser dotadas de 

todos os recurios possfveis,inclusive , audio-visuais e ter 

uma duração de 9 meses (itens 6 a 8). 

A questã'o da duração ideal dos CUTSOS de alfabe-

tização havia sido Bastante estudada pela UNESCO. E dela 

que vem essa recomendação dos 9 meses. Veremos que o MOBRAL, 

a partir de 1970, adotará uma duração bem menor - de 5 me-

ses - para o seu Programa de Alfabetização Funcional(PAF). 

No início dos anos 60 ficara célebre o "score" obtidO" por 

~aul0 Freire, na experiência de Angicos (RN) que consegui-

ra alfabetizarem 40 horas. 

Para a instalação desses "cursos diretos" deve

rão Ser obedecidas as seguintes prioridade~: 

C' ~, uao 

, "a) prioridade número um: condições sócio-ec~ 

nômicas dos Municípios, dando-se preferência 

aos qu~._ oferecerem melhores condições de apro 
veitamento dos efeitos obti'dos pelos educan

dos e maiores possibilidades quanto ao desen-
... 

yolvimento nacional; b) prioridade numero 

dois; faixas etárias que congrega,'; idades vi

tais no sentido de pronta e fnltl.· .:. recepti

vidade individual e de maior capacidade de co~ 

tribuição aC? desenvolvimento do País." 

critSrios de estilo nitidamente "economicis 

ta': ,- o que demonstra o grau de penetração deste modo de 'eg 

carar as questBes sociais - a Educação inclusive - e, at~ 

S'eu ca.ráter hegemônico mesmo entre os educadores do MEC, tr~ 
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dj;cionalmente cons:i.derados como humanÍ,stas e liberais .Mais 

adiante. vol taremos a e,ss'a questao que nos parece primordi 

aI. 

Outras recomendaç8es contidas no Plano se refe-

rem aos seguintes pontos: 

- O curriculum de alfabetização e educação continuada deve 

englobar conhecimentos nas áreas de saúde. trabalho, reli

giio. civismo e recreação; (item 9) 

.... devem ser providenciados "cursos de continuação" (dire

to·s, radiofônicos ou por televisão) objetivando estender a 

alfabetização (item 10); 

- s6 d~ve ser concedida assist~ncia financeira aos "cursos 

radiofônicos ou por televisão mini~trados através de 
.. 

ra-. 

dio-escolas e telescolas enquadradas em sistemas organiza

dos, e em proporção ao respectivo número de educandos ma-

~riculados e frequentes" {item 10); 

-- para a execuçao do Plano deve ser dada prioridade a popu 

laçio de 10 a 30 anos, aos municípios das Capitais e gran

des muriicípios industriais e agrícolru; 

- devem ser instalados "centros de educação social e civi

~a, para sociabilidade de adolescentes e adultos e fiiaç~o 

de hábitos e técnicas ... " para isso recomenda-se a "utili 

zaçãodos meios de comunicação coletivos ... " (item 12). 

Há muito que a alfabetização era considerada co-

mo meio de integraçio social. Nio se de~e, portanto estra-

nhar as recomendaç8es de atividades complementares aos CU! 

50S de alfabetizaçã'o propriamente di tos. Inclusive, anos 
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mais tarde, o MOBRA'L irá desenvolver, em todo o Pals,umam 

pIo programa de atividades culturais (os Postos Culturais). 

A atuaç~o do MOBRAL deve-se pautar pela "descen

tralizaçio da ação sistemáti~a. com a execuçio pelos Esta

d6s, Territ6rios e Distrito Federal, Municr~ios e entida

des particulares, mediante conv&nio"~ (item'13) 

Ao examinarm6s, mais adiante. a atuação do MOBRAL 

durante a primeira faSé de sua ' existência, veremos que es

s'e preceito foi rigorosamente cumprido. Porém, com a trans 

formaçio ocorrida nessa instituição em 1970, será dada urna 

interpretaçio totalmente diferente ao conceito de descen-

traliz~çio. De faio, os documentos oficiais da ' Institui-

çio con~inuarão a preconizá-la apesar desta, a essa época, 

ter se transformado em um 6rgão executivo. 

Os úl timos 'it'e'ns do Plano (li e 12), seguindo r~ 

c.omendaçÕ'es do Parecer acima referid.o, agrupam urna série 'de 

dados operacionais. (que no texto original encontravam - se 

no itém: ObservaçBes). Eles se referem ~s etapas operacio

nais da execução do Plano (item 14) e às previsões orçame~ 

tárias do mesmo · (item 15). Essa última questio, corno vi-

mos anteriormente. já havia sido bastante discutida 

GT lnterministerial. 

pelo 

O Plano é muito otimista, tanto em termos de me- -

tas a serem atingidas corno de recursos a serem obtidos. Se 

riam 3 milhBes de alunos a serem alfabetizados Ce não ape

nas matrtculados) no 1 9 ano de atuação do MOBRAL - acredi

tava~~e. 1968 - e esses números seriam alcançados durante 
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8 an6s. atingindo~~e. portanto. 24 mi1~aes de alfabeti~an 

dos. Para custeio das despesas com a assist6ncia t~cnica e 

financeira aos Estados. Municfpios e entidades privad<;is. 

verdadeiros ex~cutores ~o ~~ario, previu~~e. para o 1 9 ano 

de atividade's, um total de NCr$ 213.180.000,00 ou seja, o 

equivalente, na época a mais de 80 milhões .de dólares. 

Ora. trata-se de números nunca atingidos pelo MO 

BRAL. mesmo em seus mais auspiciosos anos. Só mesmo o ide~ 

lismo(ou a ingenuidade) dos mentores do Plano poderia ex-

plicá-los. (20) 

3.5. Cohsld~~~çõe~ ~obre o Plano de Alfabetiza~io Funtio

. 'n'aIe Educa'çã'o' Continuada de Adolescentes e Adultos - A,nexo 

, 'à' 'Lei 5'379 de Criaçào do MOBRAL. 

Ao analisarmos este Plano nos damos conta da. exis 

t&ncia. na ~po~a, de diferentes estrat~gias de ! el~buraçio 

, de um plano educa~ional. 

De um lado. temos uma perspectiva mais liberal, 

que- reduz o plano a uma s~rie de princípios e normas desti 

nados a orientar a execuç~o (descentralizada) de uma polí

tica educacional. :E a idéia predominante. nos 111 ; ; o s educa-

cionais. desde o Manifesto dos Pioneiros da Edu cuçio Nova, 

em 1932 e o Plano Nacional de Educaçã6 de 1937~ 

Uma outra estratégia 
.. 
e a que surge no da 

década de 50 e que desenvolve.a idéia de "um planeja.mento 

educacional integrado no planejamento econ8mico e social 

global ... " (21) Para o desenvolvimento desta concepçi6 mui, 

to contribuíram os organismos internacionais a.tuantes no 
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Pafs e as confer~nctas tnternaciona~s de educaçio.(22) 

Ambas s[o formas' de p1anificaçà'0 capitalista OU, 

numa expres'sã'o mais correta, são formas, técnicas, estra 

tégias de "planificação indicativa" próprias .desses países 

dominados por· uma econo~ia de mercado e nao por uma econo 

mia realmente planificada. (23) 

Por ocasião da elaboração e aprovaçao da Lei de 

Diretrizes e Bas~s, podemris, observar, o choque de influ~n , - , 

cia entre essas concepçÕ'es. (24) 

Elas persistiam nos meios educacionais do País 

na ocasião em que foi gestada a idéia de um plano nacio-

nal de alfabetização, que terminou por se cons~bstanciar 

no plano de alfabetização ~ncluído na lei de criação do 

MOBRAL, A concepção liberal continuava a predominar entre 

os educadores ligados is instituições diretamente envolvi 

dos na execução da política educacionai, como é o caso do 

MEC (sobretudo o DNE) e das Secretarias de Educação dos Es 

tados. A idSia de um ' planejamento educa~ional integrado 

ao planejamento s6cio-econ6mico nacional, comumente clas-

sificada como "tecnicista" ou "tecnocrática", foi se de-

senvol~endo sobretudo no imbito das instituições especia-

lizadas de planejamento que foram sendo criadas no Brasil. 

Assim', tem0S sucessivamente ~ 

a) o Conselho de Desenvolvimento, criado para coordenar a 

execuçao do "Prog~rama de Metas" do Governo Kubitschek; (25) 

b) a ConlÍssao Nacional de Planejamento (CQPLl\N),criada em 

1961 e que teve sua presença cxtendida, d~ntro do pr6prio 
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MEC, atravfs da Co~issio de Planejamento da Educaçio (CO

PLED) criada em junho de 1962; 

c) em abril/64 foi instituído o cargo de Ministro Extraor

dinirio para o Planejamento e Coordenação Econ6mi~a,e, p~u 

co depois, (set/64)0 Escrit6rio de Pesquisa Econ5mica Apli 

cada (EPEA), mais tarde transformadris, respectivamente em 

Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (fev./67) e 

Instituto de Pesquisa Econ5mico-Social Aplicada - IPEA 

(fev./67). No EPEA o planejamento educacional ficava a car 

go do Setor de Educação; no ' IPEA ~ssa atribuição passou ao 

Centro Nacional de Recursos Humanos (CNRH). 

Também é importante anotar a influ~ncia exercida 

pelo ISEB, sobretudo no âmbito da teorização em torno das 

relações entre a Educação e o Desenvolvimento. (26) 

A evolução observada no Plano de Alfabetização 

do MOBR~L, desde sua tramitação pelo Congresso Nacional e 

pelo GT Interministerial até sua aprovação final, revela a 

presepça desses dois enfoques do planejamento educacional. 

O texto origin~l, elaborado pelos educadores do DNE (1967) 

(27) revela um plano de enfoque liberal, preocupado, sobr~ 

.' tudo, com a definição de princípios e normas, contendo mui 

to poucas definições operacionais. Esse texto foi duramen

te criticado, como podemos ver no Parecer da Comissão de 

Educação da C~mara dos Deputados c no Re1at6rio Final do 

GT Interministerial. As críticas e sugestões versava~/jus

tamente, sobre as defici~ncias do Plano .quanto a essas de

finiç6es operacionais (sobretudo aquelas ligadas ao plane

jamento econ6mico). 
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o texto aprovado ~ela Lei 6.379 ~bsorv~u, como 

vimos, virias das sugest&es fe~tas~ Mris, manteve as carac-

terfsticas de um plano liberal: rico em id~ias mas imprec! 

so do ponto de vista operacional e financeíio. 

Levantamos a hip6tese de que este ~enha sido um 

dos motivos do relativo "fracasso" do MOBRAL nos seus pri

meiros anos de existência. Enquanto esteve ligados ao DNE, 

o Movimento tardou demasiado a "sair do papel". Gastara1O-se 

todo o· tempo e as energias t.entando detalhar o Plano e pr~ 

curando os recursos necessários ã sua aplicação . 

. Nada mais natural, diriam alguns. Não seria es 

se o "modo" de trabalho do Ministério da Educação (e dos 

Ministérios. em geral)? Não fora assim que, geralmente,h~ 

viam funcionado todas as campanhas de alfabetização? 

Acontece que, neste interim, o Brasil havia ~u 

dado. Na esfera econ6mica os processos de produção haviam 

se complexificado, exigindo da esfera política, do Estado, 
'\ . . 

uma maior racionalidade. O planejamento foi sendo introdu-

zido em, praticamente todas as ireas da atividade humana, 

principalmente na administração, tanto pfiblica como priva-

da. A Educação não poderia ficar de fora. Daí o porquê de 

tantas confer&ncias internacionais, de tantos organismos 

dedicados ã implantação e consolidação do planej amento e'd~ 

cacional. Todos teriam que se adaptar, sob pena de ficarem 
~ . 

anacronlCOS. 

Durmeval Trigueiro Mendes (1979) descreve assim 

esse fenbmeno: ' "Assistimos ao início da era tecnocrãtica na 
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educação, e ao baque dos padagogos, incapazes de abraçar a 

sociedade de seu tempo com uma intelig~ncia suficientemen-

te real i s ta e abrangente". (28) 

As discordâncias entre esses dois enfoques do 

planejamento, geralmente, não são visíveis nos itens mais 

gerais do Plano, onde são definidos os objetivos e os pri~ 

cípios te6rico-metodoI6gicos. No caso do piano em questão, 
. .. ..... uns e outros procuram se apOIar nos mesmos prlnclpios para 

justificar o programa de alfabetização: o direito de todos 

ã educação, a dignidade humana (princípios humanistas), a 

formação da mão-de-obra necessária a.o processo de des'envo.! 

vimento (princJpio economicista) e a integração na socied~ 

de (uns e outros não uretendem uma mudança de estrutura' de~ 

, d rl 'I 11 d' -. sa SOCle aU.e) ... s lvergenclas começam a aparecer no momen 

to do estabelecimento das metas. 

Já havíamos assistido a este fenômeno quando da 

elaboração do Plano Nacional de Educação pelo CFE em 1962. 

Suas metas foram baseadas no Censo Demográfico, de modo a 

vir a absorver toda a população de 7 ~ 14 anos. Já as me-

tas estabelecidas nos Planos de Desenvolvimento, nesse mes 

mo período, possuiam um carEter contencionisia •. 12ndo por 

base as necessidades de mão-de-obra. 

Temos, assim, basicamente dois enfoques na e1~ 

boração dos Pl anos: um enfoque cul tural (cu~..!yTal ap'p..!_qªcl}) 

Dificilmente um enfoque 6 utilizado sozinho.Nos 

casos espccíficos do Plano Deccllal c do Programa Estrat€g! 
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co de Desenvolvtmenio, por exemplo, apesar destes terem si 

do elaborado.s sob o enfoque tecnicista do "ma.nI?-.?~~~r __ <:l.ppro~7" · 

ch", também levaram em consideração aspectos ditos "cultu

rais" (ou culturalistas), sobretudo no que se refere aoen 

sino fundamental. (29) 

No Plano de Alfabetizaçã'o :do MOBRAL predomina o 

enfoque culturalista apesar da preocupação (realista) com 

o estabelecimento de prioridades. As metas foram calcula

das com base nos dados do Censo e abrangem toda a popula

çao analfabeta, independente de sua 'vinculação ao mercado 

de trabalho. Aliis, estas metas nao jorarn questionadas no 

Parecer do Congresso nem pelo GT Interministerial. Eles 

apenas insistem um pou~o mais na questão das prioridades e 

são mais exigentes nos cilcules o~ça~e~tiTios. 

Do expo~to podemos tirar algumas conclus5es: o 

MOBRAL foi concebido dentro do Departamento Nacional de 

Educação do MEC, por educadores exp~rientes e hi muito en

gajados na solução do problema do analfabetismo no País.AI 

guns nomes se destacam: o Prof. Celso Kelly, na épo~a, Di

retor Geral do DNE (em substituição ao Prof. Edson Franco); 

Tarso Dutra, Ministro da Educação; as Profa. Dulcie Kanitz 

Vianna e Alfredina de Paiva e Souza. (30) Eram, geralmente, 

educadores imbuidos de idéias liberais, humanistas e fila~ 

tr6picas, porém ji influenciados pelas idéias e procedime~ -

tos tecnocriticos que haviam se tornado hcgem6nicos nos 

meios ligados ao pJanejamento educacional. 

o MOBRAL e seu Plano de alfabetizaçio estão si

tuadps dentro de espfrito da LDB. Dar sua insist~ncia na 

. ' 



130 

descentra1izaçio e no car5ter subsidiirio que deve ter um 

Orgio do GoveTno Federal. B necessiTio levar tsso em conta 

ao estudaT a atuação dessa Instituiçao durante a primeira 

fase de sua existência. 



131 

NOTAS 

l-Não sabemos ao certo porque o Plano de Alfabetizaçao 

nao foi lançado no pró~rio dia 8 de setembro 67, juntame~ 

te com os 4 Decretos que compunham o. lançamento da Campa

nha de extinção do analfabetismo. Provavelmente por se e~ 

contrar, na ocasiao, ainda incompleto, tratando-se muito 

mais de uma s~rie de id~ías do que, propriamente, de um 

Plano. 

2 - Doc. "Solução para a Problemática' do Analfabetismo no 

Brasil". Provável texto da Exposição que teria sido feita 

pelo Diretor Geral do DNE, Prof. Celso Kelly, por ocasião 

das comemoraç5es do Dia Internacional da Alfabetização,em 

8 de setembro de 1967, em Brasília. Pg.3. 

3 - I d em, p. 5 • 

4 - Idem, p.6. 

5 - Idem, p. 9 . 

6 - Idem, p.lO. 

7 - O autor cita como exemplo " ..• uns programas admirá

veis da Proia. Alfrediria, todos eles já em vídeo-tape pa

ra reproduções". Op. cito p.12. 

8 - Camara dos Deputados - Comissio de Educaçio e Cultu

ra. PARECER ao Projeto n' 706/67. Relator: Deputado Wan

derley Dantas. Brasflia, Outubro/67. Pg. 1. 

9·· l'dern ·, p.3. 

]0- Sabemos que essa escolha - ali5s, sugerida pelo Minis 
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tro Rondon Pacheco; da Casa Civil - nio foi bem aceita pe 

10 representante do MEC, Edson Franco, então SecretárioGe 

ralo Este, provavelmente, se julgava o . candidato natural 

ao cargo. Por detris da aparente mesquinharia desse epis§ 

dio esconde-se~ de fato um conflito maior, existente na 

€poca, entre os educadores, geralmente sediados no Minis

tério de Educação e os economistas da educação ("tecnocr~ 

tas", dirio alguns) geralmente sediados no Ministério do 

Planejamento. 

11- O nome do Dr. Arlindo Lopes Corr&a, juntamente com 

João Paulo dos Reis Velloso e David Carneiro, é ci tado por 

Mirio Henrique Simonsen entre os ~€cnicos do IPEA que re

presentavam uma "mensagem de esperança" para a educação 

brasileira. (Mário Henrique Simonsen, Brasil 2001,Rio de 

Janeiro: APEC Editora, 1969, p.237 e 243). 

12-· Conforme se pode constatar através da lei tura das Atas 

das Reuni6es do GT Interministerial, apenas na Reuni~u de 

instalação do Grupo estiveiam presente~ todos os represe~ 

tantes de Ministérios. As demais Reuni5es faltaram sem 

~eixar representantes, sobretudo: o .da Agricultura (8 re~ 

niões), Trabalho e Previdência Social (6 reuni6es), Indu~ 

tria e Comércio (5 reuni6cs) e . Comunicações (4 reuniões). 

As ausências do representante do Ministério da Educação e 

Cultuia, apesar de pouco numerosas (3 reuni6es) são as 

que menos se justificam, já que se trata de uma quest50que 

lhe estava diretamente afeta. 

13- No · Anexo III do Documento Final do GT Interministeri

aI, sob o título: "Esforços Atuais no Campo da Alfabetiza 

çã6", encontramos referência is ações desenvolvidas nessa 

ire a pelos seguintes Ministérios: 

- Interior: Sudene:cursos de alfabetização para 

analfabetos; 

200.000 

Sudesul: idem, para 350.000 analfabetos; 
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Sudam~ "pretende utilizar, nas sua.!? campanhas 
" 
de a.lfabettzaçio o m~todo de Laubach e 

es,tima o custo em Cr$17 .100 por pessoa". 

Cp .1) . 

- Exército: atrav~s de suas ,"Escolas Regimentais". 

Aeroniutica: colabora com os Governos Estaduais e Munici 

pais, além do "transporte aos padres sale

sianos para alfabetizaçao de' índios". Cp.2) 

Educação e Cultura: cursos supletivos desenvolvidos pe

los ' Estados e Municípi~s: Os dados disponíveis sao de 1962: 

415.733 alunos. Dados mais recentes (1966), 56 os referen

tes ~ matrícula nas Capitais: 182 065. O MEC também fez 

referencia i ação desenvolvida pela Cruzada ABC, pelo MEB 

e virias iniciativas isoladas ,em 'diferentes Estados d0 Br~ 

sil, sobretudo são Paulo e Rio Grande do Sul. 

- Justiça: atendimento, pela FNBEM, de 18.000 menores. 

14- A fórlllula contiJa no Plano de Alfabetização elabora,· 

do pelo DNE era: C = S+AxlO'+M , onde: 

30 

C- custo de atendimento de cada alfabetizado 

S - remuneração mensal do professor 

A - aluguel do local para administrar o curso 

M - custo do material diditico. 

Desse modo, ter-se-ia: 

C ~(lSO,00~5D,OO)xlO+lOO,OOX10 = NCr$ 100,00 
, , 

30 

A fórumula proposta pelo GT é a seguinte~ 

C' ' CS+M}x9 

30 

(gO\00+~5~OO)~9 = NCr$ 40,00 
- • . . < 

30 

E justifica a mudança~ 
• i'emuneraçào mensal do professol' baseada "nos padrõ'essa 

lariais vj\gentes": 90.00 e.m vez de 150,00; 

"I.~ r-
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. hio haveTia necessidade de alug~r salas para alfabettza~ 

çã'o. j ti que se tT3, ta de um '1}·1ovfmento". 

15- A transfer~ncia para Brasília s6 iri se concretiz~r, 

mais de 20 anos. depois, ji çom a denominação de Fundaçio 

EDUCAR. 

16- UNESCO. Congres Mondia1 des Ministres de l'bducation 

sur l'blimination de l'Ana1phabétisme. Rappórt final. Téhe 

ran, 8-19 sept. 1965. 

o Brasil participou do Congres~o, juntamento co~ 87 

outr6s países. Na qualidade de presidente da delegação ~ra 

sileira participou o ex-Ministro Abgar Renau1t. 

Nesse congresso foram feitas recomendações sobr~ a 

política a ser adotada pelos países membros quanto i alfa

betização e a educação de adultos. Ressalta-se a importân

c.ia de adu1 tos para o desenvolvimento sócio-econômico e a 

conseqUente vincu1aç~o que deve existir entre os programas 

de alfabetização e a preparação de mãõ-de-obra. 

Dentre aS re~omendações do Congresso, destacamos as 

seguintes: 

- que todo projeto de alfabetização ou educação de adultos 

tenha por objetivo o desenvolvimento econ6mico e social; 

- que os problemas relativos ao emprego e ã formação de 

mão-de-obra sejam levados em consideração; por isso, tódo 

programa de alfabetização de adultos deve esta r 1 ~ clurd6em 

um plano de desenvolvimento, ligado i formação 

nil, social e cultural; 

.r ofissio 

- que a alfabetizaç~o (adultos) e a escolarização (crian

ças) sejam consideradas dois' aspectos complementares de uma· 

mesma açaõ 

P que nas campanfias de alfabetízaçio seja dada 

aos grupo ~ de tdade engajados na produçio; 

nríoridade . 

- que os programas de alfabetizaçio se transformem uma ve z 
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a tingidos' seus obj etivos, em programas ' de educação perma.,.. 
nente; 

... deve-se prever, nos· programas' de a'lfaõetizaçao, um siste 

ma de avaliaçao que d~ conta de uma comparaçao científica 

entre seus custos e beneffcio~ : 

- que se procure completar os recurso$oficiais destinados 

is campanhas de alfabetizaçao com recursos privad6s, sobre 

tudo das empresas; 

- que sej am consti tuídas "fundações nacionais'" de educação 

de adultos que seriam encarregadas de administrir, em cOla 

boração com o governo, um programa de educaçao e para tan

to receberiam colaboração de voluntários, associações e em 

presas privadas; estes organismos deveriam ser dotados de 

autonomia suficiente, que lhes d~ condições de promover e 

coordenar operações de alfabetização; 

- . que sej am instalados proj etos-pilotO de alfabetização fun 

cional, segundo os critérios defi~id0s pela UNESCO. 

Podemos constatar que grande parte dessas recomenda 
ções foram adotadas na cons ti tuiçao do MOBRAL. Aliás, a in-

fluência da UNESCO naquela ocasião parece ter sido bastan

te significativa. 

17- A obrigatnriedade escolar e a extensão da escolaridade 

até a 6a. série eram, inclusive, propostas do Conselho Fe

deral da Educação, contidas no "Plano Na,ciona1 de Educa

ção" de 1962. 

18- A CPI do MOBRl\L foi uma iniciativa da bancada ' arenis

ta. (Partido do Governo) no Senado Federal. Funcionou em 

1975;76 e destinava-se a investigar a. atUação do "MOBRAL 
-rnfanto-Juvenilo programa atraves do qual eram atendidas 

crianças de 10 a 14 anos. 

19- E o ca~o, por exemplo, da Profa, Alfr~dina de Paiva e 
Souia, que havia participado do Programa de Alfabetização 

atTav~s da Televisio, desenvolvido pela Fundação João Ba-

'. 
~~ . 
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tísta do Amaral. 

20- Em seu an0 ,mais auspicios'o, em ter-mos' de atingi'mento de 

metas, o MClBRAL atingiu todos os , municlpios brasíleIrose 

matriculou quase 5 milhões de alunos, em seu principal p'ro 

grama, o PAF (Programa de Alfabetização Funcional). Destes, 

1,8 milhões foram alfabetizados. Os recursos financeiros 

mobilizados foram da ordem de US$44 milhões. CORR~A, Arlin 

do ' Lopes.Educação de Massa e Açio Co~unitir~a, Rio de Ja

neiro, ' MOBRAL - AGGS, 1979, p.116. 

21- HORTA,J.S.B. Liberalismo, Tecnocracia e Planej~mento 

Educacional no Brasil, São Paulo, Cortez: Autores Associa

dos, 1982. 

22- Podemos citar: 2a. Reunião Interamericana de Ministros 

da Educação (Lima, 1956); o Seminário Interamericano sobre 

a Planificação Integral da Educa~ão (Washington, 1958); a 

Reunião Extraordinária do Conselhu I~tcramericano Econ6mi

co e Social (Punta deI Este, 1961); e a Conferência sobre 

Educação e 'Desenvolvimento Econômico e Social na 

Latina - OEAjUNESCO (Sa~tiago do Chile; 1962). 

Am~rica 

23- Sobre esta questão, ver: BETTELHEIM, Charles. Planifi

cação e Crescimento Acelerado, Rio de Janeiro, Zahar ( 2a. 

Edição), p.8~10. 

24- Segundo Baia Horta, a id~ia de planejamento contida na 

LDB se diferencia tanto da concepç~o liberal quanto da ~id~! 

a de planejamento integral defendida pelos organismos in

ternacionais. Seu "Plano Nacional de Educação, de fato,não 

passa de um ulano de distribuição de recursos. Op.cit.p.4~ ;; 1 

25- Em março de 1957 foi criada, dentro do Conselho de De

senvolvimento, uma Comissio de Educação e Cultura. 

26- O Tnsti tuto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) foi 
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cTíado em julho de 1955 e extinto em ab~tl de 1964~ Exer

ceu grande ínflu&ncia na elaboraçio do pen~amento educa~io 
nal brasileiro dos anos 60, especialmente n~ área de Educa 

çao de adultos. Sobre esta questã'o, ver: PArVA, V.P. Paulo 

Freire e o Nacionalismo ~ Desenvolvimentísia, Civilização 

Brasileira, Rio de Janeiro, 1980. 

27- O Plano de alfabetização elaborado pelo DNE e colocado 

em anexo à ' Lei de criaç~o do MOBRAL é derlvado do Plano 

Complementa! de 1966, que ni6 lograra ser 'aplicado por fal 

ta de recursos. Este Plano, apesar de mant~r, em sua justi 

ficativa e objetivos, uma concepção filantrópica e humani

tarista da Educação, apresentava mui tas características téc 

nicas e realistas. 

28- Cito in. HORTA.J~S.B. op. cito pt127. 

29- Idem, p.142-144. 

30- O interesse do Prof. Celso Kelly pela alfabetização de 

adultos vem de longa data. Em julho de 1964, apresentou ao 

CFE uma Indicação sobre a ' Educação de Base para Adultos,na 

qual recomendava que as aplicaç6es do Fundo Nacional do E~ 

sino Primário ficassem condicionadas ã manutenção pelos E~ 

tados de cursos supletivos para adultos. (Ver, Documenta, 

n 9 29, setembio, 1964, p. 67-69. 

Edson Fran~o, ~omo vimos anteriormente, f oi o editor 

do livro: Alfabetização, ExigBncia CIvica, lan ç ,; pelo 

MEC por ocasião do Dia Nacional da Alfabetizaç 5s , em 11 de 

novembro de 1966. Como Secretário Geral do MEC (a partir de 

22/03/67) foi o grande incentivador, junto ao Ministro Tar 
50 Dutra, de uma tomada de posição mais agressiva do Gover 

no Brasileiro no ~mbito da alfabetizáção de adultos. 

Dulcie Kanitz Viar~, esteve engajada em programas de 
Educaçà:o ' de adultos desde os tempos da CEAA. Exerceu papel 

importante por ocasião do 11 9 Congresso 'Nacional de Educa

ção uc Adultos (1958). À época d,a cl'íaçao do MOBRAL faz 'ia 



;138 

parte da equipe. do DNE~ 

Alfredina Paiva e. Souza ;fb'r-a, a responsãvel .têcntca 'p~ 

10 programa de alfabetização pela tele~isio desenvolvido 

pela Fundaçao Joã"o Batista do Amaral, no infcio dos anos 

60 (v~r, capo 6.3). 

Algumas pessoas poderiam ser consideradas como os 

"precussores" do MOBRAL., pelo· fato de terem contribuído 'pa 

ra o desenvolvimento d~ id;ia de um 5rgao federal resports~ 

vel pela coordenação nacional das iniciatívas de alfabeti

zação de adultos. são elas: Abgar Renau1t," ex-ministro da 

Educação e chefe da deiegação brasileira i Confer~ncia de 

Teerã, e Raymundo Moniz de Aragão, Ministro da Educação que, 

em 1966, instituiu o Dia Nacional da Alfabetização. 

- .. ~---..,...-:" -..----... -,..-... - - ~.~ • ~.,.... ""'!-...... 
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CAPrTULO IV 

A ATUAÇÃO DO PRrME !'RO MOBRAL 

Procuraremos abordar esta questão buscando ao 

mesmo tempo um resgate hist6rico e o significado da atua-

ção do MOBRAL nesse primeiro per1odo de sua exist~ncia 

(15/12/67 a 05/06/70). Assim, dividimos a questão em 4 i-

tens,buscando nos três primeiros identificar o itinerário 

percorrido pela instituiçào nascente e no último, vo1tar-

nos para um exercício de interpretação e síntese 

Podemos distinguir diversas etapas na atuação do 

primeiro MOBRAL. A la. vai do ato de sua criação até a a-

provação de seus estatutos. A 2a. etapa compreende um lon-

go período de espera, que vai da aprovaçao dos estatutos 

até a àesvincu1aç~o (oficial) do MOBRAL do DNE. Finalmente, 

uma 3a. etapa, em que a Instituição passou a atuar efetiva 

mente como órgâo de assistência financeira e técnica -as 

iniciativas de alfabetização de jovens e adultos. 

4.1. A euforia dos primeiros dias. 

Referimo-nos ao nerÍodo compreendido entre os 

dias 15/12/67 e 29/03/68 (1). 

O MOBRAL foi criado já no final do ano de 1967. 

Poucos dias depois - em 18/1/68 - foi nomeada uma Comissão 

Especial para a Instalação do MOBRAL. Era o infcio da eta

pa de preparaçio para a entrada em funcionamento dessa ins 

tituição. 
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A instalação da ' Comiss'~o ocorreu no dia 24/1/68, 

em J\eunià'o que contou com aS' pJ'esençaS' do 5'1". Ministro da 

Educaçao, Tars'o Dutra e do 5ecrretário Geral ' do MEC ,Edson 

Franco. Nessa reuniRo foram dadas orientaç8es gerais sobre 

o trabalho ,das duas Subcomissões em que foi dividida a Co

miss~Í'o Especial. Uma ficou encarregada de estudar e deta

lhar · os atos técnicos necessários ã execução do Plano Na

cional de Alfabetização e a outra, de estudar os Estatutos 

da Fundação MOBRAL. Uma série de documentos referentes a 

esse período dão conta de uma atividade febril no seio das 

2 subcomissBes, formadas dentro do pr6prio DNE. 

Já nos dias seguintes - 25, 26 e 29/1 - foram 

realizadas reuniBes preparatórias e no dia 30, a la. .Reu

nião Regular da la. Subcomissão. 

As reunioes de trabalho aconteceram em ritmo 

acelerado. No mesmo dia 30/1 foi feita a 2a. Reunião do re 

ferido grupo. No dia-seguinte, houve uma reunião preparat~ 

ria e no dia 1/2/68 aconteceu a 3a. Reuniào Regular. 

No mesmo dia também se reuniu o 29 gruyo, " en

carregado do estudo dos documentos legais relacionados com 

os meios para o funcionamento do MOBRAL". -(Ata de Reuniao}. 

No período de 5 a 10/fev~ o 19 grupo cuidou da 

preparaçao dos documentos básicos, da escolha das áreas de 

ação, da preparaçao do modelo de plano-piloto e da elabora 

çã'o do modelo de convt;'nio e seus res'pectivos instrumentais. 

Os dias' seguintes (de 12 a 23/021 foram dedica

dos 9. ap:rovaçào dos documento-s' e a uma outra reuniào, esta 
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t 
conjunta dos 2 grupos~ 

Um o;frcio datado de março/68. dtrigido ao DiTe .. 

tor do DNE pe la CoordenadoTa 'da la. Subcomissâo da conta 

da elaboração de 18 decumentos 'referentes ã execução do P1! 
-

no. (.2) 

Finalmente. em 29/03/68 foram aprovados os Esta 

tutos da Fundaçao Movimento Brasileiro de Alfabetização. 

4.1.1. A estrutura Administrat'iva do Primeiro MOBRAL. 

Os 3 primeiros capítulos dos Estatutos. re1ati-

vos às finalidades. 10~a1ização. patrimônio e recursos.pr! 

ticamente repetem as definições já contidas sobre 

itens da Lei de criação.-

estes 

Os capo IV e V definem as linhas gerais da ad-

ministração. organização e atribuições dos diferentes 
~ 

or-

gãos do MOBRAL. 

Assim. ficou estabelecido que a Fundação seria 

administrada pelos seguintes órgãos: 

a} Presidência; 

b) Conselho Administrativo; 

c) Conselho de Curadores. 

A Presid~ncia da FundaçRo. conforme já preVlra 

o art. 8 da Lei de criação. "será exercida pelo DiretorGe 

ra1 do Departamento Nacional de Educaçao". (.art.9) Este ar 

tigo será posteriormente modificado, passando a Pre~id~n~ 

cia do MOBRAL a s'er provida por nomeaçao do Presidente da 

República (Decreto-Lei 665 de 5/7/69). 
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o Cens'elho Administrativo. deveTá funcienar co 

mo um 8rgâ'o, efetivamente co.paTticlpante na admiilistraçâ'o. da 

Fundação.. Deverá: cooperar cem a Pres'idªncia em todas as eta 

pas de atuação. do. óTgão.. desde a elaberaçâe do. Plane de tra 

balho. da Fundaçâ'e até a aprovação. do. seu Regimento. Interne 

e de to.da sorte de ates administratives. 

o ·CenseThe deCuraderes deverá ser um .. -ergae 

de centre1e destinado a fiscalizar a correta aplicação. des 

recurses da Fundação.. 

Cempletando as definições necessárias ao. fun-

cienamento. da Instituição. e Cap.IV - Das Disposições Fi-

nais e Transitórias trata: 

· da persena1idade jurídica da Fundação. (art. 17); 

declara-a instituição. de utilidade pública Cart.18); 

· prevê e destine de seu patrimônio., quando. de sua extin-

-çae; 

• dá um prazo. de 60 dias, "a centar da data em que adqui

rir persena1idade jurídica" (aprevaçãe dos Estatutes) para 

que seja estabelecido um crenegrama para a execução. das eta 

pas eperacio.nais de Plane; 

· recemenda o c~mprimento. das nermas relativas ã admissão. 

de pesseal e centrataçãe de serviçes para a Fundação.. 

A partir da apro.vaçãe des Estatutes e MOBRAL 

tem tudo. para funcienar. Disp5e de um Presidente: e Dire

ter de Departamento. Nacio.nal de Educação. (na épeca, e Pref. 

Celso. Kel1y). Pessui um erganograma, urna estTutura admi-
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nistrativa. Pode It'ecrutar pessoal nos órg~os ·pilàlicos e c~ 

leoraT conv~ni.os com tnstitui.çb'es de todo ttpo. Mas fal tam 

recursos financetl'os. Como veremos a seguIil'. durante um 

longo perfodo a nova instituiçio ficari i espera dos recur 

sos necessários ã e·xecuçao de s~u plano de açao e terá de 

se contentaT com mais uma etapa de preparaça:o. 

4.1.2. MOBRAL em compasso de espera. 

Sobre o período compreendido entre a aprovaçao 

dos Estatutos (29/3/68) e a desvinculação do MOBRAL do DNE 

(5/7/69) existem poucos documentos e poucas notícias. Mes

mo as pessoa~ integrantes da Instituição na ~poca parecem 

ter guardado poucas lembranças sobre sua atuação. (3) 

Mas. o DNE continuou a se ocupar das questões 

relativas i educação de adultos, enquanto a Fundação MO

BRAL, desprovida de recursos, ficou impedida de fazê-lo. (4) 

Um documento, datado de 22/5/õ9, relaciona "os 

esforços realizados pelo Governo no campo da educação de 

adultos", desde o dia 8/9/67. (5) Este esforço consistia na 

ajuda financeira a entidades que desenvolviam ações de ed~ 

caça0 de adultos, corno o MEB, a Cruzada ABC, a Fundação Pa 

dre Landell de Moura, a UFRn (CRUTAC), a Associação dos Es 

coteiros do Brasil, e outras. 

Corno aç~o direta, o DNE elaborou um "Plano-Pilo 

to de Alfabetizaçio Funcional pela TV", com 33 aulas grava 

das em vídeo taipe mas que nio cnegou a s'er lançado em cam

po. (6) O documento relaciona, ainda, uma s·érie de progra

mas desenvolvidos pelos' Estados. Municípios e entidades Cl 
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vis. (7) 

,A Re~tsta MpC n 9 44 se refere ao Plano Piloto 

de Alfabetízação pe la TV entre as Tealizaçb'es' do MEC em 

1968: 

"Está sob experiência o Plano Piloto de al

fabetizaçã'O pela televisão, na execução do 

convªnio firmado entre o MDBRAL e a Funda

çào Centro Brasileiro de Televisão Educati

va. Já foram gravados 36 programas para di~ 

triouir as emissoras. Visa atender 4.500 àlu 

nos analfabetos, de 15 a 30 anos, em -nu-

cleos de recepção organizada, utilizando-se 

de livros-cadernos (O Povo) especialmente 

elaborados para este fim". Cp. 24) 

O Programa é mais um dos que se autodenominam 

de "alfabetização funcional". Ora, trata-se muito mais de 
cl: . 

um artifício de legitimação do · que'. uma adesão do Governo 

Brasileiro ã estratégia de alfabetização preconizada, na 

época, pela UNESCO. O Programa Experimental Mundial de Al-

fabetização da UNESCO era avesso a programas de massa,des

tinados a um público genérico. Consistia na montagem de 

micro-experiências com o objetivo de testar métodos real

mente eficazes de alfabetização a custos compatíveis com 

os planos nacionais de desenvolvimento. Destinavam-se a p~ 

quenos contingentes de população (300 a 1000 pessoas) e de 

veriam sempre estar ligados a projetos específicos de de

senvolvimento industrial ou agrfcola. A qualificação: "fun 

cional", dada ao programa queria, justamente, significar 

sua vinculaçã'o a es'ses: proj etos· de desenvolvimento. 

Oia, sabemos que essa idéia de funcionalidade 
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es-tá ligada ao cumprimento de determ:j';n_adas "funções" den

tro do s'Istema e,con&mtco do 'pafs. Nes'te cas:o, nti'o se alfa-

betizaria pensando, ,principalmente, em desenvolver a ref1e 

xào ou o sentido crft:j';co das pessoas, mas em formar mão-de

obra qualificada, necessária ao desenvolvimento do país. (8) 

Jã fazia algum tempo que a UNESCO tentava inte-

ressar o Governo Brasileiro em desenvolver projetos de al-

fabetizaçao funcional. Em 1967, essa tentativa foi feita 

-junto a SUDENE, por ocasião do Seminário sobre Educação e 

Desenvolvimento organizado por essa instituição. Em 1968 a 

UNESCO voltou ã carga propondo ao Governo Brasileiro a rea 

lização de um projeto experimental global, subdividido em 

4 ou 5 subprojetos a serem desenvolvidos em vários Estados. 

(9) Deveria ter início em janeiro de 1969 e atlngir conti~ 

gentes de população bem maiores que os habituais (25 mil 

por subprojeto). Com esse projeto se pretendia aperfeiçoar 

instrumentos pedagógicos destinlldos ã alfabetização, inclu 

sive aqueles veiculados através dos meios de comunicação de 

massa. Posteriormente, esses instrumentos poderiam ser uti 

lizados de forma sistemática e generalizada, pelo MOBRAL. 

De todos esses proj etos, apenas o de Quatis foi 

iniciado, contando com recursos do MOBRAL e a colaboração 

da ABCAR. (10) Logo após a la. fase de sua execução a exp~ 

riência foi suspens~, devido aos perigos que poderia repr~ 

sentar para os objetivos do governo. 

Em 1969, a UNESCO colocou i disposição do MO-

BRAL um técnico especialista em a'lfabettzaçã'o funcional 
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Mr. FfELD .. também Tespons,ãvel pela expe7'i~nci'a da Cia. V! 

le do Rio Doce. (111 Sua peTman&'ncr-a ness'a instituição du-

rou pouco. Divergencías quanto ã orientação dos Projetos 

Experimentais de Alfabetizaç~o Funcional fizeram com que 

não fosse renovade o convite desse técnico pelo Gõverno 

Brasileiro. 

o projeto de alfabetização elaborado pela equipe 

técnica do DNE para ser desenvolvido pelo HOBRAL / possula 

características bem distintas dos projeto da UNESCO: 

. Não estava vinculado a qualquer projeto específico de de 

senvolvimento industrial ou agrícola. Apenas priorizava o 

atendimento de pessoas de 10 a 30 anos. 

. Seus conteúdos, "ao invés de prender-se às diferenciações 

ocupacionais ou ambientais dos alunOs, versavam sobre te-

mas de valor universal, quais sejam: a) necessidades funda 

mentais da vida humana" (aulas 1 alI); b)"o trabalho huma 

no" (aulas 12 a 22); c)"as responsabilidades do homem" (a~ 

las 23 a 33 Instruções Metodológicas - Livro Caderno-

"O PovO", p.2.) 

Em que sentido seria esse programa, então, "fun-

cional"? Seria pelo fato de ter sido ele condensado (33 a~ 

las) " ..• exigindo oLmínimo de esforço por parte do aluno 

e o mínimo de seu tempo para freqüencia às aulas ... ". ~ (Li 

vro Caderno "O PovO", p.4,) 

Esse pont~ da duraçao do programa nos chama aten 

ção: menos de 40 horas. Ora, o Plano anexo à lei de cria

çã'o do MOBRAL preconizava, seguindo orientaçO'es da UNESCO, 
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programas de 9 meses. A que se deveria essa mudança de ori 

entaç~o. em ' tão pouco temp07 

A impress~o que se tem é que não havIa~ por par

te do governo brasi1eiio. urna política definida. coerente 

para a área da educaçao de adultos. Reconhecia-se o fracas 

so das campanhas de alfabetizaçao. mas recomendava-se a 

adoção de um modus operandi muito semelhante pelo MOBRAL. 

Criticava-se a utilização ideológica das atividades de 

conscientização nos movimentos de cultura popular dos anos 

60 (12), mas esco1hi~se como palavras-chave do livro ca-

derno - "O Povo": "o povo vive". "o povo luta", "a vida 
; 

e 

luta". (13) Por outro lado, a exploração desses temas era 

feita de modo a privilegiar não a tomada de consciência p~ 

los alfabetizandos de sua condição de explorados numa so

ciedade injusta e opressora. Pelo contrário, procurava in-

culcar os valores do esforço individual, da integração na 

sociedade:- da moral mantedora da ordem e dos bons costu-

mes. (14) 

Finalmente, resta-nos investi .<;ar as causas da fa.! 

ta de recursos. por sua vez apontada como a causadora da 

demora para a entrada em ação do MOBRAL. Trata-se de bus

car uma explicaçao para o fato de que o MOBRAL, após ter 

sido lançado com tanto entusiasmo, tenha parado ' quase to-

talmente, alguns meses depois. 

Alguns uroblemas apontados,como a transfer~ncia 

do MEC para Brasilia e at~ mesmo a prBpria vinculação do 

MOBRAL ao MEC/DNE certamente têm alguma influência sobre o 

caso. Por~m, a causa maior deve ser buscada na própria con 
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juntura econ8mica e social vívida pelo pafs. (Ver Capo I) 

~ 'bem verdade que no final de 1967 e no , , . 
lnlClO 

de 1968 a economia brasileira já havia superado a pior fa-

se de seu ciclo recess'tv0 iniciado em 1964. e ingressado em 

um "ciclo de recup~Taçã'o", que i'I'ia durar até 1973. Sob o 

comando de Roberto Campos, a economia brasileira já havia 

"entrado nos eixos". Com base nos princípios do PAEG, 
. ... 
Ja 

fora elaborado o Plano Decenal, que tinha entre seus obje-

tivos, servir para a captaçio de recursos externos. Enqua~ 

to esses recursos não vinham e não se punha em marcha a no 

va política de aceleração do desenvolvimento econômico, vá 

rios projetos do governo foram postos em compasso de espe

ra. Também é bom lembrar que a política do governo no âmb! 

to do social encontrava-se em fase de transição, saindo de 

um período de "contenção" e passando a um período de "libe 

ração" (15). 

-... 
4.3. MOBRAL desvinculado do DNE 

Era óbvio que sem recursos o MOBRAL nao poderia 

funcionar e iria a pique todo o esforço empreendido no sen·· 

tido de dotar o Brasil de um programa de alfabetização ca-

paz de atender i crescente demanda da população e ao apelo 

dos organismos internacionais. Era preciso s?nar a princi-

paI causa dessa inatividade da nova fundação, destinando-

lhe recursos. 

A experiencia também havia mostrado que fora ex

cessiva a vinculaçao da Fundaçao ao lDNE. AS'sim, foi provi

denciada uma modificaçao no art. 8 da Lei de criaçao do MO 
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BAAL que estabelecia que seu Presidente fosse sempre o pr~ 

prio Díreto~ Geral do Departamento Nacional de Educação. 

Através do decreto n 9 665 de 2/7/69 ficou ' estabe 

1ecido que, de agora em diante, o Presidente da Fundação 

passaria a ser nomeado pelo Presidente da República, medi-

ante proposta do MEC, com mandato de 3 anos. 

Porém, como 1 9 Presidente do MOBRAL nomeado nes-

sas condições, foi escolhido o próprio Diretor do DNE, na 

época: o Prof. Jorge Boaventura de Souza e Si1va~Tratou-se, 

portanto, de uma simples confirmação no cargo daquele que, 

pela antiga norma, já era o Presidente da Fundação. (16) E~ 

se fato revelar-se-á como tendo mais que um efeito meramen 

te psicológico. Por coincidência ou nao, o MOBRAL passou a 

atuar, de fa~o, a partir de então. 

As atas das reuniões do Conselho Administrativo 

constituem uma boa fonte de informação sobre a atuação do 
ó!' - -. MOBRAL no perlodo_ em questao, uma vez que nessas reunloes 

foram analisados os principais problemas e tomadas as dec~ 

sões referentes ã vida dessa instituição. Como poderemos 

observar, este Conselho funcionou como um órgão de1iberati 

vo, junto ao Presidente do MOBRAL. 

A la. Reuniao do CONAD foi realizada no dia 19 

de novembro de 1969. Nela foi dada posse aos Conselheiros 

(17) e examinado o "Plano de Aplicação de Recursos oriun

dos do excesso de arrecadação do Salário Educaçao e trans-

feridos ao MOB-RAL pelo entã'o Ministro da Educaçao 

DutTa" CAta da la. Reunia'ol 

Tarso 
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Procuramos col.,her dados relattvos a.os temas: ações 

do MO~RAL, a,tos' e de'c~sQes admtnlstl'attvas' , pessoas e rns.,.. 

tituições envolvidas e acontecimentos que influenciaram a 

polftica de açio da Instituiçio, a partir da leitura das 

Atas das~reuniões c0mpreendidas entre a data da instalação 

do Conselho e a nomeaçâo de Mário Henrique Simonsen 

Presidente do MOBRAL (3/6/70). 

a) Aç6es T~cnico-pol'fticas 

para 

A primeira açao externa do MOBRAL, de que se tem 

notícia, foi a "concessão de um auxIlio de cinquenta mil 

cruzeiros" para o 1 9 Encontro Nacional de Teleducação de 

Adultos, coordenado pela Fundação Pe. Lande11 de Moura(RS). 

Ela ~ reveladora do tipo de atuação do MOBRAL no período: 

um órgão r epassador de recursos. Poderíamos resumir assim 

essa atuação: recebimento e concessão de recursos financei 

ros a entidades interessadas em desenvolver ações de alfa

betização de jovens e adultos. 

Dentre as entidades fornecedoras de recursos pa-

ra o MOBRAL, nesse período, relacionamos: o próprio 

(Ata n 9 1) , a Caixa Econ8mica Federal (Ata n 9 3), a 

MEC 

USAID 

(Ata n 9 2). Tamb~m a UNESCO/PNUD acenou com a promessa de 

vu1 tosos recursos, que acabaram não chegando, devido às di

ferenças de orientação entre esse organismo internacional 

e o Governo Brasileiro. A grande esperança passou, então,a 

recair sobre o futuro lançamento da Loteria Esportiva, o 

que só ocorreria no perrodo posterior. 

Dentre as entidades recebedoras do "auxflio" do 
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MOBRAL, destacamos' : A Cl'uzada , ABC, paTa a qual o MOBRAL re 

passou !'eCUT,SOS' o'I'xundos da USAl'D (Ata n<1 21; as Secreta

'I'ias de Educaça'o/Supletl'vo dos Estados .... seo'I'etudo Amazo

nas, Alagoas e Sergipe (,Atas n 9 2, "3,4, 5 e 15); as Fun"da 

çôesl Pe. Landell de Moura ~ Rio Grande do Sul (Atas n 9 1 e 
.. 

3) e Pe. Ibiapina - Ceara (Ata n 9 4). Ao " todo foram bene"fi 

-ciado. s 10 Estados, durante o 19 trimestre de atuação do 

MOBRAL, através do repas"se de NCr$l,5 milhões, para o aten 

dimento de 27.464 alunos, em cursos de alfabetização dire-

ta ou por Rádio e TV (Ata n 9 9) . Isso representa a quase 

totalidade dos recursos da Fundação que, a essa época, não 

dispunha de estrutura física própria e empregava, sob a fo.!. 

ma de serviços prestados, o próprio pessoal do DNE. Desta 

forma, o MOBRAL gastou, nesse período, apenas 0,6% de seu 

orçamento com pessoal e 0,3% com viagens de seus técnicos 

e dirigentes. 

Além do repasse de recursos, o MOBRAL procurou 

exercer algumas atividades técnicas visando apoiar a açao 

de entidades pfiblicas e privadas. Para tanto, técnicos da 

Fundação foram enviados a vários Estados para ajudar as 

Secretarias de Educação na elaboração de seus proj etos - p.!. 

loto de alfabetização. Mas, sobretudo, o MOBRAL, desde o 

início, preparava-se para lançar uma grande campanha de aI 

fabetização capaz de atingir, no seu 1 9 ano, 1,3 milhões de 

analfabetos adolescentes ' e adultos, em cursos diretos, por 

Rádio e sobretudo, por Telev:tsi'o LAtas nC? 4 e 7). Com o te~ 

po essa idéia evoluiu em direção a uma política de açao 

mais agressiva e direta. Tanto que, no final de janeiro/70, 
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após encontrar-s'e com JaT;bas l'as' sa'I'~nho em aTasília, o l're 

sidente do M,OBR.AL anunciou a tntenção do 'Mínis,tTo de rea1i 

zar um "projeto de a1faoetizaç~o em massa", envolvendo a 

iniciativa privada (Ata n 9 111. Na mesma ocas-ião, o Presi ... 

dente Jorge Boaventura anunciou sua intençio 4e se des1i-

gar do MOBRAL. 

Um outro ponto chama a atençào na leitura das 

atas das reuniões do CONAD: é a insistente presença de re

~resentantes/vendedores da Aori1 Cultural, entre os quais, 

um ex-Diretor do DNE e ex-Secretário Geral do MEC, um dos 

responsáveis pela criação do MOBRAL: Edson Franco. A Abril 

Cultural estava, sobretudo, interessada na venda de urna 

"maleta" contendo material didático e de apoio áudio-visu-

aI para classes de alfabetização (Atas n 9 3, 4, 5, etc.). 

Segundo seus promotores a maleta iria proporcionar uma al

fabetização em apenas 3 meses e a um custo-aluno bem infe-

rior ao calculado para os cursos tradicionais: NCr$ 42,00 

(Ata n 9 5). Este preço passou a servir de parâmetro para a 

aprovação de projetos enviados para financiamento pelo MO-

BRAL. 

Também a Phillips elaborou material de alfabeti-

zaçao para vender ao MOBRAL (Ata n 9 24). Corno se v~, a inl 

" ciativa privada passou a se interessar pela alfabetização 

de adultos. Esse interesse irá se ampliando ao longo de to 

da a história do MOBRAL, ao ponto de se constituir urna de . 

suas características básicas. 

Existem poucas refeT&ncias a viagens de serviço 

realizadas pelo pessoal do MOBRAL, no período. Há notícias, 
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apenas. de uma viagem de 2 .técnicos. um ao Norte e outro 

ao Sul do Brasil. "a fim de estabelecer contatos prelimin! 

res no desencadeamento do! primeiros projetos-piloto ... " 

(Ata n 9 4) e algumas viagens a São Paulo. paTa avaliar e 

prestar cooperação técnica na elaboraçào do material didá-

tico da Abril Cultural (Atas n 9 4, 9, 10). Além disso, o 

próprio Presidente do MOBRAL esteve em São Paulo, em visi

ta ã referida Editora CAta n 9 7). Como resultado, ficoues 

tabelecido que o livro-caderno elaborado pela Profa. Al

fredina de Paiva e Souza, a serviço do MOBRAL. passaria a 

fazer parte da maleta da Abril Cultural. 

Toda essa aproximação entre o MOBRAL e a Editora 

resultou no parecer do Presidente dessa Fundação, expresso 

diante do Prof. Edson Franco, presente a uma das reuniões 

do CONAD: "que o projeto da maleta interessava ao MOBRAL 

principalmente por duas razoes: a) elevação rápida do 

vel pedagagico~. b) manutenção sob controle do conteúdo do 

ensino a ser ministrado" (Ata n 9 9). Aliás, talvez seja es 

se o principal motivo do interesse pela utilização das tec 

nologias e dos meios de comunicação eletrônicos na alfabe

tização de adultos. E que esses meios, muito mais que os 

tradicionais, se prestam para o exercício do controle so-

cial. Aos olhos do Governo da &poca, a alfabetização pode-

ria se constituir em um grande perigo para a manutenção do 

Regime. Dai a import~ncia da escolha de métodos e técnicas 

de ensino que oferecessem as maiores garantias possíveis de 

controle sobre seus res-ul tados. Ne·ste sentido. a questão da 

efici&ncia e da eficácia, tão em moda na época, muito mais 
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que uma quest~o técnica é uma questão nolítica. Eficazes 

5ã'0 os meloso capazes de garantir o controte ,não só dos 

processos' de ens i'no ... ap'I'endízagem, mas. s'obretudo, dos pos

síveis efeitos polfticos da alfabetização. 

.. . As reuniões do CONAD funcionavam como o proprlO 

espaço de tomada de decisÕes, durante a atuação do primei-

ro MOBRAL, Para isso certamente, contribuiu o fato dessa 

instituição não dispor de estrutura física e de pessoal 

pria. Assim, as decisõ'es administrativas eram tomadas 

rante essas reuniões. Praticamente em cada uma delas 

reservado um espaço para o tratamento dessas questões. 

.. 
pro 

du-

era 

Os atos e decisoes administrativos compreendiam 

desde os de caráter mais geral, como a aprovação do Plano 

de Ação da Instituição, até as pequenas providências rela

tivas ao pagamento de pro-labore a um datiló~rafo ou de 

diárias para um técnico que viajasse a serviço. Em nível 

intermediário podem ser situados: a proposta de compra de 

sede própria e as propostas de constituição de um quadro 

de pessoal institucional. 

O. MOBRAL nesse período nao chegou a se firmar ad 

ministrativamente utilizando-se apenas da estrutura do 

DNE. 

c) Pessoas, instituiçÕes e acontecimentos. 

Além dos jà relacionados, encontramos refer&ncia 

a alguns nomes e fatos que tiveram especial influência na 
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vida do MOBRAL, no pe.rfodo. 

o prrmetr-o nome de instituição a ' aparece7' é o da 

UNESC~ que teve. inclusive. um de s'eus' "'expe~tt' posto -a 

disposição do MOBRAL. dU7'ante um ano. T7'ata~se de Mr. Ere-

veis Freld Feldchuh q~e. como vim6s, tentou por todos os 

meios convencer o Governo Brasileiro a adotar b modelo dos 

projetos de alfabetização funcional da UNESCO. Também este 

ve em visita ao MOBRAL, Mr. Jean Labõeno, outro "expert"do 

mesmo órgào internacional (Ata n 9 5). 

No mesmo dia dessa visita - 17/12/69 - foi apre-

sentado um voto de pesar pelo falecimento do Marechal Ar

thur da Costa e Silva, Presidente da República que tomou a 

iniciativa do lançamento do MOBRAL. 

O.Ministro da Educaçlio, Tarso Dutra, assim como 

seus auxiliares imediatos - Secretário Geral, Edson Franco, 

Diretor Geral do DNE, 'Celso Kelly e posteriormente, Jorge 
--. 

Boaventura de Souza e Silva - atribu{am ao MOBRAL um papel 

de coordenador e incentivador das iniciativas de alfabeti-

zaçào de adultos assumidas pelos Estad6s, Municípios e lnl 

ciativa privada (seguindo assim as recomendações da ' Carta 

de 58). 

o Ministro que o sucedeu, Jarbas Passarinho, lo

go de início demonstrou seu interesse pela alfabetização de 

adultos, porém, em moldes bem mais ousados do que aquele 

preconizado pelo seu antecessor. 

Como veremos mais adiante, o novo Ministro iri 

imprimir uma outra orientação ao MOBRAL. Tanto que, logo 
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na 2a. Teunía'o do P'I'~si~ente dessa Instítutçã:Q com o Sr. Mi. 

nistio, este, comun.ícou~ih.e a decisa'o de realí za\t' um proj e-

to de alfabetizaçio em massa. ACTescentou que, como nara 

isso os recursos da LoteTla EspoTtiva seTiam insuficientes, 

nao se poderia "pres'cindiT- do concurso da iniciativa priva 

da" (Ata nC? 11). Assim ficava clara a intençao do Ministro 

Jarbas Passarinho de entregar a diTeçio do MOBRAL a algü~m 

ligado ã iniciativa privada como forma de atraiT os recur

sos necessários ao lançamento de um grande Programa de Al-

fabetizaçio de massa. 

• 
Comnreendendo que se encontrava na contramão da 

política a ser posta em prática pelo novo Ministro, Jorge 

Boaventura decidiu pedir demissão da Presidência do MOBRAL 

e da Direção do DNE. A decisão foi comunicada ao CONAD em 

31/1/76, mas só foi efetivada em 12/3/70 -CAta n 9 17). Nes-

ta ocasião, o CONAD encaminhou ao Sr. Ministro de Educação 

um ofício informando sobre a situação causada pelo fato de 

"já ter sido designado novo Presidente para o MOBRAL". 

Apesar disso, o Conselho continuou a se reunlr 

regularmente, sob a coordenação de um dos Conselheiros. Du 

rante esse período - que durou de 12/3/70 até 2/6/70 - o 

CONAD trata de administrar os negócios da Instituição, na 

medida de suas .possibilidades. Foi um período em que as reu 

nioes do Conselho constavam, sobretudo, de elogios e votos 

de apreço ã pessoa do ex~Presidente que, na expressa0 do 

Conselheiro Hélio Avella-y, e' 

" ••• um homem alerta, pTeparado para conduzir 

esse !lrocesso de erradicação de forma a que 
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começou realmente a desenvolv&~las ~ dezenove de novembro 

de mil novecentos e sessenta e nove (~ata da pr:ÍI!lelxa xeu

nião e de posse do Cons'elho Administrativo) até agora" (I

dem). Até o presente h&viam sido firmados 11 Convênios com 

entidades diversas e muitas outras propostas ja haviam si-

do aprovadas pelo Setor de Planejamento e Avaliação da Fun 

dação. 

Finalmente, no dia 3 de Junho de 1970 foi nomea-

do Pre~idente do MOBRAL, com mandato de 3 anos, Mario Hen

rique Simonsen. Na mesma ocasião o Pe. Felipe Spotorno foi 

nomeado Secretario Executivo. Era o início da "cambalhota" 

do MOBRAL. (19 ) 

4.4. ' Significação da proposta e da pratica educativas do 

primeiro MOBRAL. 

Ao examinarmos a atuação do MOBRAL durante a la. 

fase de sua existência identificamos algumas característi-

cas ligadas ao pensamento e ã pratica liberais, muito co-

muns nos meios educacionais da época. 

a) Liberalismo - ou seja, a t~ldência a transformar proble 

mas políticos em quest5es legais-burocraticas.Isso se mani 

festa na preocupação exagerada com a legislação, como se 

essa fosse a fonte de todos os males e a solução de todos 

os problemas educacionais do País. E uma forma de idealis

mo ingênuo que coloca a Lei como princrpio e centro da vi-

da soc:ial. 

b) Efitismo - Pode parecer paxadoxal que se acuse de éli-

tismo uma proposta educativa vinda de educadores liberais. 
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Afinal, n~o estaria no pTóprío cerne desse pensamento a 

idéia de uma "escola úni'ea" a ser ofeTec:j'da a todo cidadão? 

Nio seria essa uma proposta inerente i própria Revolução 

Burguesa? Pelo menos essa parece ter sido a história dos 

paises da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. 

Acontece que em nosso Pais essa Revolução tem si 

do feita pela chamada "via prussiana", isto 'é, de cima pa-

ra baixo, uma transformação que se inicia pelo alto.(20 lE~ 

ta orientação ocasionou profundas modificações na 'proposta 

educativa de nossos intelectuais liberais. Aqui, a propos

ta da "escola única" foi transformada em uma proposta de 

"educação para 'todos", o que nao é a mesma coisa. (21) Dian 

te das dificuldades apresentadas pela realidade, o que de-

veria ser a escola única, comum a todos os cidadãos, -sera 

transformada em "escola para todos" e, mesmo assim, o "t,o-

dos" poderá significar, apenas, todas as pessoas da faixa 

etária de 10 a 30 anos, habitantes das Capitais ou de gra~ 

des cidades industriais. 

o importante é que o essencial da proposta seja 

mantido: a função primordial da escola ~ adaptar o indivi

duo ã sociedade (o que Durkheim já admitia), no nosso caso, 

ã sociedade capitalista urbano-industrial, que Anisio Tei-

xeira via como a "civilização baseada na ciência e na téc-

nica". Deste modo, os objetivos da Escola seriam assim de-

finidos: preparar para a sociedade tgcnica e científica que 

se estaria construindo no Pais, e para a democracia. No c~ 

s'o da alfabetização de adultos, este objetivo s'eria conse

guido através da educação maral e cívica, que proporciona-
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ria um conhecimento d'os diTeitos e deve'I'es do cidadão. Não 

se tTata, portanto, de premcwer uma cons'ctentizaçao das co~ 

diçoes de injustiça , e exploTaçã'o vívidas pelo analfaoeto " 

conforme pretendiam, por exemplo, os movimentos de cultura 

popular dos anos 60. 

o elitismo se esconde pOT detrás de toda propos

ta educativa liberal, já que sua "igualdade de oportunida

de" é uma igualdade abstrata e proporciona, como resulta-

dos concretos, muito mais a desigualdade e a seleção dos 

mais fortes. 

-c) Descontinuidade entre o discurso e a prática. 

o simples fato de ser um liberal num país onde, 

dificilmente, se vai além de alguns princípios do libera

lismo ' econ8mico já constitui um problema. Manter a coeren-

cia entre a teoria e a prática é uma coisa difícil para t~ 

da pessoa. Ainda mais no caso dos nossos liberais brasilei -, 
TOS. Seus princípios e sua concepção de mundo, geralmente 

impregnados de humanismo ideal is ta, rapidamente se veem con 

frontados a uma realidade adversa, onde predominam a desi-

gualdade, a opressao, o autoritarismo. Diante de adversida 

de}os nossos liberais transigem. No discurso ainda conse-

guemmanter seus princípios idealistas, procurando adaptá
i 

los ã linguagem mais avançada no momento. Na prática, po

rém, abdicam facilmente de seus ideais. 

Um exemplo disso foi, como vimos, o caso do Pla

no Nacional de Alfabettza~ie Funcionai, desde sua f0rmula-

ção até sua operaciona1ízaçao. Na origem,o Plano previa a 
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alfabetizaçã'o funcional (j.~ncluindo s'eus aspectos de forma

çà'o profiss'i',onall pa'!'a todos' os DTas:rleirosnà'o atendidos 

pelo ensino regular. Os cursos de alfabetizaçio deveriam 

ter uma duraçã'o de 9 mes'es e completados com cursos de con 

trnuação e formação profissional. Já o plano de aplicação 

de recursos para o ano de 1970 previa apenas um atendimen

to i popu1açio de 10 a 30 anos, das Capitais e algumas ou

tras poucas cidades brasi1eir~s. em cursos com duração de 

3 meses e nenhuma previsão concreta de continuidade. A pr~ 

pria idéia de "funcionalidade" foi adaptada is circunstân

cias políticas e econômicas da época. 

De tudo que vimos podemos concluir que o entusi

asmo dos idealizadores do MOBRAL, se foi suficiente para 

o seu lançamento, não o foi para fazê-lo funcionar efetiva 

mente. Os quase 2 anos de espera por recursos foram que

brando-lhes o elaninicia1 e o pequeno período em que atuou 

efetivamente não foi suficiente para levar adiante o emp~ 

endimento. 

Por trás disso tudo, talvez esteja o fato da pr~ 

pria decad~ncia de todo um grupo de educadores liberais hu 

manistas, que não estava mais conseguindo atuar eficazmen

te em urna sociedade que havia mudado e passara a exigir ou 

tra postura e outras competências. 

Enquanto isso, um outro grupo se preparava para 

assumir q MOBRAL. 
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NOTAS 

1 - Como fonte de infonnaçao s'"bre este perfodo contamos, 

sobretudo com uma série de atas das reuni6es realizadas p~ 

las la. ~ 2a. Subcomiss&es, entre 24.01 e 23.02.68. 

2 - Eram documentos relativos à operacionalização de seu 

P~ano de açao. 

3 - Quando questionados sobre o "vazio" constatado na atua 

ção do MOBRAL no período, dois integrantes da equipe diri

gente da época deram as seguintes respostas: 

. Prof. Jorge Boaventura de Souza e Silva: "Talvez a ausên 

cia total de qualquer verba. Essa é a explicação que eu en 

contro, assim, de pronto. Porque, eu me lembro que tão lo

go houve recursos orçamentários o MOBRAL começou á funcio

nar. Acredito que tenha sido por volta de 69". (Entrevis

ta feita em 12.12.88) 

. Profa. Alfredina de Paiva e Souzai "Porque houve toda a 

fase de mudança para Brasília. ( . .•. ) Ninguém se achava em 

lugar nenhum, para falar coisa alguma. Era um caos". " Mas 

em 1968 foi apresentado um proj eto de alfabetização pela TV 

ao MOBRAL" (Entrevista) 

4 - De qualquer modo, o MOBRAL era percebido como um "apên 

díce do DNE" (Entrevista com o Gen. Taunay). 

5 - Trata-se de uma espécie de relatório sobre o "estado 

da arte", em 22.05.69, sobre a questão da educação de adul 

tos no Brasil. 

6 - O Curs'o de Alfabetização Funcional teve como autores as 

Profas. AlfTedína de Paiva e Souza e Dulce Kanitz Vicente 

Viarta, integrantes, aomeS1l10 tempo, do grupo t~cnico do 
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MOBRAL e do Serviço de Organização e Orientaç~o do DNE. O 

Plano do cur~-o foi apre-sentado ao MOBR,AL. mas este nao te .... 

ve recursos para levà~lo adiante. O Curso possuia um Li

vro--caderno: "O Povo". que continha orientaçÕes quanto ã 
metodologia e didática a serem adotadas pelos professores, 

monitores e supervisores do --programa. Era composto por 33 

aulas a serem ministradas em cursos diretos ou por Rádio e 

Televisão. O plano do curso previa 3 meses de duraçao, com 

aulas tr~emanais de 1,10 horas, cada. Ao todo, portanto. 

mais ou menos 40 horas. Conforme testemunha uma de suas 

próprias autoras (Prof. Alfredina): "Era um curso muito r~ 

dimentar, só para ensinar a ler e escrever" (Entrevista) 

Nos referiremos a esse curso ao tratarmos da questão da 

orientação teórico-metodológica do Programa de Alfabetiza 

ção do MOBRAL 

7 - O documento relaciona como Programas Governamentais: 

Na área federal: 

· Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA); 

· Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); 

· Superintendência do Desenvolvimento da Amazõnia (SUDAM); 

Companhia Vale do Rio Doce; 

· Companhia Vale do S~o Francisco; 

· Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural C.A~ 

CAR); 

· Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); 

~ Na área estadual: 
As SEC dos Estados desenvolvem programas de alfabetização e 

educação de adultos em seus sistemas de Ensino Supletivo, 

conforme recomenda a própria LDBEN; 

- Na área municipal: 

Foram relacionadas 15 Prefeituras q~e, em vários Estados, 

desenvolvem açÕ-e-s de alfahetízaça'o de adultos. 

- OutTas Entidades: 

são citadas 45 Entidades, entre as quais destaca-se o 
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MEB, com 21 Escolas RadiofÔ'nicas, localizadas, sobretudo, 

no NOTte e No~deste. 

8 - PINTO. Joio Bosco Guedes. ReflexBes sobre as EstTati

gias Educativas do Estado e a Prática da Educação Popular. 

- In. Perspectivas e Dilemas da Educaçào Popular, Rio de Ja

neiro, Ed. Graal, 1984, p.92. 

9 ~ Trata-se dos seguintes subprojetos: 

a) alfabetização funcional de operiríos do setor de 'cons

trução civil em São Paulo . sol) o patrocrnio da Federação das 

Indústrias de São Paulo e da Prefeitura com a cólaboração 

do SENAI e do SESI; 

b) alfabetização funcional e iniciação técnica poliva1ente 

dos trabalhadores da zona industrial de Aratu e de Salva

dor, na Bahia, sob o patrocínio da Federação das Indústri 

as da Bahia,com a colaboração da SEC do Estado e do SENAI

SESI; 

c) alfabetização funcional e aperfeiçoamento de mão-de-obra 

industrial das 8 maiores empresas da Guanabara (SEC do Es

tado, SENAI-SESI e empresas interessadas); 

d) alfabetização funcional e formação de mão-de-obra .rural 

qualificada no Nordeste (Grupo de Irrigação do Vale de são 
Francisco.~ IBRA (Qua tis e Caxangi) e ã COBEBE. . ..... ". ~~. 

Este projeto visava a integração da ação comunitiria, 

da educação de adultos e da extensão rural. PAIVA, Vanilda 

Pereira. Educação Popular e Educação de Adultos, 

Loyo1a, 1973, p. 353, 354. 

Edições 

10- O projeto de Quatis compreendia diversas fases. A la. 

previa a e1aboraçãu de material diditico e a formação de 

agentes de extensão rural! A 2a t previa a formaçào de lí
deres, que seriam utilizados' como instrutoTes de alfabeti

zação funcional, ministrada através de CUTSOS de 300 horas 

(2a. etapa) - PArVA,V.p. op. cito p.353, 354. 
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11- A micro~experiência de alfabetização funcional da Com

panhia Vale do Rio Doce (Vitória-ES) teve tnício em 1968, 

sob os auspfcios da UNE'SCO. A metodologia uti' l izada visa

va, ao mesmo tempo que ensinar a ler, escrever e contar,m~ 

nimízar problemas considerados djsfuncionaís i produção 

(acidentes de trabalho, absentefsmo, desord~m, desnerdicio 

de material, etc.). O programa atendeu inicialmente 60 op~ 

ririos e teve a duração de 6 meses, com uma carga horiria 

de 30 minutos diirios( tomadas ao horirio de trabalho) PAI 

VA, V.P. op. cito p.356. 

Sobre essa experiência existe um documento elaborado 

pelo próprio Mr. FIELD, E.: Projet Expérimental d'alphabé

tisation fonctionnelle de la eia Vale do Rio Doce au Bri

silo UNESeO, 1969. 

12- Vejamos como é vista esta questão pelos integrantes da 

la. Subcomissão da Comissão Especial para a instalação do 

MOBRALl 

E mais adiante: 

'~a maioria dos movimentos de alfabetização en 

tão surgidos, havia intenção definida de levan 

tar problemas e suscitar reivindicações, sem 

abrir as legítimas e necessirias perspectivas 

para sua soluçãb, dentro do quadro real das 

possibilidades nacionais e sem levar em conta 

as raizes pr~fundas da formação cristã e demo

critica de nosso povo". 

"No afã de conscientizar eram relegados a se

gundo plano ,-os fundamentos da didática. Busc~ 

vam-se idéias-força, de impacto motivador para 

a conscientização em vista, com prejuízo da 

gradaçao de dificuldades na marcha da aprendi

zagem".Doc. "Preâmbulo", p.2 e 3. 

13- ~ curioso observar que a cartilha do MEB apreendida p~ 

10 Governo Lacerda em uma tipografi' a da Guanabara, em 1964 

intitulava-se: "VIver é lutar". 



14- Vejamos, por exemplo, como no Livro-caderno:"O Povo" é 
recomendada . a exploraçã'O do te1l)a: liA luta pela vi'da é du-
ra". 

'TIiâlogo: a) Porque a luta pela vida é 
ci1~ 

- falta de conhecimentos 

- falta de recursos 

- falta de saúde 

- falta de campreensao 

- falta de paciência," 

difí-

"Sugestão para ação:Campanha de boa vontade: 

- não zangar antes do tempo; 

- c1.mIprimentar; 

- elogiar; 

- prestar pequenos serviços; 

- ter paciéncia com as fraquezas alheias; 

- conquistar amizades." 

"Repetir o Canto do dia: 

Todos dizem que a vida é dura 

E se queixam sem parar 

M.as o mal node ter cura 

A vida pode melhorar (Bis) 

Cuide da sua saúde 

Evite com outros brigar 

Trabalhe bem e estude 

A vida pode mudar". (Bis) 

15- As categorias de "contenção" e "liberação" fQram utili 

zadas para explicar a política social dos Governos milita

res brasileiros pós 64, por Luís Antônio Cunha - Educação 

e Desenvolvimento Social no Brasil. Rio de Janeiro, Fran

cisco Alves, 1979. 

16- Assim, o Prof. Jorge Boaventura de Souza e Silva, reco 

nhecido por todos, inclusive por ele mesmo, como o 1 9 Pre-
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sidente do MOBRAL, o foi efetivamente enquanto Presidente 

nomeado. De direito, .folJ'am Pl'e-si"dentes do MOB'RAL todos os 

que ocuparam o cargo de Di-Tetor- GelJ"al do DNE, desde a cria 

çáo do da Fundaçã'o, no caS'0, o Prof. Celso Kel1y e o pró

prio Prof. Jorge Boaventu~a, que o sucedeu no cargo. 

17- O Conselho Administrativo da Fundaçào MOBRAL - CONAD -

foi composto pelos seguintes Conselheiros: 

· General Taunay Drummond Coelho Reis, 

· Prof. Hélio de Alcantara Avellar, 

· Prof. José C1aúdio Vilhena de Morais, 

· Profa. Alma Albertina de Castro Figueiredo. 

18- Como tivemos ocasião de ver no Cap.I-1.3.2, a Comissão 

Meira Matos foi instituída pelo Governo Militar do Presi

dente Costa e Silva para fazer face ã crise estudantil que 

havia se alastrado no país. A referida Comissão funcionou 

como uma espécie de . poder paralelo ao do Ministério da Ed~ 

cação e Cultura para intervir nos organismos educacionais, 

inclusive o próprio MEC e propor soluções para a crise. 'S~ 

bre esta questão, ver: . ROMANELLI , Otaísa de Oliveira. His

tória da Educação no Bras'il, 8a. Ed., Vozes, Petrópolis, 

1986, p.2l5 a 220. 

19- A expressão foi utilizada pelo Cel. Mauro de Costa Ro

drigues, por ocasião da Reunião do Conselho Administrativo 

do MOBRAL (CONAD) - Brasília 18.12.84 

20- Sobre essa questão, ver: IANNI, Octávio. O ciclo da Re 

volução Burguesa, Vozes, Petrópolis, 1984. Capo 4. A idéia 

de Revoluçâo Burguesa, p.28 a 32. Ver, também:CQUTINHO,Car 

los Nelson. A Democracia Como Valor Universal, Livraria E

ditora Ciencras ~umanas, S~o Paulo, 1980, p.71, 72. 

21- GANDINI, R.P.C~ Anfsio Teixeira: Limites da Pedagogia 

Liber.al. In. MORAES, Reginaldo et al1ji (org) Brasiliense, 
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São Paulo, 1986, p.83. 

22- Sobre o assunto, ver: MOTA, Carlos Guilherme. Ideolo

gia da Cultura Brasileira, Ãtica, s50 Paulo, 1977. 
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o PRIME IRO HOBRAL E O NOB RAL DO "BRASI L GRANDE"': UM 

FRONTO 
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C0N-

Neste capítulo i'remos nos deter s"obre uma ques

tao que consideramos central na história dessa instituição: 

sua reestruturação. em 1970. Enfocaremos o fato mesmo da 

transformação do HOBRAL. de um órgão repassador de recur

sos em, um órgão executor de seus ~róprios programas. 

Procuraremos situar esse fato no contexto da ép~ 

ca, bcscando identificar as forças subjacentes ao conflito 

ocasionado por essa transformaçao., 

Não iremos nos p~eocupar em fazer uma cr6nica da 

atuação do segundo MOBPJ\L, isso fugiria ao objetivo do pr~ 

, sente trabalho. Se nos detivermos um pouco sobre as prime! 

ras ações e as características do MOBRAL do "Brasil Gran

de" s'erâ com a intenção de realçar o anterior, mostrando, 

por contraste. as diferenças existentes. 

Chamaremos de segundo MOBRAL o órgão que passou 

a existir apbs a reestruturação dessa instituição ocorri

da em junho de 1970. Trata-se da mais profunda mudança de 

sua história, maior at~ do que a que irá ocorrer, anos de- -

pois, com a extinção do MOBRAL e sua substituição pela Fun 

dação EDUCAR. 

5.1. A ree~_t..:r..'-;1.!tl!_~S}io_ do f:'10BAAL: o fa to e seu c::ontexto. 

No capítulo anterior vimos em que circunst~ncias 
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aconteceu a dewissão do Presidente do MOBRAL ,Torge Boaven

turade Souza e Silva. Procuraremos," agoia, ressituar em 

que contexto se d~u a nomeaçã'o " do novo Presidente dessa ins 

tituiçio, Hirio Henrique Simonsen. 

Corno vimos anteriormente (cap. 1), o contexto p~ 

lltico brasileiro indicava que os acontecimentos que culm.!. 

naram com a promulgaç[o do AI~S, em dezembro de 1968, esta 

vam a exigir do governo uma postura bem mais agressiva e 

urna presença mais efetiva na vida social e educacional do 

país . Assim , não lhe pareceri suficiente o enfrentamento do 

problema do analfabetismo através de um simples ince)ltivo 

às iniciativas oriundas da própria sociedade, como nreten

dia o MOBRAL, até então. 

o governo do Presidente "Médici abandonara o re

curso ao ideário liberal utilizado corno justificação polí

tica no iriício do regim~ militar de 64"e tomara como meta 

consolidar um modelo próprio. Trata":'se da chamada "Democra 

cia Social" que pretendia ser uma síntese do capitalismo e 

do socialismo, do liberalismo e do autoritarismo, do huma

nismo e da tecnologia. (1) Para tanto, trata de fortalecer 

o aparelho estatal, o que irá ocasionar "um reforço da tec

nocracia enquanto corpo de pessoas e de idéias que há mui

to vinha se desenvolvendo no país, à medida que crescia o 

movimento do Capitalismo monopolista. Com ele foi decaindo · 

o pensamento liberal tradicionil, tributário de uma etapa 

anterior do desenvolvimento capitalista. (2) 

A adaptação do aparelho estatal.ao novo ideário 

foi' sendo 3evaàa a efeito at.ravés da 'Reforma Administrati-
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va (Decreto Lei 20Q/67). Sabemos, porém. que alguns órgãos. 

o MEC entre eles, haviam permanecido imperme5veis ~s novas 

idéias e procedime~tos_ Nesses casos, a soluçio geralmente 

adotada pelo governo era a criaç~o de instituições parale~ 

las (efupresas estatais, autarquias e fundaçBes) que passa

vam a assumir aquelas tarefas para as quais os organismos 

tradicionais tinham se mostrado incompetentes. Um - .exemplo 

disso é o caso do planejament6 educacion~l, entregue ao 

IPEA. 

A criação do HOBRAL, so~ a forma de uma fundação, 

ji havia sido uma tentativa de agilizar a resolução d9 pro

blema do analfabetismo. Porém, como vimos, o MOBRAL ficara 

ligado ao MEC, mesmo depois de sua desvinculação formal do 

DNE. 

o Ministro Jarbas' Passarinho; que assumira o HEC 

com a intenç~o de coloci-Io no diapasão da nova política -g~ 

'\ vernament~l, encontrou o l'-mBRAL prat-icamente paralizado,por 

Ial ta de recursos e utilizando o pouco que vinha obtendo nu 

ma ação indireta de repasse a instituições interessadas em 

desenvolver projetos de alfabetizaç~o. Essa situação coloe! 

va o MOBRAL no rol das instituições governamentais necessi

tadas de reformulação, auesar de ter sido criada rccentemen 

te, 

As-s im. nao € de se es tranhar que t logo nos primei

ros contatos. tenha havido diverg~ncias entre o Ministro e 

o entio Presidente do MOBRAL. que pediu demissão do cargo. 

Não bastara ao Ministro sequer o novo D1ano de alfabetiza. 

ç~o. por ele mesmo encomendado ao MOBRAL (DNE) , que y>revia 
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uma atuaç~'b desta fundaçã'o em moldes bastante· diferentes do 

que vinha sendo sua pr;tica habitual, 

O novo Presidente, .M;rio Henrique Simonsen irá 

dotar o MOBRAL de novos recursos e, sobretudo, de uma nova 

política de açio. 

5.2. A orE!lizaçao e infcio .da atuaçio do Segundo MOBRAL. 

A primeira tarefa do novo Presidente foi encon

trar uma f6rmula capaz de dotar a Fundação dos recursos fi 

nanceiros necess;rios ao lançamento de um grande programa 

de alfabetização de massa. A soluçio encontrada foi a des

tinaçio de 1 a 2% do impo~to de renda devido pelas empre

sas, para o MOBRAL, completando, assim, os recursos j; ob

tidos, provenientes da Loteria Esportiva. 

Obtidos os recursos financeiros, a nova Direçio 

partiu imediatamente para a instalação do MOBRAL, em seus 

níveis nacional, estadual 'e municip~l e o lançamento de um 

amplo programa de alfabetizaçio. 

a) A organização do MOBP,AL Central foi tornada possível 

3~Bs a resolu~io de dois problemas que haviam permanecido 

sem soluçio na administração anterior: um local ~ara a ins 

talaçio do orgio e a aj>rovaçio de seu quadro de l.~ 5soal. (3) 

A estrutura administrativa adotada foi bastante 

simpl~s) comportando 2 setores bãsicos apenas,um t~cnico

e outro administrativo. O quadro de pessoal foi preenchido, 

em sua grande maioria, com . t~cnicos requisitados de outros 

5rg~os do governo. Seus salários passaram a ser complemen-
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tados pelo MOB~L, de acordo com tabela pr6pria. Como os 

nrveis salarial:s do MOBRAL eram bem mais- ele-vados do que 

os do MEC, foi grande a demanda de f~ncioniTi6s, desejosbs 

de ingressarem na Fundação. Quan(o ao pessoal do DNE que 

havia trabalhado para o MOBRAL, mediante pagamento de pro

laboie, foi praticamente todo ele preterido quando do nre

enchimento do quadro de pessoal da Fundação. Este fato se 

transformará em um dos principais motivos do ressentimento 

que passará a existir entre o MEC e o MOBRAL. 

b) A instal~ção das Coordenações Estaduais/Territoriais. 

A organização administrativa do primeiro MOBRAL 

já previa a constituição de "Grupos Federais Locais" em to 

das as Unidades da Federação. Inc1usi~e, alguns conta tos já 

haviam sido feitos, nesse sentido.-

Com a reestruturação do MOBRAL, uma das primei

ras providências tomadas foi a constituição das Coordena

çoes Estaduais/Territoriais. Para tanto, a Direção do MO

BRAL reuniu os Secretários de Educação dos Estados para di:. 

vulgar os objetivos e a modalidade operacional do movimen-

to e solicitar deles a indicação de nomes para a 

dos Coordenadores Estaduais. 

escolha 

Nessa escolha deveriam prevalecer os critérios 

t~cnic6s, devendo os Coordenadores ser pessoas preferenci

almente experientes em educação de adultos e/ou ação comu

nitária. 

e interessante observar que, na -grande maioria 

dos casos. esses crit6rios foram seguidos. Gera1mente, os 
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Coordenadores foram escolhidos dentre o pessoal que já ha~ 
, , 

via trabalhado ou trabalhava no Ensino Supletivo do Estado 

ou em movimen tos de educaçã.'o de adul t 'os' . como o MEB, a Cru 

zada ABC, etc. 

A escolha de "bons" coordenadore's ,técnicos' . nao 

políticos, é apresentada como uma das explicações do "mila 

gre" do MOBRAL. ou seJa. seu sucesso junto li população,oh 

servado nos primeiros anos de sua atuaçio como 6rgão ex~cu 

tivo. 

c) A organiz~~ão das C0!Dis,sõ'es Municipais do MOBRAL. 

A primeira . tarefa dos Coordenadores Estaduais/Ter 

ritoriais recém-nomeados foi a organização das Comissões , 

Municipais (COMUN) nos municípios do PAC (Plano de Ação Con 

centrada - MINTER). 

Segundo prescrevia o Documento Básico de Implall 

taçao (1970), a Comissão Municipal do MOBRAL deveria ser 

formada por representantes (líderes) da's "forças vivas da 

comunidade". 

A estratégia adotada para a formação dessruComis 

soes é praticamente aquela já consagrada pela nl ~ todologia 

do Desenvolvimento Comunitário (D,C): divulgação do progr~ 

ma a ser lançado, convocação das 1ide~anças da comunidade, 

escolha de uma comissao executiva, elaboração de um plano 

de açao. 

No ano de 197U iorarn formadas Comtssões Munici

pais em 611 municípios. Esse ~fimero pulou para 2.973, já 

no ano seguinte. Trata-se de uma expansão muito rápida,si-
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nal da boa receptiv~dade que teve o MOBRAL em todo o país. 

d) A A.?~J:na~.!!ra_dos __ primeiros convênios: o novo marco ini

cial do MOBRAL. 

Coincidindo com o Dia Internacional da Alfabetiza 

çao, no dia 8 de setembro de 1970 foram assinados os primei 

ros convênios entre a Fundação MOBRAL e suas. Comissões Muni 

cipais rec~m-formadas em todos os municfpios que faziam pa! 

te do Plano de Açio Concentrada do Minist;rio do Interior. 

Os Governos Estaduais e as Prefeituras participaram como in 

tervenientes, contribuindo com recursos financeiros e huma

nos e com a cessão de locais para a instalação das Coorden~ 

çoes, Comissões Municipais e das classes de alfabetização. 

A solenidade da assinatura dos primeiros conve

nios foi realizada com a presença das principais autorida

des do Estado e amplamente divulgada por todos os meios de 

comunicação. Isso contribuiu para que o evento passasse a 

ser considerado, dentro e fora da instituição, como o verda 

deiro ,lançamento do MOBRAL. Nos anos seguintes, ao se come

morar o aniversário do MOBRAL, sempre se tomará por base a 

data de 8 de setembro de 1970. 

e) A implantação dos Programas. 

Do início de sua atuação como órgão executivo) em 

setembro/70) at~ 30 de junho/71,0 MOBRAL atendeu em seu Pro- . 

gra l!1a d~_~I.fil_b~ti~_açãQ~uncional (PAF) a 507.567 alunos, em 

1970 e 2.590.061 alunos em 1971.(4) Para isso foram mobili

zados mais de 2S mil alf~hetizadorcs em 1970 e mais de 100 

mil em 1971. são nfimeros nunca atingidos em nossa história, 
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portanto cheia de campanhas e movimentos de alfabetização. 

Esse~ nfimer~s serio ainda maiores nos anos seguintes. 

Os índices de aproveitamento também s,ão aI tos, con 

siderando-se os padrÕ"es da UNESCO: 64% em 1970 e 60% em 1971. 

Os índices de evaslo também sio elevados. mas nao alarman

tes, sobretudo em programas de mas'sa:. 21 % em 1970 e 19% em 

1971 (conv~nio do 19 semestrel. 

O Programa de 1970 teve duração de 3 a 6 meses e 

utilizou metodologias e materiais diditicos diversificados, 

i escolha de cada muntcfpio. O treiria~ento dos a1fabetiz~do 

res ficou a cargo de cada entidade fornecedora do métedo e 

respectivo material didático. Em Sergipe, por exemplo, fo-

ram: a Cruzada ABC Cem fase de liquidação), o MEB (método 

Dom Bosco) e o próprio MOBRAL, quc,fi..:ou encarregado do ma

terial da Abril Cultural. 

Mas, já no ano seguinte, o MOBRAL Central passou 

a exigir a utilização de seu próprio' método de . ·alfabetiza-: 

ção, veiculado atravgs do material didático elaborado pela 

Abril Cultural e pela Bloch Editores(S). 

Além do material didático básico de alfabetização, 

o MOBRAL passou a distribuir, nos fi1timos meses dos cursos, 

um material complementar, que deveria servir como " .•. 0 iní 

cio da semi-qualificação de mão de obra, dentro dos princí

pios fundamentais que orientam a alfabetização funcionar'{6) 

Com esse material pretendia-se " ••. oferecer OpO! 

tunidades ' para formaçã'o de um equipamento :básico capaz de 

permi~ir a aprendizagem e o desempenho de ~m offcto ou o 'en 
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caminhamento conjunto para o trabalho e p~ra o estudo" (7) 

Mas, ficara clara a insufici~ncia do estudo des-

se material, como, ,forma de suprir os obj etivos de semi-qua 

lificaçio preconizados pelo pr6prio Programa de Alfabetiza . -
çâo do MOBRAL. Assim, jà em 1971, foram lançados' dois pr~ 

gramas destinados a lhe dar continuidade: o , Programa de D~ 

senvolvimento Comunitirio e o Programa de Educaçio lntegr! 

da. 

- O Programa de Desenvolvimento Comunitirio (PDC) era des

tinado a " •.• incentivar junto aos eg~essos dos cursos de 

alfabetização, atividades ligadas ao Desenvolvimento Comu

nitirio" (8) 

Como sistemitica operacional o programa previa a 

formação de grupos de 50 pessoas, entre os egressos dos CU! 

sos de alfabetização que o quisessem. Esses grupos deveri-

am se reunir duas vezes por semana, durante uma hora, e meia 

por reunião. Foi desenvolvido em alguns municípios do país, 

entre outubro e dezembro de 1970, tendo servido como forma 

de manter ocupados os egressos dos cursos de alfabetização 

até que pudessem ingressar no Programa de Educação Integr! 

da. 

O Programa de Desenvolvimento Comunitirio previa 

a realização de atividades nas ireas de linguagem oral e 

escrita, lazer, esporte, higiene e saúde, economia doméstl 

ca e atividades comunitárias (Ex: hortas comunitirias,etc.) 

Este programa demonstra, mais uma vez, o quanto 

o segundo MOBRAL esteve ligado ã corrente de idéias sobre 
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Desenvolvimento de Comunidade (D,C~l que haviam se dissemi

nado no Brasil. Ele represenia~ aind~, para a pr5pria insti 

tuição, uma espécie de ensaio do que :virãó a ser, mais tar-

de, os programas cultur~l, de profissionalização, de educa

çao sani táriae , sobretudo, o Programa Di>versificado de Ação 

Comunitária (PRODAC), que ira se transformar no principal 

programa da Instituição, a partir de 1980(Com o slogan: "No 

vo MOBRAL - Ação Comunitária"1 • 

.. O , ~rograma de _~_d~_cação Integrada CPIÜ'l surgiu como fruto 

da reivindicação das bases locais do, ~OBRAL que ,haviam con~ 

tatado o desejo dos egressos dos cursos de alfabetização,na 

maioria jovens de 15 a 25 anos, de continuarem ' os estudos. 

A f5rmu1a encontrada foi, então, um "Curso de · Re-

cuperação" de 12 meses (720 horas) qv s corresponderia ao an 

tigo primário. O curso, logo denominado de "Educação Inte-

grada'~ foi iniciado ji em 1971, em caTáter experimental,! 

traves de convênios entre a Fundação -MOBRAL e suas Comis-

soes Municipais. 

A partir de 1972 esse programa passou a ser desen 

volvido em comum com as SEC (Estados) eas SEMEC(Município~. 

Em janeiro de 1973 foi reconhecido pelo Conselho Federal de 

Educação como equivalente às 4 primeiras series do 19 grau 

(Parecer 44/73). 

Neste programa foram atendidos: em 1971, 33.462 

alunos e em 1972, 511.509 novos alunos. (9) A produtivida- . 

de média nqs 4 primeiros quadrimestres foi de 42,9\. 

I 
Um conjunto didático básico era distribuído a pr~ 

-, 

. , , 
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fessores e alunos, constando de; um livro de texto, um li--
. . 

vro glossirio, um livTo de exercIctos de matemiti~a, um li-

vro do prof~ssor e um conjunto de cartazes. Havia, ainda,~m 

material complementar, composto de dois livros sobre conhe

cimentos gerais e um jornal mensal:· "Jornal de Integração". 

Como no Programa de Alfabetlzaçio, a metodologia 

utilizada pretendia fundamentar .. se " ..• no princípio metod~ 

l6gico da funcionalidade ( .•• ) e no p~incfpio diditico da 

aceleração •.• " (lO) 

o m~todo adotado era global,. ji que partia do es

tudo de um tema geral que era desdobrado em temas parfic~l! 

res. 

5.3. Grandes linhas que orientara~ o Segundo MOBRAL, no pe-

ríodo 1970/71. 

Uma s~rie de documentos dessa: instituição no pe

ríodo em questão revelam, pelo menos " no nível das i~tenç5e~ 

os principais pressupostos te6ricos e metodo16gicos que ori 

entaram suas ações. (11) 

Mas, talvez seja ainda mais importante examinar a 

pr6pria prática da rnstituição, incluindo aí suas açoes,pr~ 

gramas, procedimentos e resultados. Eles são reveladores de 

objetivos não manifestos e dos rumos concretamente tomados. 

g que nem sempre aquilo que 6 apregoado i praticado pelas 

pessoas e instituições. 

Seri, portanto, dessas 2 fontes que iremos procu

rar colher dados capazes de caracterizar a ' atuaçio do MO-
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BRAL. Dessa análise destacaram-se alguns- temas que apres·e!!. 

taremos a seguir. 

a) MOBRAL, como um movimento de desenvolvimento comunit~ 
--~~~~~~--~~~~~ 

rIo. 

Ja tivemos ocasião de verificar que a ' tentativa 

de aliar educaçio e desenvolvimento comunitário não cort~ti 

tui uma novidade. Desde o final da decada de 40, dissemina 

ra-se nas instituições que desenvolviam programas sociais 

e educacionais segundo a metodologia do desenvolvimento de 

comunidades (12). Fazendo isso o MOBRAL estará apenas con-

tinuando uma tradição ã qual já se haviam filiado tanto 

insti tuições oficiais, . como a CEAA e s-ua derivada CNER,quan 

to organizações civis, como foi o caso do MEB(13) e de um 

bom número de instituições de educação e cultura popular 

dos anos 60. A novidade é que agora isso tenha sido feito 

durante um regime militar que at~ então vinha se caract~ri 

zando pela ~xclusão da população e ~tg pela perseguição a 

esses movimentos. 

~. importante analisar o caráter contradi tório des 

sa aproximação entre o governo e a população. Em primeiro 

lugar - não sejamos ing~nuos - a finalidade dessa aproxim~ 

ção não será nunca a de democratizar o governo. Pelo con-

trario, o lema do governo, na ~poca ~: "integrar para nao 

entregar". (14) Assim, toda aproximação com a população d~ 
.. 

vera ser feita com o cuidado de não se deixar contaminar 

pelos po~sfveis resqufcios deixados pelos . movimentos consi 

derados subversivos pelo Regime. Por isso, por mais que 

no MOBRAL se preconize a descentralização e se afirme que 
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a comunidade é a "cêlula básica",' a esta nunca serà:o efe'ti 

vamente entregue~ as rédeas ~a Fundaçio. Aliis,falar-se-á 

de uma "descentralíza.ç~o da ação", que deverá ser compens~ 

da por uma "centralizaçao do controle". (15) 

No Documento Básico de Implantaçio (1970) estão 

contidas as principais recomendaç5'es sobre a organizaçãõ do 

MOBRAL nos municípios. Este documento é dirigido aos Pre

feitos Municipais, a quem é dada a atribuição de encabeçar 

a constituição do MOBRAL Municipal. Vejamos o que diz o Do 

cumento em suas "Palavras Iniciais". 

" Senhor Prefeito 

Permita-nos encontrar em V.Sa. um aliado ini

cial e permanente do que pretendemos realizar. 

(. .. ) 
Solicitamos, o quanto antes possível, parta de 

V.Sa. a execução do que em nosso entender deva 

ser encabeçado por V.Sa. conforme alusão do 

documento que segue. 

( ... ) 
Por isso encarecemos a V.Sa.: 

Convidar os líderes locais para constituirem 

a comissao que falaremos adiante. 

- Reunir e proceder a eleição. 

- Instalar dita Comissão. 

- Dar de imediato partida a seu labor patriótl 

co. 

- Comunicar 'recebimento dêste doct.UOOnto". Cp. I) 

No texto do documento propriamente dito a prop~! 

ta de ação do MOBRAL será explicitada e as orientaçõ'es ope 
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racionais serão detalhada~t Logo na introdução, ap6s rerem 

brar o insucesso das muitas campanhas de alfabetizaçio que 

o antecedeTam, o MOB'RAL procura justifica'l' sua "modalidade 

operacional tl
: 

"alAo governo não cabe a responsabilidade to
tal dos pToblemas nacionais; 

b) as comunidades que fomam uma naçao têm sua 

parcela na solução dos problemas; 

c) a comunidade que se omite, que não se lIDe 

para dar a partida de solução de seus proble-
,... 

mas e um peso me to no contexto do desenvolvi-

mento de uma nação; 

d) â iniciativa privada. em qualquer dos seus 

ramos' operacionais, como parte da comunidade 

ou comunidades.de sua influência e engrandeci

mento cabe também tuna parcela nas soluções dos 

problemas." Cp. 2) 

A função da comunidade na orientaç~o dosdesti-

110S do MOBRAL está explícita no título: "A Comunidade-Hola 

mestra da operação Mobral" (p.3). Implicitamente, no enta!!. 

to, o'documento contém algumas contradições, a começar pe

la própria linguagem utilizada, cheia de ordens, de um mo

do imperativo, bem ao estilo militar. Refere-se â comunida 

de como uma entidade abstrata. Concretamente, é feito ape-

lo aos "líàeres", que formariam a Comissão Municipal. 

Essas contradições contidas no próprio texto do 

Documento Bási~o, certamente, seTviram de apoio para algu-

mas práticas que foram se impondo com o passar do tempo, e 

que foram transformando as Comissões Municipais do MOBRAL 

em entidades meramente burocráticas a serviço do projeto 
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adesista de cooptaçio da sociedade civil paTa a causa do 

Regime. 

Aliis, essa tend~ncia em transformar as inici~ti 

vas de desenvolvimento comunitGrio em meros projetos de in 

tegração das populaçoes às causas do governo nao é patrimô 

nio do MOBRAL. Ela vem impregnando a maioria dasaçoes de 

DC (e ação comuni tãria) e-xistentes no Bras.il, desde a im-

portação dessa ideologia e me~odologia de açio, a partir 

do final dos anos 40. Como observa Florestan Fernandes,com 

o Regime de 64 " ... o Desenvolvimento de Comunidade foi 

passado a limpo e colocado em pritica em termos de uma lu-

o ta de vída ou de morte pela sobrevivência do próprio capi

talismo". (16) ' Ou, segundo constata Safira Ammann, o Desen 

vo1vimento de Comunidade" ••• se afirma como instrumentoca 

paz de favorecer o consentimento espontineo das classes su 

bordinadas is estratégias definidas pelo Estado". (17) 

Mas, além dessas contradições internas ã própria 

proposta da Instituição, existe um outro tipo de contradi

çao, que põe em confronto os interesses das instituições e 

a realidade na qual elas estio inseridas. As contradições 

que aí se originam ocasionam "desvios" mais profundos en

tre a proposta "oficial" das instituições e sua l'rãtica.V~ 

jamos um exemplo: "A Comissào Municipal deverá conter ele

mentos de todas as forças vivas da Comunidade" (p.S) Ora, 

muitos prefeitos, ajudados por elementos das Coordenações 

Estaduais do MOBRAL, ao convocarem a comunidade,tiveram o 

cuidado ~e convidar justamente aquelas pessoas que, na hi! 

t6ria do município, sempre haviam demonstrado interessep~ 
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la questão da educação de a.dul tos'. Como consequéncia. prá'ti. 

ca, mui tas das primeiras Comissões Municipais do MOBRAL 'fo 

ram formadas pOl' ex-integrantes do MEB, Cruzada ABC e ou

tros movimentos dos anos 60, OU, ainda, por memoros de mo

vimentos religiosos (como as' CEBs'l. estudantis e cul turais. 

Para mui tas dessas pessoas' o MOBRAL passou ,a !representar 

uma oportunidade de retomada de antigos ide~ais e ações que 

haviam sido bruscamente interrompidos. Muitas delas sequer 

chegaram a entender muito bem o que havia acontecido. "Coi 

sas da política" ••. Sobretudo nas pequenas cidades do in

terior, as "pessoas de boa vontade" costumam aderir a ini

ciativas que lhes pareçam "boas''', sem mui tas precauções. 

A fatos como esse, certamente ~ se deve grande pa!, 

te da boa receptividade obtida pelo MOBRAL junto ã socieda 

de brasileira; UJll verdadeiro "milagre", conforme se costu

mava pensar, nessa época de tantos milagres. (18) 

Em muitos lugares, as Comissões Municipais, aju

dad~s por técnicos dos níveis intermediários da fundação, 

puderam organizar classes de alfabetização capazes de pre~ 

tar um efetivo serviço ã população. Essa situação era, ain 

da, favorecida pelo fato de que as instruções d ~ -as pelo 

órgão central relativas ã organização e funcionamento do 

MOBRAL nos municípios eram, em mui tos casos, bastante de'ta 

lhadas, mas em outros, vagas ou mesmo inexistentes, o que 

deixava as equipes locais livres para criar. De qualquer 

forma, a~ próprias dimensões do país e a pressa com que 

foi lançado o movimento fizeram com que fosse ampliado o 

,espaço de liberdade dessas equipes. 
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~ pena não haver um estu.do sobre a composição das 

primeiras Comissões Municipais do MOBR,AL. Mas é fato que 

existia entre os que participavam do movimento, nesse pe

rfodo, o sentimento de que elas representavam uma força 

que tinha " origem nas experiSncias de educaçio de adultos 

que haviam precedido o MOBRAL. (.19) 

Podemos concluir que á hist6ria do MOBRAL é tam

bém a história desses profissionais e desses grupos locais 

que, embora minoritarios e pouco conhecidos, souberam se 

aproveitar dos meios ao seu alcance para prestar efetivos 

serviços "- população mais carente. Nessa "guerra de posi-a 

ções" (.20) que se travou, ao longo de 20 anos, em nosso 
.. certamente tera sido importante contribuição, mui-paIS, a 

tas vezes anônima, daqueles que, dentro do Sistema ou em 

sua p~riferia, souberam aproveitar-se das contradições ln-

ternas e externas ao Sistema, para fazer avançar a causa 

da instrumentalização e do fortalecimento da classe prole

taria. 

b) MOBRAL, como investimento de "Capital Humano". 

Outra grande caracterfstica do MOBRAL é ter vin 

culado a alfabetização ã questão do desenvolvime ~ o e da 

preparação de mão-de-obra. 

As teorias do Desenvolvimento e do Capital Huma-

no, que nao parecem ter influenciado significativamente o 

primeiro MOBRAL, se constitufram em importantes pontos de 

apoio para o segundo, tendo esse COTpO de idéias sido am

plamente utilizado para justificar sua açio. Assim, um dos 
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slogans mais di vulgadQs por esta in~ti tuiç~o nos anos 70/71 . 

era o seguinte: 

"Alfabetizaçao + semi ... qualíficaçãb = 
mais rendimento, 

melhor sal~rio, 

melhor nrvel social, 

um gerador de riquezas, 

melhor consumidor." 

No mesmo Documento Bisico de Implantação {19701 

encontramos, logo em seguida: "Queremos convencer o empre-

sariado brasileiro de que o aumento do seu mercado interno 

é função desse padrão social, que se pretende levar 4 pela 

Alfabetização Funcional". (p.3) 

Vej amos, ainda, o que diz um dos textos para tr·ei 

namento de professores, datado de ~aio de 1971. 

"Edu~ação como investimento 

A Educação é atualm~nte considerada como o pr~ 
blema que se liga de modo mais direto às cOIidi 

ções que determinam o desenvolvimento global 

da soçiedade moderna. 
Os economistas de hoje encaram a educação como 

o melhor investimento ou emprego de capital. A 

capacidade produtiva do homem educado é tãosu 
perior à do deseducado que os gastos com sua 
educação podem ser, cedo, recuperados". (21) 

São idéias que há muito vinham se desenvolvendo 

no Brasil, especialmente a partir do final da década de 50, 

quando passaram a ser formuladas de forma sistemática e 

utilizadas para fins p01fticos e ideo15gicos. (22) 

M~rio Henrique Simons~nt o 1 9 Presidente do se-
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gundo MOBRAL. referindo-se às pesquisas que teriam levado 

os economistas a investigar o impacto da educaçã'o e da for 

mação de mão-de-01?ra sobre o desenvolvimento. afirma: "Es 

tas pesquisas conduziram quase que sistematicamente i con

clusão de que a contribuição da educação para a melhoria da 

renda per capita chega a ser mais importante do que a acu

mulaçào de capital físico". (23) 

Aqui estão. em resumo. algumas das principais 1-

déias relativas i educação, e~voga na época. Antes vista 

corno um serviço a ser prestado i soci~dade. como um consu

mo. portanto, a educação passa agora a ser considerada co

mo um investimento, o melhor de todos. 

Essa idéia. ao mesmo tempo que favorece os inves 

timentos em educação, ji que os ju~tifica do ponto de vis

ta econõmico~financeiro, atrela-a is condições do próprio 

processo de desenvolvimento do país. Enquanto investimento, 

deve ser calculada, priorizada segundo os padrões da econ~ 

mia. Criou-s~, então, uma Economia da Educação, já que es

ta havia deixado de ser um simples direito de todo cidadão 

e passara a ser considerada como um insumo de Capital, a 

ser aplicado onde fosse mais rentável e somente sob essa 

condição. 

A vinculação ideológica do MOBRAL ã teoria do Ca 

pital Humano e ã Economia da Educação produziu efeitos co~ 

traditórios. Por um lado, esta vinculação colocou os pro

gramas, asaçoes dessa instituição a serviço do desenvolvi 

menta capitalista. Neste sentido favoreceu, por todos os 

mei6s, os ideais do capitalismo monopolista, através da 
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justificação e da 4efesa de 'valores necessários ã sua ma'nu 

tençio e desenvolvimento, 'tais como! a integração soci~l, 

vista como adesão da populaçio ao projeto de desenvolvi~en 

to capi talista; a ética i-ndi:vidual is ta que coloca as pe s

soas como responsáveis Gnicos de seus atos, sucesso ou fra 

casso; os valores da sociedade de consumo; a apologia do 

modo de vida urbano e da modernidade. 

Mas, por outro lado, essas idéias serviram para 

a demoliçã'o do velho universo liberal "utópico" e pretensa 

mente humanitário, no qual havia e instalado a educação 

orasileira. Além do que, serviram como justificação ~ para 

o maior investimento em educação de adultos de que se tem 

notícia na história do Brasil. , 

c) MOBRAL, Desenvolvimento com Segurança. 

Entre as definições consideradas fundamentais e 

norteadoras da política educacional desenvolvida pelo MO-

BRAL, encontramos a seguinte: 

,,~ indiscutível a integração entre educação~re 

cursos humanos, segurança e desenvolvimento, 

pois enquanto este último exige recursos huma
nos qualificados e em quantidade suficiente, a 
segurança exige uma conscientização de valores, 
uerfeitamente definida e estratificada. Somen-... 

te a educação pode atender as necessidades de 

ambos". (24) 

Estaria, assim, formado o tripé: educação - desen 

volvimento - segurança como realidades inten:'elacionadas e 

interdependentes. 

A interface entre educação e desenvolvimento já 
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se tornar~ tradicion~l, aqui e li fora.Por6m, sua ligaçio 

com a quest~o de . segurança tem conex8es próprias e, por 

sua vez. está relacionada com a proble'mática do autori ta

rismoe do militarismo. 

o regime militar instalado no Brasil em 1964 foi 

mais uma das tantas formas' utilizadas ao longo de nossa his 

tória para perpetuar " ..• o desenvolvimento de uma espécie 

de contra-revolução burguesapermanente". "(25) Tratava-se 

de, mais uma vez, impedir a participação das classes popu

lares e alguns segmentos da classe média no processo de to 

mada de decisões nacionais. Por outro lado, visava p~eser

var as condições para uma acumulação ampliada do capital, 

necessária à reestruturação do capitalismo periférico que 

pretendia instaurar uma nova divisão internacional do tra

balho. Esse novo padrão de acumulação só poderia ser implan 

tado com o amordaçamento das classes populares e a conse

qüente instauração de um regime autoritário e antidemocrá

tico. 

Na instauraçio desse regime o Exército, mais uma 

vez, prestou mão forte e exerceu seu tradicional papel de 

braço armado da burguesia. 

Aliás, o novo regime nao é uma invenção dos mili 

tares. Foi a própria burguesia que inspirou a contra-revo

luç~o burguesa representada pelo golpe militar de 1964. B 

ela que, associada às empresas estrangeiras e a outros se

tores nacionais (aI ta hierarquia da Igrej a, setores da elas 

se média e intelectuais) organiza e sustenta a di tadura mi

litar. Forma-se. entio. o tripé de sustentaçio do regime~ 
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a burguesi~ nacion~l, a~ multinac~onaise a tecnoburocra

cia estatal. Forma-se o ES'tadoBA ( bU'roér~tico-autoritá 

rio), cujo lema: "Segurança e Desenvolvimento" é uma vari

ante de outro mais antigo: "Ordem e Progresso". 

Al&m de organizar o Pafs em função dos inteies-

ses da burguesia (nacional e inteTnacionall este Estado irá 

trabalhar no sentido de criar na populaçio a imagem de uma 

sociedade estáv~l, pacffi~a, cordi~l, trab~lhadoia, ordei-

ra, obediente. (26) Essa ideologia será disseminada por 

todos os meios. Como descreve Alfredo Bosi: 

"Sob o peso desse aparelho mental nao total i

.zantp"mas totalitário, vergam opressos quase 

todos os gestos da vida social, da conversa 

cotidiana aos discursos dos ministros, das l~ 

tras de música para jovens às legendas berran 

tes dos cartazes, do livro didático •.. " (27) 

~ nesso contexto que o MOBR.t\L foi criado c rees -

~ .truturado. Ele é parte do 'mesmo apar-elho estatal que, nes

se momento hist6rico, luta pela hegemonia, através da in

culcação ideo16gica. Um exemplo disso pode ser encontrado 

no material didático utilizado nessa época, que, apesar de 

sua apar~ncia neutra e universal, de fato veicula os valo 

res úteis ã expansão do capitalismo monopolista, tais co-

mo, a modernização, a urbanização, a ordem e o progresso. 

(28) 

Uma outra característica do regime militar é de 

conceber a realidade social sob um prisma geopolftico, em 

que tudo é reduzido a uma questão de estratégia e de táti-

ca de tipo militar. Daf a tend~ncia em transformar toda 



191 

açâo em uma "cruzada", uma "operaça-o", ou uma "campanha". 

Um dos ideó1ogos do regime, chegou a Tecomendar: "Num gove! 

no militar faça-s,e tudo em regime de campanha, como se esti 

véssemos em guerra com o inimigo atrás". (29) 

O MOBRAL, quer em sua organização administrativa, 

quer em seu modo de agir, parece te~ seguido essas orient~ 

ções. Vários autores chamam atenção sobre essa "mi1itariz~ 

ção" do MOBRAL e de outras instituições do Estado, na épo

ca. Vani1da P. Pai~a, por exemplo, considera que seu 1atiç~ 

mento se subordinou às exigências da "segurança interna"que 

por sua ve'z, tinha a veT com "mi1i tari zação do escalão su·

perior do MEC, observada no período, com à entrega de pos

tos decisórios a mi1i tares". (30) 

Mas, esse não é um fen8meno exclusivo do HOBRAL. 

Praticamente todas as instituiçôes do Estado, no período, 

foram influenciadas por esse modus operandi. Sobretudo a

quelas fundadas recentemente e que não dispunham de uma 

tradição própria. 

~ importante esclarecer que nao é só essa cultu

ra militarista que exerce influência na · época. Outras tra

dições, aparentadas ou não com esse fenômeno, também pare

cem influenciar as instituições atuantes na área ,do social. 

São aquelas ligadas i Açlo Católi~a, à Animação Cultural,ã 

Exten~ão Rural e o Desenvolvimento Comunitário. 

Os mesmos autores se referem a uma outra caracte

rlstica -do MOBR,AL: o autoritarismo. Como vimos anteriormen 

te, o nascimento do movimento esteve ligado à instituição 

, . 
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do AI-S. Nio se trataria, portanto, apenas de uma simples 

caracterfstica psicossocial integrante da cultura organiz! 

cional dess'~ insti tuiç~o, mas de algo "estrutural", afetél~ 

do o essencial de ' suasdecisBes. Assim, por exemplo, a es-

colha .por um programa de mas'sa não foi fruto d.e nenhuma con 

sulta i populaçio ou mesmo a algum gru~o de educadores na

cionais de renome. Com9 esta, praticàmente todas as g~~n

des decis6es da instittiiçio foram tomadas de cima para bai 

xo~ como foram as decis6es relativas aos municípios a se-

rem atendid6s, i forma de organizaçio local e at~ i d.efihi 

çao de metodos e proced'~mentos didáticos. 

Apesar de reconhecer que essa tendência básica ' 

da instituiçao para o autoritarismo não se manteve intei-.. 
ra e uniforme ao longo de sua hist6ri~, ela acompanha o 

movimento mais geral do · 'Estado e da própria sociedade em 

que está inserida, passando, assim, por moment~s de maior 

ou menor flexibilidade. Al~m disso, outras conotaç6es, t'a~ 

bém estruturais, irão contribuir para q'uebrar o monoli tis_ O 

mo do modelo 'concebido no orgão central do MOBRAL. As di-

. mens6es continentais dO ' país, aliadas ã expansao do movi-

ment~ fario com que vá se tornando cada vez mais impossí

velo controle, pelo 6rgão central, da direçio tomada pela 

açao em campo. Esse fato irá obrigar a instituição a ado-

tal' estruturas e mecanismos de funcionamento cada vez mais 

complexos destinados a pr evenir possíveis desvios em suas 

bases. Certamente terá sido este o pTincip~l motivo da mu

dança na .Direçao do MOB~L ocorrida em Abril/72 e que re-

presentou a passagem da "fase heTó'íca" para a "fase técni-

r .",,:. 
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ca" da instituiç~o~ ·(31) 

d) MOBRAL: "Humariismo e Tecnologia ti - A Alfabetizaçao Fun 

cional. 

A idéia de educaçao contida na propos·ta do "Cáp! 

talismo Social" - o assim chamado modelo · de sociedade pre

conizado pelo regime militar de 64, sobretudo a partir do 

Governo Médici - pretendia conciliar as necessidades do ci

dadão e as exigências da produção. Nas palavras do próprio 

Ministro Jarbas Passarinho, a reforma educacional em curso 

(1970) pretendia " ••• conciliar o humanismo com a tecnolo

gia". (32) 

A educação eia, assim, vista sob um duplo aspec

to: como um direito do cidadão e como um investimento. Es

sas idéias irão condicionar a concepção de educação do MO

BRAL: 

Tanto o primeiro quanto o segundo MOBRAL denomi

naram seus programas de alfabetização de "funcional". 

o programa do primeiro MOBRAL não chegou a ser 

executado em campo. Mas seu esboço ji demonstrava o quanto 

divergja do que a UNESCO considerava como "alfabetizáção 

funcional". Apenas o nome era comum. 

o Programa de Alfabetização ·Funcional (PAF) pos

to em prática pelo segundo MOBRAL também tem pouco a ver 

com a proposta da UNESCO. na &poca. Só que, desta vez, · as 

divergências serão assumidas claramente. 

S~bre o conceito de funcionalidade da UNESCO ji 

tivemos ocasião de nos deter um pouco. Vimos. por exemplo. 
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que as origens da ia~ta de funcfonalidadeda alfabetizaçio 

esti relacionada com as id~ias de educação e desenvolvimen-

to e com a economia da educaçio,hegem&nic~s,na ~po~a, entre 

as organizações internacionais. Sob o prisma institucional 

havíamos assistido ã aproximaçio entre a UNESCO e a OIT,in! 

ciada nos anos do pBs~guerra. (33) 

Vimos, ainda, que como pano de fundo de tudo isso 

esti a mudança de fase ocorrida no modo de produçio capi tali~ 

ta, que passou a exigir, em larga escala uma maior preparação 

da mio-de-obra. Por iss'o, a idéia de educação do cidadão, di fun 

dida pela ideologia liberal, foi sendo substi tuída pela ,id~ia 

de educaçio do trabalhador ,na perspec ti va da formaçio de mão

de-obra. 

De~tro desta perspectiva, a Conferência de . Teeri, 

organizada pela UNESCO em IS65, recomendou a adoça0, pelos 

seus países membros, de programas de alfabetização fúncio~ 

'\ nal, definida como "um processo formativo no qual o domínio 

das técnicas de leitura, escri ta e cilculo deveria integrar-. . 

se i capacitação do alfabetizando para resolver seus probl~ 

mas fundamentais, entre eles e em primeiro lugar os relati-

vos a suas atividades produtivas". (34) 

Daí surgiu o Programa Experimental de Alfabeti zação 

'(PEMA) destinado a desenvolver exneriências da alfabetização 

funcional,ligadas aprojetos de desenvolvimento industrial ou . 

agrícola. Vimos que o Brasil não aderiu à política de atuaçió 

da UNESCO, tanto que só permitiu a realização de uma pequena 

experiêncl.a de alfabetização funcional em seu terri tório. (35) 

Posteriormente, a avaliação do PEMA J considcran-

.' 
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do-o . um fracass~ e a uressaode pafses membros. o Brasil 

entre eles - fizeram com que o conce.ito de alfabetização 
/ 

funcíonal da UNESCO evoluísse. Tanto qtie,na Confer~ncia de 

T6quio (1972) foi feita a seguinte declaraçio~ 

BRAL: 

"Neste ponto não deve haver mal-entendidos,por 

mais que eutros organismos utilizem, às vezes, 

a noção de ftmcíonalidade da educação em geral 

e da alfabetização em particular num sentido 

demasiado estreito, estritamente econômico que, 

por sua parte, a UNESCO recusa. A UNESCO é uma 

organização essencialmente humanista, para a 
qual o homem é um todo, um ser pluridimensio

nal que, de nenhuma forma. se satisfará' com 

uma funcionalidade limitada" (36) 

Essa concepçao se aproxima bastante da do MO-

"A Alfabetização Funcional procura . levar a pe~ 
soa hl...1TJ1a .. na: 

- à aquisiç~o de um .. vocabulário que permita um 

aumento de conhecImentos; 

- ã compreensao de orientações e ordens trans

mitidas por escrito e oralmente; 

... 
- ã descoberta das fonnas de vida e bem-estar 
social dos grupos que participam do desenvolvi 

menta; 
- ã motivação para ser construtor e beneficiá 

rio deste desenvolvimento."(37) 

"O Programa de Alfabetização Funcional do MOI3RAL V1.5a con

duzir a pessoa humana a adquirir as t&cnicas de leituia.~~ 

cri ta e ~álcul0. como meio para integrá-la ã comunidade ,p'e.!:. 

mitindo a oõtençao de melhores condições d·e vida". (38) 
, 

Dirfamos que hi. aqui. uma tcnd~ncia a deslocar 
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a "funcionalidade" da alfahetização do àmbito es'trito da 

produção para o âmbito do social, seu objetivo passando a 

ser a preparação dos ,indivíduos para uma "forma de ' vida"na 

qual é importan,te compreender "as ordens transmitidas". C39) 

Mas, assim como aconteceu com o conceito de fun

cionalidade da UNESCO, o conceito de alfabetização funcio

nal do MOBRAL também evoluiu ao longo de sua história. As

sim, a partir de 1973 " ... passa a ser vista como um passo 

de um processo mais amplo de educação permanente". (40) 

Porém, há algumas constantes ao longo dessa evo

lução, sobretudo no que concerne ao método de alfabe~iza

çao. 

o método utilizado, tanto no Programa de Alfabe

tização Funcional (PAF) corno no Programa de Educaçio Inte

grada (PEI) utiliza palavras ou textos gerador~s. os mes

mos para todo o país. Essas palavras ou textos são, em se

guida, decodificados e decompostos (análise). A partir daí, 

procura-se formar novas palavras e novos textos (síntese). 

Trata-se, portanto, ' de um método analítico-sintético, tal 

como o que havia sido praticado por Paulo Freire. Essa se

melhança fez com que, is vezes, o método do MOBP~ L fosse 

confundido co~ o desse educador. (41) O fato chamou a aten 

ção de alguns estudiosos, que logo trataram de esclarecer 

a questão, mostrando as diferenças de fundo entre os dois' 

métodos, estas muito maiores do que as semelhanças de for

ma. 

Bárbara Frcitag analisa o método do MOBRAL como 
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sendo uma tentativa de "refuncionalização"do método Paulo 

Freire: "Podemos dizer que o método foi refuncionalizado 'co 

mo prática não de liberdade, mas de 'integ:raça'o ao "Modelo 

Brasileiro" ao nível das três instâncias: infra-estrutura, 

socied"ade po I í t ica e s'ociedade ci vi I". (42) 

Gilberta M. Jannuzzi aprofunda essa questão con 

frontando os dois métodris, sob diveTsos ingulos. Chega 

seguintes conclusões: 

.... 
as 

a)" As pedagogias de Pau:J.o Freire e o MOBRAL sao diferen

tes quanto ã concepção de educação". :(43) Para Paulo Frei-

re, educação é conscientização para a transformação. O MO-

BRAL concebe educação como preparação de mão-de-obra e. in~ 

trumento de integração ·social; 

b)" São pedagogias que empregam nã, al{ãbetização método-s 

pedagógicos diferentes, embora usem técnicas analítico-sin 

téticas". (44) 

Do exposto podemos tirar algumas conclusões~ O 

conceito de alfabetização funcional adotado pelo MOBRAL dí 

fere daquele definido pela UNESCO. O programa de alfabeti-

zaçao do MOBRAL é dito "funcional" nao porque esteja vincu 

lado a projetos específicos de desenvolvimento industrial 

ou agrícola, conforme preconizava o PE~~, que o MOBRAL con 

siderava por demais restrito e elitista. E funcional em um 

sentido mais genéTico e amplo."Não está vinculado só com 

o conceito de transformaT o homem em agente do processo de 

desenvolvimento, mas especialmente, com a idéia de conver

tê-lo em benefício deste mesmo processo. E funcional por-

que o induz a descobri'!' sua funçã:o no tempo e no espaço". 
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(45) 

Enfi'm. podemos considerar que a alfabetizaçã'o 'de 

senvolvida pel~ MOBRAL foi "funcional" para o processo de 

desenvolvimento econ8mico capitalista no qual estava inse-

rido o Brasil. 

Quanto ao m~todo e t~cnicas util.izados pelo MO

BRAL em seus programas de alfabetização e educação conti-

nuada, houve uma absorção do cabedal existente no país, na 
.... 
epoca, conservando os pontos que estavam de acordo com 

seus princípios e retirando os que deles distoavam. Paulo 

Freire já havia assim procedido quando da elaboração de 

seu método de alfabetização. Aliás. ele próprio costumava 

considerar o seu trabalho como uma síntese de experiências 

já adquiridas e nao como um m~todo realmente original. 

Mas, se é verdade que. em sua 'elaboraçã~ os pr~ 

gramas do MOBRAL puderam conter os avanços técnicos obti

dos nas décadas anteriores. sua aplicação ficou condiciona 

da ao nível daqueles que seriam escolhidos como seus alfa

betizadores e professores. Ora, ~ de todos conhecido que 

o nível desses professores fica muito a desejar, sobretudo 

no ensino municipal existente no interior do pa is . Tendo o 

MOBRAL praticado uma política de educação de massa, em que 

o semi-voluntariado era amplamente praticado. pode-se ima- . 

ginar que aí irá residir uma das principais falhas do movi 

mento, que irá afetar os resultados de sua atuaçio. 

O MOBRAL tinha pressa e precisava canalizar qu~ 

se todos os seus recursos para as numerosas classes de a]-
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fabetizaçio,. Os treinamentos de prof~ssores ficar~m,entio, 

reduzidos 'a, no mixi~o, ' 40 horas, te~po absolutamente itis~ 

ficiente para pre~arar professores com baí~íssima escol~ri 

dade (~lUi tas' vezes semi-analfabetos. eles mesmos) e nenhu

ma prática de ensino. Eram essas as condiçõ'es materiais co~ 

d d f '.. / cretas que moI avam o que. e ato constltu1ram os progr! 

mas de alfabetização e de educaçao continuada do MOBRAL. 

Quanto ao aspecto da qualificaçio para o traba

lho, objetivo inerente ã "funcionalidade" da educação pro

porcionada pelo MOBRAL. a tendência será de reduzi-la a 

uma simples atividade de sala de aula, feita em torno . de 

livros de leitura complementa~contendo informações sobre 

o funcionamento burocrático de instituiçoes prestadoras de 

serviço no Brasil (Correios. Bancos, repartições forneced~ 

ras de documentos de identidade, título de eleitor, certi-

ficado de serviço militar. etc.) ou sobre como "melhorar de 

v'ida" através de pequenos conselhos sobre higiene e saúde" 

alimentaçãcl. comodidades domésticas e r~lações no trabalho. 

Para os mais "adiantados", concluintes do Programa de Edu-

cação Integrada (PEl) serão oferecidas vagas em cursos pr~ 

fissionalizantes do PlPMO. 

O MOBRAL irá ressi tuar a questão da qualificação 

para o trabalho em sua política de ação, ,através da impla!! 

taçao progressiva de seu sistema de educação permanente no 

qual a alfabetizaçio " •• t passa a ser vista como um passo 

de um processo mais' amplo de educaçâo permanente". (46)Es

se perfodo da Instituição. porém, ~stã fora do alcance do 

presen te trabalho. (47) 



200 

· . 

5.4. Raz-ªº_~2ignificado da Reestruturação do NOBRAL. 

A substituiçio do primeiro pelo segundo MO-

BRAL foi um acontecimento tão radical que podemos conside

rá-lo como uma verdadeira substituição de uma instituição 

por outra. Como já afirmamos anteriormente, não se tratou 

apenas de uma mudança de fase dentro :da mesma instituição, 

como iri acontecer em outros momentos de sua hist6ria. Do 

"antigo" MOBRAL so serão aproveitados o nome e a legisla

çio, esta última sendo suficientemente genérica para perml 

tir todo tipo de modificações e aplicações. Todo o acervo 

da primeira instituição-planos, material diditico, gyava-

çôes de programas de TV, etc - tudo foi descartado pela 

"nova" insti tuição, inclusive seu pessoal. A imagem que 

nos vem ao espfrito & aquela da construção das catedrais 

cristãs sobre o aterro dos antigos templos pagaos. 

Mais de uma vez, no decorrer deste trabalho,bu~ 

camos as razoes dessa mudança. Chegámos i conclusão de que, 

por detrás d~ todos os motivos pessoais, administrativos e 

mesmo políticos, a hisfbria da origem dos dois "MOBRAIS"r~ 

vela um movimento de fundo existente na ,sociedade, no qual 

toda uma geração de intelectuais e educidores liberais hu

manistas foi sendo substituída por outra geração de inte-

lectuais e educadores tecnocratas. Por sua vez, essa mudan 

ça verificada ao nlvel da superestrutura da sociedade tem' 

suas raízes na mudança ocorrida ao nIvel infraestrutural 

dessa mesma sociedade t de um modo de produção ca.pi talista 

concorrencial para um modo de produçlio capitalista monopo-

1 :i's·ta. 

al.LIOIIlO" 
.8WJIQ GETOUO VM8M' 
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Ao longo. dessa hi~t6ria fomos vendo como o modo 

de pensar e agir dos' educadores do ME,C/DNE engaj ados no 

primeiro MOBRAL, possuidores' de uma experiencia na área de 

alfabetizaç~o de adultos, foi se mostrando inadequado e de 

fasadó em relação às exigê'ncias do "novo tempo" em que ha

via ~ntrado o pais. Eles pareciam pensar e agir como se ~s 

tivessem ainda ' orientando as campanhas de alfabetizaçioco 

ordenadas pelo DNE nas d~cadas anteriores. Da consciência 

do fracasso dessas campanhas resultara apenas um certo 

retraimento quanto is açBes em gr~n~e escala realizadas em 

campo de forma direta, preferindo, por isso, se refugiarem 

na posiçio de umórgio mero repassador de recursos. Criti

cavam os movimentos de cultura popular dos anos 60, como 

sendo excessivamente "políticos", fato que os impedia de 

captar-lhes as valiosas exp~ri&ncias realizadas,por exem

pio, na área metodológica. ' 

Sabiam cuidar de filosofia (discussão sobre os 

fins da educaçio) e da legislação, mas eram imprecisos e 

pouco' hábeis no manejo das questões administrativas e fi

nanceiras. Sio qualidades e defeitos muito comuns aos edu

cadores liberais humanistas. 

Temos a impressao de assistir ao ocaso de uma g~ 

raçao de educadores que, no entanto, já fora dinimica, ten 

do sido responsável por todo um moviment9 de renovaçao da 

educação brasileira, Seus componentes mais ilustres foram, 

certamente, os chamados "Pioneiros da Escola Nova", um 

grupo de educadores que, a partir dos anos 3D, havia luta

do para colocar a escola brasileira em condições de afron-



202 

tar a crise da civilização trazida com as transformações 

geradas pelo avanço cieritifico e tecno16gico. (48) 

E importante lembrar que foi um dos componentes 

do grupo dos Pioneiros, Lourenço Filho, quem mais contri

buiu para introduzir a educaçiode adultos no imbito do Es

tado brasileiro. Uma demonstraçao disso foi sua participa

ç§o no 19 Congresso Nacional de Educação de Adultos (1947)e 

no Seminirio Interamericano de Educação de Adultos (UNESCO/ 

OEA) realizado em Petr6polis (Quitandinha) em 1949. Os tra

balhos realizados por ocasião desses eventos representam o 

ponto inicial de uma série de estudos e iniciativas deter"mi 

nantes para o desenvolvimento da educação de adultos no Bra 

si1. (49) 

"e, portanto, na continuação do trabalho de Lou~en 

ço Filho que situamos a ação dos educadores que contribui

ram para a criação do MOBRAL, tais como: Abgar Renault, Rai 

mundo Muniz de Aragão, Edson Franco e Celso Kelly. 

Enquanto is~o, um outro grupo de intelectuais e 

técnicos passou ase interessar pela educação e a desenvol

ver toda uma série de estudos e ações nessa irea. Geralmen 

te eram engenheiros ou economistas ligados ã irea do Plane

jamento que foram assumindo postos chave em 6rgãos que pas

saram a ter influencia cada vez maior nos processos decisó

rios do país. Eles foram respons~veis pela formulação das 

polfticas de educaçao contidas nos planos nacionais de de

senvolvimento, co~o, por exemplo, o Plano Decenal e o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento. 

Essa ascenção dos chamados "tecnocratas", que vi-
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nha crescendo desde c primeiro governo de Getfilio Vargis, 

ganhou especial impulso durante o regime militar de 1964. 

(50) Como observa Ba{a Horta (j983); 

"A presença da ideologia tecnocrãtica no campo 

da educação constitui uma realidade incontest~ 

velo Com o desenvolvimento da economia da edu

CaÇa0 e a elaboraçao de técnicas para o plan~

jamento dos sistemas de ensino, assiste-se ã 
apariçã"o da figura do "tecnocrata" da educa

çao." (51) 

Esses tecnocratas da ed" caça0 sã"o vistos por uns 

como uma "mensagem de esperança"CS2) e por outros com.? "an

ti-educadores"(S3) dependendo da posição de classe assumida 

por quem esteja avaliando o papel desses intelectuais na 

sociedade. Isso mostra que a neutralidade com que procuram 

aparecer existe apenas na própria interpretação do papel 

ql.1p. desempenham na sociedade. Na verdade, são "intel~ctuais 

Qrginicos"(S4) da classe dominante, yeiculadores de uma 

ideologia que tenta inculcar na sociedade como um todo a 

idéia" de que os interesses dessa classe correspondem ao ln-

teresse geral da população. 

A passagem do primeiro para o segundo MOBRAL rev~ 

la a mudança de uma instituiçao liberal para uma institui

ção de características nitidamente tecnocràticas, 

Entre os estudiosos do MOBRAL parece existir uma 

diverg~ncia sobre o cariter tecnocritico ou nlio dessa insti 

tuiçao t Paiva (1981) sublinha o cariter político das deci

soes que levaram ã adoçà'o, pelo MORRAL, de uma política de 

educação de masia, contrariando as recomendaç6es tanto dos 
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organismos internacionais como dos intelectuais e educado

res profissionai~ brasileiros~ Segundo ela, essa institui

çio, a partir de sua reestruturação em junho de 1970, teria 

se desviado da linha de aç~o preconi zada pelos educadores do 

DNE, desde o Plano Complementar de 1966, esse sim, elabora

do segundo critérios mais técnicos. (55) 

Ji outros autores apresentam essa instituição co

mo um exemplo de "solução tecnocrãtica" dada ao problema · do 

analfabetismo pelo regime mi1i tar de 1964. (56) 

Prov~ve1mente as duas posiç6es estão corretas, ~e 

pendendo do ângulo sob o qual se estã considerando a ques

tão. De fato. a adoç.ao pelo MOBRAL de uma política de edu

cação de massa contraria as recomendações dos tecnocratas , 

preocupados que são com a rentabilidade, a efici6ncia e a 

efici~ia dos programas educativos. Os programas de alfabet! 

zação funcional da UNESCO .sao exemplos dessas recomendações. 

O MOBRAL, para justificar sua política ~xtensiva de alfabe

tizaçã'o, teve que recorrer a critérios como o de "ensaio e 

erro''' , na falta de poder se apoiar em critérios mais ortodo 

xos, como o de "custo e benefício", (57) 

Por outro lado, vimos como o próprio c .lcei to de 

"funcionalidade" da UNESCO evoluiu, pa?sando de uma visão 

puramente economicista para uma visio mais aberta que ji 

inclu{a aspectos políticos e sociais ~ (58) Assim, a políti

ca por critérios políticos, não fica mais tão distoante. d~ 

ante dos organismos internacionais. Afinal de contas, devem 

existir diversas formas de ser "funcional" ao sistcrna.o 'que 
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ê o mais importante. 

Outros aspectos da pritica dessa ins~ituiçio de-

vem ser examinad6s, ~or revelarem seu cariter tecnocritic~ 

Referimo-nos a ' sua organi zaçã'o adminis tra ti va e, mai s ain-

- - \ da, a suas relaçbes com a populaçào. 

Do ponto de vis·ta adminis tra tivo o segundo MOBRAL 

difere substancialmente do primeiro. Como vim6s, este ha-

via sequer logrado organizaT~se administrativamente, tendo 

funcionado precariamente, com pessoal e local emprestados 

do DNE, mesmo após seu desligamento deste departamento do 

MEC. 

Ji o · segundo MOBRAL é uma instituição que sempre 

primou pela qualidade de sua organização administrativa.s~ 

bretudo a nartir de 1972, após superar sua "fase heróica" 

(59) : 

Apesar de ter como um 
.. ,. 

de seUs prlnclplos pri~oE 

diais a descentralização, o órgão foi estruturado em mol-

des eminentemente centralizadores e hierarquizados. Toda 

direção e orientação cabia ao MOBRAL Central. Ao nível mu-

nicip~l cabia a execução e aos níveis estadual e regional, 

a funçao de intermediirios na transmissão seja ~ : ~ orienta 

ções vindas do Central, seja dos "resultados" enviados pe

lo nível municipal. 

Conforme definiam os próprios documentos ofici

ais dainstituiçao, tratava-se de uma "descentralização da 

ação" e de uma "centralização do controle". Só que "contr~ 

le" significa . aqui \"di reção", tomada de deci são sobre tudo 
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que diga respeito i politica de a~ao da in~tituiçao: defi-

niçao dos progra~~s. delimitaçio das ireas de atuaçao. dis 

tribuição de recursos . . 

E bem verdade que ao MOBRAL CenVral chegam al-

guns "clamores" vindos aas' bases. di retamente ou através 

das Coordenaç&es Estaduais. Mas eles podem ser levados em 

consideração, ou não. Estruturalmente, portanto, a fnsti

tuiçaopermanece autoritiria, centralizadora e tecnocráti-

ca, por mais que ouça suas bases. 

g interessante observar que, na época, essa si

tuaçao é vivida como "natural". sendo. portanto, muito po~ 

co questionada; tanto no interior da Instituição como por 

parte da população . Todos parecem aceitar o comando vindo 

de cima, uma vez que .essa era a pr~tica comumente adotada 

pelas' instituições do governo e até no âmbito da sociedade 

civil. Além do mais. as ordens e orientaçõ~s vindas do MO

BRAL Central aparecem corno que revestidas de um "notório sa 

b 
,I 

er. Ele conhece a melhor estratégia de ação, a melhor me-

todologia de alfabetização; as mais mo~ernas t6cnicas e 

procedimentos didáticos. E importante constatar que, se o 

MOBRAL Central dita as regras, dá os modelos, C O ? nda, nao 

é tanto em nome de algum "poder" efetivo de que disponha. 

Sob esse aspecto o MOBRAL é uma instituiçao "fraca". Está, 

continuamente, pedindo apoio. ajuda, recursos is Prefcitu 

ras e i própria populaçio. Conta com o trabalho voluntário 

e benévolo da comunidade. Neste sentido é uma instituição 

"pedinte". E .em nome desse "saber" que o MOBRAL ordena,Por 

isso organiza treinamentos. cada vez mais sofisticados,ut! 
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lizando-se de modernos meios de comunicação. Assim estaTia 

garantindo a fidelidade da mensagem. 

Dia, sabemos que uma das car~cterÍsticas da te~no 

cracia " ,# 

e. justamente a dominação através do controle das a! 

ternativas de açio. As instituições tecnocriticas exercem 

seu comando através da imposição de uma única dessas alter

nativas: a sua. Nega-~e. assim, a possibilidade de execução 

de outras modalidades de ação, diferentes daquela consider~ 

da pela instituição tecnocritica como sendo a melhor.O tre! 

namento é o grande instrumento de~3a imposição. A elimina

ção das diferenças proporciona, inclusive, um bem muito 

apreciado por esse tipo de instituição: segurança. 

E próprio do pensamento tecnocrático desdobrar a 

realidade em UTiia instância inferior ", degradada) e em urna in~ 

tância superior onde domina ' a racionalidade. A ela t~m a~es 

50 os "sábios", os lIeleitos", os "iluminados". 

Como observa C.A~ Ramos: liA conseqüência natural 

desse modo de ver a realidade é o autoritarismo, como forma 

de poder que as classes dominantes usam paia, em nome da ~a 

zão, impor suas decisões". (60) Restaria, então, ã 

dos que "não sabem" a obediência e a submissão. 

Para C.E. Martins, 

classe 

"o princípio primordial da filosofia polÍtica _ 

tecnocrática consiste na tese de que só é justo 

o poder exercido em nome dosabeT. O saber é o 

único princípio válido de legitimação da autoli 

dade, e. portanto, 56 o poder que nele se insp! 

1'a tem o direito de reclamaT a obrigação ele obe 
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di~ncia política." (61) 

Se as relações do segundo MOBRAL com a população 

sio de natureza tecnotritica e autoritiria, no primeiro MO

BRAL elas são, sobretudo, de natuTeza indireta e burocriti-

ca. Como vimos (Cap. lI') elas segue'm, basicament"e, o mesmo 

ritual: 

. envIo de projeto ou solicitação da entidade interessada 

ao MOBRAL; (às vezes o pedido era feito diretamente pelo di 

rigente da entidade ou por autoridade do Estado) 

. aprovação da solicitação pelo CONAD, com base em parecer 

da equipe técnica do MOBRAL. 

.' 
Em um ponto, porém, as relações com a população 

coincidem tanto no primeiro como no segundo MOBRAL: quanto 

ã recusa em admitir uma opç~o política ,para sua atuação. O 

MOBR.A.L se apresente como uma instituição a-política, aversa 

~ tudo que possa representar subordi~ação a alguma filiação 

partidiria. O MOBRAL se apresenta como um programa do "gove! 

no re~olucionirio~ sendo, portanto,uma instituição supra 

partidária e neutra. 

Podemos, enfim, concluir que o episódio da rees-

truturação do MOBRAL representa uma das tantas manifesta-

ções do embate travado entre duas correntes existentes na 

educação brasileira, por sua vez representadas por dois gr~ ' 

pos de educadores: os "pedagogos", profissionais da educa-

çio,ligados ao MEC,e os "tecnocratas~ ligados ao planeja~en 

to educacional. (62) 

Ji havíamos assistido a episódios semelhantes em 



209 

outras ocasi6~s, cómo, por exem~10, o Seminirio sobre Edu

caça0 e Desenvolvimentrr ~ educaçio de Adultos - organiza

do pela SUDENE em 1967, em Recife ... (63) e por ocasião das 

discussões sobre a reforma educadional promovidas pelo Con 

gresso Nacion<ll, em torno da Lei 5692/71. (64) Vimos tam-

bém como "a inspiraçã'o líberalista que caracterizava a Lei 

4.024 cede lugar a uma tendencia tecnicísta nas Leis 5.540 

e 5.692." (65) 
'-

Assim, o caso da reestruturação do MOBRAL e os 

conflitos que ela ocasionou esti longe de representar um 

caso isolado. Ele esti inserido num fenômeno de raízes bem 

mais profundas do que possa parecer. 

No seu conjunt~ esses epis6dios revelam uma cri

se de hegemonia na qual se manifesta a queda de competên

cia e da capacidade de convencimento de um grupo de inte

lectuais e sua substituição por outro, cuj a competência co~ 

dizia melhor com a nova realidade criada no país. 

Essa crise de hegemonia, por sua vez, revela al

teraç~es no Bloco Hist6rico, em cuja infraestrutura esta

va ocorrendo a mudança de um modo de produção capitalista 

concorrencial para um modo de produção capitalista monopo

lista. 

~ compreensível que os intelectuais orgânicos de 

um novo Bloco Hist6rico se oponham aos intelectuais rema

nescentes do antigo. Nesse embate estes últimos são absor

vidos ou ' suprimidos, dependendo de sua capacidade de adap-

taçio aos novos valor~s. id6ias e habilidades requeridos 
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pela nova situaçã'o., (66) 

"A crise consiste justamente no fato de que o ve

lho morre e o novo não pode nascer". (67) Na crise de hege

monia os antigos dirigentes deixam de ser reconhecidos como 

expressão própria de sua classe '. Tornam-se. então. "escler~ 

sados e anacrônicos". tal como "os partidos' po1:Íticos ale

maes da RepGblica de Weimar, que desapareceram com o nazis

mo e C ... ) os partidos franceses da Terceira RepGblica " 

lembra Gramsci(68). 
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NOTAS 

1 - Ver: COVRE, Maria de Lourdes M. A Fala dos Homens, são 

Paulo, Brasi1ien~e, 1981. p. 195-203. 

2 - Sobre esta questão. ver: IANNI. Octávio. A Ditadura do 

Grande Capit~l, Rio de Janeiio, Civilização Brasileiia,1981 

p. 22-32. 

3 .... O MOBRAL teve como primeiro local, dependências no pró

prio MEC (Palácio da Cultura) no Rio de Janeiro. Passou uma 

curta temporada em salas cedidas pela Fundação- Getúlio Var 

gas - Rio, até que foi instalado em sede própria, na Rua 

Voluntários da Pátria, S3 - 'Rlo. 

4 - COSTA, Aluísio Grasso da et allii. Resultados de atua

ção do MOBRAL. In CORREA, Arlindo Lopes (Editor) Educação de 

Massa e A~io Comunitária. Rio de Ja~eiro. AGGSjMOBRAL,1979, 

p. 449. 

5 - Mais tarde, outras Edi toras conseguiram entrar no "pool" 

~ . de produtores de material didático para o MOBRAL. 

6 - Minist~rio da Educação e Cultura - Movimento Brasilei

ro de Alfabetização - FundaçEo MOBRAL. Algumas considera

çBes sobre a Continuidade do trabalho realizado pelo ~ovi

mento Brasileiro de Alfabetização no Primeiro Periodo de 

suas Ativídad~s, mim~o, s.d. (provavelmente, final 1970). 

7 - · Id~m, p. 1 e 2. 

8 - Minist6rio da Educação e Cultura - Movimento Brasileiro 

de Alfabetização - MOBRAL. Programa de . Desenvolvimento Comu 

nitário~ mimeo, ago. 1971. 

9 - Nos anos seguintes o número de alunos . irá aumentando, 

sendo que, no final de 1977 o programa ·havia atendido a 
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mais de 3 milhões &e pessoas. Ver: COSTA, A.G. et alliLop. 

cit, p. 456. 

10- SIMÃO e KOFF,A.M.N. et a11ii. Programa de Educação Inte 

grada, ' rn. CORREA,A.IJ' Op. cito p.18l. 

11- Sio eles: o Documento Bisico de Implantação (1970); o 

doc. "Aspecto Econbmico da Participação do MOBRAL nos Esta 

dos"; documentos utilizados no 1 9 Encontro Nacional de Coor 

denadores (Rio de Janeiro, jan. 1971); apostilas utilizadas 

no Treinamento e Reciclagem de Professores do Curso de Edu

cação Integrada (maio, 1971). 

12- As 'origens do Desenvolvimento de Comunidade (D.C.) no 

Brasil remontam ao inIcio dos anos 40, quando Brasil ~ E5ta 

dos Unidos passaram a atuar conjuntamente em programas de 

incremento ã produção de alimentos (convênios de 1942 c 1944) 

e de educação rural (acordo envol ve,ndo a Arnerican Educatio-

nal Foundation e o Minist~rio da Agricultura). O ambiente 

era de "guerra fria" e de luta contra o comunismo. Em 1948 

foi criada a Associação de Crédito e AssistêncjaRural(ACAR) 

em Minas Gerais, que seria o en~rião da ABCAR (Associação 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural), criada 

em 1956. 

A introduçlio dessa metodologia de açao no campo da ed~ 
cação de adultos foi uma das princi9ais recomendações do 

Seminirio Interamericano de Educação. de Adul tos - Petrópolis 

(Quitandinha)/1949. Sob sua recomendação foram criadas as 

Missões Rurais (1950) e a CNER (Campanha Nacional de Educa

ção Rural (Ver, Capo 11. Para maior aprofundamento da ques

tão, ver: CALAZANS, M.J.C. et allii. Caracterização de Pro

gramas e Educação Rural no Brasil, Rio de Janeiro, IESAE/ 

FGV, 1981, mimeo), A partir daí. as campanhas de alfabetiza 

ção de adultos passaram a adotar, em maior ou menor grau. a 

metodologia do D,C. 

O regime mil±tar de 1964, de inIcio p8s sob suspeição 

todos esses organismos e grupos que praticavam essa metodo-
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logia, apesar de sua origem pr6-a~ertcana ~ anti~comunista. 

e qtie, sendo um ~6todo de açio qtie, em sua ~r6pria ess~ncia, 

integra governo e população, terminou por servir aos inte

resses de alguns programas governamentais do regime anteri 

or, co~siderados subversivos pelos militares. Tratou-se, ~~ 

tio, de "purificar" esses organismos e seus métodos de ação 

livrando-os de possíveis "desvios" esquerdistas. Assi~, a 

perseguiçio e a censura recafam não sobre a metodologia em 

si, mas sobre seus possíveis de~vios. 

Assim, os movimentos educativos p6s 64, tanto no imbi

to da educaçio de adultos como da extensão rural, puderam 

retomar a utilização da metodologia do D.C. Mesmo assim, gr~ 

pos ligados a esses e outros setores (Cooperativismo, Servi. 

ço Social, etc.) tentaram escapar da "cami sa de força ~I em 

que havia se transformado o Desenvolvimento de Comunidade no 

Brasil. 

A SUDENE, envolvida com o trabalho de planejamento re

gional do Nordeste, também havia adotado a metodologia do 

D.C. e criado, em 1965, uma Divisio de Ação Comunitária (DAC). 
Este 6rgio passou a promover uma série de encontro~ de in

tercimbio entre as instituiç6es envo~vidas n6 estudo ou na 

prática dessa metodologia. Foi surgindo a necessidade de 

uma modificação nos níveis 'conceitual e prático dessa meto

dologia. 

Por ocasião do I9 Seminário de Ação Comunitária, orga

nizado pela SUDENE em 1966, ficou definido, com maior clare 

za, o conceito de Ação Comunitária, considerado 

quado i realidade do trabalho social no Brasil: 

'a is ade-

A Ação Comunitária é 6 processo pelo qual um 

grupo hlunaDo, inter-relacionado por laços sócio · 
econômicos e culturais, em uma área determinada, 

promove, conscientemente, de forma espont5nea ou 

induzida, mudança, a fim de facilitar e de ace

lerar a emerg~ncia de fatores econômicos e psi

cossociais condicionantes do desenvolvimento e 

de assegurar-lhes a continuidade", .. SUDENE, I 
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· Seminário de Ação Comunitária,Recife? 1966,p.l 

Com esta definição a SUDENE, conscientemente, procura 

se afastar do esquema conceitual do D~C: preconizado pelos 

organismos internacionais, que condicionavam a participação 

da populaçio a um ajustamento is imposições do Estado. O 

conceiio de Ação Comunitária, segundo a SUDENE, seria mais 

adequado por permitir o desenvolvimento de açÕes grupais ~e 

satreladas da iniciativa e do patrocrnio do governo. 

A crrtica que fazemos a essa conceituaçio ~ de que, se 

ela constitui um avanço em relação i conceituação tradicio

nal do D.C., permánece:. , no entanto, limitada pela falta de 

um embasamento histórico-estrutural. Trata-se de uma visão 

aclassista e apolrtica, muito influenciada pela Sociologia 

norte americana, onde as determinações históricas e e?trut~ 

rais dos fenômenos sociais são ocultados. MANHÃES, Luiz CaE 

los Si'lueira. Dissertação de Mestrado: "Educação e Lútas S~ 

ciais na Colonização Dirigida - O Alto Turi Maranhense-196U 

1 9 8 4 "" p.:. 2 8 - 1 2 9 • 

13- O MEB recebeu influ~ncias, sobretudo, das experi~ncias 
de Animação Popular desenvolvidas em países africanos (Sepe 

gal, etc) sob o patrocrnio de instituições europfias como 

Peuple et Culture e outras. 

14- Este era o lema especrfico .do Projeto RONDON, mas tam

bfm muito utilizado por outras instituições do governo, na 

época. 

15- Ministfrio da Educaçãb e Cultura - Movimento Brasileiro 

de Alfabetização. Sistema MOBRAL, s.l. Bloch Educação, s.d. 

p.8. 

16- Prefácio ao livro de AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia 
do Desenvolvimento de Comunidade no Brasil, Cortez Editora , 

São Paulo. 1980, p.13. 

17~ Op. cito p.159. 
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197. 

50- Ver: MENDES, Durmeva1 Trigueiro. Existe uma Filosofia 

da Educação Brasileira? In. MENDES, Durrneval et a11ii. Fi
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66- PORTELLI, Hugues. Gramsci e o Bloco Histórico, Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1977, p.90. 
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CONCLUSÃO 

Ao longo deste trabalho ji fomos procurando le

vantar algumas conclusôes que a própria anilise de cada que~ 

tão ia indicando. Agora trataremos de agrupa-las e relacio

ná-las entre si. 

O MOBRAL nao surgiu do nada, nem por geraçao eS

pontinea. Sua criação se insere dentro de um contexto natio 

nal e internacional e numa linha de continuidade das inicia 

tivas governamentais na irea da educação de adultos, rio Bra 

si1. 

Alguns fatores certamente contribuíram para a 

criação dessa instituição assim como para seu relançamen

to alguns anos depois. Ao nível da infra-estrutura econôrr.i

ca o país passara de um período de contenção para um perío

do de expansão. O mercado de trabalho havia crescido e se 

diversificado, fazendo com que aumentasse a demanda por edu 

cação, em todos os nív~is. 

O MOBRAL surgiu. assim, como uma resposta do go

verno "aos anseios da população" e às exigências do desen

volvimento econômico. Uma certa pressão dos organismos in

ternacionais, certamente, tamb~m contribuiu para tal. 

Essa não era a primeira vez que o governo brasi

leiro havia resolvido enfrentar o problema do analfabetismo. 

Desde 1947, cinco campanhas ji haviam sid~ lançadas. Seus 

resultados haviam sido, no mínimo, controvertidos. 
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Nos meio~ educacionais brasileiros crescera a 

consciência (sobretudo a paTtir do Congresso Nacional de 

Educação de Adultos de 1958) de que era preciso fazeT dife

rente. Apesar disso, o lançamento do MOBRAL aconteceu em 

circunstâncias muito semelhantes às das campanhas que o pre 

cederam. O mesmo Ministro que o criou (Tarso Dutra) tentou 

-fazer face ao que julgava ser os dois principais problemas 

dessa instituição: sua excessiva vinculação ao DNE, respon

sivel pelas campanhas anterior~s, e a falta de recursos.Po

rém, as providencias tomadas foram limitadas e insuficien

tes. O Ministro que o sucedeu, Jarbas Passarinho, encontrou 

o MOBRAL ainda atrelado ao DNE e com recursos mais que insu 

ficient~s. Além disso, sua forma de atuação indireta estava 

longe de oferecer os meios para levqr adiante as pretenções 

do novo governo na irea social. Foi, então. 

uma profunda reestruturação do órgão. 

providenciada 

Nasceu, assim. praticamente um "segundo MOBRAL", 

conservando do anterior apenas o nome e a legislação. Mate

rial e ideologicamente trata-se de uma outra instituição.O! 

ganiza-se como um órgão executivo de seus próprios progra

mas, diretamente. nas mais distantes localidades do pafs.En 

fim. o novo órgão possui caracterfsticas nitidamente tecno-

criticas, comportando-se interna e externamente de acordo 

com os valores e parâmetros dessa modalidade de açao e org~ . 

nização. 

A história do nascimento e da reestruturação do 

MOBRAL nos revela o confronto entre duas formas de conceber 

-e. sobretudo, de organizar a educaçao; uma liberal, outra 
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tecnicista. Nio sao formas propriamente antag8nicis, ji que 

n~o se opoem totalmente, podendo coexistir em vários aspec

tos. E que elas representam duas fases de um mesmo modo fun 

damental de produção da exist~ncia: o capitalismo. A forma 

liberal corresponde ã fase do capitalismo concorrencial e 

a forma tecnicista ou tecnocrática corresponde ã fase do ca 

pitalismo monopolista. O conflito deriva da coexistência de 

grupos de intelectuais e educadores .de uma e outra corrente 

ideológica. 

Na elaboração desta disser~ação foram utilizadas, 

basicamente, duas fontesi documentos escritos (alguns ~ dos 

quais, primarios) e entrevistas com ex-integrantes do MO

BRAL. Elas foram suficientes para dar uma idéia sobre o nas 

cimento e o início da atuação dess~ Llstituição. No entanto, 

este trabalho contém algumas limitações, a principal delas 

consistindo, provavelmente, na ausência. de um estudo de cam 

po sobre os modos concretos de exist~ncia dessa institui

ç~o. nos diferentes Estados e Municípios do país. 

E bem verdade que, no caso do primeiro MOBRAL es 

sa lacuna é menos grave, ja que essa instituição atuava de 

forma indireta e numa area relativamente restrita. Mesmo 

assim, chegou a manter convênios com entidades públicas e 

privadas de 10 Estados da Federação. Seria, portanto, impo! 

tante examinar a atuação dessas entidades, em seus respect~ ' 

vos locais . 

. A lacuna 6 bem maior no caso do segundo MOBRAL 

com sua atuaçio direta em todos os recantos do país. Qual-
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quer pessoa com um mínimo de experi&ncias de tra~alho de 

campo sabe o quanto sã'o dife'I'entes os modos' de e.xist~ncia de 

uma instituição em seus níveis nacional e local. 

De início pensamos realizar um estudo dessa natu . 

reza, nao em seu universo mas sob a forma de alguns estudos 

de caso. ~orgm, essa intenção mostrou~se inviivel, dadas as 

necessidades de deslocamento e de financiamento que o proj~ 

t6 exigia. Fica, portanto, a sugest;o para um futuro traba-

lho. 

Seria importante examinar o modo e os motivos da 

; aceitaç~o da pToposta do MOBRAL pelos mais diversos setores 

da população brasileira, ao ponto de transformar esse empr~ 

endimento em um dos mais extensos e complexos programas de 

educação de adultos ji desenvolvidus em nosso pais. A maio-

ria das avaliações ·feitas sobre essa instituição basearam-

se em pesquisas documentais que, se são :úteis para revelar 

as intencões dos dirigentes, pouco tém a fornecer sobre o 
; 

real desempen~o dos programas, em campo. Poucas foram as 

pesquisas efetivamente realizadas na base, e quando ocorr~ 

ram, seu alcance foi por demais limitado ,para permitir con

clusões válidas para o universo das ações da instituição. 

Um outro ponto que mereceria ser estudado: as se 

melhanças e diferenças entre as políticas de ação adotadas 

pelo primeiro MOBRAL e pela atual Fundação EDUCAR. Chama-nos 

atenção o fato de que ambas são basicamente instituições re 

passadoras ~erecursos. Ambas estão atreladas ao MEC, se 

bem que de forma e em grau diferentes. Curiosamente, ambas 

demonstram grande entusiasmo na utilização da Televisao co-
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mo veículo de seus programas, talvez por ser essa a melhor 

forma de, 'teoricamente". idealisticamente, atender a todos .Os 

programas são colocados "no ar" ••. a cada tim, a tarefa de 

captà-los. Afinal de contas, a Fundaçã'o EDUCAR foi ins ti tuí

da em 25.11. 85 para substituir o MOBRAL ,pelo Ministro Mar-

cos Maciel, um reconhecido polftico liberal brasileiro. 

A utilidade de estudos dessa natureza seria, pelo 

menos, evitar que se cometessem erros graves de política edu 

cacional, já cometidos há 20, 30 anos atrás. I! por falta de 

visão histórica que se tem a impressão de estar sempre reco-

meçando do zero, ou voltando aos mesmos pontos. Ora, essa 
.A 

e 

uma atitude que impede o verdadeiro progresso. Por falta de 

visão histórica, tende-se a repetir experiências e a reali

zar essa espécie de movimento pendular, que impede o país 

de evoluir. Só poderá haver verdadeiro progresso através da 

acumulação de conhecimentos e experiências, o que só aconte

·ce quando se constrói o presente sobre um conhecimento do 

passado. 
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ANEXO 1 228 

~INlSTtRIO OA E:JUCAC.lO e CUL. TURA 

Cronica da UNt::SCO 

Junho/1967 - Vol.XIII - N9 6 

o 8 de setembro de 19~7 
dia internacional da Alfabetização 

. Em sua llta. reunião, a Conferência Geral da UNESCO aprovou 
uma resolução que "a) proclama o dia 8 de setemL-ro Dia Int~rnacional 
da Alfabetização; b) convida os Estados membros a adotarem todos os 
anos, com êste motivo, medidas apropriadas no lÜG ~mbi to". 'Sm cum
primento desta resolução, o Diretor Geral formulou várias sugestões 
relativas a celebração deste Dia·, as quais interessam tanto"aos , . 

. paises onde o analfabetismo constitue um problema xmtixx essencial" , . 

como aqueles "que liberara.IU do analfabetismo". Em geral, esta ce-
lebração deveria . assinalar o passo numa 1ll:0g~aT!l fase mais at:Lvã.. 

"Por. exe.nplo, se poderia es(!olhor es ta data para anunciar: 
a) o lan~'a!!lento de 110VOS programas ou projetos de. alfabeti--zaçao; _ 

b) o aumento de cr~ditos presupostamente destinado::; ~ .ll.f:-_
betização; 

c)a adoção de 
execuçao de 

d) o inicio de 
de projetos 

A -
acC(rdos bilaterais ou internaci::mais para a 
deter~inados projetos; 
novas r ealizaçõe's ....,c ...... .............l .• , ... ~ ....... -Iv<-- " ,:--__ ~n . . 

dewsenvolvimento rural ou de organizaçõe5 
não gogernamontais; 

e) a criação de novos serviços de estudos e do i~vestiga

ções s~bre a alfabetização; 
f) a conce·;ão de ajuda fir.ncelra wc:d ou de material em 

1Iavorde um programa nacional ou de atiV'idades interna
cionais, etc." 

Evidenteme~te, oa ' m~ios para conseguir ~ s ~ S objetivos 
são muito diversas e cada pais poderá adotar ~bN1KR.xm~XNxxx~~àar.x~ 
%WnXX.'l::sl{.a:xx:tXa:«±~.riIX aqueles quo melhor se adaptarem as suas tradi

ções o os mais eficazes no seumso particular • 

'r. ' .r-- r , ... l •• 

'. ' .. 
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... 'NiSTI!,.,O OA I!CUCACI.? E CU\.. TUA .... 

OI. N9.!:!{-'O /67/50/08 
Em.a[.J- de agosto. de 1967 

Senhor M.inhtro: 

o E~celent(C8imo Senho!" Presidente da Re;lública acoll!en 
do expodção ce motivoR e,:pedida por Vo,,~~ E:~c:e1encia houve ror l:.em c; 
!i: ':u'. para o élr.O em curl':o. a. celebração dI) Dii\ r~acinnnl da j\'lfabt:ti~.),ç~o. ' 
em 8 da E'ctel-:1bro. con!orme sugeFtã,-, do iluotrc ?-.:inif;tro Abg;o.r Ron~ult. 

qU~I!do const'!lbeiro Ge eclucação. na. tJNESCO. repretlentava o Draeil. 

Z. .. Efet.!amos of(cio ~ircular. "OS E~taclo8. dirigido e08 ~c 
crotários de Ec1ucaçào. comunicol\nc:o o fato c 6oHcitanc:o Que envi:.lssern a t . ~ . .. 
prograrna,;iio qUe! leviil.rlam a c!eit-::l naquel;:. d::tta. Ree;poncleu no~sa menr:;1 
~eID u &eck'eLário oe .Eêucaç~o do r':;a.:t<\c!o c! .... GUlln<\b~ra. . 

3. - Igualmente ofielamo.: étOO diretores do Minictério ela Edu 
cação e Cultura coUcit:.mdo (!ue forneccf:'som 11 prC\gI·nrn::.ção p~ré\ l'!.q\l~la 
data. Apon". 00 Gcmhorcc: ciirct.,res co J)epart~mcnto N~cional co Ecucn 
ç~o e d~ Diretoria do !;;nr;ino 5u.p.erior cf'etui'!rnm comunicação a rer;peito. 

4. .. Eis que ee r.prodma • data. Tcr{;!.mo& que eíctu:!.r uma 
progremação e~Pf'.'!dal. «lo Minltttério ca Ecuc'lçao C!I Cultura. Lembra1"b.. 
porém, a Voel!3. Elrcelêoda o Que ocorreu no :mo trõi.nsacto. No eia 14 Clt' 
novembro fol rt'it~ uma paleet:-õl. aqui no a 'udftório 00 Minir:t:ério ela Educa 
çiio e lan,,;aco um livro i:ct nOSA:1. autoria intitllbl.() Al~FAln;TIZAç!,O; EXI 
G1::NCIA c1'vICA. ~m BruÍlin.. ~2ra. ont~e vi..jamo8 por determinação all?; 
rlor. na meflma data. o Padre M:ll'conll'reira W.O!'lteClUm:1, liervlcor rlê!t;; 
Mi~1c:tér1o celebrou Misoa ~o ~átlo interno do Edifício cicuta Eccretarb 

Excelcnt(solmo r~!\hor 
Deputado :i:.AR~O DUTRA 
MD. Minlatro cc Ea.tado da Educação e Cultura 
NESTA 

" .• • > 
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r.t.NiSTI!RIO OA I!OUCAC10 E CULTURA 

I 

do Estaco e foi feita uma palestra remelbante a ~e hav(;unoe programado 
para o EEtaco dl1 Guanabara, t .... mbém por nó. pronunciada. . 

5. - Não julgamos que, neate ano. dados tocoa 08 pronun 
c1amentoll já fdt')8 pelo t>:cc,lent{rcimo f,(!rulor Pr~8icente da RepúbUc:';: 
e por Vossa. E,,~~léncia 58 écvo c:1nr,ir a comem(')rn~ão da nAta a nto8 
apenas tle Ilunbúlisma \Una ves c;ue a .. ção ice!ltiIic:ada num projeto conc:rc 
to já pode com0'Sar a f'GI' iniciada. Noete sentido proponho a. VOf:sa E:!cc 
lência quo (;ej7 .. pelo iv:iol!:;té:-\o da Ec1ucação c Cultura, tanto na Capitái 
Federal. quanc.:~ no J:;steuo ca Guaua'bÂIv, conóignarnontc cOIl'lcmorada a 
data atemiendo.ae no borár~o c uugo.tóe. que Ába.l..:xb U'3.':.~'=<tXomo.: 

a) - O Departa.mento Nadonal de Educação já p03$ui um 
pro joto global relacbnado com a' Educação cc H~CiI 
para Aciulto8 l\nalCabctoe. incerto, aliás em SUPLE 
MEN1'O doo Encontros Nacio:lais de Plancjalr.ent;
realizados em Bralluia e em pôrto-Alcg're. Pode 
ria. efetivamc~te. lançar o projeto ao conhecime'i 
to público. . ... _ ....... . 

b) .. Com recursos co Plano Nacional de Eciucó\çãQ ~ foi 
firma.do convenio com o Movimento c!e Educação de 
l~~f!e onele íiC<1rálO atendidaD 56 om!f:soras radiolô 
nica" pal'a o ater.<limento cio 75.000 adulto6 analf~ 
betos na área rural. 

c) .. A Cl'uz2.cla ABC tem. por outro lado. com rc·curt'ClII 
orIundos co Prot;ram Loan - L - SOl, para c:I<ecu 
ção c o e btá í~zcnt.!o na "área do Noràe Ete do Educa ' 
ção dia Ba&e pa.ra .Adulto.: Analfabetos • . 

d) - O Instituto Nndonal de Eatudos Pedagógicos. como 
é <.le eeu conhecimento.· por comunicação do Minis 
tro Abgê.1" Rennult, lançaI·á, na data. tUn". especial 
puõUcação, o que po~eria r;er com autógrafo do 
Autor, I"EllaUvamcnte à Cooierencia elo Teerâ. 

e) - Alnda o Deptlrt:nncnto Nadonal de Educação comun.! ,.. 
ca que poc8\li p.-ojet.."':)1J ço ciecretoD a serem a!Jein~ lI ' 
d~. pelo Pro81~ente (ia República sobre a "ec~ue~ \1 ·· 
ção rat:io(ônlca. ecucl\çuo pela tevê, cr..operação ~ 
da. c1assoo armadas •• cooperação dos f'indic;l.tos" • . I · 

f) .. A Diretoria. (~o Ensino Superior lJugert'l que, ampla 
mente, seja utilizac!a a comunicaça.o.pclo rádio õ 
televbão 6Óbre o proE,.'Tama alieI' 13.nçauo pelo . Co 
Verno. 

11) • Pessoalmente. fomoc procuradOR por IU~i>éI&GOl'e • 
da Prcf:idente cla l.egião Bril.cHeira (ie AE=sbtellcia. 
Sra. Yolanda Cl)f.ta e Silva para verificar a íorma 
de en:;3.jar a re!c:rida entidado em programa comunl 
com o Minld";rio. 

. ... --.- . _'" ... \ _. _. . 
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Neste C880, propomos a Vossa Excelência o acolhi 
mento da. ln1d.:ltivI!.8 aelma referida!', bem como recomende (lue o Dõ 

, . 
partamento NlI.donal de Ed'.!ca!;ão seja o ór~ão executor da pronrl1m~ 
ção para a data, ve& que já. vem promovendo estudos e sugerindo mec]i 
c1a. a. re..,elto, em caráter maia concreto. 

o horário que vimo. d. sugerir a Voasa Excelên 
ela. em cu'tor prellruin&r. seria: 

BrasOla .. 

> ' 1 I • , : lA- v • .. Lançamento onela! do projeto de Educação co Daso 
para Adulto. Analfabetos. pelo Departamento De 
parlamento Nacional do Educação, mediante palo"; 
tra a ser proferida pelo Coneellieb:º-, ~~,~.s;o Y-elly.": 

-ç~Ç"4/ 
, C t:J..,,~ -_.-.. - .... -. - .; .- . - -- ~ - _. _. --:- -:: ~_..:r: .$:!-=-- t.,;J 

./ 

i" 

\~ 

\, 

Z .... Comunicação peloa tirularoa do Movimento de Edu 
cação de Baso. e, tia Cruzada ABC sõbre a iUGtã 
l~ão dos trabalhos decorrentes do-é convênio~ cc 
lebradol'l. bem como entrega de parte cios roeur 
80S convencionados pelo Ministro do Estado. 

3 .... Anninatura, pelo Presidente da República, dos 
Decrotol t.ugcrldos pelo Dopartamento Nacional 
de Edueac;ão. 

<l. - Lançamento., com autógl·a!olJ. do livro de autoria 
do Profeuor Uini(ltro Abgar Renault sôore a Con 
lercnc1a QU Teeri:. 

Idêntico programa ,poderia f!or leito no El:tac1o dE\. 
Guanabara. apoWt.1! lendo-se Oll te"tU6 doa dccretu8 assinado" pelo Pl."C 
e1dente <la Rcpúl"lica. 

De outra parte pale6tra de Vossa Excelé'ncia em 
cadeia de televisão lc:lta pela Agência Nacional sêbro o Programa. de 
Educa.ção <le Adultos. 

Valho-me do enGeJo para aprosentar a. VOS". E"c\) 
lência as expr ••• ões da minha maior ~6tiDla e con'iàeração. 

.' 

'1 ' J ': ,t" 
~ " 

. 1 • ~ J) ' 

('1'.;. 

~\ " 
~ /i) 
~ . J) 

-t:cre~n Fra.."lco 
Secretário Geral 
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ANEXO 3 

MINIsfê.lll0 :' é:/)UC;;\t:ÃO S. CUL1'U 'r~ 
I 

t\s!:oGsoj.'1a de Ir.rpren5n o f\GL.'1ÇOCS P.1blic..'ls 
iiotic1ário !Jara o (1i~~ 7-'9-G7" 

lU!! WL..êk!.w..m.JlClQ.J~tXLUº~. 
OO~5TimiT!5 Dlt.B.lL~mL:r.cÀ cI.aA.~ .... _ ... ___ -.0 

011 tcx~o o ,a!~ I 1·c1~:t:1v\1J:GO :J1c L"l.tCl'lUC:lO:1Gl Co :)lf'Jbct:L3:9~o, 

o r;cnhOl' Pl"esicJe:1te (1n RCIlll:)liCn J !.lss:tnará ato~ 2:1 1:; l~ol·;:)!õ. !1C1 

Palácio do P1e!~'-tD~ cncr.\l:~ir~llCl'l~'O OC:i.1GQCClJ CID r.:Dn[~rc~:::::J íbciO~1.2lf 

POC~1!1(O Q'.n'07',)<]20 (10 P1nno (~G illi'cllx:ti:.".n!}:l':> (10 GOVCl'1'40. E:1 j:1cr~ 

("cc ............ O'· "''''''':;'0 ,·\ ...... ":.t.l .. "C"on ·-""'·'n·~o" r.o··'il··~'''''''':)o • .l. \ ... ti ..., "'). ~ _ 4..1 I,... oJ'..J ..... , ~ ,~, -.' .§.. • .) •• ~ .. , ......_ LI_ .J. • ..r;.... ~\,..; 

no 

O.:; c~tr1 boJ.Oc:1.:'10E't.:on tc 

. EDUCAU 
Divi:'ii:) l~e Dccu~!.::ntaçiIo 

Biblioteca 



ANEXO 4 

~ - .- -;. ":- ... , _:"'\I:" , I, .., ...... . 0- to .. ' . .... 

" 

' '' o<O _ ~ .. _ .... 
"" .t 

~" r , -'\ _ ... .. 
. J._ o -'_# 

-, '7 --

' . 
• • --:"t~ • •• -.-~~ .. 
j . ...... _ . _-Y 4. "",.t. 

. - -.-

.. ..... .....,\w 

t ~'. : ')i ~ C.-\ 
i.~::;::xn;;o 

'N·.õ 0021S 

o prc o:l.t1.<m tl3 d~ Ealtâr,l:tca re:"t;on:Luot' 

b3 lS ~ 30 d~ :hojs, no ?C\l~cio d,o !"j.~i1c.J... 

to~ todo t) f!~"U. !:!illiet&r1c:~ 09 Gabme ... 

toa Oivil e !'.rl:t1·~.-!r ó :1 Inprc;nsa, p~ra 

1 <Inçar f €tl cerimoni:l l)oa qUlll c.1.i3t."'..~.rÚi·,1.t) 

• " I 
aosi;.loa diVOZ'DOG S'~03 o OU'T.tU expC3:t. C2 

Di;:, (ri::)J.?, 
t;:.~:", ._~:;:; Ct~ 

O/ Cr.::1~X~l".r..::t Ihci-onal ele }'lfabsti20~ç:aü~ eo:t~1.~ 

oi d8nte cem CI Din l·:·undial del AlT-c. t,~tiz;..: 

zQçfie,S' car:~or.1crcdo hoje!} M.a 8 de. soteB, 
! 
I 

-_._- - "" . - - -.. - .... -
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~ -i .\ ,'" - ,.7' ... " .. ,) ~ .- -
lJi:.3cur;;;o prommciado ~31o 

. Silva, no di~~ a d.) Gctc:::bro de 1967, no r<úc!' :::~ .. o v.o I'l~.l!.::l t·~ .. --- I-

P.::i data de hOjo, consQgrado pela. UiGSCO, LltHll-

e.nta voto ullânir.1c dos OCllS Ectadoa~.me!.tJlro::: I como o d.i.a Uu:n.ài:ü . 

da Alfabotizaç30, ~ucro ~ua Ó nou GOvu~o co Qz~ocie G~ r~olra 

solenae profunda fJ.3 cOIicr.lOraçõ';?s ora, in1c:lac109 no rn,;,ndo intei .... 

j!:ote di.'l não ' foi in~ti tltido carãO fâcil ellOej o "" 

p!1t"8 fe~tiv:idacleo ~:m.!l0rfic1aio e p~ra a expresoão passaGeira de 

tropos e claneorea àerotórica, mas como fase de. um procecDO d~ 

z'odonro'f p1ci~nto c ef'1cazo O fito dêsse proccsso d o·tJ~nil" a a •. 

tançüo e dCll!)Or'Alr o consciêucia de todos 03 povoa o d0 toõ.os ... 

dca p~IÍS'}B dss13nvolVido3 - para tl in:eus3 t:iancl::a t.:'bscllr2~ ela úl'ca 

ccbo~'{;a :9810. igllornncia c rcpr.es~!1taQa p01' 700 r:1ilhõcs de scll.ll-

tcs o 100 milhõca de cl·irulÇUS e ndolcscontos incar·:l~e8 (lo util~L."" 

do 3~r esqu'3ciao q ...... o tal mln1(;ro crCGce cor:,Jiaorii~ .... olmm::;c t cnda b·-· 

nc fi po!' :fôrça do Ell;u:;~cnto d01:~ogr.!.Ífico, c qli.Q. a êle acve ocr adJ.cJ.,g, 

nado a:lnda o contj.n,3cntn - nvalilldo Oln . C<::L'ca -de 200 nilllõ:G (lo .-

cI'ianÇl!\S - qu.e :!:al prc:p::l.rodas em eocolac de r;,i <;,v.~1~~c1~t1,c , l'GiiornO!l\ 

. ropidatlonto à comliç;So do anulfil'Z:J~to3., 

El1trot~r..to. a n~clar::lção Univ~rG:ü c1no Diroitos 

do flo'::ctl, aprovada.H 10 de dezeJllbro de 19';'S -pela onu!, con:!:l 

crou o cUroJto à C(lUCE.i,çã,o. en.ja forr:a eotJc:lcial c iI;;0CL:latu d (\. 
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vel superior cevo !j'lr Qb~rto a todc.J G:t f,õ do i~.1alc!ado e em 

f\..u.çi!o do BGUS r.!c}ritoa; o rraceittloa o direito <le todoa a ' livro 

prll'tic1paçao n:l ~,ldo ctüturill da cc::n.nid3do, hen cOtlono progre~ 

DO científico e r.oo bencficios QU3 dê la rCDult3re" 

II própr.io aa cond1ç~}'o h1.ül!~mE! a distôncia entro o 

id(!al e a roalidado., AOGitn, não deve criar ~np!.1nto o desânimo o 

fÔflflO .iJ:ODOO qtla o hom~rl torá de obliterar e transpor a fim de 

al(lQ1lçnr o gonoroco iac~i sc.nl'-..3do pela Declareçuo Uni verzal' d3s 

dil'ei tos do . H01l!em - E i [,'U3lr.en te próprio c!a condição bu."'i!&ll3. 1,,_ 

tal~ • . oofrer, o1:)Sti1~"1r~sc. opor o coração aos eT.l~~9oa, às difi

cu:.aad~ 8.0 d03cazninho elo:) esforçoo, aos l'etrocesaos, a fadiga ..: 

ao d~Dânino e Ü de~coragam, pnra reuovnr, a cada sol que mia : 

o nos.mo c.'i.i)4~0c1o, o ·lncemo dOf3tc~or, o rn~amo calor de luta, a mef-Y.:3 

lua no ollt.nr"} a rncrnr.a espel.'anç!l 110 ideal. oCJ!2"to na distância" 

Ha conjuntura brasileira, êste Dj.El lfundial da Al 

fa;)ot1zação top1 sinaular signif1cado o :De uma parte, CO~O · Es4;;a!So~ 

l:ellb.:oo da Ur; .l.~ SCO, fazemos jU3Q. ::l't,c:ilios consiii.ol'áveis, qU{lr GQ 

" . ea::-á·tor 1;dcnico, quer de cú~ter fimmceiro, · 0 deve scr proc/é,a 

ma.!o qua os tC!:lOS recebido contlniJ.3l;~~n·~a pera vórios objotj:vos 

da noosa cocolha, especialmente Q prolJ:lrnção do JlrOfeSSÔ1~(.HJo) ;J'~u. 

tr()inamonto em serviço e nperfo1çoaoento, o instalação a finan -

ciamsnto de um centro. tccnoló.3ico. m:i.soõca tô"cnicas para estud.os 

eô":>rc o ensino cm vvrios ramos o b'l'8US, ccpecinlistas e~~ c(luca 

·Qã.), paoCl,uisaãoros, otc~ 

·Da outra pa:rte~ êste _<1i~ abre ao Govêrno ensej(, 

a 'lua 00 dirija, woia 'I.un~ VC::J, à Opilliõo público nn~ional. n p, ... 

i'e:l to de mol.lÍli~l-J.a ~ não apena0 O(;~'lO \\!ll moio de ação, ln<le tm·,:" .. 

bé;1l COla0 U~ procO::l!JO do Gotnr.o nç:'~o r.1e 71vo c'ontoúcl0 cSPlri -

tUll o elo cO~\.'"l1icor-lhA ÍI:\.].i-3to. portindcia, p!l4cj.ênoia e <lu.rnç:io,,· 

'. 
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conto ob~cura ou (i.~.:lCCllh&cida - de quo é iL-:r;os,;::{vcl isolar ela eC;~ 

c3çlio o fato oconô'.l~.cQ, ~illdn que oe nuo q;':·Jir!'. :.1c1:wit1r a ic'i.r$ia da 

o ~?lalt::lbotj. ::;:!o é \.ura dao :forças criadoras no sub.=

donenvolvirr.ento, ~ talvez dns n~ai3 vigorosc:J e Uil:1ÍO csp3zes do :prod:u.

zir etci too iIr.2clia to" a ll'lGdiato3,dirQton· e inuirctos,· o dotados de i

menso poder ct!Iríllla ti vo) 

Pela ~züo contxRria, a alfabetização não pode dei~ 

xnr de ser um dos elC~0ntoD esccnciais,t3173Z o ~3io Vigoroso -- do te 
~ ..... 

00 r:odo ElClnp!'o inf:,1.ülcti"mível -- do cOr.lplicndo pro~esso do des~mvolvi 

A alfobotiznç50 ftmoioral visa ilil!)dif.ltament.1 o éon,~, ._--- -_ .. - ---._. ---'-

blllho c 00 oiclio.I1.'-\ de fOlT.1;3ção :profis3iOll~lo T~r.t do snr c~)l;n:laSl'fJdc. CCli10 

\. . moral, inteloctual,civico,sociel ~ . CCO~'l.;:;-.:.lCOo 

Ascim onc3rnc1a o ent.enii:i. !;la a alfsb0ti~.o.çiio,n !Jr(i:,!'i~. 

questi-!o do ~eu fi11QUcim.:!C.:nto 

pl~iJT.ário é o ensino rle to.lofJ 

t!lnto raio ~ifiol.l1to~3 qu.anto c er.s:E.'l.o.·. 
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~ bC::l CCl'to quo tO:-.109 oinda muito que p-33qu1Ga~ 

n~ ól~et\ do clli1in.Q e1n!.lCnt3r pura nlaun9élr TOl'lq1men~o 

que jtt9t~1rique o. ol:1ot~Jllc10 do r~ui tas CGcol~iG o 

:ilio Ó Donos ccr.·t~ que jiÍ pO~3u1r."..oa 

didático 

qU!lntidada auf'iciontê p:;'1'3 deofscc~ açÔOil sioultânaacI fim.a3 e 

eO~l'entCt;p Clt\a ~tiztj:'.."l r,!>cu de é'~ta ef:J.ctlc!a Cíll pl~ do eD.vc~ ... 

g8d~a n!;.cio!l.C&lQ 

, ·};;"ccut·;uo etl cr.c<.~~a C;lobJl - o~.a o passo q'l1'3 t~c:> 

110.0 roa t>3~to Q.v.a a tul plE!aOl 90 6SGCCj.Cr.l {;~J (~ 
• 

t'OG, rcC'..u.·cc~ et::eic:I t:~ n:U.Ci!l O~ r..~O:;.O:1~ l-OCUí'DO<l (1 )\od~l"OG d2 

todOl1 .. G:r·[!'"ldCD () !--~r~u ::'~:;;':f, indi\!J.1:m.:k.l o coloM."JG30 

eovornon Cid GOl'al - êO n~lci(l!lnl~ co:') ootc.dwú'J c et09 100n5,o - pa .. 

111 
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o rosso inicio! de(J~n cult1.u'a conaiotl7 nu alrab~t1Z:lçãa da todas ' 

03 cric.nç::lO c-r.~ i~1.<.lc:io ~ocol'~ r e, si::rJlJ.tâll~~r.9ntQII doa a~olco"entes 

e Bdu11;os C".l.j:> v:l.rhtal vnlor a llllÇaO n~o po~o perd~.I' o <leve c pro:

todo;, os me10s r incorpc1rar ao GGU contexto Bocial G ao nau esfôr .... 

ço econi'mico o 

C?!..1'.1~~~ , C3 ~~!~~?3 deS35l L'13eni tUclG . na, vale ai 

qu~r Q }X!l'ill de 001' tent.aüa sen Q viva mo'biliza9ií~d~_~~.:tniã'" pt{ _ 

.~?:~~a, flcn prof\n~<1a r..otiWlÇ~o ~o alc~nce do povo, d2' cada on.'lJ.:ftl .... 

bo~o :tnd~.v.ic!u::,.l:lr.:nte ccnoic1orouo af ao ' I:lczmv .IJasoo~. doe autoritle

dno da oàucnç:ro o de cnda I::-etz-3 inCl1.I1bldo cJ.rJ 9bSCtU':l tarefa ., d~ 

A motj.vuçí!o,que pode: assum.r fcrl!19s muito -ro:rj,ll~ 

Gocial e polític9, deve obter C0:.10 reGultado ~'l ~óllda ccnsre~ ... 

Q.19 ontQ r.:::l1G~ZC1A cnccnt~c na ol?~nRc ptLl>liCél" n03 

[,o'V'clno3 de to{l.{I:'; oq BU~8{!03 c ele tco.OG os F ..... mlcipio;J o C~ ~6(;.:to 
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Pootcxj.O:!'E'Jnta f O Pl'osidenté. Costa e 

Silva COIl.~rOCOI! o l:i!li~t=o <la j~d1.lcaç~o ~Ql:a ttzn d~SpaC:10o no 
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ANEXO 5 
~ \..."6 DECRET(~_N. r~:~12 ~ DE 8 m·~ SETF.M~HO ,?E _!.~~ __ . 

Prove sôbre a uti}i7..açãO das ('rnissor;1s de tc}evi~ão nus progr.uJI...lS 
de uUabl'tiz;u;:l1l 

Art. 1.0 Tôd~s os emissoras de televisão, oficiais e particulares, deverio pr~ 
tar .seu concu~so :lO esfôrço nacional em prol da alfabetização funcional e da ed:J
cação continuada de adultos. 

. Art_ 2.· Deverá ser rigo:,osamente observado: em cada emissora, o temfC 
destinado a progrnmas educativos (Decreto-Lei n. 236 (-), de 28 ·de fevereiro (!: 
1967 ). 

Parágrafo único_ Será reservado, pelo menos, um têrço dêsse tempo psn 
programas especíiicos de alfabetização funcional. 

Art. 3." A l'\1ndnção Centro Brasileiro de Televisão Educativa promoverá I 
produção de aulas de. alfabetização pela televisão. 

Art. 4.· O r..1!nistério da Educação e Cultura cuidnrá, através do DepartameJ) 
to Naci6nal de Educação e da Fundação Centro Brasiitdro de Televisão Educatip. 
da .distribuição de aulas de alfabetização para serem transmitidas por tõda.> l.l 
crmssoras do País, bem como, por intermédio d:ls Secretarias de Educação t 
Cultura, da instalação progressiva de núcleos de recepção organizada. . . 

Art. ·S.· Fica constitufdo um drupo de Trabalho, integrado pelo Diretar-Gêr3l' 
do Departamento Nacional de Educação, pelo Representante do Conselho Nacio~ 
de Telecomunicações (CONTEL), pelo Presidente da Fundação Gentro Brasileiro 

de Televisão Educntlva e pl'IO Presidente do. · Associação Brasileira de Emissora;:; 
de Rádio e T('It!"'I~ào. pura promover. dentro úe tiO (sessenta) dias, a or~amzat;au 
dn Rede em Cllnç:io de horarios aáequados e proVldenciar o miclo oa programa 
ção aqui prevista. 

Art. ti.... Os Ministros da Educação e Cultura, e das Comunicações, baixarão 
ns Instruções necessárias à execução do presente Decreto quo entrará em vigor 
nesta data, re\'ogndas as dispOSições em contrário. 

A. Cost.a c Silva - Presidente da República . 

•• , v. r.EX. ~. Ftd., 1967, pic_ 5:13. 

x 
DECRETO N. 61.313 - DE 8 DE SETEMDRO DE 1967 

Provê sôbre a constituição da Réde Naciunal de Alfabetiza.ção l"uncional 
--_.. e Eaucãç-áO-c1c-~\dulfõsed~L~~li~~ro\id{nci~ ___ o • -

Art, 1.- A União utilizará parte dos horários de tódas as suas emissoras e 
programas R seu cargo, na educação dos adultos analfabetos, visando a melhorar 
suas éondic:ões de vida e a integrá-los nas conquistas da civilização e da cultura 
e nos direitos c devcrcs para com a Pátria. . 

Art. 2.' O Serviço de Radiodifusão Educativa, por suas emissoras de Bn\siUa, 
Rio de Janeiro e Leopoldina, a Rádio Nacional, a Rádio ~lauá, a Rádio Rural e as 
rádios universitárias incluirão. em suas programaçües, cursos de alfabetização . 
funcional e educação de adultos, na forma a ,ser prevista em Decreto. 

Art. 3: As emissoras de que trata o artigo anterior, e as de ordem privada 
que queiram trazer o seu concurso ao sistema, constituirão, nos horários privati
vos, a rede Nacional de Alfabetização Funcional e Educação Continuada de AdultCiS. 

Art. 4." Será instalado, no Ministério da Educação e Cultura, um Grupo de 
Trabalho, constituído do Se:::retário-Geral, do Diretor do Departamento Nacional 
de Educaçi\o, do Diretor do Serviço de Rádiodifusüo .Educativa, de Representan
tes da Agência Nacional. da Réic\io Nnciorwl, da lbdio ~fuuá, da R<idio Rural e 
das Universidades Federais dotadas de serviço de rádiodifusão, e de outros ele
mentos interessados ou especializados no assunto, para o fim de fix~r, no "" mzo 
de 60 dias, a contar dfste Decreto, as medidas J.H:cessárias à constituição da ..<!de 
a que se relere o artigo 3_". 

. Art_ 5.. O Ministério da Educação e Cultu·ra instituirá, no Departamento Na· 
c:onal de Educação e Cultura, o órgão encarregado de, nas linhas gerais dos estu
dos para o Plano de Al!nbetizacão F\mclOnal e Educaçào de Adultos_ proceder ao 
.preparo dos programas destinados àquela Hede, e do material complementar a 
ser distribuído, bem como CUIdar dos prqcessos de avaliação. 

Art. 6.' Por intermédio das instituições referidas neste Decreto e dos Go.CI'
nos estad~ais, municipais, territoriais e do Distrito r'cderal, cujo concurso sera 
solicitado, o Ministério da · EducaçãO e Cultura promo\'crá a constitulçüo de nú
cleos .de escuta, ou nidio-e$colas, no maior número possivel, aproveitando totlos 
os espr.Lços ociosos, e aceitarà a colaboração de monitCJres, um para cada núcleo. 

Art. 7 .. O Movim('nto.de Educação ele Base (MEB) objeto do Decreto núme
ro 60.464 (.); de 14 de março d':ste ano, emprestara cooperação ao órgão do MEC, 
referido no artigo 5.", sempre que solicitada. 

Art.' 8.' O Ministro da Educação c Cultura baixará as instruçõeli necessárias 
à execução do presente Decreto. 

Art. 9." :f:stc Dccreto entrará em ·vigor na data de 
, as disposições em contrário. 

,\. Costa c Silva - Presidente .dn República. 

C') V. LEX. Log. l'ed .. IjI67, p'g. 990. 

sua publicação, revogadas . .. 

'.' 
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;:JE(;R.ETO N. 1)1.314 - DE a DE SETEMB!?O DE 1967 

J"rovl; scilJre a l'(.\IIC;\~·ão ci,'ir:l nao; in~titlli\''-I('" ~irlllil'ais e a campanha 
-- !'.!!!J!!~J _~;,~ ~·xtir.r\·~c~_y~! -',I~lalfab(·.tjSIl19 - , . .. , -,--

Art. I: As orr,anizaçõcs sindicais, de todos os r,rulIs, quer de emprey,odos 
quer de empregadNes. intcn:;ificartlo, a partir desta data. suas ath'idades eclucl1.: 
til' as , especialmente no que se relaciona com a educnçi10 moral c cívico, a quoU. 
ficação de mão-de-obra e a eduCll,üo sanitária. ' ' 

Art. 2." Nas organizações em que, dentre os associados. haja aáultos anal1a. 
betos, deverão scr instalados cursos de nlfabeti7.ação funcional. 

Art. 3.· Nas organizaçües a que se refere o artigo 2 .... deveriio situar-se nú. 
cleos de escuta, integrados por :!5 pessoas. pura se bellC'ficiar dos cursos radioto. 
nicos de alfp.betização, instituídos ' pejo Decret.o ll, 61.313 ('), desta data. 

Art. 4." As autoridades da administrnção escolar. federais. estaduais, municl. 
pais e territoriais. bem como as demais autoridades interessadas em cooperar com 
o mo\'ime'nto de alfabetização funcional e educa,áo continuada de adultos, deverão 
prestar tOOa colaboracao aos cursos e núcleos previstos neste Decreto. 

Art. 5." O Departamento Nacional de Educação, por seu órgi'lo especílic'o, e as 
.Diretorias de Ensino. do Ministério da Educação e Cultura, prestarão a assistência 
que lhe fór solicitada. 

Art. 6.~ Os empregados sindicalizados e alfabetizados poderão usufruir dos 
beneficios do Programa Intensivo de Preparação da Mto-de-Obra Industrial, da 
Diretoria do Ensino Industrial. ' 

Art. 7." Os· Ministros da Educação e Cultura, e do Trabalho e Previdência So
cial designarão um Grupo de Trabalho para. no prazo de 60 (sessenta) dias, apre
sent,ar o plano- das atividades educativas com a prograllv~ção progreSSiva de cur
sos e núcleos. 

Art. 8.· Os Ministros da Educação e Cultura, e do Trabalho e Previdência So
cial baixarão ' as instruções necessárias à execução do presente Decreto. 

Art. 9.° :f;ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, -reyogndIi5 ' 
as disposições em contrário. , 

A. Costa e Sih'a - Presidente da República. 

(0' V. LEX. L.~. P.d .• 1967. pig . 1.797. 
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LEI N. 5.379 - Dl~ 15 Dl~ DEZE!.1rmO DE 19G7 
l'ro"l~ sôhre a alfai)cti:;.:~ç~u hmcinnal (' :1 /'ciuca,,:cio cC)ntitmad~ 

de nllokl:icet:tl$' (~ adu1,m: 

"r'. 1." Constituem ativltÚdes prioritá.rias pérmn.ne':lles,. no MinisLérit:> ch 
;\ • r I pl l' CI":lln ent P. a edueaç~:o F.d\lcação e Cu!t\lfa, r. alfab'3~jz:""iiu .unciOna c, ' .1 l"" . -, 

c(lll~inllada de ' adolesr:~ntes, c noultos. 

P"r,ígrufó ünko': E!:$::\s ativIdades em sCl~ [n,,'c inicial atln;.:iJ'úo 0'3 objetivos 
em dois yerioclo~ sllce·ssi'.'l~$ de 4 (Cjlw,trO) unos, o !ll 1rnt'lro lkqícmr!o a a([u~l':; ' 
cer.tes e lluultcs analr.l:~ctos a!é ~O (t.riri.ta) anos. e O sc:gundo, uos analfabdo!> l"i,) 
m:\is de ;~U (tr~nt.n) .. mos de id:tde. l\p')S ê~.se~ duis periutius, a er!llcnçüo cor.tinu:\:\3 
de aduitus pNsseguil'á 'de maneiro. consr::mte e sem discrimi:i:.tçüo etár.il<. 

Art. 2.° Nus programas. de alfabctiznçúo funcional .:! cC.UCl\:;l'.O contin'..1ad[>. de 
adolescC'ntes c .:c'.~11tos, cooper:uãb as autorkimlcs e' órgfios civis e mi:it'arcs de 
tôdas as áreas administrativas liO!> ténuus que forem f!xados em dccreto, bt~m 
como, em c3.r:'tter volunt:irio 0 ,<; estudantes ele nível unÍversi:ririO e sccund:írio 'lu.! 
possam. fazê·lo sem preJIIÍzo de sua própria formação. 

Art. 3: É aprovado o Piano de Alfabetizt1r;ão .FlloGÍüllal e ·Ecli w::rçi.\u Contim1'1cln 
de .\dolcseentes e Adultos, que esta acompanh:\, sujcilo a roforlw;.Iações anuais,' 
de acórdo COm os meios. dispoi1jyc!s e os resultados obtidos. 

Art. 4.~· Fica o· Poder Exeçutivo 'autorizado !lo in:;tit.uir . lima fundação, sob 
o. d.el.ominaçãu de Moyimen~o Brasil<::iro de Alfabetizt1(;iio - ' Ivf.OHHAI.. - de 
duração indp.tenr.inada, com sede e fôro na cidade do :Uo de Janeíro', l<::;tnc!o da 
Guanabara, ?Equanto !1ão fór possivol a lransferúIlcia da sede e i6:o para Brasília. 

Art. 5.~ O r.v:~O:SRAL será o órgno executor do Plano àe que truta·o artigo 3.". 

Art. 6.. O f..1:onRAL !;ozará de autonomia administrativa e .iim,nceira e adqui
rirá }:}:m;onalida(ie jurídica fi pal'tÍi---da inscri\{ão no R,~gisho cidl das Pessoó<s 
JUl'íç!icas, do seu ato constitutivu, com o. qual serão aprcsl'ntados seu estatuto e 
o decreto (to Poder Executivo que o aptovar. . . . 

Art. 7.0 O pntrimOnio da iundação :.>erá constituído: 
a) por í.lotf.ções orça.nentárias e subvenções df\ U!!:úo; 
IJ) por doa·::ocs e contrib1\lçõcs de entidades de ctirt'iito público e privo.cto, 

nacionais, internacionais ou mullinacionnis, c de particulares; 
c) de rendas eventuais. 
Art. 8," O titular do Depart.amento N!\cion:=tl de Educação ser:l o PrE'~icl'~nte 

da :<'undação. 
Art. 9." O r .,!ssor.l cio MODRAL, sen\,' pelo seu pr~sidente, solicitado · ao 

'\ Ser,.iço Público Fcdol'lü. • 

A I't. 10. O MOHUAL poderá celebro.r cOIl'.'ênics com qllr1Á,:qucr cntiebdes, 
públicas ou prini~ia<;, nacionais, internacionais c multi nacionais, para execução do 
Plano aprovado e seus ~cajustamentos. 

Art. 11. Os súrviços de rádio, televisiío c cinema educativos, no qUt: COIl(:erne 
k alfabetizaçf>,o funcional e ~ducr.ção contimmcii\ de ado!csccnt.:!s e ad1\ltos, cCll1sti-
tuirão um si~tema gemI integrado no Plano a CJue sc refere o artigo 3,". . 

ArL 12. Extinguindo,se, por qualqucr mot.ivo, o 1'1.'!OBB..'\L, scus bens serão 
incol'porndos aa património da Uniáo. . 

. Mt. 13. Esta Lei entra em vigor na data de.' sua puhlicnção. 
Art. 14. R~voijam·si: as disposições em contrário. 

A. Cost<\ e Silva --- Presidente d~, República. 

l'hmo dc' alfabetização funcional c , .. ducação cortinuada 
tlc allolcsccntcs e auult:>s 

O Ministério <la Edul:,1Çf~0 e CulLtlra sistemnlizará ~uns ativldatl.e5, quanto à 
alfabetização funciona! li euuc,'ç;lo continuada clt, ac1olt)sr:ent.I'!'; (: adultos, na r,:n1i· 
zaç~l:) dos sf'~,:uilltes objetivos P Wl forma adianl,~ (!stalJ"lecida, através da Funda
çúo Mm'illwllto Erasileiro de AlIal.wtiza,;ü(l (i\1013H.AL): 

1) Assistê'1ci4\ finaw:úira e técllica, para promover e 'c~tim\l!nr, em todo o 
Pa[s, a olJrigatoricelac\c (lo ellsino, na faixa ut,íria de 7 a 14 anos. 

2) Extcns:\o <Ia escolaridade até a 6.' série, inclusive. 
3) Assistêncin educ:l.tiva imediat.a aos a:;alf:lb~tos quP. se situem na fftb:a 

etária d:! 10 a 14 anus, induzindo·os ti malricui.l em e:,col:ls prirr.úrias e proporc:o· 
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:1:11;(10 recursos para que tlS escolas promovam essa inteernção por meio de· CIHS~.('S 
• c:'!Jcr-ir.i!;, em }lor;'lrin" rtdequados. 11.. nssistência financeira ('orl<;is!ir;i ('Iil ! ci:t,:;lO 

f\c:itJa (:d:.tCéllJ(lo Ill:ttricahrlo (! fn 'qUcute, na ('onlribuiç;tO (h m c!udc cio custo 
lnevisto p:lra a (·(lUCHC;ÜO direta dos Hl1:J.lfabetos :tclult os . 

. 4 l l'romoç:to dn educaçào' dos unalfabetos d~ qualquer iÜ'Hie ou. eonr:1ir;1w, 
alc::nlt;<Í\'lJi> pelll.'; reclusos audioviswüs, em prOp;rhll1::lS .que <!!-:!;çgu;'Unl :tfl'ri ;~,o 
v.ílida elos result nuos. i;. ussistênda flm~r.('cira cOlIsistjr<i, em rda<:i"lo a c:-.d..: l:!!a· 
b!~tj7.:!ndo matricul:,do c freqüente, na contrihuiçfio de I1l1i. H:rço do Cllsto prev.\st...l 
[13m a cducac,::IO ' direta dos analfabllto!; adultO!:. 

5) COCi!>()raçÜo nos mOvimcntos iwlados, de inici.a~,.ive privr.da, desde q;lCl 
<-o.mprovada sua. eficiência. . 

(3) Alfabetização funcional e edl!c~ção continuada para os f~j~al!nbetos de 1!i 
cu n~ais anos, por meio ele cursos especiais, 1Jüsicos e direlos, l!ot<t::ios de t.odor. 
cs recursos possíveis, inclusive audiovisuais, com R du;rr.c..~i\o pn,vis tn de !!u'!e 
r.'l(;se$. Spn'i _ ns"cguf&Ua assistencia técnica e financeira para a. adinini:;traçà') 
düss!?s cursas. . . . . 

7) Assistência alimentar e recrp-ação qualificadas, como fatôres de fixação' de 
adultos nos cursos, além de seus efeitos educativos. 

8) Fixaç-flo c:\1; sêguintes prioriuades em relação aos cursos diretos prevü,tos 
no item 6: • . 

a) prioridade n1mcro um: condiçóes sócio-eco:l6micas dos Municípios, c.nndo· 
se preferência aos que oferecerem melhores condj.ç·ô~s de aproveitamento dos 
efeitos obtidos pelos educandos e maiores possibilidades quanto ao desenvolvi· 
menta nacicnal; 

. b) pricridade número dois: faixas etárias que congregam idades vitaIs no 
sentido de pronta e frutuosa recepLividade individual e de maior capacidade !~e 
contrihuição' ao desenvolvimento do Pais. 

9) Int.eg·ráç?o·, 'em tôéiãs as i;~OI~~ÇÕ;S de alfabetização e educação, de noçõt::; 
de conhecimentos gerais, técnicas b~sicas, práticas educati-:as e profissi.onais, ~'T" 1 
.:tcndiím:nt.o aos problemas fundamentais da saúde, do tl'abaiho, do lar, da rc!1giflo, 
de civismo e da recreação. 

10) promoc;ão progl'essiva de cursos de ' continuação (diretos, radiomnico:; 
ou por t~levi~i'io), objet.lvando estencicr a alfal.J~ti7.aç5.o funcionai, cntendenâo·so 
q:I{', para efeito ctn assistência financeira, só serão consideradcs os cur.sos l·adio- · 
tônico:; ou por televisão ministrados através de rádio"E''3eolas 011 tclcscol:ls enqua· 
dl'adas em sistemas 0rgr.nizados, e em proporção ao respectivo número de educan-
dos matriculados c freqüente.>. . . 

lU Tendo em vista as prioric'u::ks estabelp.cid3s no it.em .8, a açf.:o si.stcmritica 
começará pela faixa etária compreendida. entre· lO c 30 anos, em cada mU;1icípb . 
--: ealJital do Estado, Ter ritório e Distrito Fede:. ::: , e ;;m gn,ndcs J':mr,iCípi'JS 
industrir.is c a~~11eolas, ubservados os respectivo:; pJ:m·os,pilotos. 

12) instnlllçüo de celltro~ de eclucação soela! c ci\'ka, para sociabilidade du 
tl.do!esccnte:> e adÍlltos e fixaçf.o ele hübitos e técnkas nclq\lÍl'i<.los, mediante n 
titilizaçii.o des meios de comunicaçítO coletivos' - livro, 'música, rüdio, cin~II1ê., 
tele'visão, teatro e pUbHc:açLes perh.kli ::as. 

13) Desccntraliznç:;.o da ação sis temática, com a cxecüção 'pelos Estados, 
Territórios e Distrito FedereI, Municípios e' cntic1ac1.es p.articl\lares, medh.mle 
convl:lllo; . 

14) Dp.ntro de 60 dias a c:ontnr ctn c!ala em quc- ~ciCj1.liril' pcrsonalidr,de j!..l!'idica, 
n l \ mdaçào aprC!S!ml'ul'á 110 :\1in:s! 01 il' da lE,lUC::Ç;1O c Cull UH. um esquema de 
prn7.<) para CXl~CUÇil. (l O;1S seguintes etapl5 operacio/w.:s: 

.lI) apl'cscnl !\';~ÜO elo projeto blisic:o; 
b', inslaiaçflO <105 l!ntPOs feclp.l ais de coo1'ckm!ç:io; 
c) Insti-,Iaçüo c.la ~;.equip(;s ferkrnis nos Esi.ndos, Distrilü Federal (l Territórios; 

. o) uprcsen\.nç:IO dos endernos ·Il·.i~.: icos para os curs0s; 
e) arJrr?s.::n ta,,~~o c20 m:>.tcrir,l :ímjj()visW1I; 
f) hn~'arn(!nto lio program:\. 

g) início do t"C'.inamcnt0 trime::tral do magistério I') colnboradores loc:'.is, 
para c:cecuçii:J dos Illanos·pEotos. 

15) A~ dotél:;ões crç:m!ent:i.rins terão como basp. de c~ílculo as serruintcs 
prcvisõc;; de c\t'spesas anua i:;, cuja pw};oi'cionalic\udc por espécie de aplicação fie •• 
desde 10":0 fixaJa: . 

a) cu::;to b :.\:;ico de NCr$ l,Oli,OO Pl;\rt\ uma populaç[\O de 1.500:000 adolescentes 
e ndlllt''>$ eiün; 1:' ~, 30 anos (it1;i ~l (i do plano) NCr:$ 150.COO.ilOO.'!O; 

bl custo bá:;ic:ü dI! !iO,OO pn ra 'icl:vrporaç[:o il.Esco!~ comum, de eso.ooo :malfa
beto:, ent:'c 10 '1 1-1 anrJS (item 3 liO plailo) NCrS 42.500.000,00; ' 

c) Cll~to b.\sieo de N'CrS :\:~,OO para 5'00.000 aluno:; de rürlio-t~5G6Ias, teles'colas, 
c outres si:.tcn!(',::;, .. 1m qu,-!c[1JC'r idade (item 4 do plano) .:--lCr$ 16 .500.000,00; 

d) 1 % :;libre o total dli.s cifr .. s anteriores, para administração Iedcral, NCr$ 
:l.090.COO,OO; . 

e) l~ '~ ::t',bre I) rr.esmo tot:1I, para m:ücl'Íal áudio·visual, Ü1C!U:;!VC impressHo 
de livros NGrS :~.C!}O.O(;O,OO. 

To.tal NCr$ 213.130.0CO,OO. 
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