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A história faz-se, sem dúvida, com documentos escritos. Quando 

existem. Mas pode e deve fazer-se sem documentos escritos, se não 

existirem. Faz-se com tudo o que a engenhosidade do historiador permite 

utilizar para fabricar o seu mel, quando faltam as flores habituais: faz-se 

com palavras, sinais, paisagens e telhas; com formas de campo e com 

ervas daninhas; com eclipses da Lua e arreios; com peritagens de 

pedras, feitas por geólogos, e análises de espada de metal, feitas por 

químicos. Em suma, com tudo o que, sendo próprio do homem, dele 

depende, serve o homem, exprime o homem, torna significantes a sua 

presença, atividade, gostos e maneiras de ser.   

                                                     Lucien Febvre, (1949). 
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RESUMO 
 

 

A monografia a seguir apresentada tem por objetivo analisar um período da história da 
educação no município de Tefé através da atuação do Movimento de Educação de Base – 
MEB. O MEB foi criado pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1961, 
objetivando desenvolver um programa de educação de base por meio de escolas 
radiofônicas, nos estados do Norte, Nordeste e Centro Oeste do país. O Movimento de 
Educação de Base proporcionou o diferencial na história da educação brasileira e tornou-se o 
objeto desta pesquisa e análise. Para tanto concentrou-se esforços na experiência da Escola 
Radiofônica localizada no município de Tefé, Estado do Amazonas que foi arquitetada por 
Dom Joaquim de Lange através da implantação da Rádio Educação Rural de Tefé.  Por meio 
das aulas radiofônicas pretendeu-se oferecer aportes de uma educação de base através do 
rádio. Este estudo justifica-se pela necessidade de estudar a origem do MEB/Tefé, o 
processo de criação, objetivos, sua estrutura e funcionamento no período de 1955 à 1966. 
Tendo em vista conhecer a gênese do Movimento de Educação de Base Sistema Tefé, esta 
monografia assinala um substancial trabalho de pesquisa no acervo da Prelazia de Tefé e no 
Seminário São José, visto que julgou-se de bom livre alvitre inserir as fontes documentais 
escritas e também orais, das quais constam relatórios de atividades, de supervisão, de 
planejamento e correspondências, além de entrevistas com os pioneiros do MEB/Tefé (ex-
coordenadores, ex-professores e ex-alunos). Conforta-se verificar que, nesta tarefa de atingir 
a consistência da gênese do Movimento de Educação de Base, passe a influir, posteriores 
estudos sobre a história da educação no município de Tefé.   
 
  
 
 
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos, Aulas radiofônicas, Movimento de 
Educação de Base.  
 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The below monograph is to analyze a period in the history of education in the municipality 
of Tefé through the actions of the Movement of Education Base – MEB. The MEB was 
established by CNBB – Conference National of Brazilian Bishops in 1961, to develop an 
education program in basic schools by radio in the states of North, Northeast and Center 
west of the country. The Movemente of Education provided the basis differential in the 



 
 

history of Brazilian education an became the object of my research and analysis. For both the 
experience of detain Rádio School located in Tefé, State of Amazonas has been put by Dom 
Joaquim de Lange through the deployment of radio Education for Rural Tefé. Through radio 
lessons intended to provide an input of the basic education through radio. This study is 
justified by the need to study the origin of the MEB/Tefé, its structure and functioning in the 
period from 1955 to 1966. In order to know the genesis of Movement of Education Base in 
the municipality of Tefé, this monograph marks a substancial research work in the collection 
of the Prelature of Tefé and the San Jose Seminary, as I thought good free suggestion insert 
documents and sources also oral, which are reports of activities, supervision, planning and 
correspondence, an interviews with the pioneers of  MEB/Tefé. Found that comforts me in 
this task to achieve the consistency of the genesis of Movement of Education Base, is to 
influence, subsequent studies on the history of education in the municipality of Tefé.  
 
 
 
 
 
Keywords: youth and adults education, radio lessons, and Movement of Education Base. 
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INTRODUÇÃO 

  

Poderia começar esta monografia apresentando uma longa série de definições sobre 

educação ou alfabetização de adultos. Seria exigir, no entanto, esforço mnemônico 

desmedido, com pouco ou nenhum resultado. Deve-se, ao contrário, procurar atingir o objeto 

de análise através de demorado e progressivo exame das exigências que suscitaram a escolha 

deste estudo. Só essa compreensão histórica é que poderá ser fecunda; razão pela qual se 

estabelece, por ora, apenas uma noção preliminar da história do Movimento de Educação de 

Base – MEB. 

Há muito se discute sobre a história da educação brasileira, contudo o que mais tem 

sido motivos de discussões freqüente é a educação de jovens e adultos. Tais discussões 

apontam, principalmente, para a idéia de que a educação é um processo permanente, que se 

desenvolve ao longo de toda a vida, se constituindo nas diversas práticas sociais. Um saber 

historicamente acumulado, como patrimônio universal da humanidade constituindo-se como 

elemento decisivo no processo de democratização da própria sociedade. 

A presente pesquisa investiga e analisa a experiência da escola radiofônica localizada 

no município de Tefé1

Já naquele período juvenis firmara o encanto pela atuação do Movimento de Educação 

de Base, e ao volver à Universidade no Curso de Pós-Graduação em Educação de Jovens e 

Adultos, em 2008, firmara o propósito de analisar a origem, estrutura e funcionamento do 

MEB – Tefé, bem como realizar um estudo que possibilite conhecer e compreender a prática 

educativa desenvolvida neste Sistema. Por vezes, o propósito possa parecer ousado. Isso 

posto, revela a ousadia não apenas de desvelar o objeto de estudo, mas influir uma nova 

acepção de conceitos e problemáticas para posteriores estudos. Jamais compreendi a produção 

acadêmica como pura abstração dissociada da prática social. Nesta deve ela projetar raízes, 

para poder altear-se firme e receber produções que enfatizem novas perspectivas à 

, Estado do Amazonas através do Movimento de Educação de Base – 

MEB. Resume-se desse estudo o objetivo de entender o processo histórico da implantação e 

criação da Rádio Educação Rural de Tefé, a origem, estrutura e funcionamento das escolas 

radiofônicas do MEB Sistema Tefé. Um Movimento sob cujas construções, quando ainda 

pequena, comecei a vivenciar as atividades educativas desenvolvidas nas comunidades do 

município de Tefé.  

                                                
1 Localizada a aproximadamente 600 km de Manaus, capital do estado do Amazonas, a cidade situa-se na 
margem direita do lago Tefé, nas proximidades de sua foz junto ao rio Solimões. 



 
 

compreensão de nossa história e da nossa educação. Acredita-se que o estudo aqui proposto 

constituirá a contribuição para suprir lacunas investigativas sobre o Movimento de Educação 

de Base do Sistema Tefé.   

Portanto justifica-se a elaboração desta monografia como forma de que ela pode se 

constituir em um dos instrumentos válidos para valorizar o patrimônio histórico cultural do 

MEB/Tefé, contribuindo para trazer à tona perspectivas de estudos de um Movimento que 

representou o diferencial na história educacional de Tefé.  

Esta monografia, embora apresente uma linguagem, evitando, na medida do possível, 

a utilização de termos excessivamente técnicos, embasa-se nas principais obras dos autores 

clássicos da educação de jovens e adultos, como Emanuel de Kadt, Osmar Fávero, Sérgio 

Haddad, Maria Clara Di Pierro, Vanilda Pereira Paiva, Luiz Eduardo W. Wanderley, Celso de 

Rui Beisiegel, dentre outros.  

Os processos metodológicos foram elencados de acordo com os objetivos de cada uma 

das etapas da pesquisa, constituindo-se momentos ou etapas diferentes que exigiram, por parte 

da pesquisadora, um esforço de articulação, disciplina e organização das ações coletivas.  

Essa pesquisa foi desenvolvida a partir do método do paradigma indiciário, baseado 

no livro “Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e História” do historiador italiano Carlo 

Ginzburg, que retrata a descoberta feita por um perito italiano chamado Giovanni Morelli, que 

adotou um pseudônimo russo (Ivan Lermolieff), e desenvolveu um método original para 

verificar se um quadro atribuído a um pintor era falso ou autêntico. Ginzburg fala de um 

paradigma que se concentra na percepção de signos que em geral possuem “a 

involuntariedade dos sintomas”. De acordo com o autor, “a realidade é opaca, existem zonas 

privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la”2. Sob essa perspectiva, o 

pesquisador persegue pistas, detalhes, sinais que representam uma verdade sobre o objeto 

pesquisado, ele acredita que a verdade pode ser desvelada. Isso constitui o ponto de partida do 

pesquisador. Ademais, o que caracteriza “esse saber é a capacidade, a partir de dados 

aparentemente negligenciáveis, de remontar a realidade complexa não experimental 

diretamente.”3

O material escrito foi coletado basicamente no acervo da Prelazia de Tefé, que se 

encontra no prédio da Rádio Educação Rural de Tefé (sala da CPT), no Centro Irmão Falco e 

no Seminário São José. A escolha do acervo da Prelazia de Tefé como dado mais prestigiado 

  

                                                
2 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Cia das Letras, 1989. pág. 177. 
3 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Cia das Letras, 1989. pág. 152. 
 



 
 

deve-se ao fato de que o acervo possui informações nos arquivos documentais sobre o 

processo de montagem, instalação e funcionamento do sistema radio-educativo de Tefé. A 

documentação de inestimável valor histórico que se encontra sob a tutela da Prelazia de Tefé 

compõe um patrimônio cultural do município ameaçado pela deterioração. A fragilidade dos 

suportes, as agressões climáticas e às do próprio homem, e o uso dos processos de 

reprodução, modernos, acelerou a deterioração desses documentos. Esses fatores trouxeram à 

tona uma preocupação permanente com a preservação e conservação dessas fontes históricas 

fragilizadas pelo tempo, pois correm o risco de não alcançar as futuras gerações.  

Do exposto já decorre que todo legado histórico que se traduz como bem cultural, 

testemunho ou prova de contínuo desenvolvimento cultural da humanidade, é de 

responsabilidade de todos e isto implica na disponibilidade ao uso, sob critérios determinados 

que garantam sua transmissão às gerações futuras. Desta forma, a Universidade do Estado do 

Amazonas-UEA enquanto produtora de conhecimento e apoiada no tripé ensino, pesquisa e 

extensão têm a missão de instrumentalizar os alunos e futuros profissionais para o 

enfrentamento dos problemas inerentes à realidade local apontando alternativas para resolvê-

los.   

Nesta perspectiva a UEA através do Centro de Estudos Superiores de Tefé/CEST 

preocupada com as precárias condições de acondicionamento aliadas à absoluta falta de 

organização das fontes documentais dispostas em locais inadequados constituíram a 

elaboração de projetos de pesquisas no acervo da Prelazia de Tefé. A partir destes projetos, os 

alunos bolsistas do PAIC/FAPEAM iniciaram suas pesquisas no acervo. Inclusive, alguns 

projetos contemplaram a higienização e catalogação do acervo documental para que se 

implante um Centro de Documentação e Memória no município de Tefé.   

O acervo referente à análise em estudo é composto por documentos que estão 

classificados em: apostilas, boletins MEB/Nacional; documentos do Conselho Diretor 

Nacional e de relações hierarquia e laicato; textos referentes à cultura popular e ao MEB; 

documentos de estudos; documentos jurídicos; relatórios e textos dos encontros nacionais de 

coordenadores; programação didática e textos técnicos relativos às escolas radiofônicas; 

folhetos de cantos; MEB em cinco anos; planejamento e avaliação; relatórios anuais do 

MEB/Nacional e dos Sistemas Estaduais; sindicalização rural; supervisão; treinamentos de 

equipes locais; treinamentos e encontros de monitores e líderes, assim como teses, 

dissertações e artigos sobre o Movimento no período.  



 
 

Como escreveu Jacques Le Goff (1996): o documento não é inócuo. É antes de mais 

nada o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 

sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a 

viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. 

O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a 

etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu 

significado aparente. O substancial trabalho de pesquisa e análise revelou que os documentos 

não falam por si mesmos. Eles só falam quando são interrogados. Interrogar os documentos 

significa decompô-los, avaliar a sua credibilidade e competência, identificar possíveis 

intenções e compará-los a outros documentos. 

Utiliza-se a técnica de entrevistas com os pioneiros do movimento (ex-coordenadores, 

ex-professores e ex-alunos), seguindo um roteiro semi-estruturado, com perguntas abertas, 

proporcionando plena liberdade nas suas opiniões e argumentações. As anotações das 

entrevistas foram muitas vezes transcritas no decorrer das mesmas e outras foram gravadas 

com um auxílio de uma câmera de vídeo.  

Os centros de pesquisas, bibliotecas e universidade disponibilizam grande parte de sua 

produção intelectual em meios eletrônicos, trazendo para o ambiente doméstico uma nova 

fonte de conhecimento. Através da Internet, pude utilizar vários sites de busca que 

contribuíram para a realização deste trabalho de pesquisa. Objetivando uma leitura seqüencial 

dos fatos e o desenrolar da análise sobre o objeto de pesquisa optou-se por uma estrutura 

organizacional da seguinte maneira:   

No primeiro capítulo, apresenta-se um breve retrospecto histórico da alfabetização de 

adultos desde a chegada dos portugueses às terras brasileiras perpassando pela criação do 

MEB em 1961 e encerrando com o Golpe de 1964, que inicia um período em que o comando 

das forças armadas (exército, marinha e aeronáutica) controlou as principais instâncias do 

poder político do Brasil. Os militares no poder tomaram medidas autoritárias que, de um lado, 

limitaram as várias formas de liberdade dos brasileiros e, de outro, reprimiram as 

manifestações e as lutas a favor da democracia. 

Ainda na sequência elabora-se um quadro-síntese dos aspectos históricos que 

constituíram as origens do movimento, seu objetivo, estrutura e a dinâmica interna. Não se 

trata de uma apreensão do todo, mas de proporcionar o entendimento do processo histórico da 

educação brasileira e sua correlação com o MEB. Finalizando este capítulo, deseja-se ainda 

ponderar de forma sucinta o histórico do Sistema de Radiodifusão Educativa Brasileira, 



 
 

enfatizando o papel do rádio no campo da educação e da cultura brasileira, desde o seu 

surgimento em 1923, até a implantação das escolas radiofônicas do Movimento de Educação 

de Base. 

Examina-se no segundo capítulo intitulado “A Gênese do MEB em Tefé-Am”, a 

origem do movimento, os primeiros passos de idealização e concepção do projeto das aulas 

radiofônicas, elucidando a participação de Dom Joaquim de Lange na fundação da Rádio 

Educação Rural de Tefé e na criação do Movimento de Educação de Base no município de 

Tefé. Inicia-se o capítulo apresentando, ainda que brevemente, a história das missões católicas 

no interior do estado do Amazonas. Logo após, realiza-se um breve comentário no que tange 

aos 45 anos de existência da Rádio e sua imprescindível contribuição para a educação dos 

tefeenses.  

No terceiro e último capítulo, apresenta-se a história do MEB Sistema Tefé, 

destacando o processo de criação, objetivos, estrutura, funcionamento e práticas pedagógicas. 

Não é demais acrescentar que a história do movimento influi na história da educação de 

jovens e adultos no município, e é uma das mais importantes experiências educativas da 

Prelazia de Tefé através das escolas radiofônicas. Conclui-se com uma indispensável análise 

reflexiva sobre a atuação do MEB/Tefé e sua contribuição para a organização social e política 

da população tefeense. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I: 

 
A HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

A reflexão sobre a História, sobre a história em geral e sobre a história da 

alfabetização de jovens e adultos em particular, implica a compreensão de um desafio 

igualmente histórico do pensamento pedagógico e evolução das políticas públicas no Brasil. 

Mais que lançar uma visão panorâmica do tema ao longo da história desde a chegada dos 

portugueses às terras brasileiras, almeja-se compreender o período proposto no presente 

trabalho de pesquisa. 

O contexto histórico revela que a ação educativa junto a adultos nem sempre estiveram 

presentes no cenário brasileiro. Basicamente, as primeiras formas de educação em caráter 

“catequizador” surgem no Brasil - Colônia. Conforme, Fernando de Azevedo em seu livro A 

cultura brasileira a vinda dos padres jesuítas , em 1549, não só marca o início da história da 

educação no Brasil”, como inaugura uma fase e, certamente, a mais importante pelo vulto da 

obra realizada e, sobretudo pelas consequências que dela resultaram para nossa cultura e 

civilização. (AZEVEDO apud Favoreto, 2006, p. 74).  

Sob esta ótica, precisa-se compreender o sentido do empreendimento colonial jesuítico 

no seu aspecto educacional, enfocando a rápida difusão do ensino jesuítico no Brasil Colônia 

e o conteúdo cultural de que se faziam portadores os padres da Companhia de Jesus. 

Os jesuítas, liderados pelo empreendedor e organizador do ensino Manuel da Nóbrega 

fundaram um número significativo de escolas elementares e colégios, aos moldes dos que 

existiam na Europa. Durante dois séculos, eles catequizam os índios, educam os filhos dos 

colonos, formam os novos sacerdotes e a elite intelectual, controlam a fé e a moral dos 

habitantes. Entretanto, os fundamentos do seu sistema de ensino ultrapassam, nos seus efeitos, 

os fins que visavam os jesuítas e constituem elementos norteadores de uma unidade nacional, 

expressos numa religião, numa língua e em costumes comuns: 

 
 atraindo os meninos índios às suas casas ou indo-lhe ao encontro nas aldeias; 
associando, na mesma comunidade escolar, filhos de nativo e de reinós, - brancos, 
índios e mestiços, e procurando na educação dos filhos, conquistar e reeducar os 
pais, os jesuítas não estavam servindo apenas à obra de catequese, mas lançaram as 
bases da educação popular e, espalhando nas novas gerações a mesma fé, a mesma 
língua e os mesmos costumes, começavam a forjar, na unidade espiritual, a unidade 
de uma nova pátria (AZEVEDO apud Favoreto, 2006, p. 75) 



 
 

A análise histórica sobre a origem do sistema de ensino brasileiro apresentada por 

Fernando de Azevedo ajuda a entender a educação no período colonial e a perceber a 

emergência de um novo elemento – a Igreja Católica. É a Igreja que traz a educação formal 

para o Brasil. Na segunda metade do século XVI, os jesuítas implantam escolas de 

alfabetização como base de catequese dos indígenas, que transmite valores e costumes 

europeus. O poder da realeza portuguesa transforma a Igreja em importante instrumento para 

garantir a unidade política e uniformizadora da fé e da consciência. Isso significa uma 

afinidade entre atividade missionária inaciana e dominação política. Tinha como intenção a 

difusão do catolicismo através do abrandamento das resistências aborígenes e do combate aos 

cultos africanos, convertendo-os em cristãos submissos e obedientes. (Paiva, 1987). Assim, 

educar é colonizar. No entanto, sua atividade primordial é bruscamente interrompida pela 

Reforma Pombalina (junho de 1759). Com a expulsão dos jesuítas da colônia, e com a vinda 

da família real para o Brasil, somente em 1876 encontramos registros da difusão do ensino 

noturno para adultos no país, denominado então de educação ou instrução popular.  

O século XIX desconhece uma política de educação sistemática e planejada. A 

primeira Constituição brasileira, de 18244

                                                
4 A primeira Constituição do Brasil, vigorou até 1889. D. Pedro I outorgou, isto é, impôs ao Brasil sua primeira 
Constituição. Suas características são: autoritária, antidemocrática e antiliberal. No mês de junho de 1823, na 
Assembléia Constituinte, o deputado José J. Carneiro de Campos, ao comentar sobre o direito de sanção do 
Imperador, explana sobre um poder político do monarca: o poder moderador. Tratar-se-ia de um poder exclusivo 
do monarca, que lhe caberia para vigiar os demais poderes políticos. Ver ANNAES do Parlamento Brasileiro, 
Assembleia Constituinte de 1823, Rio de Janeiro: Hyppolito José Pinto & Cia., 1876, p.161-171, sessão de 26 de 
junho de 1823. (OLIVEIRA, 2005) 

, contempla um sistema nacional de educação que 

garante “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”, incluindo nesse aspecto os 

adultos. Esta Constituição poderia até parecer inovadora ao estabelecer instrução primária e 

gratuita a todos os cidadãos. Todavia, ao que se vê ela emerge mais como um meio de garantir 

direitos civis e políticos. De fato a escolarização de adultos estava longe de ser afirmada como 

direito social. As oportunidades de escolarização eram muito restritas, acessíveis quase que 

somente às elites proprietárias e aos homens livres das vilas e cidades, minoria da população. 

A educação só é para alguns. A elite educava os seus filhos em casa e isso era suficiente para 

encaminhá-los aos outros níveis. Os demais segmentos sociais dispõem de algumas escolas, 

onde recebiam uma instrução elementar: ler, escrever e contar. Assim, não surpreende que a 

taxa de analfabetismos no Brasil atinja a cifra de 67, 2% em 1890 e de 60, 1%, em 1920. 

Portanto, as três primeiras décadas da República não conseguiram reduzir as mazelas 

educacionais do período imperial.  



 
 

O golpe de 15 de novembro de 1889 derrubou a monarquia e deu início ao regime 

republicano. Isso provocou grandes mudanças no Brasil. Apesar da tranqüilidade aparente do 

golpe, sem conflitos armados ou derramamento de sangue, os primeiros anos do novo regime 

seriam marcados por intensas divergências políticas e vários conflitos sociais. A educação no 

período republicano se caracterizou pela “grande quantidade de reformas educacionais que, de 

alguma maneira, procuraram um principio de normatização e preocuparam-se com o estado 

precário do ensino básico” (Haddad e Di Pierro, 2000, p. 109). A alfabetização de adultos e a 

instrução elementar passaram a ser viabilizadas nos discursos de políticos e intelectuais, que 

preconizavam o analfabetismo como uma deficiência nacional. A educação passou a 

configurar-se como redentora da nação. O preconceito se exime notadamente contra o 

analfabeto, figura responsável pelo atraso do país.  

 
Analfabetismo é o cancro que aniquila o nosso organismo, com suas múltiplas 
metásteses, aqui a ociosidade, ali o vício, além o crime. Exilado dentro de si mesmo 
como em um mundo desabitado, quase repelido para fora da sua espécie pela sua 
inferioridade, o analfabeto é digno de pena e a nossa desídia indigna de perdão 
enquanto não lhe acudimos com o remédio do ensino obrigatório. (PAIVA, 1987)  
 
 

Apesar do discurso e propagação, a preocupação com a educação de adultos 

praticamente não se distinguia como fonte de um pensamento pedagógico ou de políticas 

educacionais.  

A passagem do século XIX para o século XX aponta um surto de nacionalismo e 

patriotismo, na questão de desenvolvimento nacional e ilustra o problema do analfabetismo. O 

desencadeamento da Primeira Guerra Mundial provocou, no Brasil, a eclosão de um surto de 

nacionalismo cujos efeitos se fizeram sentir no recrudescimento dos debates e das 

reivindicações educacionais. (PAIVA, 1987, p. 104)  

As intensas críticas aos poucos avanços políticos, sociais e econômicos no país serão 

canalizadas e fundamentariam o discurso de que somente com a educação seria possível 

desenvolver no país a igualdade social. Momento esse caracterizado como um verdadeiro 

“entusiasmo pela educação”. Jorge Nagle5

 

 analisa esse assunto na sua obra sobre a década de 

1920 que foi publicada sob o título de Educação e Sociedade na Primeira República.  

                                                
5 O termo “entusiamo pela educação” foi utilizado pelo próprio Nagle, que, entretanto, tomou emprestado a Karl 
Mannheim ( Ensayos de La Sociologia de La Cultura, Madrid, Ed. Aguillar, 1975, p. 259) a expressão “otimismo 
pedagógico”, dando-lhe um significado distinto daquele com que a empregara o autor alemão. (Paiva, 1987, 
p.26) 



 
 

A partir de 1915 surpreende-se uma ampla campanha e uma multiplicidade de 
realizações configurando um novo momento significativo: o do entusiasmo pela 
educação. São idéias, planos e soluções oferecidos. [...] Trata-se de um movimento 
de “republicanização da República” pela difusão do processo educacional – 
movimento tipicamente estadual, de matiz nacionalista e principalmente voltado 
para a escola primária, a escola popular. (NAGLE. p. 262) 

 

Nesse estudo faz referência a duas categorias uma que chama “o entusiasmo pela 

educação”, marca característica do início do século e também da década de 1920 que, no 

entanto, entra em refluxo no final dessa década, cedendo lugar àquilo que se chama de 

“otimismo pedagógico” que é uma característica do escolanovismo.6

 

 

Este caracteriza-se pela crença nas virtudes de novos modelos. Enquanto o 
entusiasmo pela educação se manifesta pela alteração de um ou outro aspecto do 
processo e, especialmente, pelo esforço em difundir a escola (modelo) existente, no 
otimismo pedagógico pretende-se a substituição de um modelo por outro. Por essa 
razão, o entusiasmo pela educação se realiza com os movimentos reformistas, 
enquanto o otimismo pedagógico realiza-se com os de remodelação. Não importa 
muito qualquer esforço para difundir a escola (entusiasmo), pois o que mais importa 
é difundir a escola que reproduz um novo modelo (otimismo). Assim sendo, a forma 
mais acabada de otimismo pedagógico só vai aparecer a partir de 1927, quando se 
processa a introdução sistemática das idéias da Escola Nova, simultaneamente com a 
sua aplicação nas escolas primárias e normais de vários Estados; nessa ocasião surge 
a disputa entre os modelos da “escola tradicional” e da “escola nova”. (NAGLE. 
1997. p. 264) 
 
                                                                            

Neste sentido a partir de 1920, prenuncia-se o movimento de educadores e da 

população em torno do problema educacional no Brasil. Foram iniciadas mobilizações em 

torno da educação como dever do Estado, sendo um período de intensos debates políticos, 

culturais, e da questão da identidade nacional e definição da nação. A difusão do ensino surge 

como “instrumento da estrutura de poder a fim de evitar os problemas de convulsão social e 

de dar solução aos grandes problemas agitados desordenadamente pelos socialistas” (Paiva, 

1987). Nesta perspectiva percebeu-se que o interesse pela Educação de adultos surgiu 

juntamente com o crescimento econômico e social do Brasil no final do século XIX.  

 
[...] ao direito de educação que já se afirmara nas leis do Brasil, com garantias do 
ensino primário gratuito para todos os cidadãos, virá agora associar-se, da mesma 
forma como ocorrerá em outros países, a noção de um dever do futuro cidadão para 
a sociedade, um dever educacional de preparar-se para o exercício das 
responsabilidades da cidadania. (BEISIEGEL, 1974, p. 63) 

 

                                                
6 Informações adicionais sobre a educação neste período, consultar a obra História geral da Civilização 
Brasileira sob a direção de Bóris Fausto. III. O Brasil Republicano. 2. Sociedade e Instituições (1889-1930), 
especialmente o Livro Terceiro: Cultura, Igreja, Ideologia e Diplomacia. Cap. VII : A educação na primeira 
República de Jorge Nagle. 1997.  



 
 

 
A explosão demográfica mundial, o aumento das diferenças entre pobres e ricos, a 

importância da economia baseada na produção em grande escala, a crescente dependência da 

ciência e da tecnologia e a importância dos meios de comunicação de massa aos poucos 

associam a educação ao desenvolvimento de uma nação: quanto mais educado um povo for, 

maior será a riqueza do país.  

O dia 3 de novembro de 1930 marcou o fim da primeira República. Bóris Fausto em 

sua obra intitulada “A Revolução de 30: Historiografia e História” apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre a Primeira República e lança a inconsistência de um modelo corrente, 

baseado na dinâmica das oligarquias cafeeiras, nos representantes do sistema de latifúndio 

semifeudal e na emergente elite industrial.  

A revolução de 30 para Bóris Fausto (1997) teria sido o resultado de uma aliança 

temporária entre as facções burguesas não vinculadas ao café, as classes médias e o 

tenentismo. Vitoriosa a revolução, abre-se uma espécie de vazio de poder, por força do 

colapso político da burguesia do café e da incapacidade das demais frações de classe para 

assumi-lo, em caráter exclusivo. Representa o fim da hegemonia da burguesia cafeeira e o 

início de grandes mudanças na ação de um Estado: centralizador, intervencionista, básico para 

a industrialização, além de mudar as relações entre a classe do operariado e do poder estatal.  

A partir de 1930, aconteceram algumas mudanças significativas na sociedade 

brasileira. A autoridade do Estado foi ampliada, o governo passou a intervir fortemente na 

economia, a cafeicultura foi diminuindo sua importância enquanto a indústria continuava a 

crescer, a vida urbana foi se tornando mais destacada. Outro aspecto notório foi a 

preocupação do Estado em criar leis sociais e em buscar apoio do proletariado. Notadamente 

percebe-se uma temporalidade una, de sentido determinado, na qual a Revolução de 1930 

traça o caminho da maioridade política, marcado certamente pela política desenvolvimentista 

que considera o “Estado como maior agente histórico, em função da não-constituição definida 

de classes”. (FAUSTO, 1997) 

Percebe-se que a Revolução de 1930 foi um elemento decisivo para preocupação 

coletiva da educação como mecanismo de ascensão social. O governo Vargas, seguindo sua 

orientação centralizadora e buscando formar uma nova elite intelectual, tratou de organizar 

também a educação em nível nacional, tomando uma série de medidas ao longo de 15 anos. 

Vitorioso o movimento revolucionário de 30, a esperança de uma nova educação, para uma 

nova sociedade embriaga muitos espíritos. (NAGLE. 1997, p. 291) 



 
 

A primeira medida visando implementar um sistema de ensino foi a criação do 

Ministério da Educação e Saúde, em 1931, tendo como ministro o mineiro Francisco Campos. 

Constata-se que as ações governamentais viabilizariam uma estratégia política de catalização 

e aglutinação de tendências para organizar um sistema educacional que atendesse às 

necessidades das novas demandas geradas pela emergência do capitalismo no Brasil. Assim, a 

Publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), liderado por Fernando de 

Azevedo (1894-1974) e assinado por 26 educadores, entre eles, Anísio Teixeira (1900-1971) 

pretendia traçar diretrizes de uma nova política nacional na educação e propor mudanças. 

Esse documento irá provocar grandes mobilizações e apontar um norte para a ação educativa. 

 
Trata-se de um documento que extravasa o “entusiasmo pela educação” e o 
“otimismo pedagógico” que J. Nagle detectara na década de 1920 [...] mas é fora de 
dúvida que se trata de um documento que se constitui marco histórico na educação 
brasileira, por várias razões. Dentre elas, sobreleva o fato de que se trata da mais 
nítida e expressiva tomada de consciência de educação como um problema nacional. 
Além disso, o Manifesto continha um diagnóstico e era um indicador de rumos. É 
claro que, pelos seus propósitos, o diagnostico e o traçado de rumos foram expressos 
em uma linguagem genérica. Mas não caberia outra forma num documento político 
cujo objetivo era provocar sentimentos e atitudes e mobilizar para a ação. 
(MENESES  et al. 1999. p. 72) 
 
 

Na sequência dos momentos significativos na educação brasileira, surge a nova 

Constituição Federal de 1934 que institui pela primeira vez a educação como direito de todos. 

Os saberes escolares se voltam para os conhecimentos científicos e comportamentos, 

baseados em valores morais. Os currículos privilegiam os temas relacionados à higiene e aos 

cuidados com a saúde. Caracteriza-se liberal, muito influenciada pela Constituição alemã de 

Weimar aceitou todas as agremiações políticas; reelaborando o processo eleitoral, evidenciou 

a educação como direito de todos, institucionalizou a intervenção estatal no domínio 

econômico e fixou as conquistas trabalhistas, instituindo o salário mínimo e criando a 

representação sindical no Congresso. Soares (2002) destaca que a Constituição de 1934 ao 

contemplar no art. 150 do Plano de Educação, diz que este deve obedecer, entre outros, ao 

princípio do ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos 

adultos. A implementação deste Plano deu ênfase à educação como direito de todos e 

reconheceu também o acesso à escolarização do adulto. A existência da Constituição de 1934 

foi precária. A fúria do golpe de 10 de novembro de 1937 instituiu o Estado Novo através de 

uma Constituição outorgada. A curta duração da Constituição de 1934 não desmereceu seus 

méritos, nem invalidou a introdução de princípios que desde logo se incorporaram nas 

posteriores Constituições brasileiras. 



 
 

A Constituição outorgada de 19377

Destarte, a educação de adultos ainda não configura-se como um problema de política 

nacional. De acordo com Beisiegel (1974) a entrada da Educação de Adultos como problema 

de política nacional, fez-se presente apenas ao final da década de 1940. Todavia, nos anos 

anteriores, com o avanço da industrialização e as exigências da elite de incorporação às linhas 

de produção das massas escolarizadas, aliada às pressões sociais dos movimentos em defesa 

da educação das massas, impulsionaram a inserção da educação de adultos, pela primeira vez, 

em 1934, como tarefa da União. 

 foi a quarta do Brasil; foi instalada no período da 

ditadura de Getúlio Vargas: conhecida como “a Polaca”, assim chamada por ter-se baseado 

no modelo polonês, dando ao Presidente todos os poderes, além de uma infinidade de motivos 

para decretar a intervenção nos estados. No tocante à educação de jovens e adultos aos termos 

da Constituição de 1937 a Lei Orgânica do Ensino Secundário, Dec.-lei 4244 de 09/04/1942, 

no seu Título VII, franqueava a obtenção do certificado de licença ginasial aos maiores de 16 

anos mesmo que não houvessem freqüentado o regime da escola convencional. Mas os 

exames deveriam ser iguais aos prestados em escolas oficiais seriadas. (SOARES, 2002, p. 

51-52) 

As primeiras políticas públicas nacionais destinadas à instrução de adultos foram 

implementadas a partir de 1945. O cenário após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

exibia as marcas da destruição. A segunda guerra mundial, mais que a primeira, havia alterado 

radicalmente a correlação de forças no mundo. Alguns países estavam mais pobres, 

desorganizados, com graves problemas sociais. O Brasil ainda respirava uma atmosfera 

política pesada. Com a derrubada da ditadura Vargas em 1945, processou-se a chamada 

“redemocratização” do país. O fim da ditadura Vargas esteve envolto num intenso debate 

sobre as melhores alternativas para o Brasil enfrentar suas crônicas dificuldades econômicas e 

sociais, como garantir o processo de industrialização e desenvolvimento e enfrentar os novos 

problemas oriundos da crescente urbanização.  

A criação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura) em 1945 sinalizou um momento impar na história da alfabetização de adultos no 

                                                
7 A Carta autoritária de 10 de novembro de 1937 teve inspiração fascista do ditador polonês Jósef Pilsudski, e 
uma parte das leis do regime de Mussolini na Itália. Mas, acima de tudo, era uma Constituição que tinha aquilo 
que os positivistas de 1889 queriam: uma República com Executivo forte, militarista, conservadora e autoritária. 
Ou seja, a corrente autoritária sob influência do Colégio Militar chegava ao poder. Nesse sentido o Estado Novo 
(1937-1945) não teve elementos típicos do totalitarismo fascista europeu: nem partido único, nem mobilização 
das massas e nem projetos expansionistas, o Estado Novo foi mais um regime paternalista. Informações 
adicionais ver: História Geral da Civilização Brasileira. 1997. 
 



 
 

Brasil. Fundada com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a 

educação, a cultura e as comunicações seu principal objetivo é reduzir o analfabetismo no 

mundo.   

A UNESCO influi na criação de movimentos de alfabetização. A partir dessa 

iniciativa a educação de adultos se constitui como tema de política nacional para eliminar os 

entraves do desenvolvimento econômico e social. É preponderante a concepção de 

alfabetização da UNESCO que passa a vincular o aprendizado da leitura e escrita a um 

processo mais amplo de socialização do individuo. A alfabetização deveria tornar-se um 

“processo de aquisição de valores culturais, morais e cívicos, devendo superar meramente o 

ensino das letras e passar ao ensino de um modo de vida digno e democrático, segundo o 

discurso daquele organismo”. (Souza, 1999) 

 
A ação da UNESCO na criação de projetos educacionais visava, sobretudo aos de 
alfabetização de adultos nas regiões que os indicadores sócio-econômicos revelavam 
situação de pobreza e, índices sociais e econômicos abaixo dos desejados através da 
educação de base, entendida aqui como o “mínimo fundamental de conhecimentos 
teórico-prático, imprescindíveis às populações pobres das regiões atrasadas para que 
as mesmas pudessem caminhar em direção ao desenvolvimento” (FÁVERO, 2006, 
p. 22) 
 

 
No que rege as bases legais das Diretrizes Nacionais para a Educação de jovens e 

adultos merece notório destaque a quinta Constituição do Brasil e quarta da República – a 

Constituição de 19468

 

 e a Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

4.024/61: 

A Constituição de 1946 reconhece a educação como direito de todos (art. 166) e no 
seu art. 167, II, diz que o ensino primário oficial é gratuito para todos. A primeira 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.026, reconhece a educação 
como direito de todos e no Título VI, Capítulo II, ao tratar do ensino primário é 
obrigatório a partir dos 7 anos e só será ministrado na língua nacional. Para os que 
iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos 
supletivos correspondentes ao seu nível de desenvolvimento. Ainda determinava no 
seu art. 99: “Aos maiores de 16 anos será permitida a obtenção de certificados de 
conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de madureza, após 
estudos realizados sem observância de regime escolar. Parágrafo único. Nas mesmas 
condições permitir-se-à a obtenção do certificado de conclusão de curso colegial aos 
maiores de 19 anos.(Soares, 2002, p. 55). 

 

 

                                                
8  De caráter liberal e democrático, a Constituição de 1946 iria reger a vida do país por mais de duas décadas. 
Dentre suas principais medidas instituiu que o voto seria universal, secreto e obrigatório para maiores de 18 
anos. Não teriam direito a voto os analfabetos, cabos e soldados. Informações adicionais ver: História Geral da 
Civilização Brasileira. 1997. 



 
 

Nota-se em esfera nacional a inserção de um debate que privilegia a educação e 

oferece algumas condições legais para minimizar o analfabetismo de adolescentes e adultos 

que por motivos adversos não tiveram a oportunidade de alfabetizar-se.  

 
Somente em 1961 efetivou-se a vitória dos educadores da década de 1920 e início 
dos anos 30, fixando-se as diretrizes gerais e as grandes linhas de um sistema 
nacional de educação. A União passava a assumir a função que lhe cabia de 
coordenar a ação educativa em todo o País, e os Estados, a tarefa de organizar os 
seus respectivos sistemas, incluindo todos os níveis e modalidade de ensino. 
(MENESES. et al. 1999) 
 
 
 

Há um aumento de atribuições e responsabilidades vinculadas através de verbas em 

todo o território nacional. Nessa conjuntura de iniciativas para a educação de adultos 

merecem destaques, em razão de sua amplitude nacional a criação do Fundo Nacional de 

Ensino Primário, do Serviço de Educação de Adultos e a Campanha de Educação de Adultos, 

ambos e, 1947, da Campanha de Educação Rural iniciada em 1952 e da Campanha de 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo em 1958. (DI PIERRO et al, 2001) 

Vinculadas ao propósito de sustentação do capitalismo, a educação de adultos passava 

a ser condição necessária para que o Brasil aflorasse como nação desenvolvida. Com isso, 

surge a introdução de uma política de vinculação de recursos públicos financeiros9

 

 para a 

educação. 

A política de vincular recursos para a educação foi discutida, pela primeira vez, em 
1920. Em 1934, ela foi inscrita na Constituição Federal, mas não entrou em vigor em 
função da Constituição ditatorial de 1937. Em 1945, com o restabelecimento da 
democracia, ela foi novamente introduzida na Constituição Federal de 1946. Os 
porcentuais de aplicação mínima obrigatórios eram os seguintes: União (10%), 
Estados e Distrito Federal (20%) e Municípios (20%). Em 1961, com a aprovação da 
Lei de Diretrizes e Bases, o porcentual da União foi elevado para 12%. Em 1964, 
houve o golpe militar. Em 1967, foi redigida nova Constituição, sob regime militar, 
que retirou a vinculação. (MELCHIOR. In: MENESES. et al. 1999. p. 198) 

 
 

 Começam as experiências das campanhas de alfabetização desencadeando o início de 

uma etapa de discussões sobre a efetividade de uma política pública voltada à massa de 

pessoas adultas analfabetas existentes no país. Segundo Di Pierro (2005), a União sempre se 

colocou no papel histórico de indutora da educação básica de jovens e adultos e, apesar de não 

coordenar os programas emergenciais oferecidos – tarefa repassada aos estados e municípios 

                                                
9 Informações adicionais consultar a obra de MENESES, João Gualberto de Carvalho, 1999, basicamente o 
capítulo 11: Recursos Financeiros e a Educação de José Carlos de Araújo Melchior.  



 
 

– estabeleceu e centralizou um conjunto de instrumentos para controlar e regular suas 

atividades, visando: a) regularizar a coleta e divulgação de estatísticas educacionais; b) criar 

exames de certificação (Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e 

Adultos); c) instituir referenciais curriculares; d) formular programas de formação docente 

(Parâmetros em Ação) e; e) subsidiar a produção de materiais didáticos. 

A partir dos anos 1960, as ações apoiadas pelo Estado, pelas organizações sociais e 

pela Igreja Católica permitiram a construção de novas práticas de alfabetização para Jovens e 

Adultos. A tessitura política e cultural imprimiu contornos de debates acerca da especificidade 

de uma nova concepção pedagógica para a alfabetização com adultos no Seminário Regional 

preparatório ao Congresso realizado em Recife através de um relatório de Paulo Freire10

 

 que 

parafraseando afirmava: o problema não era o analfabetismo e alfabetizar não era a solução. O 

problema era a miséria do nordeste. Ou se enfrentava a miséria, ou então alfabetização era a 

mesma coisa que tentar enxergar o fim do mar. Esse momento é crucial para a discussão da 

educação de adultos.  

[...] marcava o Congresso o início de um novo período na educação de adultos no 
Brasil, aquele que se caracteriza pela intensa busca de maior eficiência metodológica 
e por inovações importantes neste terreno, pela reintrodução da reflexão sobre o 
social no pensamento pedagógico brasileiro e pelos esforços realizados pelos mais 
diversos grupos em favor da educação da população adulta para a participação na 
vida política da Nação. (PAIVA, 1987, p.210) 
 

Ancorado no Plano de Metas, que previa investimentos em energia, transporte, 

alimentação, indústria de base e educação, o governo Juscelino Kubitschek11

 

 se dispõe a 

acelerar de forma nítida o processo de industrialização. Seu programa de governo visa 

completar a integração física do território nacional mediante mudança da capital para o Centro 

do país e a construção de ampla rede rodoviária, para interligá-la a todas as partes do Brasil. 

As ações apoiadas pelo Estado pelas organizações sociais e pela Igreja Católica constituem a 

construção de experiências representativas para educação de adultos.  

Comparecendo a Encontros do Nordeste, no ano de 1956 em Campinas Grande e no 
ano de 1959 em Natal, o presidente Kubitschek reconheceu a decisiva influência da 
Igreja para que viesse a ser criadas organizações como a OPENO (Operação 
Nordeste), que redundaria na SEDENE: “Como se executaria o planejamento 

                                                
10 Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997), nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921 e faleceu em São 
Paulo no dia 02 de maio de 1997. Educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais, autor da 
pedagogia do oprimido, defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a “ler o mundo” para poder 
transformá-lo. 
11 Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976), foi presidente do Brasil no período de 1956-1961. 



 
 

regional agora feito pela Operação Nordeste, se a força normal da Igreja não tivesse 
ajudado o governo a articular e entrosar elementos oficiais e particulares que, 
embora atuando na mesma região, não se prestavam mútuo auxílio, não se 
completavam, trabalhando, fragmentariamente, com grande desperdício de verbas e 
técnicos?” (Juscelino Kubitschek de Oliveira. Discurso. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1960, apud BRUNEAU.  p. 155)  
 
 

O período de 1959-1964 representa um marco histórico na educação de Jovens e 

Adultos através da Educação Popular, pois em 1962 surgiu o método Paulo Freire. Embora o 

trabalho de alfabetização de adultos desenvolvidos por Paulo Freire tenha passado para a 

história como um “método”12

Conforme ROMÃO (2008)

, a palavra não é a mais adequada para definir o trabalho do 

educador, cuja obra se caracteriza mais por uma reflexão sobre o significado da educação. 

Embora concorde com o sentido da reflexão sobre a terminologia, a expressão “Método Paulo 

Freire” é hoje cristalizada como referência na alfabetização de adultos, razão pela qual 

utilizou-se a expressão ao longo deste trabalho de pesquisa. 
13

 

 toda a obra de Paulo Freire é uma concepção de 

educação embutida numa concepção de mundo, compreendendo três etapas rumo à 

conscientização: 

O primeiro é aquele em que o educador se inteira daquilo que o aluno conhece, não 
apenas para poder avançar no ensino de conteúdos, mas principalmente para trazer a 
cultura do educando para dentro da sala de aula. O segundo momento é o de 
exploração das questões relativas aos temas em discussão, o que permite que o aluno 
construa o caminho do senso comum para uma visão crítica da realidade. 
Finalmente, volta-se do abstrato para o concreto, na chamada etapa de 
problematização: o conteúdo em questão apresenta-se “dissecado”, o que deve 
sugerir ações para impasses. Para Paulo Freire, esse procedimento serve ao objetivo 
final do ensino, que é a conscientização do aluno.  

 

A proposta de utilização dessa metodologia na alfabetização de jovens e adultos foi 

completamente inovadora e diferente das técnicas até então utilizadas. O método Paulo Freire 

não visava apenas tornar mais rápido e acessível o aprendizado, mas pretendia habilitar o 

aluno a “ler o mundo”, na expressão famosa do educador. Tratava-se de aprender a ler a 

realidade (conhecê-la) para em seguida poder reescrever essa realidade (transformá-la). A 

valorização da cultura do aluno é a chave para o processo de conscientização preconizada por 

Paulo Freire e está no âmago de seu método de alfabetização como a mola propulsora para a 

conscientização política e a aprendizagem. 
                                                
12 Fonte: www.paulofreire.org  
13 Palestra proferida por José Eustáquio Romão no 1º Seminário de Formação de Professores e Práticas 
Pedagógicas em 08.12.2008 à Universidade do Estado do Amazonas – UEA, Centro de Estudos 
Superiores/CEST realizado no auditório da Escola Municipal Wenceslau de Queiroz.  

http://www.paulofreire.org/�


 
 

Sob os efeitos de preocupações com a política educacional democratizadora em uma 

sociedade não igualitária, vários programas de educação popular foram empreendidos nos 

primeiros anos da década de 1960. Inscreviam-se nessa linha os movimentos voltados para a 

promoção popular, dentre eles destaca-se: o MEB, os Movimentos de Cultura Popular 

(MCPs), os Centros Populares de Cultura (CPCs), os quais estavam vinculados aos 

movimentos estudantis da época, como a União Nacional dos Estudantes (UNE), composta 

por jovens intelectuais e artistas pertencentes ao Teatro de Arena e outros grupos, 

principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro; o Programa Nacional de Alfabetização. 

(BEISIEGEL, 1974, p. 97). Esses programas tinham em comum a intenção de estender a 

atuação do processo educativo às origens sociais das desigualdades que buscavam combater e 

o compromisso em favor das classes populares urbanas e rurais.  

O Programa Nacional de Alfabetização de certo modo caracterizou a evolução desses 

trabalhos e viabilizou alfabetização aos adultos. Instituído nos termos do Decreto nº 53.465, 

de 22 de janeiro de 64, o programa previa o desenvolvimento de suas atividades mediante a 

adoção do método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Desde as primeiras providências 

votadas à sua articulação, já estava profundamente envolvido no clima de tensões políticas e 

sociais que marcaram esse período. O Governo Federal, na época, entendia que a aceleração 

do crescimento econômico e a extensão de seus benefícios a um maior número de cidadãos 

implicariam mudanças estruturais profundas. Impunha-se, por isso, 

 
... o fortalecimento do Governo Federal diante das resistências externas e internas às 
mudanças. Era necessário deslocar para a administração nacional maior parcela de 
poder de decisão diante de governos e empresas do exterior, ao mesmo tempo em 
que, no plano interno, buscava-se o desenvolvimento mediante a promoção das 
denominadas reformas de base – entendidas na época, como indispensáveis à 
incorporação não revolucionária das massas da nação. A tarefa básica do momento 
no âmbito desse projeto de “mudança não-negadora-do-capitalismo” consistia, pois, 
em “dar maior flexibilidades as estruturas”, por meio da realização das reformas 
agrária, administrativa, bancária e fiscal. A afirmação da necessidade de reformas se 
estenderia a outros setores de atividade, incluindo questões relativas ao sistema 
eleitoral, à organização urbana, ao ensino universitário, ao capital estrangeiro, e 
também, à educação comum. Entendia-se, porém, que embora as tensões provocadas 
pelo desenvolvimento fossem de várias ordens, em nenhuma parte seriam tão óbvias 
e significativas como no setor agrário. A reforma agrária, capaz de eliminar pontos 
de estrangulamento que impediam a rápida dinamização da produção agrícola e de 
salvaguardar a massa de camponeses das pregações demagógicas, catalisava as 
atenções. [...] As justificativas do programas dirigidos aos adolescentes e adultos 
decorriam, coerentemente, das formulações mais gerais do projeto de 
desenvolvimento que se procurava realizar. Mais ainda, estes programas não 
escondiam sua condição de componentes de uma política de ampliação das bases de 
sustentação dos grupos no poder. E, por outro lado, seriam conduzidos, em grande 
parte, sob a orientação de lideranças estudantis de esquerda ao menos virtualmente 
contestadoras do sistema capitalista. (BEISIEGEL, 1974, p. 161). 

 



 
 

O período representa um repertório considerável de idéias, propostas e instituições que 

tomaram a educação como crucial ao desenvolvimento do país. As pressões pela ampliação da 

rede de escolas e oportunidades aos jovens e adultos se intensificam, no bojo do aquecimento 

do debate educacional, das propostas de desenvolvimento em confronto e de movimentos 

sociais diversos. O Programa Nacional de Alfabetização, instituído em 1964 que aplicaria o 

sistema de alfabetização Paulo Freire em todo o Brasil, foi extinto após o golpe militar.  

 
Era um programa de alfabetização em massa, lançado sem grande preocupação com 
a continuidade das atividades educativas sistemáticas: os círculos de cultura, após a 
etapa de alfabetização em 40 horas pelo método Paulo Freire, deveriam converter-se 
em organizações políticas de massas. (PAIVA, 1987, p. 286) 
 
 

Pelas suas características, o método Paulo Freire respondia às expectativas dos grupos 

dirigentes, no Governo da União, e aos objetivos fixados para o movimento estudantil na área 

da educação. Centralizando a realização dos trabalhos no exame crítico das condições de vida 

dos adultos matriculados nos círculos, levando os alunos a discutirem os problemas 

envolvidos em suas experiências existenciais, sob o estímulo e a orientação de um 

coordenador de debates, remetendo a reflexão sobre esses problemas para a investigação de 

suas origens no modo de organização da sociedade brasileira, a educação popular assim 

concebida atendia integralmente às necessidades dos grupos governamentais e estudantis 

comprometidos com a política das reformas estruturais. 

Estas possibilidades reformistas ou revolucionárias de utilização do método Paulo 

Freire não passaram despercebidas entre segmentos conservadores da sociedade.  

 
Se a adesão ao método traduzia expectativas de atuação política reformista ou 
revolucionária, por outro lado as críticas – e o combate direto ao método e ao autor – 
também atenderam sobretudo aos receios despertados pelas possíveis consequências 
políticas associadas aos trabalhados de alfabetização. (BEISIEGEL, 1997. In: 
História Geral da Civilização Brasileira, p. 416) 
 
 
 

Não é difícil entender por que as atividades do Programa Nacional de alfabetização 

foram encerradas logo após 31 de março de 1964. Ao tentarem atuar sobre as matrizes 

estruturais das desigualdades que procuravam combater, os movimentos de educação popular 

empreendidos no âmbito do Estado populista talvez estivessem finalmente ultrapassando os 

limites possíveis do processo de democratização do ensino e da sociedade, na ordem social 

capitalista, no Brasil. 



 
 

A partir do Golpe de 1964 um crescente número de programas de alfabetização 

desaparece. Alguns poucos sobrevivem no interior, como exemplo, o MEB, criado pela Igreja 

Católica, por meio da CNBB, em março de 1961, que sob uma programação restrita e revisão 

metodológica continua suas atividades.  

No período em análise foram esboçadas ideologias contraditórias que simultaneamente 

com organizações estruturais constituem ampla gama de posturas que desenvolveram no 

catolicismo relações entre a Igreja e a sociedade. A simbiose Igreja e Sociedade funcionará 

como elemento de avanços e recuos na história da educação brasileira e mais que isso, será 

responsável por uma experiência inovadora na Educação de Jovens e Adultos. 

 

  

 1.1 A IGREJA CATÓLICA E O GOLPE DE 1964 

 

Este texto tem por finalidade analisar o comportamento da Igreja Católica frente ao 

Golpe de 1964, bem como as divergências político-ideológicas presentes internamente na 

Instituição ou na relação hierarquia/laicato católico. De Kadt (2007, pág. 75) ressalta que vista 

de uma perspectiva histórica, a Igreja Católica nunca foi uma instituição particularmente 

poderosa – principalmente quando comparada com a maioria dos outros países da América 

latina, onde uma Igreja forte e, acima de tudo, rica entrincheirava-se no topo da estrutura de 

dominação colonial. 

À par de uma rápida visão panorâmica da Igreja Católica desde o período colonial até 

a institucionalização do período republicano, caberia esclarecer certas relações que se 

estabelecem no cenário religioso e uma sociedade dividida em classes sociais, para que se 

possa influir possíveis implicações na dinâmica e nos resultados dos movimentos promovidos 

pela Igreja. Necessariamente, deve-se realizar uma visão sociológica dos fatos para buscar a 

compreensão dessa relação no contexto histórico da sociedade brasileira. Assim, é preciso 

inicialmente entender a terminologia dos conceitos e sua dimensão de aplicabilidade na 

sociedade. Desde logo, é preciso definir o termo Igreja, que significa realidades distintas.  
 
Encarando-a aqui como realidade sociológica, que aparece como uma instituição 
social que exerce certas funções na sociedade, funções variadas que lhe advêm de 
sua fé e de suas concepções teológicas. Apesar de seu campo específico se situar na 
instância ideológica, ela pervade os demais planos, carregada de complexidades e de 
contradições. (Wanderley, 1984, p. 65) 
 
 



 
 

A igreja Católica, instituição presente no cenário brasileiro mobilizará articulações e 

promoverá movimentos de cultura popular no período estudado. Todavia, um inquietante 

questionamento vem à tona: Por que a Igreja Católica, que estava interessada na promoção de 

transformações sociais teria manifestado apoio ao Golpe de 1964?  

 A partir de 1964 alteram-se de modo fundamental as relações entre Estado e Igreja, 

perdendo esta em vários de seus setores de liderança, a anterior posição de prestígio e poder 

assegurada por harmonioso entendimento que mantivera com o governo em iniciativas que 

vinha desenvolvendo, desde a segunda metade da década de 50, tanto em âmbito local como 

ainda nacional. 

A Igreja, dividida, vai encontrar no golpe de 1º de abril o desafio que separa mais 

rigidamente os que se apegam e às formas de dominação com habitualmente compactuaram, 

dos que pretendem construir uma Igreja renovada. Convém destacar que o Concílio Vaticano 

II desencadeara um processo de insatisfação generalizada sobretudo entre o clero, 

configurando o que se chamou de “crise de autoridade”. Nesse contexto, passam os 

pronunciamentos do órgão de cúpula do episcopado brasileiro a enfatizar a tônica da 

obediência e da unidade da Igreja. Ademais, um outro tipo de cisão começa a se insinuar no 

seio mesmo do episcopado, entre os que agora aplaudem o novo regime político e os que 

contestam. No dia 13 de abril, dezessete bispos presentes à posse de D. Hélder14, como 

arcebispo do Recife, assinam declarações em que se mostram contrários ao golpe e na qual 

afirmam que “as necessárias reformas, tantas vezes lembradas pela Igreja, devem ser 

promovidas”. Na mesma ocasião, D. Helder diz, em seu discurso de posse, que o homem do 

Nordeste tem direito à justiça e que “é preciso superar a aparência de concórdia que existe na 

impossibilidade do diálogo”15

As divergências de avaliação entre os bispos fez com que se protelasse um 

pronunciamento oficial da CNBB, que expressou do modo mais amplo os pontos de vista do 

colegiado episcopal. Enquanto isso, a repressão caía sobre a Ação Católica

. (AZZI, 1997, p. 91) 

16

                                                
14  D. Hélder Pessoa Câmara (1909, CE -1999) Arcebispo de Olinda e Recife e escritor. Ajudou a criar a CNBB. 
Grande ícone da luta em favor dos pobres no Brasil, exerceu seu ministério no Rio de Janeiro e em Pernambuco. 
Obras: O Deserto é fértil, Mil Razões para Viver, etc. 

, acusada de 

15  Verificar informações adicionais em Riolando Azzi. A Igreja Católica no Brasil no período de 1950 a 1970. 
Religião e Sociedade, nº 2, Nov.1997, p. 91.  
16 Segundo Frei Romeu Dale O. P., a Ação Católica brasileira começou a existir oficialmente através do 
documento chamado Mandamentos dos bispos do Brasil, que a instituiu em 9 de junho de 1935. . Os estatutos 
foram inspirados no modelo de Ação Católica italiana, que distingui os ramos da organização por sexo, idade e 
por nupcialidade. (DALE apud FARIAS, 2000). Ela Seria uma organização de leigos, distinta de todas as outras 
católicas e de que as outras serão auxiliares, comporta uma estrutura própria e uma metodologia capaz de 
desenvolver a colaboração ou a participação do leigo no apostolado da hierarquia. 



 
 

comunista ou “comunizante”. Somente no final do mês de maio é que a Comissão Central da 

CNBB emitiria pronunciamento extremamente cauteloso e ambíguo.17

Perplexa diante da violência das inúmeras punições pelo governo militar, a cúpula da 

hierarquia assume, no documento, duas posições aparentemente contraditórias:  

  

 
Procura, por um lado, reafirmar sua aliança com o Estado, apoiando a ação militar 
que “arrancou o país do comunismo” e que deve continuar para “consolidar a 
vitória, mediante o expurgo das causas da desordem”; por outro, lembra a 
necessidade de que os acusados não sejam punidos pela força e tenham direito à 
defesa, pois a restauração da ordem social não virá “apenas com a condenação 
teórica e a repressão policial do comunismo”.  (AZZI. 1997, p. 91) 
 

 

A possível aliança com o Estado, em nome da luta contra o avanço comunista no país, 

e a ineludível defesa aos punidos pelo governo militar colocam-se como alternativas presentes 

na mensagem da CNBB, declarando-se os bispos prontos a prestigiar, acatar e facilitar a ação 

governamental, mas não silenciando a voz a favor do pobre e das vítimas da perseguição e da 

injustiça. 

O documento assumia timidamente a defesa dos punidos política e policialmente, 

prenunciando de algum modo posições de solidariedade corporativa que, nos anos seguintes, 

se sobreporiam às cisões internas dos católicos e da própria hierarquia, a partir da necessidade 

sentida de manter-se a Igreja una e coesa na defesa incondicional de seus integrantes. 

Com efeito, persiste nas alas conservadoras da Igreja o ferrenho combate ao 

comunismo, de cuja ameaça poderia o país se libertar com o novo regime. À tentativa de 

conciliação insinuada no documento da CNBB, não corresponde porém qualquer resposta do 

novo governo, quer divulgando partes da mensagem dos bispos que poderiam servir ao 

propósito de legitimar medidas de exceção, quer passando a dar tratamento diferenciado aos 

membros da Igreja punidos pelo novo regime militar. Os próprios prelados da Igreja começam 

também a ser alvo de pressões sofrendo admoestações, interrogativas e até mesmo 

envolvimento em inquéritos policiais. 

Assim como no 1º, no 2º aniversário do golpe militar, Dom Helder se recusa a 

participar das comemorações, explicando, em carta dirigida ao comandante do IV Exército, 

que “não se trata de uma cerimônia religiosa, e sim, de uma reunião cívico-militar com 

tonalidades políticas”.18

                                                
17  Declaração da Comissão da CNBB, de 27.05.1964. REB 24(2): 491-493, jun.1964. 

 (O Estado de são Paulo. 1965) 

18 Leitura adicional: O Estado de São Paulo, 5-5-1965. In Igreja Católica: 1945-1970. História Geral da 
Civilização Brasileira, p. 375. 1997. 



 
 

No decorrer do ano de 1966, a partir de manifesto da Ação Católica Operária (A.C.O), 

denunciando as inúmeras injustiças de que é vítima o trabalhador no Nordeste, desencadeia-se 

um conflito aberto e declarado entre Igreja e Estado. Crescem boatos sobre pedidos de 

afastamento de D. Helder, no que estariam empenhados o próprio presidente Castelo Branco e 

o embaixador Juracy Magalhães. Paralelamente a esse episódio, desenvolve-se outra situação 

de conflito entre a Igreja e o governo, provocada pela proibição, em julho de 1966, de que se 

realize em Belo Horizonte o 28º Congresso da UNE. Sob alegação de que o órgão de 

representação nacional dos estudantes universitários fora extinto, a polícia federal proíbe aos 

hotéis de Belo Horizonte que recebam os congressistas. Dominicanos, franciscanos e monjas 

beneditinas se solidarizam com os membros da UNE, abrigando-os em suas casas religiosas. 

(Pirerucci et.all. 1997, p. 375)  

A partir de 1964, vê-se que a Igreja, que marcara sua relação com o Estado por um 

movimento ambíguo e pendular, quer de apoio e colaboração, quer de crítica diante de 

antagonismos e entraves mais agudas, necessariamente compelida a redefinir posições, a 

começar por sua própria estruturação interna. Embora o Movimento implementado pela Igreja 

(MEB) tenha reduzido bastante a radicalidade no modo de trabalho e perdido muito de sua 

vitalidade, e mesmo apesar da crise de 1964, o período 1961-1966 é seu período áureo, com 

experiências práticas e resultados inovadores na educação de adultos.  

 A repressão política dos Movimentos de Ação Católica especializada nos anos pós-

64, que apressou a decisão da hierarquia de retirar-lhe o apoio institucional obrigaria o 

episcopado a investir esforços e recursos em novas modalidades de apostolado leigo, que se 

configurassem maior aproximação com o povo, a renovação da vida paroquial através daquilo 

que, já em 1965, o Plano de Pastoral de Conjunto denominava de “comunidades de base”.  

 

 

1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO BASE – MEB 

 

O texto a seguir dividido em três tópicos objetiva tecer alguns elementos de análise 

sobre a origem, estrutura e funcionamento do MEB. Em seguida, em forma de síntese, 

mostrar as características do Movimento de Educação de Base sob a ótica de uma educação de 

cultura popular. 

 

 



 
 

 AS ORIGENS DO MEB  

 

A pergunta que interroga sobre a origem do MEB reside, sobretudo, na compreensão 

de um movimento de cultura popular que preconiza a educação de adultos como 

transformação social e busca da cidadania. Pretende-se uma análise que priorize informações 

preliminares das experiências da prática educativa do MEB no período estudado. Neste 

sentido, também, cientes da complexidade e profundidade da tarefa em analisar um 

movimento de enorme relevância para a história da educação nacional. Aplicar esforços de 

investigação para apreender como se constituiu, na sociedade brasileira um Movimento de 

Educação Popular comprometido com a educação das camadas populares e com a superação 

das diferentes formas de exclusão e discriminação na sociedade. 

O MEB surgiu como inspiração da Igreja Católica, sob a responsabilidade da 

Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), elevado a nível de política 

governamental pelo Presidente Jânio Quadros, com o decreto nº 50. 370, de 21 de março de 

1961. Seu objetivo compreendia realizar alfabetização de adultos, com ênfase na educação 

básica através das escolas radiofônicas implantadas no interior e nas regiões menos 

desenvolvidas no Brasil.  

A origem do MEB se atém nas experiências das escolas radiofônicas das dioceses de 

Natal e Aracaju. A educação pelo rádio já vinha sendo feita há alguns anos: as escolas 

radiofônicas do SAR, da arquidiocese de Natal, instituído por D. Eugênio Sales e o SIRESE, 

da arquidiocese de Aracaju. (FÁVERO, 2006, p. 37) Durante a campanha presidencial, Jânio 

Quadros conheceu o trabalho do sistema de escolas radiofônicas e a partir do encontro com D. 

José Távora19

A Igreja evidencia-se como uma das molas propulsoras dos movimentos sociais. A 

partir da década de 1960, a Igreja Católica passou a buscar uma maior presença junto às 

populações e os problemas sociais. A fundação em 14 de outubro de 1952, da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) revela um processo de reforma dentro da Igreja 

 fomentaram a possibilidade de a Igreja ampliar esta experiência por todo o 

país. No convênio assinado entre a CNBB e Presidência da República do Brasil, o Governo 

Federal comprometia-se a facilitar a concessão de canais de radiodifusão aos bispos 

diocesanos para transmissão de programas de educação de base pelo sistema de escolas 

radiofônicas. 

                                                
19 D. José Vicente Távora: foi arcebispo de Aracaju, bispo auxiliar do Rio de janeiro juntamente com D. Hélder 
e presidente do MEB desde 1961, ficou no cargo até seu falecimento (1970). 



 
 

Católica e desempenha um imprescindível papel na articulação da sociedade e seus direitos 

humanos e liberdades democráticas.  Por entre os impedimentos desse período, a Igreja no 

Brasil conseguiu, apesar de tudo, preservar um certo espaço de liberdade tanto diante do 

Governo como da Santa Sé, ao evitar a concordata, espaço fundamental para sua evolução 

posterior seja num sentido mais institucional, com a criação de um centro de decisão e 

coordenação como a CNBB, seja num sentido mais eclesial com o aprofundamento de sua 

aliança com as classes populares depois de 1964. 

Alterações na estrutura da Igreja, em sua organização e na maneira de formular a 

teologia constituem expressão das mudanças apontadas e, igualmente, meios indispensáveis 

para sua efetivação. O processo de transformação política ocorrido na Igreja Católica, 

marcadamente em alguns de seus segmentos, tem suas raízes nas potencialidades da sociedade 

inclusiva e na emergência da consciência de classes e de seus antagonismos. A partir das 

transformações ocorridas no mundo contemporâneo a Igreja dimensiona sua atuação e busca 

adaptar-se aos novos tempos. Essa adaptação se daria principalmente, pela concepção de uma 

“Igreja Popular” defensora dos pobres (povo), uma camada social que emerge no seio da 

sociedade brasileira e dentro da Igreja. Essa concepção se daria principalmente pelo 

reconhecimento do papel de destaque do termo “povo” de uma maneira geral na sociedade 

emergente, o sentido de uma classe trabalhadora, que constitui a essência da massa da 

população. Mas, qual o sentido desta preocupação e por que eles são temidos?  

 
Primeiro, porque pobre é coletivo, pertence a grupos e classes sociais, as raças, a 
culturas, extrapola a consciência individual da pobreza para a solidariedade de raça, 
de classe. Segundo, por que pobre é algo conflitivo, que luta por seus direitos, 
questiona a Sociedade e a Igreja desde baixo. (WANDERLEY: 1984, p. 66) 
 
 

Tratando dessa nova concepção Wanderley (1984, p. 348) advoga que era um povo 

situado numa realidade nacional e latino-americana, dependente da realidade internacional, 

vivendo sob estruturas impostas que o marginalizavam e impediam a sua participação no 

processo histórico de mudança social e desenvolvimento do país. 

As aparentes mudanças na Igreja Católica são resultados diretos do envolvimento com 

os problemas sociais, provenientes de experiências e método da Ação Católica. É no 

pontificado do papa João XXIII, que se aflora a maior expressão das mudanças introduzidas 

na Igreja. Apesar de um curto período de pontificado (1958-1963), evidencia-se uma abertura 

ao diálogo com outras ideologias, preocupado com a condição de miserabilidade a que estava 

submetida a maior parte da população e com os problemas de ordem econômica.  



 
 

Nessa perspectiva a Igreja Católica fomentará uma apreensão de interesses e 

redefinições. A simbiose entre Igreja Católica e o Estado revela segundo Wanderley apud 

Fávero (2006, p. 40-41) que: 

 

 
a) Na própria carta dirigida por d. José Távora a Jânio Quadros, cita-se a 
Declaração do 2º Encontro dos Bispos do Nordeste, no sentido de obter 
financiamento público para a execução de programas desenvolvidos sob a 
responsabilidade da Igreja, e sugere-se a possibilidade da realização de amplo 
programa de educação popular, alicerçado nas experiências radioeducativas em 
andamento. 
b) Havia uma preocupação da Igreja com o meio rural brasileiro, em face dos 
desequilíbrios criados pelas prioridades e facilidades dadas à industrialização. Essa 
preocupação foi reforçada pela publicação da encíclica Mater et Magistra, que 
motivou declaração da Comissão Central da CNBB (1961), descendo a sugestões 
concretas sobre uma política econômica adequada à agricultura e sua integração ao 
desenvolvimento nacional. Nessa declaração, um dos motivos alegados pela CNBB 
para justificar a necessidade de uma atenção maior ao meio rural era a necessidade 
de opor-se à expansão do comunismo no campo. 
c) O MEB asseguraria o prestígio e influência para muitos bispos advindos da 
posse de uma estação de rádio. Esses bispos teriam inclusive de utilizar os 
programas de educação de base para evangelização e a instrução religiosa – o que 
efetivamente veio ocorrer. 
d) Possibilidade de os bispos beneficiarem-se de facilidades na concessão de 
canais radiofônicos e ajuda financeira na aquisição de equipamentos. 
e) Finalmente, alguns leigos que trabalhavam junto à Igreja, na criação do MEB 
à possibilidade de uma ação em grande escala, que concretizaria o tipo de 
engajamento social estimulado pela Ação Católica. 

 

 

Assim, interessava a Igreja expandir a tradicional preocupação com a área da 

educação, com questões sociais e aproximação às populações mais pobres do país. Sob a 

égide de uma opção pelos pobres “a Igreja coloca-se do lado dos injustiçados, para cooperar 

com eles numa tarefa de recuperação e redenção” (DE KADT: 2007). Numa sociedade 

dividida e marcada pela desigualdade social, pobreza e injustiça a atuação da Igreja evidencia 

essa aproximação numa linha de ação de movimentos sociais que mobilizará as forças 

populares através de alfabetização, conscientização, sindicalização etc., se vendo alinhar e 

aliar com forças antagônicas na dimensão ideológica.  

Todavia, os interesses do Estado focalizavam em outras perspectivas. Conforme 

afirma Wanderley apud Fávero (2006, p. 45) teria sido uma estratégia da política populista 

para ampliar o contingente eleitoral, restringindo assim o poder das oligarquias rurais e 

manter o controle ideológico sobre as massas rurais.  

O exercício da compreensão sobre a conjugação de objetivos para a criação e 

estruturação do MEB, indica a inerência de interesses existente entre a Igreja Católica e o 



 
 

Estado, visto que, em qualquer destes campos fez-se presente o ato reflexivo de proposições e 

conjugações de grupos distintos e interesses adversos.    

 

1.3 MEB: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  

 

O MEB era formado por um Conselho Diretor Nacional, composto por 11 membros, 

sendo 10 indicados pela CNBB (em sua maioria bispos) e 1 indicado pelo Governo Federal; 

um conselho Diretor Estadual. Além desses conselhos, havia uma equipe Nacional, 

responsável pelo estabelecimento das normas de funcionamento, pela execução e pela 

avaliação do projeto. As unidades básicas do MEB eram os Sistemas de Educação de Base, 

que trabalhavam com equipes locais, responsáveis pela execução do programa nas 

comunidades atingidas, através de animadores, monitores e educadores.  

Os sistemas locais utilizavam em sua maioria uma rede de recepção organizada em 

escolas, igrejas, ou outros locais apropriados das comunidades. Havia, ainda, equipes de 

coordenação regionais e um secretariado central, sediado no Rio de Janeiro, que organizava os 

Sistemas e coordenava os trabalhos do MEB no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 1: Estrutura e funcionamento do MEB 
Fonte: DE KADT, 2007, pág. 155 
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Estruturalmente, como mostra o gráfico 1, o MEB era formado originalmente por um 

departamento da CNBB, mais tarde abrangendo um Conselho dos bispos (Conselho Diretor 

Nacional – CDN) nomeado pela CNBB, que exercia a autoridade nos três níveis: nacional, 

estadual e municipal. 

As programações das aulas radiofônicas eram realizadas em nível de sistemas, através 

da orientação da Equipe Técnica Nacional. As condições materiais da aula eram difíceis: além 

do rádio, o monitor administrava apenas um quadro negro, giz, apagador e uma lamparina. As 

aulas objetivavam implementar um programa de alfabetização e pós-alfabetização dirigida 

segundo Wanderley (1984, p. 54) aos adultos camponeses,20

O cerne da tessitura organizacional do MEB figura sob o monitor. O monitor era 

considerado um elo de ligação entre a escola e a equipe que dirigia o sistema. Consoante De 

Kadt (2007, p. 155) não demorou muito para que o fator liderança se tornasse o requisito mais 

importante no perfil de um monitor. 

 depois estendidas para operários 

de áreas urbanas e suburbanos. As aulas visavam auxiliar os monitores na valorização do 

homem e da comunidade, de sua cultura, de seu papel diante da realidade brasileira.  

Apesar de diferencial, os monitores realizavam treinamentos para garantir o 

funcionamento do movimento. Os treinamentos eram realizados normalmente na sede do 

município de funcionamento das escolas, num período de três a seis dias. De acordo com 

Wanderley (1984, p.57): 

 
objetivavam elevar o nível dos líderes das comunidades, dos monitores e das 
equipes, com uma seqüencia que dependia das avaliações feitas sobre todo o 
processo nos Sistemas, e na busca de respostas aos problemas da realidade, bem 
como gerando condições para que os participantes assumissem os múltiplos 
trabalhos. 
 
 

Dessa maneira a equipe técnica Nacional acompanhava o trabalho realizado pelas 

equipes regionais por intermédio da supervisão. As equipes desenvolviam um trabalho de 

acompanhamento nas comunidades que possibilitou um fator de participação e de integração 

dos membros da equipes de bases. 

Logo Fávero (2006, p. 148), ao analisar a produção e a emissão das aulas e programas 

radiofônicos infere que os sistemas locais em geral eram organizados a partir da emissora e 

tendo cada equipe composta basicamente pelas professores-locutoras e pelos supervisores, 

além do pessoal, coordenação e administração. 
                                                
20  Mas a composição dos alunos era muito heterogênea, por exemplo, tomando os dados de 1963 a 1964, anos 
de pico, 65% dos alunos tinham entre 15 a 30 anos. 



 
 

1.4 MEB: A PRÁTICA DE UMA CULTURA POPULAR 

 

Construir uma análise histórica sobre a prática educativa do MEB requer 

imprescindivelmente a compreensão acerca do conceito de “cultura popular”, uma vez que o 

eixo central dos trabalhos empreendidos pelo movimento primavam na relação cultural do 

homem e o seu meio. Para isso retomar-se-ia os argumentos de Fávero (2006, p. 82) para se 

ilustrar a influência do MEB na cultura popular desde as discussões e experiências oriundas 

de movimentos europeus, particularmente do movimento Peuple et Culture, da França. 

Destaca-se que mais que um movimento de educação de base o MEB instituiu uma 

educação de cultura popular. Para um conceito de cultura, podemos assumir como Geertz 

(1978, p. 15) que: 

 
o conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico. Acreditando que o 
homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo 
a cultura como sendo essas teias e a sua análise; não como uma ciência experimental 
em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. 

 

 Isto posto, revela que a cultura popular fomentou um entrelaçado de conceitos que 

possibilitou analisar as conjecturas do meio rural e se engajar na legitimação do movimento. 

Portanto, trabalhava com elementos da cultura popular e partia do pressuposto de que todos 

possuíam cultura. Ele seria um dos mais importantes e centros de educação popular, com 

programas de alfabetização através de sistemas radiofônicos. No MEB se desenvolveria uma 

prática e uma reflexão de educação e cultura popular que seriam complementares de outras 

iniciativas semelhantes; de Paulo Freire em Pernambuco e depois em todo o país, do 

Movimento de Cultura Popular de Recife (CPC) da UNE e de muitas outras entidades. 

Criado pela Igreja Católica e financiado pelo governo federal com verbas do 

Ministério da Educação o Movimento de Educação de Base iniciava-se como um movimento 

de cultura popular e dimensionava sua objetividade para: 

 
oferecer uma educação de base que levasse ao camponês uma concepção de vida, 
tornando-o consciente de seus valores físicos, espirituais, morais e cívicos; um estilo 
de vida, que guiasse seu comportamento nas esferas pessoal, familiar e social; e uma 
mística de vida que atuasse como uma força interior que assegurasse dinamismo e 
entusiasmo no cumprimento dos seus deveres e no exercício de seus direitos” 
(PAIVA, 2003) 
 
 

Nesse sentido, infinidades de redefinições marcam a trajetória do MEB e uma nova 

roupagem conceitual fundamenta a educação de base. O movimento passa por etapas que são 



 
 

cruciais para sua concretização. Na abordagem desta temática, Wanderley (1984, p. 455) 

ressalta que no fluir do movimento, o processo de animação popular ia ganhando 

predominância, não em detrimento da educação, mas sim valorizando-a como um fator 

indispensável na transformação das relações sociais de exploração e dominação.  

A Igreja Católica é um notável referencial para reconstruir o quadro de ação dessa 

mobilização. Conforme Paiva (1987), desde o final dos anos 50 começa um processo de 

mudança no ethos católico. Da prática de uma religiosidade formal, muda-se para uma Igreja 

orientada para os pobres e no engajamento de lutas contra as mais variadas formas de 

opressão. O que caracteriza a dinamicidade do movimento é justamente a transposição de 

idéias de práticas pedagógicas voltadas para a cultura popular, centrada na formação de um 

povo como sujeito da própria história, com conhecimentos e consciência na organização 

política e na construção da participação popular para o redirecionamento da vida social.  

Observa-se que o MEB se funde como propósito de Educação de Base, sua finalidade 

se amplia e sua abrangência comporta outros aspectos da sociedade. Através de uma 

pedagogia da participação popular, diversos movimentos articularam a valorização de 

aspectos de tradição cultural. Evidentemente constituiu-se como movimento de cultura 

popular e não apenas de alfabetização. Esses aspectos estão imbuídos na concepção do 

Movimento e se apresentam na sua dinamicidade de cunho político-ideológico no decorrer 

dos anos 1962 à 1964 quando incorpora novos monitores e outras lideranças formadas nas 

bases. É importante frisar a perspectiva política do MEB, uma vez que sua atuação através da 

cultura popular promoverá contradições centrais do Movimento. Esse amadurecimento coloca 

explicitamente, no início de 1964, a necessidade de conduto político para as articulações que 

se mostraram necessárias. (FÁVERO, 2006, p. 93) 

Em síntese, o Movimento tendeu a se identificar com práticas sócio-educativo-

políticas para questionar as relações de poder e proporcionar uma transformação da sociedade 

brasileira, promovendo a formação de sujeitos políticos críticos aptos para desenvolver 

práticas sociais de mudanças da realidade, ou seja, o MEB ofereceu condições concretas de 

educar para transformar. 

  

 

 

 

 



 
 

1.5 HISTÓRICO DO SISTEMA DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA BRASILEIRA 
 

 
O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é 
o divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas esperanças, o consolador 
dos enfermos e o guia dos são.  Edgard Roquette Pinto 

 
 

Conforme Fávero (2006) apud Horta (1972) a história do rádio no Brasil confunde-se 

com o da radiodifusão educativa brasileira. Analisar a trajetória do sistema radioeducativo é 

lançar-se aos principais acontecimentos que movimentaram a história do rádio no Brasil.  

Assim, há 87 anos nascia a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada com o objetivo 

de transmitir educação e cultura. Em 1922, em caráter experimental foi realizada pela Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro a primeira transmissão oficial de radiodifusão durante a 

Exposição do Centenário da Independência. Em 1923 Edgard Roquette Pinto21

Esse primeiro momento da história do rádio

 e Henrique 

Morise fundaram na Academia de Ciências da Escola Politécnica a primeira emissora 

brasileira, chamada de Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, funcionando em caráter 

basicamente educativo-cultural. 
22

 

 revelou sua fase pioneira, por conter o 

advento da radiodifusão no país. No entanto, a questão da utilização do rádio para resolver 

problemas educativos se aflorou a partir de 1926, idealizado por Roquette Pinto.  

Os cursos incluíam Literatura francesa, Literatura Inglesa, Esperanto, Rádio-
telegrafia e Telefonia e Silvicultura Prática; as lições de Portuguesa, Francês, 
Italiano, Geografia, História Natural, Física e Química. Entre as Palestras seriadas 
encontramos uma série dirigida às mães (escola de Mães) e uma série sobre 
Atributos da Gente Brasileira. A programação incluía, além disto, um “Quarto de 
Hora Literário” e um “Quarto de Hora Infantil”. (HORTA (1972) apud 
MENDONÇA, 2007, p. 33)  

 

Para Fávero (2006, p. 33) esse plano já propunha uma educação verdadeiramente 

popular. Previa uma radioescola na capital de cada estado, com função diretora, e uma rede de 

rádio-escolas municipais retransmissoras, servindo diretamente ao povo.   

Nesse período o rádio brasileiro já tomava um grande impulso. No entanto, a 

concretização seria paulatinamente viabilizada através de esforços e negociações de Edgard 

Roquette Pinto atuando por meio do rádio educativo nos vários níveis de ensino. Todavia, 
                                                
21 Edgard Roquete-Pinto (1884-1954). Antropólogo e educador. Considerado o “pai do rádio brasileiro”. 
22 O rádio, por sua vez, é um meio que utiliza apenas um canal simples de comunicação: o auditivo, 
considerado, portanto, como veículo de ensino de “terceira geração”, porque depende da intermediação de uma 
máquina para facilitar o processo de ver e ouvir. [...] (HORTA apud MENDONÇA, 2007, p. 31) 
 



 
 

sem condições de manter e modernizar os equipamentos, Roquette Pinto viabilizou a doação 

das emissoras ao Ministério da Educação e Saúde Pública com a condição de que a rádio 

permanecesse fiel ao seu propósito cultural e educativo. (HORTA (1972) apud MENDONÇA: 

2007, p. 26) 

 A partir desse contexto a institucionalização em 1937, do Sistema de Radiodifusão 

Educativa (SRE) revela os fins educativos através do rádio.  Todavia, a recepção de forma 

organizada será introduzida no ano de 1947, pela Universidade do Ar, em São Paulo. Através 

de Benjamin do Lago o rádio será o veículo de transmissão para uma campanha de educação 

em larga escala, tendo como meta possibilitar à classe comerciária uma melhor compreensão 

das suas atividades profissionais, atendendo prioritariamente o interior do estado, através do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)23

Mas a consolidação do rádio como veículo de alfabetização ocorreu em 1955, através 

de um frade franciscano Gil Bonfim que se inspirou na experiência da Ação Católica Popular 

(ACPO)

 e Serviço Social do Comércio 

(SESC). 

24

A partir de 1950, surgem iniciativas de utilização do rádio como meio de ensino, e 

uma série de planos para um melhor aproveitamento da radiodifusão educativa. Destacam-se 

neste período as iniciativas de Benjamin do Lago e do professor Geraldo Januzzi. Fávero 

(2006) apud Horta (1972), p. 35) ressalta que a primeira experiência de um curso de 

alfabetização foi a do professor Geraldo Januzzi, em 1951, na cidade de Valença, no estado 

do Rio de Janeiro. 

, criada por mons. José Salcedo que começou a usar o rádio para a educação 

popular na Colômbia, em 1947.  

Ressaltamos que mediante os resultados da experiência do prof. Januzzi, João Ribas da 

Costa25

                                                
23 O regime do Estado Novo instaurado pela Constituição de 1937, trouxe algumas realizações, na área 
econômica criou-se inúmeros conselhos e órgãos técnicos cuja função era promover estudos e discussões, 
assessorar o governo na elaboração e na execução de suas decisões, e ainda propiciar o acesso de setores 
empresariais ao aparelho estatal. A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), destinado 
a formar mão-de-obra para a indústria, assim como estudos para a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC), destinado a promover a difusão e o aperfeiçoamento do ensino comercial no país.    

 elabora um livro intitulado Educação Fundamental pelo Rádio – Alfabetização de 

24 Em 1948 a Igreja apóia a criação da ACPO, uma Fundação de direito privado que passa a supervisionar a 
Rádio Sutatenza, na Colômbia. O objetivo da ACPO é desenvolver projetos de educação de adultos, no nível 
básico, através de um sistema integrado de meios de comunicação, envolvendo rádio, jornal, livros e cartilhas. 
(ABREU, 2004) Disponível em: www.scielo.org  
25 Professor primário e inspetor escolar na zona rural do espírito Santo, chegou a ser gerente de relações 
públicas da Philips do Brasil, antes de ser convidado pelo Ministro da Educação (1957), para organizar um 
sistema radioeducativo nacional. Seu plano, elaborado com base nos resultados, negativos e positivos, das 
experiências de rádio-educação da época, detalhava as atividades das escolas radiofônicas, os pontos de recepção 
organizada, quanto ao perfil dos profissionais; à técnica de comunicação a ser utilizada; ao formato dos 

http://www.scielo.org/�


 
 

adultos e cultura popular por meio de sistemas radiofônicos com recepção organizada, que 

seria um marco no estudo do rádio como mecanismo de ensino no Brasil. Posteriormente, 

Ribas da Costa elabora uma proposta de alfabetização de adultos e cultura popular por meio 

de sistemas radiofônicos com recepção organizada, o Sistema Rádio Educativo Nacional 

(SIRENA).  

De acordo com a exposição de motivos apresentada pelo diretor do Departamento 

Nacional de Educação do MEC, o SIRENA destinava-se a influir na elevação do nível social 

do povo, a robustecer a CEAA e a colaborar, com todos os seus recursos, na mobilização 

nacional contra o analfabetismo. (Fávero (2006) apud Menegale, 1957, p. 37). Todavia, a 

excessiva preocupação com a produção e centralização das aulas, a inadequação às 

necessidade do público alvo foram desacreditando os programas. Esse sistema de recepção 

organizada, SIRENA encerrou suas atividade, mas colaborou, em parte, para a criação de uma 

das mais bem sucedidas experiências de educação a distância realizadas no Brasil, o 

Movimento de Educação de Base. 

O MEB precede experiências como: o SIRENA do MEC; das escolas radiofônicas do 

SAR, da Diocese de Natal; do SIRESE, instalado pela arquidiocese de Aracaju, em convênio 

com o SIRENA e outros órgãos federais, principalmente o DNERu (Departamento Nacional 

de Endemias Rurais). As atividades educativas promovidas nessas experiências deram suporte 

à criação de um movimento de educação de base promovido pela Igreja Católica em convênio 

com o Governo Federal, que logrou resultados inovadores na educação de adultos: o 

Movimento de Educação de Base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
programas; à linguagem; à avaliação; à assistência radiotécnica e pedagógica constante; aos curtos; à 
coordenação centralizada; à distribuição dos programas em discos LP de 12 polegadas. Fonte: Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos. Rádio e Educação.  



 
 

CAPÍTULO II:  

 

A GÊNESE DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE EM TEFÉ 

 

Este capítulo pretende apresentar uma visão sintética, porém sistematizada para 

abranger aspectos e características sobre a história da educação de jovens e adultos no 

município de Tefé. Toma-se como ponto de partida as experiências educativas das aulas 

radiofônicas executadas por meio do Movimento de Educação de Base no período de 1955 a 

1966.  

Neste sentido, o presente capítulo se divide em três unidades em que procurou-se 

mostrar os principais acontecimentos para a implantação do Sistema do MEB em Tefé. Na 

primeira unidade, apresenta-se de forma sintetizada a atuação das missões católicas no interior 

do Estado do Amazonas, na sequência, enfatiza-se um breve retrospecto histórico da vida e 

obra de Dom Joaquim de Lange e a iniciativa do projeto de alfabetização do povo do interior 

através das escolas radiofônicas em Tefé, numa perspectiva que identifica a gênese para a 

alfabetização de adultos através do sistema radioeducativo. 

Na terceira unidade procurou-se analisar a fundação da Rádio Educação Rural de Tefé, 

elucidando o seu sentido cultural e educativo da experiência nas aulas radiofônicas do Sistema 

MEB/Tefé.   Espera-se que a análise, discussão e historicidade das temáticas possam ampliar 

a capacidade de discernimento a respeito do Movimento de Educação de Base e fornecer 

mecanismos de compreensão sobre a Educação de Jovens e Adultos no município.  

 

 

2. 1 AS MISSÕES CATÓLICAS NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

Há um universo muito denso ligado à ação da Igreja Católica na Amazônia. Objetiva-

se ilustrar as formas de chegada das missões e sua estratégia de atuação à evangelização e a 

educação para o trabalho. 

Em 1910, o papa Pio X criou as três Prefeituras Apostólicas (P.A) no Brasil, sendo a 

primeira sediada em Tefé e entregue a ordem dos Espiritanos franceses, a P.A. de São Paulo 

de Olivença a cargo dos Capuchinhos italianos da Umbria e a P.A. do Alto Rio Negro 

organizada pelos Salesianos. As prefeituras Apostólicas passaram a ser Prelazias (Alto Rio 

Negro em 1928 e São Paulo de Olivença em 1950). Tanto as prefeituras Apostólicas quanto, 



 
 

posteriormente, as Prelazias são entendidas como uma espécie de “dioceses de segunda ordem 

em territórios, em que razões eclesiásticas ou mesmo políticas, não é possível erigir uma 

hierarquia ordinária, mas que são consideradas como territórios católicos”. (Horta: 1973, p. 

96)  

Como se pode verificar a mudança de status territorial de Prefeitura Apostólica para 

Prelazias ilustrava que a organização missionária buscava trabalhar sob duas bases: instalação 

das construções da missão em núcleos urbanos ou em aldeias e a organização das constantes 

viagens para o interior dos municípios, tal qual o antigo ritual das desobrigas26

O trabalho missionário desenvolvido nos núcleos urbanos consistia na invocação da 

evangelização, incentivando a migração de jovens e trabalhadores para os internatos e 

externatos mantidos pelos padres das missões. Ressaltamos nesse modelo a implantação das 

ordens femininas para auxiliar nos colégios, hospitais e na consolidação da catequese e 

evangelização de crianças, moças e mulheres (conforme quadro

 em busca do 

conhecimento e de inventário do espaço físico que habitavam esses territórios.   

27

 

 a seguir) nas Instituições 

dos padres Espiritanos.  

 

Seminário 16 internos 

Externato São José 60 alunos 

Banda de Música Santa Cecília  

Colégio Santa Tereza (atual escola Frei 

André) 

65 internas órfãs na maioria a 
cargo das Franciscanas 
Missionárias de Maria 

Escola Normal Rural Abrigava um jardim de infância 
com 110 crianças. 

Prendário Feminino Ministrava curso de bordado, 
desenho e costura. Frequência de 
40 alunas 

Externato Feminino  

Escola de Canto para moças  
Fonte: FERREIRA REIS, 1942. 

 

                                                
26 Em 1215 o Concílio de Latrão estabeleceu os mandamentos da Igreja. O 2° e o 3º eram a Confissão e 
Comunhão pelo menos uma vez por ano pela Páscoa. Ao cumprimento dessa “obrigação”, passou a 
chamar-se as desobrigas: visitas específicas de sacerdotes para ministrar sacramentos. Fonte: 
http://www.amazonia.org.br 
27 A falta de dados no quadros justifica-se porque na obra consultada os dados não estão disponíveis. 

Instituições em Tefé – Padres Espiritanos. 



 
 

2.2 DOM JOAQUIM DE LANGE: HISTÓRIA E MEMÓRIAS 

 

Joaquim (Jouke) de Lange nasceu no dia 05 de março de 1906 na pequena cidade de 

Sint Nikolaasga, na Província da Frisia (Holanda), como o quinto filho de Iede de Lange e 

Aaltje Verterman. Educado na escola paroquial, ingressou aos 14 anos no Seminário menor da 

Congregação. Realizou o noviciado em Orly, na França. Ao retornar para a Holanda cursou 

Filosofia e Teologia. Joaquim de Lange foi ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1933, na 

cidade de Gemert, quando tinha 27 anos de idade. (Fonte: Boletim Informativo, Prelazia de 

Tefé) 

No ano seguinte, partiu para Angola, no Continente Africano, em que trabalhou como 

padre durante doze anos. Conforme afirmou Pe. Antônio Gruyters28

Em 1950 a Prefeitura Apostólica foi elevada à Prelazia e Mons. Joaquim foi nomeado 

o Primeiro Bispo-Prelado da prelazia de Tefé (figura 1). Foram sagrantes

, “ele ganhou a estima 

geral por sua maneira de evangelizar o povo”. Em Angola, no ano de 1946, um ano após a 

segunda Guerra Mundial, recebeu um telegrama com a notícia de nomeação e o pedido para 

dirigir-se à Tefé-AM na função de Prefeito Apostólico. Primeiramente retornou à Holanda em 

visita aos familiares e celebrou a primeira Missa Pontifical, na mesma Igreja que tinha sido 

batizado. Partiu para o Brasil, com a missão de subsidiar a Prelazia de Tefé. No dia 02 de abril 

de 1947 Mons. Joaquim de Lange chegou acompanhado de quatro padres: Canísio Fransoo, 

Quintino Tijburg, Fulgêncio Bouwman e Savino Van Grootel. Mons. Joaquim de Lange 

chegou a Tefé para suceder a Mons. Miguel Barrat, que foi o primeiro Prefeito Apostólico da 

cidade.  

29

 

 o cardeal 

Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jayme de Barros Câmara e os Bispos Dom Alberto 

Gaudêncio Ramos e Dom Mário Miranda de Vilas-Boas. 

 
Figura 1: Dom Joaquim de Lange, 1º Bispo 
da Prelazia de Tefé. 
Fonte: Arquivo Pessoal do funcionário da 
Rádio Rural, José de Sales. 
 
 
 
 

                                                
28 Padre da Prelazia de Tefé. Entrevista concedida em 30.03.2009. 
29 Segundo o minidicionário Aurélio, 2001 o termo significa consagrar, investir numa dignidade por meio de 
cerimônia religiosa. 



 
 

Dom Joaquim de Lange, ao chegar em Tefé, empreendeu tarefas para organizar a 

pastoral da Prefeitura, que na época contava com as seguintes paróquias: de Tefé, da Missão 

Boca de Tefé, de Alvarães, Carauari e Fonte Boa. Mediante tantos esforços na região 

empreendeu seu objetivo apostólico em diversas áreas; no campo educacional criou a Escola 

Normal Rural para moças, sob a responsabilidade das irmãs, com a finalidade de formar 

professores e catequistas para o interior e o Ginásio Espírito Santo, para rapazes. Todavia, a 

finalidade de Dom Joaquim de Lange na Prelazia concretizaram-se em 15 de dezembro de 

1963, com a instalação da Rádio Educação Rural de Tefé, e, posteriormente com a fundação 

em 01 de junho de 1963 do Movimento de Educação de Base Sistema Tefé. 

 

 

2.3 RÁDIO EDUCAÇÃO RURAL DE TEFÉ: A UTOPIA TORNA-SE REALIDADE   

 

 

A atuação de Dom Joaquim de Lange na Prelazia manifestou a preocupação com a 

população e suas condições sociais. Após duas viagens no entorno da Prelazia, constatou-se as 

condições de abandono e pobreza das populações que não eram assistidas pelas atividades 

pastorais da Igreja. Esse fato, impulsionou Dom Joaquim de Lange e seus auxiliares para 

encontrar uma solução viável para gerenciar assistência à essas populações isoladas.  

O desafio aparente impulsionou Dom Joaquim de Lange e os padres auxiliares. Com a 

colaboração dos comunitários da Prelazia, Dom Joaquim de Lange organizou reuniões na 

cidade, para estudar seus desafios mais candentes. Desses encontros nasceu a sugestão que 

levaria Dom Joaquim de Lange a instalar uma emissora de rádio na região.  

A história se iniciou com uma fluência de leituras e pesquisas na busca de soluções 

para os problemas encontrados na região. Notadamente, torna-se viável ressaltar a 

imprescindível participação do padre José Lodewijks neste processo de construção e 

elaboração. A partir de 1957, o padre José Lodewijks, imbuído do espírito de solidariedade e 

compromisso com a causa das populações isoladas depara-se em seus estudos com um 

instrumento crucial que demonstrou as experiências das escolas radiofônicas da rádio 

Sutatenza desenvolvida por Mons. Salcedo, na Colômbia. A Rádio Sutatenza constituiu a 

experiência pioneira na radiodifusão educativa. Criada em 1947, no interior da Colômbia, a 

emissora teve a dupla finalidade de educar e evangelizar a população rural, tornando-se a 

primeira emissora privada a assumir uma missão pública na alfabetização de adultos. 



 
 

 Em 1958, um artigo na Revista Eclesiástica Brasileira (REB) forneceu o ápice das 

conclusões para a elaboração do Projeto de instalação de uma rádio. Tratava-se de um artigo 

sobre as experiências de escolas radiofônicas implantadas nas dioceses de Natal, sob a 

supervisão de D. Eugênio Sales que por volta de 1958 contava com bom número de emissoras 

de rádio de propriedade da diocese.  

 
O rádio acompanhou e viveu a experiência mais significativa de educação popular, 
utilizando como principal meio as telecomunicações do Brasil que foi o das 
Emissoras de Educação Rural, cujo pioneirismo cabe à rural de Natal (...). A 
experiência da Rádio Sutatenza, na Colômbia, serviu de modelo para o Brasil no 
período pré-1964. Os grupos organizadores de escuta e debate, a participação dos 
ouvintes, o desenvolvimento de uma consciência crítica através do rádio forma 
momentos singulares dessa experiência, que veio a ser a mais estruturada no MEB 
(AZEVEDO apud MORAM, 1993, p. 17). 
 

 
Pe. José Lodewijks iniciou o estudo e a elaboração de um projeto de escola 

radiofônica, fez contato com a S.A. Philips para verificar os instrumentos e suporte técnico de 

implantação de uma rádio em Tefé. Seguidamente elaborou o Projeto e apresentou a Dom 

Joaquim de Lange que posteriormente empreendeu esforços para a concretização de uma 

rádio na região.  

A partir deste momento, iniciaram-se as articulações, estudos e possibilidades de 

parcerias no projeto. Dom Joaquim, durante algumas viagens de reuniões do episcopado em 

Medellín, articulou contatos com o prelado de Sutatenza e conheceu as instalações e o modelo 

utilizado na Colômbia. A iniciativa se constituiu pedra basilar para Dom Joaquim conseguir 

atingir os moradores mais distantes da Prelazia. Tendo a experiência colombiana como 

referência, Dom Joaquim de Lange articulou para conseguir a licença para instalar a emissora 

de rádio.  

Conforme Scocuglia (2003, p. 21) percebe-se a conjugação de vários interesses, de 

membros da hierarquia da Igreja Católica e de grupos católicos “progressistas” do Estado, 

representado pelo governo Federal, e, ainda, da S.A. Philips do Brasil – única fabricante dos 

BR 118T (receptores de radioescolas utilizado, em larga escala, na Colômbia, no Peru e no 

Brasil). 

O contexto histórico desse período revela que havia uma ameaça de 

Internacionalização, o Amazonas despertava o interesse internacional para inversão de 

capitais em seu povoamento e na exploração de seus múltiplos recursos naturais. A tese da 

internacionalização da bacia, sustentada por James Bryce (1912) e Prescott Webb (1952), 

chegou a ser proposta por entidades científicas, a exemplo da Academia de Ciências de 



 
 

Washington, da UNESCO e do Instituto Hudson de Nova York. (CORRÊA, 2004, p. 17) 

Nesse sentido, o Governo Federal objetivava implantar uma rede de emissoras de rádios para 

conter as recepções das emissoras estrangeiras na região. Conseguinte, Dom Joaquim de 

Lange recebeu do Conselho de Ministros, presidido por Tancredo Neves, a licença para 

instalar uma emissora de rádio de onda média e tropical em Tefé. 

Sob uma imensa expectativa os representantes da Prelazia de Tefé aguardaram os 

receptores e a instalação. Os transmissores da rádio após estadia em solo tefeense são 

instalados na Rua Duque de Caxias, no Ginásio Federal, prédio anexo ao Seminário São José 

(figura 2). As primeiras transmissões de caráter experimental foram realizadas três meses 

antes da autorização do Governo Federal, no dia 13 de outubro de 1963. As primeiras 

transmissões de caráter experimental anteciparam a concretização de um projeto arquitetado 

pela Igreja Católica. A utopia de seus idealizadores torna-se realidade, Dom Joaquim e seus 

auxiliares comemoraram a instalação. Entretanto, a oficialização vem através do presidente 

João Goulart, que no dia 15 de dezembro de 1963, concedeu a licença para a implantação da 

Rádio Educação Rural de Tefé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Figura 2: Seminário São José (fundado em 1913). 
                                         Fonte: Arquivo Pessoal, ano 2008. 

 

A implantação da rádio viabilizaria a concretização de um projeto da Igreja Católica, 

que objetivava alcançar as populações de áreas distantes e a idealização de evangelização 

nessas regiões. A Rádio Educação Rural de Tefé, vista por este prima, assumiu um caráter 

educativo-cultural na sociedade tefeense. O rádio surgiu nos primórdios da radiodifusão no 

Brasil “como uma das soluções ideais para oferecer educação em grande escala, resolvendo 

assim o problema da falta de escolarização da maioria da população” (HORTA, 1973, p. 455). 



 
 

Insurgindo como mecanismo de comunicação, o rádio em Tefé, inaugurou uma etapa entre 

educação e comunicação. Essa dualidade revelou várias etapas para a construção deste 

propósito. Inicialmente, é necessário, destacar a infra-estrutura da rádio para oferecer 

educação, cultura e comunicação.  

Neste sentido, em 1963, Dom Joaquim de Lange, comprou um terreno pertencente aos 

herdeiros da família Borges, na Praça da Matriz de Santa Teresa, com a finalidade de 

construir um prédio para transmitir as aulas radiofônicas através da Rádio Educação Rural de 

Tefé.  Após a demolição da casa, Pe. Paulo e Irmão Falco elaboraram a planta e iniciou-se a 

construção, que durou cerca de dois anos. Após o término da obra, o prédio da Rádio 

Educação Rural de Tefé (figura 3) foi inaugurado dia 17 de junho de 1966 sob uma 

programação que contou com a presença de Dom Joaquim de Lange, do prefeito Municipal de 

Tefé Túlio Azevedo, do presidente da Câmara Municipal de Tefé, do juiz de Direito da 

Comarca Dr. Manoel de Araújo Filho, padres da prelazia e demais convidados da sociedade 

tefeense. 

 
Figura 3: Prédio da Rádio Educação 
Rural de Tefé, situado na Praça Santa 
Teresa, 283, Centro. 
Inaugurado em 1966. 
Fonte: Arquivo Pessoal fornecido pelo 
funcionário da Rádio Rural, José de 
Sales (Zezinho). 
 

 
 

 
A Rádio Educação Rural de Tefé iniciou sua programação de caráter experimental 

com transmissões de músicas em 1963 e alguns programas explicativos sobre o seu 

funcionamento e operacionalização. Em seguida, as aulas radiofônicas do Movimento de 

Educação de Base foram transmitidas às populações interioranas de uma sala do Palácio 

Prelatício, Seminário São José. Após a inauguração, foram transmitidas do prédio da emissora 

na Praça Santa Teresa (figura 4).  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Técnico de som, José de Sales 
(Zezinho) operando os transmissores no 
Estúdio da Rádio Rural, situado na 
Praça de Santa Teresa.    
 Fonte: Arquivo Pessoal fornecido pelo 
funcionário da Rádio Rural, José de 
Sales (Zezinho). 

 
 



 
 

Figura 6: Frontispício da Rádio 
Educação Rural de Tefé, 
identificando o logotipo criado por 
Pe. Paulo. 
Fonte: Arquivo Pessoal, ano 2008. 
 

São vastos os vestígios da história da Rádio Educação Rural de Tefé. Ressalta-se nesse 

contexto histórico a presença dos sujeitos construtores deste projeto pioneiro na cidade de 

Tefé. Não pretende-se aqui evidenciar nomes em detrimento de outros, buscou-se identificar 

os sujeitos históricos que direta ou indiretamente fizeram parte do pioneirismo da rádio, 

como: Hamilton Santos de Oliveira (primeiro locutor), Guilherme Barten (diretor), Maria da 

Luz de Leite Sá (secretária), Napoleão Sanclair (operador dos transmissores), Domingos de 

Oliveira e José de Sales (Zezinho) os técnicos de som e Augusto Cabroliê de Souza (repórter).  

Ressalta-se o imprescindível destaque ao Pe. Paulo Verweijen, técnico da rádio, na 

instalação dos radiais e das torres da rádio (figura 5). Sua presença e apoio técnico foram 

importantes na construção, instalação e funcionamento da emissora, inclusive elaborou o 

logotipo que está no frontispício do prédio da emissora na Praça de Santa Teresa. O logotipo 

criado por Pe. Paulo para a ação educativa da rádio simboliza um livro aberto, sendo 

perfurado por uma faixa de terra, lançando ondas sonoras aos quatro cantos da Prelazia de 

Tefé (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Funcionários da Rádio 
Rural pintando a torre de 
transmissão, localizada na 
Estrada do Aeroporto. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 
fornecido pelo funcionário da 
Rádio Rural, José de Sales 
(Zezinho). 
 



 
 

Há quarenta e cinco anos (1963-2008) nascia a Rádio Educação Rural (figura 7), 

resultado de um projeto concebido por representantes da Igreja Católica. Sob a iniciativa de 

Dom Joaquim de Lange, em 15 de dezembro de 1963, surgiu a primeira emissora de rádio na 

cidade de Tefé com irradiações para fins educativos. A rádio já não era mais uma utopia, um 

sonho irrealizável. Ao contrário, era ação, compromisso, educação e produção de 

significados. Essa objetividade nos remete a pensar a trajetória, permanências e mudanças da 

rádio, ou seja, trata-se da necessidade de se compreender a rádio como um processo, como um 

estar sendo, o que decorre da realidade social e necessidades dos grupos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 7: Aniversário dos 45 anos da Rádio Educação Rural de Tefé, dezembro de 2008. 
       Fonte: Arquivo da Rádio Rural. 
 

 Os quarenta e cinco anos da Rádio Educação Rural de Tefé é motivo de comemoração 

aos representantes da Igreja Católica, dado o imensurável desafio que representa projetar e 

manter uma rádio no interior da Amazônia. Atualmente está conectada a duas redes de 

satélite, RCR (Rede Católica de Rádio) e a Rádio Rio Mar e lança para toda a região da 

Amazônia através das suas ondas de 1270 e 4925 KHz uma programação balanceada entre 

música, jornalismo, esporte e evangelização. Seu lema compreende “Uma rádio por um 

mundo melhor”.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

MEB TEFÉ: DE SISTEMA À REGIONAL 

 

Este capítulo procurou apontar o fruto de 40 anos de existência do Movimento de 

Educação de Base em Tefé (1963-2003), sob cujas bases proporcionou alfabetização e 

conscientização aos moradores das comunidades interioranas na região.  

 No que diz respeito ao tema central deste trabalho é importante deixar claro que não 

pode-se separar a história do MEB/Tefé da história da educação de adultos no Brasil, já que o 

estudo da primeira pode ser esclarecido ao mesmo tempo em que ajuda a esclarecer a 

segunda. 

Divide-se a ênfase temática em duas partes. Na primeira parte, apresenta-se uma breve 

abordagem histórica do surgimento do MEB Sistema Tefé através do Projeto das aulas 

radiofônicas emitidas pela Rádio Educação Rural de Tefé, abrangendo sua estrutura e 

aspectos da dinâmica interna, como elaboração e emissão das aulas e programas radiofônicos. 

E encerrando o capítulo, na segunda parte, analisa-se seu modelo pedagógico sob duas 

perspectivas: de animação popular e formação de consciência política. 

 

3.1 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE: SISTEMA TEFÉ 

 

Quando se afirma que o Movimento de Educação de Base é resultado da implantação 

da Rádio Educação Rural de Tefé, o que se quer dizer é que o Projeto arquitetado por Dom 

Joaquim de Lange almejava alcançar as populações mais distantes da Prelazia através das 

aulas radiofônicas. Assim, o sentido de alfabetização revelava-se inseparável da ação 

educativa da rádio na perspectiva de evangelização. 

O ano de 1955 é um marco na articulação de Dom Joaquim de Lange com o Governo 

Federal para conceder a licença para instalação da emissora. Todavia, o objetivo do projeto de 

alfabetização através das aulas radiofônica paulatinamente se desdobrou em ações concretas 

mediante o clima de propagação da rádio em nível nacional.  

Nesse período, a política brasileira introduzia uma trajetória de desenvolvimento 

econômico e democracia. O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) iniciou sua 

administração através do Plano de Metas, anunciando que iria fazer o Brasil crescer cinquenta 

anos em cinco. Seu governo frequentemente associado à grandes obras, como a construção de 



 
 

Brasília, e a um momento de prosperidade nacional que atingiu sobretudo as elites sociais e as 

classes médias. Nessa época, o rádio já iniciava seus primeiros passos e grande parte da 

população acompanhava os programas radiofônicos. As emissoras de rádio, junto com o 

teatro de revista e as chanchadas cinematográficas, foram os meios de comunicação no país. 

O rádio difundia informações e sonhos, acompanhando de perto o cotidiano social das 

grandes cidades. Através dele, a nova realidade das capitais era apresentada aos migrantes do 

campo e das pequenas cidades. Além de divertir, o rádio funcionava como “escola de 

sociabilidade” das populações recém-chegadas aos grandes centros urbanos.  

À primeira vista, parece notório que a objetividade do MEB diante do cenário 

brasileiro consistia amplamente na integração entre educação, conscientização e cultura 

popular. Seria muito cômodo se ater as palavras de Wanderley (1984) quando efetivamente, 

ressalta que o teatro e o cinema, assim como o rádio, podem ser valiosos meios de 

desenvolver a cultura e politizar o povo. Revela-se a intencionalidade do Movimento na 

efetivação de um veículo de transmissão que funcionará como a integração de uma ação 

sistemática, progressiva e coordenada, conduzindo à aquisição de conhecimentos e atitudes na 

prática educativa junto à camadas populares.  

O deslocamento da Igreja Católica, no sentido de aproximação ao movimento das 

classes dominadas evidenciou-se sobretudo pelo envolvimento cada vez maior de setores da 

Igreja nos conflitos sociais do período.  Conforme Fávero (2006, p. 43) essa nova composição 

dentro da Igreja reúne-se em torno de alguns bispos, juntamente com outros profissionais de 

outras áreas (saúde, educação rural, desenvolvimento comunitário e professores) e de outras 

instituições para a realização do 1º Seminário de Educação de Base, sediado em Aracaju-SE, 

1960. As providências para a criação do MEB caminham paralelas à formação de equipes em 

alguns estados e com a absorção de outros elementos, em nível nacional. Posteriormente, após 

implantação do MEB realizou-se o 1º Encontro Nacional de Coordenadores em Recife-PE, 

dezembro de 1962 para discutir as redefinições dos objetivos, isto é, a reformulação do seu 

modo de atuação e a opção por nova postura ideológica. 

Aproveitando o ensejo, Dom Joaquim de Lange resolveu enviar Protásio Lopes 

Pessoa30

                                                
30 Nasceu em Tefé em de abril de 1932. Licenciado em Estudos Sociais pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora, em 1982. Atuou como coordenador do Movimento de Educação de Base – Sistema Tefé no período de 
1964-1977. Atualmente com 77 anos relembra com saudades os momentos de atuação no MEB.   

 para lançar novas perspectivas ao propósito do projeto das aulas sobre Educação de 

Base. Neste sentido, viajou para Aracaju para participar do 1º Seminário de Educação de 



 
 

Base, que seria o Seminário preparatório para o Congresso de Recife em 1962. Evidenciava-

se nesse período: 

 
[...] a indispensabilidade da consciência do processo de desenvolvimento por parte 
do povo e da emersão deste povo na vida pública nacional como interferente em 
todo trabalho de elaboração, participação e decisão responsáveis em todos os 
momentos da vida pública; sugeriam os pernambucanos a revisão dos transplantes 
que agiram sobre o nosso sistema educativo, a organização de cursos que 
correspondessem à realidade existencial dos alunos, o desenvolvimento de um 
trabalho educativo “com” o homem e não “para” o homem, a criação de grupos de 
estudos e de ação dentro do espírito de auto-governo, o desenvolvimento de uma 
mentalidade nova no educador, que deveria passar a sentir-se participante no 
trabalho de soerguimento do país; propunham, finalmente, a renovação dos métodos 
e processos educativos, substituindo o discurso pela discussão e utilizando as 
modernas técnicas de educação de grupos com a ajuda de recursos audiovisuais. 
(Paiva, 1987, p. 210) 

 

O Sr. Protásio Lopes Pessoa participou do Seminário em Aracaju no ano de 1960, que 

durou cerca de quinze dias, em seguida foi para Natal-RN realizar um estágio na Rádio 

Educação de Natal para conhecer as atividades educativas das escolas radiofônicas. Logo 

iniciou o treinamento por dois meses que compreendeu várias etapas, dentre elas destacou-se: 

montagem da emissora, organização de transmissão, elaboração de script de programas e 

noticiários, script de aulas, a gravação nas escolas da zona rural, organização de comunidades 

e treinamentos de liderança. Enfim, estudou-se a estrutura de funcionamento da Rádio 

Educação de Natal e suas peculiaridades, como forma de empreender conhecimento na área e 

aplicar na cidade de Tefé, através da criação de uma Rádio. 

Conseguinte, Dom Joaquim de Lange organizou uma reunião no Seminário São José 

para o repasse das informações sobre o estágio na Rádio Educação de Natal realizado pelo Sr. 

Protásio à uma equipe de professoras escolhidas pelo Bispo. Ressalta-se que nesta reunião as 

informações foram de extrema relevância para a equipe e a estruturação da Rádio.  

Nesse intervalo, entre a aquisição de saberes e a instalação da rádio, as equipes 

envolvidas na ação educativa das aulas radiofônicas realizavam constantes treinamentos e 

reuniões para esclarecer e transmitir informações sobre as aulas radiofônicas e Educação de 

Base. Em 1961, o Sr. Protásio Lopes Pessoa foi enviado à cidade de Bragança-PA para 

realizar um estágio na Rádio Educação Rural de Bragança sobre a transmissão das aulas 

radiofônicas e o funcionamento da Rádio. 

Vale enfatizar que o Sr. Protásio Lopes Pessoa também participou em 1962 do 1º 

Encontro Nacional de Coordenadores do MEB realizado em Recife-PE, no qual se discutiu 

temas sobre a realidade brasileira, a educação na perspectiva da consciência histórica e o 



 
 

processo de conscientização. No início de dezembro, enquanto os bispos do Brasil estavam 

em Roma, no Concílio Vaticano II, o Nacional convocou um encontro, em Recife, dos 

coordenadores de todos os sistemas já existentes. Esse encontro, que durou uma semana, pôs 

frente a frente, pela primeira vez, todos os líderes nomeados para a organização desde que 

fora concebida. A participação no Encontro proporcionou conhecimentos diversos e 

contribuiu para enriquecer a instalação do MEB em solo tefeense.   

Nesse intermédio um grupo de professoras deslocou-se para Manaus-AM para 

realizarem treinamentos e estudos e ao retornarem, participaram no Seminário São José31

 

, de 

estudos sobre Educação de Base, com duração de um mês, no qual conheceram as propostas 

de Paulo Freire e o método de alfabetização por ele utilizado. Foram muitos estudos na área 

para compreender o processo de autoconscientização das massas e a valorização plena do 

homem, pois para BRANDÃO (1997, p. 34-35) 

a Educação de Base procurava desenvolver uma consciência crítica, com 
pelo menos 3 atributos: 

a. Que ela seja um reconhecimento de dimensões da pessoa, 
comunidades, etc. A partir dos próprios valores dados e existentes na cultura do 
povo; 

b. Que ela seja um ponto de partida crítica de valorização desta própria 
cultura e do conjunto de relações sociais que a conserva como é; 

c. Que ela seja o princípio de uma integração do aluno-agente 
conscientizado em grupos e em situação de trabalhos comunitários e de classe em 
vista a uma política ao mesmo tempo crítica e eficaz. 

 
 

Dessa maneira em uma reunião no Seminário São José houve a escolha da equipe que 

iria iniciar as atividades educativas das aulas radiofônicas e a contratação dos funcionários do 

MEB/Tefé em 01 de janeiro de 1964.32

A equipe foi formada por: Protásio Lopes Pessoa, Margarida Maria Gonçalves de 

Souza, Helena Maria Gonçalves de Queiroz, Francisca Mota, Francisco Jamináua das Chagas 

Pinheiro, Antônio Barros Filho e Augusto Cabroliê Gonçalves de Souza.  

  

Dom Joaquim anunciou o início das atividades das aulas numa sala no Seminário São 

José e entregou alguns materiais para as equipes utilizarem nas aulas radiofônicas e na 

supervisão das escolas, dentre estes estavam a aquisição de três barcos, sendo um grande de 

35 HP, um pequeno de 4 HP e um de 6 HP. Repassou esses motores à coordenação e entregou 

os 100 receptores cativos da Phillips que seriam utilizados nas escolas. Não foram repassadas 
                                                
31 Prédio situado à Rua Duque de Caxias, nº 438, Centro, Tefé-AM.  Sua construção iniciou em 1913 e foi 
concluída em 1919, possui arquitetura barroca e francesa e destinou-se à preparação dos futuros padres 
Espiritanos no município. Fonte: 1897-1997. 100 anos de presença Espiritana em Tefé. 
32 Fonte: Acervo Rádio Rural, MEB/Tefé, Sala da CPT, Livro de registro de funcionários.  



 
 

cartilhas para os professores, uma vez que elas deveriam ser preparadas integralmente 

compreendendo a realidade do meio rural.  

A partir dessa estruturação, deve-se pensar o movimento e suas articulações de 

implantação, pois concretizar um projeto somente é possível se houver envolvimento e 

doação. Evidentemente, após se firmar a equipe (figura 8) e os materiais utilizados, o passo 

seguinte pelo bispo da prelazia seria o de distribuir as funções dentro de cada categoria. 

Protásio Lopes, coordenador do MEB-Tefé; Margarida Maria Gonçalves de Souza, Helena 

Maria Gonçalves de Queiroz e Francisca Mota, Setor de Programação de aulas; Francisco 

Jaminauá Pinheiro e Augusto Cabroliê Gonçalves de Souza, Setor de Supervisão; e Antônio 

Barros Filho, responsável pelos motores. Ainda efetuou-se a contratação de funcionários da 

operação e administração da emissora para estruturar a operacionalização dos programas e das 

aulas radiofônicas. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Figura 8: Os pioneiros do MEB: da esquerda para a direita: Lenice Torres, Protásio Lopes 
Pessoa, Lindalva Pessoa Oliveira, Francisco Jamináua das Chagas Pinheiro, Helena Maria 
Gonçalves de Queiroz, Augusto Cabroliê e Francisca Mota. 
Fonte: PESSOA, Protásio Lopes. História da Missão de Santa Teresa D’Ávila dos Tupebas 
Tefé, p. 122, 2004. 
 
 
 

Em 1963, a Rádio Educação Rural de Tefé inicia sua programação e o Sistema do 

MEB/Tefé criado em 01 de junho de 1963 iniciou suas primeiras transmissões, operando de 

uma sala do Palácio Prelatício, no Seminário São José. (Protásio Lopes, ex-coordenador do 

MEB/Tefé) Neste particular, as condições estruturais de funcionamento das transmissões das 

aulas através do rádio eram geralmente precárias e insuficientes. Porém, eram desafiantes.  

Neste sentido DE KADT (2007, p. 152), menciona que “a unidade básica da 

organização era o sistema, composto por uma equipe de professores, supervisores, locutores 

de rádio remunerados e pessoal auxiliar que elaborava os programas diários, os executava e 

supervisionava sua aplicação nas escolas radiofônicas”. Desse modo, através de uma mesa e 



 
 

uma cadeira com um microfone nela instalados (Protásio Lopes, ex-coordenador do 

MEB/Tefé) as professoras do Sistema de Tefé (figura 9), transmitiram saberes necessários 

para educar o homem para a vida e o incentivo ao surgimento, desenvolvimento e 

fortalecimento das comunidades ribeirinhas e dos grupos populares mais distantes da Prelazia 

de Tefé.  

 

 
Figura 9: Profª Helena Maria 
Gonçalves Queiroz, transmitindo 
um programa de alfabetização, no 
período de fase experimental da 
emissora Rádio Educação Rural de 
Tefé. 
Fonte: Da Educação radiofônica à 
educação Política: Semana Dom 
Joaquim de Lange. p. 7, 2002.         

 

O rádio (figura 10) possuía um modelo padronizado pela S.A Philips do Brasil e 

estava preparado para recepção exclusiva da Rádio Rural. O MEB Sistema Tefé utilizava o 

aparelho cativo para promover alfabetização e informação ao trabalhador rural.  

 

 

 
Figura 10: Primeiro modelo de aparelho de rádio 
utilizado pelo MEB/Tefé. 
Fonte: Estúdio da Rádio Educação Rural de Tefé. 
2008. Arquivo Pessoal. 
 

 

 

 

À luz destes propósitos, há um ponto a ser questionado, na confluência da Igreja 

Católica no MEB Sistema Tefé que posteriormente, esse fato, fez com que o MEB Sistema 

Tefé recebesse críticas por restringir a liberdade de escolha do aluno-ouvinte. Teria a Igreja 

Católica utilizado o rádio cativo como mecanismo de controle ideológico?  

Partindo do pressuposto que a Igreja é um “microcosmo da Nação” agindo como 

produtora e reprodutora de bens simbólicos, condicionando e sendo condicionada pelas 

práticas econômicas e políticas (WANDERLEY, 1984, p. 68) não se justifica o discurso de 

controle ideológico, uma vez que, a ação educativa do MEB se fazia pela participação popular 



 
 

nas tomadas de decisões dos moradores. A Igreja Católica na representatividade de Dom 

Joaquim de Lange mantinha uma “filosofia pedagógica” no interior do Movimento que 

definia o respeito à pessoa e um cuidado para não impor nada e nem manipular nas tomadas 

de decisões.  

Conforme Dom Sérgio Eduardo Castriani33

 

 o motivo de o rádio ser cativo era uma 

questão de economia, contenção de gastos para o próprio trabalhador rural na compras de 

pilhas para o aparelho e não controle ideológico.  

                                                                                 
3.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MEB/TEFÉ. 

 

  O bispo Dom Joaquim de Lange, participou de um encontro com o propósito de 

desenvolver um trabalho similar ao que estava sendo realizado no Nordeste. Contatou um 

grupo de educadores ligados à Igreja e instalou o MEB em Tefé em 01 de junho de 1963, sob 

a coordenação do prof. Protásio Lopes Pessoa, conforme já foi enunciado. Como o bispo 

havia conseguido a autorização, em 13 de abril de 1962, para o funcionamento da emissora 

Rádio Educação Rural, com uma grande parte da programação destinados à atividades 

educativas da Igreja, a mesma materializou-se no município como mecanismo de integração 

social e comunitária. 

 O Movimento de Educação de Base criado pela CNBB em março de 1961 objetivava 

desenvolver um programa de educação de base, através das escolas radiofônicas, para as áreas 

de mais pobres do país, principalmente nas regiões norte, centro-oeste e nordeste. O MEB 

estaria realizando a alfabetização de adultos e promovendo a dignidade do homem dessas 

áreas. Porém, a relação intrínseca com o aparelho de rádio determinou o acesso à um meio de 

comunicação do mundo moderno, o qual provocou mudanças consideráveis no cotidiano das 

pessoa, trata-se da radiocomunicação. 

Estrutura da equipe do MEB em Tefé: 

SUPERVISÃO: Francisco Jaminauá Pinheiro e Augusto Cabroliê Gonçalves de Souza. 

COORDENAÇÃO: Protásio Lopes Pessoa. 

PROFESSORAS: Margarida Maria Gonçalves de Souza, Helena Maria Gonçalves de 

Queiroz, Lenice Torres e Francisca Mota. 

 

 
                                                
33 Atual Bispo da Prelazia de Tefé. Entrevista concedida em 30.02.2009 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gráfico2: Unidade básica da organização do MEB em Tefé. 
Fonte: Organizado por Mírian dos Santos. 
 
Assim, a unidade de organização do Sistema Tefé numa primeira sistematização, 

buscou estudar as comunidades. Conforme Fávero (2006, p. 131) esse primeiro momento 

consistia no estudo da área verificando as condições de vida, recursos locais, problemas e 

necessidades urgentes. Compreendia “o levantamento da situação e a interpretação das 

realidades econômicas, social, política, educacional e religiosa de uma determinada área 

geográfica, visando a conhecer as comunidades ali existentes para ajudá-las, em seu 

desenvolvimento”. De tal forma, precisava ser aperfeiçoada constantemente, constituindo 

numa atividade permanente das equipes de supervisão. 

O levantamento da área realizado pela equipe do MEB nos primeiros momentos de 

construção das escolas radiofônicas nas comunidades da Prelazia de Tefé foi de suma 

relevância para a originalidade e características específicas do Sistema Tefé. Inúmeras visitas 

nas localidades foram realizadas, inclusive, pesquisas do universo vocabular das localidades a 

serem implantadas as escolas radiofônicas. A presença atuante do Bispo Dom Joaquim de 

Lange e da equipe do MEB proporcionou o estudo da área e a interação com os moradores das 

comunidades envolvidas.  

Para a realização bem sucedida das visitas, as técnicas de estudos eram traçadas 

antecipadamente. Os aspectos essenciais do estudo são apreendidos no decorrer do trabalho. 

Durante as visitas às comunidades, a equipe, motivada pela participação na ação educativa do 

MEB, também aproveitava para colher informações para a seleção de monitores voluntários e 

líderes comunitários.  

Sobre as características da função de monitor do MEB, Wanderley (1984, p. 84) 

destacou que precisava:  

 

Representante da CNBB: Bispo 
Dom Joaquim de Lange 

PROFESSORAS 

COORDENAÇÃO 

Unidade Básica da organização: Sistema Tefé 

MONITORES 

Escolas nas 
comunidades 



 
 

a) ser alfabetizado (saber ler, escrever, contar); sua instrução era complementada 
com os treinamentos, dias de estudos, os programas especiais e as próprias aulas; b) 
ser uma pessoa da comunidade, trabalhando voluntariamente; c) ser representativo 
da comunidade e com qualidade de liderança; d) ser competente para saber o que 
fazer, como, quando e onde; e) ser responsável pelo andamento da escola; e f) estar a 
serviço de sua promoção e da comunidade. 

 

 

Um ponto a ser questionado, no estudo da área do Movimento de Educação de Base 

Tefé, consiste em como ocorreu a preparação dos monitores voluntários e líderes da 

comunidade? Constatou-se que, após a escolha destes realizou-se um processo formativo no 

Seminário São José, com duração de seis dias. Nesse treinamento os líderes comunitários e os 

monitores receberam instruções sobre o aparelho de rádio que seria utilizado para transmitir 

as aulas. Após o treinamento, os supervisores instalaram na escola das comunidades o rádio e 

as antenas receptoras.  

A instalação e funcionamento das escolas radiofônicas compreendiam as orientações 

do MEB, que consistiam em: 

 
 

No estudo da área, realizado pelos supervisores, já se deixou escolhido o 
local em que poderia funcionar a escola radiofônica. Depois do treinamento, o 
monitor deve movimentar a comunidade na preparação de local escolhido. O 
trabalho educativo deve ser comunitário. Portanto, todo povo deve colaborar nesta 
preparação. Deve sentir que a escola é da comunidade, é de todos. Para conseguir 
isto, é preciso que o monitor se encontre aberto para a idéia de trabalho em equipe, 
saiba promover e coordenar uma reunião, saiba solicitar o empréstimo de uma mesa, 
o conserto de um banco, a instalação do quadro, dois candeeiros, etc. 

Em síntese, para se instalar uma escola radiofônica é preciso o seguinte 
material: um local adequado, com mesas ou carteiras, cadeiras ou bancos; receptor, 
quadro, giz e apagador e lampiões ( quando não houver iluminação elétrica); folhas 
de matrículas e de frequência; livros de leitura, cadernos , lápis e borracha. 

O MEB tem fornecido sempre o receptor cativo, com as primeiras quatro 
pilhas, os livros de leitura, as folhas de matrícula e de frequência. Igualmente, 
fornece também quadro, o lampião, o fio e as castanhas para a antena. Em alguns 
sistemas já pode assegurar a presença de um técnico para proceder a instalação do 
receptor. Em pequena escala, tem conseguido ajudar os alunos na aquisição de 
cadernos, lápis e borrachas. O fornecimento desse material ainda é objeto de estudos 
e experiências, assim como da disponibilidade de recursos [MEB, 13, p. 17]. 
(FÁVERO, 2006, p. 145) 

 

 

As ações do MEB compreendiam: alfabetização de adultos; assessoramento de 

lideranças comunitárias; instrução religiosa, campanhas de saúde e alguns cursos, com ênfase 

no aprimoramento das atividades profissionais do trabalhador rural. Logo nos primeiros anos 

de atividades do Sistema Tefé foram atendidas as seguintes localidades: São Benedito, 

Tapiranema e Nogueira no Lago de Tefé; Porto Nazaré, Costa de Tefé, Boa Vista, Socorro, 



 
 

Missão, Barreira da Missão, Santo Isidoro e Jenipaua, na margem do Rio Solimões; Cuanaru, 

Santa Clara, Macari, Porto Novo, Arauiri, na Ilha do Panani; São Francisco do Icé, na Ilha do 

Icé.   

Algumas despesas no transcorrer das aulas foram assumidas pelos próprios 

participantes como por exemplo a compra de pilhas para o rádio, querosene, a lamparina e o 

lampião. Os locais utilizados, inicialmente, eram as residências dos comunitários, em seguida, 

foram instaladas nas casas comunitárias ou em casas construídas exclusivamente para 

transmitir as aulas radiofônicas.  

Quanto à produção e a emissão das aulas e programas radiofônicos do MEB/Tefé no 

período de 1964-1966 ocupavam basicamente o seguinte horário: manhã: 6:30h às 7:30h; 

noite: 18:30h às 19:30h. Conforme observações e análise nos scripts das programações da 

Rádio Educação Rural de Tefé, as aulas eram gravadas pela manhã. Justifica-se a utilização 

dos programas de alfabetização matutinos como uma maneira de atender aos moradores que 

não estavam trabalhando neste horário, e também aos jovens destas comunidades. O horário 

noturno, seria para atender aos trabalhadores que durante o dia desempenhavam suas funções 

na roça, na pescaria e outras atividades do meio rural.  

A programação educativa mobilizava moradores das comunidades que deslocavam-se 

de suas moradias34

 

 até a escola radiofônica para ouvirem as transmissões das aulas. As turmas 

em geral compreendiam um número de 20 à 26 alunos, (conforme tabela abaixo), distribuídos 

entre homens e mulheres adultos e trabalhadores rurais. 

Nº Nome dos 

alunos 

Série Data de 

Nasc. 

Profissão Estado Civil Religião 

01 Luzia Tenório 

de Souza 

A 13.12.37 doméstica casada Católica 

02 Joaquim 

Januário Silva 

A 22.05.31 Agricultor casado Católica 

03 Raimundo B. 

Nascimento. 

A 22.30.31 Agricultor casado Católica 

04 Antõnio 

Silvino da 

Silva 

A 13.6.49 Agricultor casado Católica 

05 Tércio Ramos A 4.12.26 Agricultor casado Católica 

06 Normando R. A 11.5.44 Agricultor Solteiro Católica 

                                                
34 Alguns alunos por morarem distantes das escolas radiofônicas utilizavam como meio de transporte uma canoa 
para chegar até o local de escuta.   



 
 

de Lemos 

07 Nilton 

Leocádio 

A 20.9.24 Agricultor casado Católica 

08 Pedro B. de 

Farias 

A 3.04.36 Agricultor casado Católica 

09 Manuel 

Vasques 

A 19.06.44 Agricultor casado Ccatólica 

10 Ovídio 

Vasques 

A 9.06.41 Agricultor solteiro Católica 

11 Porfírio 

Pinheiro 

A 9.06.48 Agricultor casado Católica 

12 Roberval R. de 

Lemos 

A 17.10.48 Agricultor solteiro católica 

13 Ladislau 

Monteiro 

A 26.07.47 Agricultor solteiro católica 

14 Fernandes 

Monteiro 

A 11.05.49 Agricultor solteiro Católica 

15 David Silvino A 24.09.25 Agricultor casado Católica 

16 Raimundo 

Tomás Lima 

A 08.04.25 Agricultor solteiro católica 

17 José 

Oriosvaldo 

Ferreira 

A 18... Agricultor solteiro católica 

18 Jonas Tomás 

de Lima 

A 28.01.11 Agricultor casado Católica 

19 Hermínio 

Tomas de 

Lima 

A 6.11.48 Agricultor solteiro Católica 

20 Francisco 

Serapião 

Lemos 

A 04.10.27 Agricultor casado católica 

21 Joaquim 

Pinheiro 

A 17.08.43 Agricultor solteiro católica 

22 Francisca 

Silvino 

A ..... 30 doméstica casada Católica 

23 Zilda Vasques A 19.12.36 doméstica casada Católica 

24 Evilásio 

Ramos Lemos 

A 20.09.40 Agricultor casado Católica 

 
Tabela 3: Relação dos alunos da Turma do MEB/Tefé – Ano 1964 
MONITORA: Teresa Wilma Ramos    Localidade: Santo Isidoro   Tefé-AM. 
Fonte: MEB/Tefé. Acervo: Rádio Rural, sala da CPT, Livro de Registro de funcionários.  
 



 
 

Conforme análise da tabela 3, a composição das turmas era basicamente de 

agricultores, compreendia um grande número de agricultores casados, pertencente à religião 

católica e que queriam alfabetizar-se. Interessante ressaltar que após o estudo no grau de 

parentesco desses alunos pode-se constatar que muitos eram pertencentes à uma mesma 

família, às vezes a monitora ministrava aulas para seu pai, sua mãe e seus irmãos, etc. 

Somente para ilustrar esse aspecto, analisou-se como exemplo a tabela 3, na qual a Monitora 

Teresa Wilma Ramos35

O sistema do MEB/Tefé, possuía uma unidade estrutural de programação para a 

emissão das aulas radiofônicas. Dentre estes destacamos a equipe de programação da rádio 

(técnico de som, operadores de transmissores, locutor dentre outros) que muito contribuíram 

para o bom desenvolvimento dos programas para as comunidades. Vale elucidar uma breve 

ressalva sobre o papel do locutor nas emissões das aulas, com ênfase ao pioneiro nesta 

atividade no Sistema MEB/Tefé, Hamilton Santos. Sua atuação e da equipe da rádio 

garantiram a transmissão das aulas de maneira harmoniosa e agradável

, ministrava aulas para o próprio esposo, o aluno Evilásio Ramos 

Lemos; seus cunhados, Tércio Ramos, Normando R. de Lemos e Francisco Serapião Lemos.  

36

Para dar a forma aos conteúdos das aulas do programa MEB/Tefé, é fundamental uma 

programação voltada ao público adulto, utilizando mais as faixas do início da manhã e do 

final do dia. Neste aspecto, a equipe de programação escreveram roteiros, gravaram e 

montaram os programas que eram transmitidos aos alunos das comunidades rurais. 

Basicamente, as programações compreendiam as seguintes etapas: 

. Além de sua 

habilidade na locução, proporcionou aos ouvintes características peculiares no sentido de 

audição. 

1. Apresentação: Aulas para o interior - Movimento de Educação de Base através da 

Rádio Educação Rural de Tefé. 

2. Gravação feita pela equipe do MEB para veicular no ar no início das aulas 

3. Locutor: apresentação e saudações 

4. Técnica: uma marchinha alemã.37

5. Aulas do MEB: Integradas na alfabetização, com ênfase em vários temas: 

alfabetização e aritmética.  

  

                                                
35 (Ex-Professora do MEB Sistema Tefé. Turma de 1964). Entrevista concedida em Dezembro de 2008. 
Atualmente com 66 anos, a professora aposentada juntamente com seu esposo Evilásio, relembram com muita 
alegria os momentos das aulas do MEB.   
36 Entrevista concedida em Fevereiro de 2009 com Hamilton Santos, primeiro locutor da Rádio Rural. 
Atualmente aposentado e com graves problemas de saúde, relembra os programas e as transmissões das aulas. 
37 MEB/Tefé, acervo: Rádio Rural, sala da CPT, fitas. 



 
 

6. Encerramento: Fala do locutor, em seguida a técnica musical: marchinha alemã.  

Os conteúdos eram interligados, mas cada aula tinha uma parte de alfabetização e 

outra de aritmética.  

Os objetivos das fichas de leitura elaborados pela equipe do MEB/Tefé para os alunos 

das escolas radiofônicas seriam de fornecer instrumentos de alfabetização e conscientização, 

procurando dar uma visão de elevação ao homem do meio rural e despertando-o para 

engajamentos concretos do desenvolvimento das comunidades rurais.  

O método de alfabetização do Movimento, na quase totalidade dos sistemas, é um 

método global, duplamente global, que possui suas características originais por ser destinado 

a adultos, por ser transmitido pelo rádio e por ser situado dentro da realidade das comunidades 

rurais, por ser adaptado à sua estrutura de pensamento descritivo-concreto, com seu universo 

vocabular e para sua estrutura motivacional. 

Conforme relatório do MEB (1982, p. 54) é global o método, e duplamente global, por 

que além de partir da percepção global de palavras, como formas gestálticas,38

O proponente deste método global se fundamenta no homem existencial, na 

experiência que é vivida no aqui e agora, funcionando num organismo que é uma totalidade. 

No processo de ensino aprendizagem de adultos, viver no aqui e no agora significa o aluno ser 

capaz de absorver suas vivências educacionais gradativamente, acumulando subsídios que lhe 

dêem condições de assimilar, da melhor forma possível, os conteúdos apreendidos em sala de 

aula, uma vez que estão interligados ao seu meio social. Assim, facilitará, se bem trabalhadas, 

o processo de conscientização do indivíduo, buscando concentrar-se na consciência de si 

mesmo e na consciência do mundo, para que possa sentir-se como sujeito ativo e operante nas 

suas ações e na sua comunidade. 

 é global 

enquanto toma a alfabetização dentro do contexto global de trabalho concreto do camponês.  

É necessário dizer que, paralelamente ao desenvolvimento da leitura e da escrita, há 

um desenvolvimento mais profundo, que se traduz por uma liberação crescente do 

pensamento do homem e por uma criação e expressão espontâneas sempre maiores. Por isto, 

as atividades criadas pelo Movimento na Prelazia veiculavam uma interação entre leitura e 

escrita a partir da realidade do povo tefeense. Em função desses fatores, nos currículos de 

alfabetização constavam elementos do próprio universo vocabular comunitário: 

 

                                                
38 O representante da psicopedagogia da Gestalt é Frederick Perls (1893-1970), desenvolveu conceitos acerca da 
condição e caracterização humana que hoje podem ser adequados aos processos de ensino-aprendizagem. 



 
 

• Mata 
• Pote  
• Juta 
• Comunidade  
• Lago 
• Saúde 
• Vacina 
• Boto tucuxi 
• Amazonas 
• Carta 
• Terra 

• Cachaça 
• Rádio 
• Tucunaré 
• Farinha 
• Roça 
• Ajuri 
• Patrão 
• Prefeito 
• Posse 
• Festa 
• Canoa 

 

O processo de linguagem e alfabetização elaborado pelo MEB/Tefé compreendeu um 

esforço de criação e adaptação que, passo a passo, foi elaborado, ou melhor, recriou-se um 

método global para o homem que vivia nas comunidades rurais. A partir desse contexto, as 

experiências foram sendo executadas e o Movimento foi dimensionando sua fundamentação 

metodológica. 

A aritmética para os moradores das comunidades não tinha outra finalidade senão a 

aplicação concreta na vida prática dos trabalhadores. O início da aprendizagem era 

caracterizado, de um lado, pelo desenvolvimento das habilidades de cálculo, já existentes de 

maneiras assistemáticas. Por outro lado, são dados os primeiro rudimentos de uma aritmética 

simbólica, gráfica.39

Em função dos objetivos fundamentais e dos níveis operacionais (simbólicos e não-

simbólico) era composto o currículo que, com alguma variação regional, consta dos elementos 

e partes que se seguem, conforme consta no Relatório MEB em 5 anos (1982, p. 56): 

  

 
A) Sistema numérico 
• Reconhecimento, leitura, escrita e composição numerais 
• Soma 
• Multiplicação 
• Subtração 
• Divisão 
• Numerais especiais: fracionais simples múltiplos mais comuns 
• Percentagem (processo apenas automático) 
• Juros simples (processo apenas automático) 
B) Sistemas de medidas 
• Unidade, contagem, tonelada, arroba. 
• Moeda 
• Peso (grama, quilograma, tonelada, arroba) 
• Tempo (relógio, minutos, hora, dia, mês, ano) 
• Aspectos especiais da aritmética 
 Comprimento (metro, centímetro, milímetro, quilômetro) 

                                                
39 Fonte: MEB/Tefé, acervo: Rádio Rural, sala da CPT, Proposta, folha 2.  



 
 

 Área (metro quadrado, hectare, medidas convencionais da região) 
 Volume (litro, metro cúbico, “medida”, medidas convencionais da região). 
 Solução de problemas.  

 
 

Programava-se uma aprendizagem que não iria dar saltos, mas preocupava-se, 

principalmente, com a formação gradativa de um pensamento matemático elementar, desde a 

percepção e organização dos dados, a comparação e compreensão das relações entre estes 

dados, até a compreensão operacional dos resultados.  

A formulação das aulas do MEB Sistema Tefé de aritmética compreendia na sua 

elaboração os problemas, apresentados para a aprendizagem e uso dos conhecimentos já 

adquiridos, inteiramente voltados para as situações concretas do trabalhador rural e tentaram 

aproximar-se, o mais possível, dos problemas que o trabalhador rural enfrentava 

normalmente. Conforme modelos de scripts e planos de aula,40

Assim, a formação do pensamento matemático elementar compreendia muito mais que 

a transmissão de informações, visava sobretudo a compreensão do mundo e das situações de 

sua vida na qual estavam integrados os moradores das comunidades rurais. 

 alguns envolviam desde o 

tamanho da área do plantio da mandioca até a venda das sacas de farinha; uma venda de um 

produto na feira, a medida de um tecido, o tamanho de uma tarrafa (canoa, motor). Enfim, são 

problemas do próprio universo do trabalhador rural, que buscavam uma formação e 

organização dos dados, a comparação e compreensão das relações entre estes dados, até a 

compreensão operacional dos resultados. 

 

 

3.3 O MODELO PEDAGÓGICO DO MEB/TEFÉ: PERSPECTIVAS DE UMA 

PEDAGOGIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR. 

 

As aulas, pelo rádio, eram complementadas com discussões em um grupo orientadas 

pelo monitor da comunidade, que duravam cerca de uma hora, em torno das palavras 

geradoras, com a utilização da metodologia de Paulo Freire.41

Conforme observação de Vanilda Paiva (1987, p. 279) o método Paulo Freire para a 

educação dos adultos, sistematizado em 1962, representou tecnicamente uma combinação 

original das conquistas da teoria da comunicação, da didática contemporânea e da psicologia 

moderna. Entretanto o método derivava diretamente de idéias pedagógicas e filosóficas mais 

 

                                                
40 Fonte: MEB/Tefé, acervo: Rádio Rural, sala da CPT, script nº 32, aula 14.  
41 Fonte: BRANDÃO, Carlos  Rodrigues. O que é método Paulo Freire. São Paulo, Brasiliense, 1981. 



 
 

amplas, não era uma simples técnica neutra mas todo um sistema coerente no qual a teoria 

informava a prática pedagógica e os seus meios.  

Neste modelo o alfabetizando é desafiado a refletir sobre seu papel na sociedade 

enquanto aprende a escrever as primeiras letras; é desafiado a repensar a sua história enquanto 

aprende decodificar o valor sonoro de cada sílaba que compõe a palavra. Logo no começo da 

experiência, os textos das aulas elaboradas pelas educadoras em Tefé foram mimeografados e 

repassados aos monitores para que pudessem seguir as instruções através do rádio. Os 

monitores, responsáveis pela condução dos debates, recebiam treinamentos na Prelazia de 

Tefé para desenvolver uma ação questionadora e organizacional da comunidade que era 

incutida nos programas educativos levados ao ar pela Rádio Rural e nas discussões do grupo 

com os monitores. 

Para desenvolver essas atividades, o monitor era considerado elemento essencial no 

sistema radioeducativo. Todavia, sua função era considerada um serviço gratuito em prol da 

comunidade. Consoante observação de Fávero apud Wanderley (2006, p. 137) o caráter de 

serviço estava ligado à visão religiosa; no caso do MEB e dos outros movimentos de Igreja 

tinha até caráter expressamente apostólico “[...] A gratuidade desse serviço, por sua vez, 

utilizada por todas as campanhas e movimentos que visavam à mobilização comunitária, não 

deixava e não deixa de ser uma racionalização que mascara a intenção muito concreta de 

reduzir o custo das atividades desenvolvidas”.  

Conforme as orientações apresentadas em treinamentos do MEB com os monitores 

suas atribuições eram as seguintes: 

 
É a pessoa escolhida e que generosamente aceitou o encargo de orientar e dirigir a 
escola radiofônica de sua localidade. Ser monitor é colaborar com Deus e sua igreja 
na obra de salvação de nossos irmãos. Vale servir em nome do Senhor. Não é 
funcionário, mas apóstolo. Sua participação na campanha educativa que ora 
promove a Serviço de Assistência Rural através da Emissora de educação Rural é de 
grande importância. Da eficiência do monitor, depende o êxito da escola 
radiofônica. O professor locutor poderá transmitir belíssimos ensinamentos, mas se 
não houver orientação para recebê-los poucos resultados terão. De forma que, o 
monitor representará relevante papel na história da Emissora de Educação Rural de 
nossa terra. (MEB/Tefé. Acervo: Rádio Rural, sala da CPT, Arquivo 1/ Boletim 
Informativo: Treinamento) 

 
 

O monitor é a pessoa que transforma uma série de programas educativos em uma 

verdadeira escola radiofônica, porque a recepção organizada supõe, além da equipe que 

organiza a emissão, a equipe que organiza a recepção, formando um autêntico Sistema 

Radioeducativo. Por ser um elemento da comunidade, sua função não se esgotava na escola, 



 
 

mas deveria abrir-se para a comunidade numa liderança efetiva, constituindo-se num real 

animador dos alunos e da comunidade. 

A atuação efetiva dos monitores nas escolas radiofônicas foi de extrema relevância 

para o desenvolvimento de atividades educativas do MEB. Conforme Teresa Wilma,42

O grau de instrução dos monitores, em geral, era mínimo e muitos completaram a sua 

alfabetização nas próprias escolas radiofônicas. Durante o processo das aulas radiofônicas os 

treinamentos e distribuição de material complementar que era distribuído aos monitores 

funcionavam como uma espécie de formação. 

 

monitora do MEB Sistema Tefé, atuava em sala de aula e na organização de eventos cívicos e 

religiosos. Há de esclarecer, que as professores do MEB Sistema Tefé e a coordenação 

sempre atuavam, orientando e visitando as escolas das comunidades.  

O modelo pedagógico do MEB Sistema Tefé compreendia uma pedagogia da 

participação popular, pois concebia o homem como sujeito e não como objeto de 

desenvolvimento. O sistema radioeducativo foi assumido pelo MEB como seu principal 

instrumento de ação, e seus procedimentos foram por eles transformados, tornando-se meios 

privilegiados para divulgar sua “visão de mundo”. Deste modo: 

 
a. a radicação de escolas radiofônicas tornou-se um momento pedagógico, de 
diálogo com os grupos e comunidades interessadas em uma ação transformadora de 
sua realidade; 
b. o treinamento foi guindado da posição de mero auxiliar,ao lado de um rádio 
receptor de faixa cativa, no controle e no manejo de um grupo de alunos, à função de 
animador das ações desse grupo; 
c. as aulas, pelo menos quando elaboradas e transmitidas pelas equipes locais 
mais dinâmicas, evoluíram para a análise de situações-problemas, chaves para a 
compreensão da exploração capitalista e instrumentalização para a busca e 
experimentação de possíveis soluções; 
d. as emissões romperam o horário previsto para as aulas, desdobrando-se em 
programas para e das comunidades, de tal forma que todo um instrumental de 
comunicação foi posto a serviço desse grupo. (FÁVERO, 2006: p. 264) 
 
 

Assim, o MEB, Sistema Tefé, constituiu um modelo pedagógico da participação 

popular a partir da prática educativa de educação e cultura popular da própria realidade social 

do trabalhador rural, concebendo o homem como sujeito que transforma a natureza e constrói 

sua própria história. Ao integrar no Movimento, as camadas populares, seus anseios e 

expectativas o MEB ultrapassou sua objetividade de alfabetização e engajou-se numa ação 

                                                
42 Monitora do MEB Sistema Tefé de 1964-1966 atuou na Comunidade de Santo Isidoro.  Entrevista concedida 
em março de 2009. 



 
 

política de transformação, no sentido de formação de conscientização e politização da classe 

trabalhadora rural. 

 

 

3.4 MEB – TEFÉ E O GOLPE DE 1964 

 

Em 1964, setores civis e militares arquitetaram um golpe de estado que derrubou o 

governo do presidente João Goulart e deu início ao período das ditaduras militares no Brasil, 

que durou até 1985. As forças que apoiaram o golpe de 1964, os grupos mais conservadores 

da sociedade brasileira, incluindo partidos políticos, representantes das elites econômicas 

nacionais e internacionais, acreditavam que a implantação de um governo forte, com base 

militar, seria capaz de promover o crescimento econômico do país, controlar a inflação, 

acabar com a corrupção e impedir a expansão do comunismo. 

Durante o regime militar a perseguição aos inimigos do governo, torturas, assassinatos 

e desaparecimentos tornaram-se comuns no Brasil. O cerceamento da liberdade de expressão, 

a inexistência dos direitos fundamentais e das garantias constitucionais, a violação dos 

direitos humanos, faziam parte do regime que tinha sua ação justificada pela ideologia da 

segurança nacional. 

A política educacional do Estado Militar, conforme observa Germano (2000, p. 105), 

caracterizou-se em torno dos seguintes eixos:  

 
1. Controle político e ideológico da educação escolar em todos os 
níveis. Tal controle, no entanto, não ocorre de forma linear, porém, é 
estabelecido conforme a correlação de forças existentes nas diferentes 
conjunturas históricas da época. Em decorrência, o Estado militar e 
ditatorial não consegue exercer o controle total e completo da 
educação. A perda de controle acontece, sobretudo, em conjunturas em 
que as forças oposicionistas conseguem ampliar o seu espaço de 
atuação política. Daí os elementos de “restauração” e de “renovação” 
contidos nas reformas educacionais; a passagem da centralização das 
decisões e do planejamento, com base no saber da tecnocracia, aos 
apelos “participacionistas” das classes subalternas. 2) Estabelecimento 
de uma relação direta e imediata, segundo a “teoria do capital 
humano”, entre educação e produção capitalista e que aparece de 
forma mais evidente na reforma de ensino do 2º grau, através da 
pretensa profissionalização. 3) Incentivo à pesquisa vinculada à 
acumulação de capital. 4) Descomprometimento com o financiamento 
da educação pública e gratuita, negando, na prática, o discurso de 
valorização da educação escolar e concorrendo decisivamente para a 
corrupção e privatização do ensino, transformando em negócio 
rendoso e subsidiado pelo Estado. Dessa forma, o Regime delega e 
incentiva a participação do setor privado na expansão do sistema 
educacional e desqualifica a escola pública de 1º e 2º graus, sobretudo.  



 
 

As considerações acima veiculadas são voltadas para a situação da política 

educacional. Há interesse, no entanto, em apontar a mobilização dos programas de educação 

de adultos, que passa também pelo controle da nova ordem vigente, pois “[...] os programas 

promovidos a partir do início dos anos 60 apareciam como um perigo para a estabilidade do 

regime, para a preservação da ordem capitalista.” (PAIVA, 1987, p. 259). O golpe militar de 

1964 não colocou fim nos programas de educação de adultos, mas desviou os ideais que o 

haviam inspirado.  

Assim, Haddad e Di Pierro (2000, p. 109) ratificam que sob a denominação de 

“educação popular”, entretanto, diversas práticas educativas de reconstituição e reafirmação 

dos interesses populares inspiradas pelo mesmo ideário das experiências anteriores 

persistiram sendo desenvolvidas de modo disperso e quase que clandestino no âmbito da 

sociedade civil. Algumas delas tiveram previsível vida curta; outras subsistiram durante o 

período autoritário. 

A escalada repressiva desencadeada depois do golpe de 1964 atingiu duramente a 

educação. Os denominados movimentos de educação e cultura popular – CPC (Centro popular 

de Cultura/UNE), MCP (Movimento de Cultura Popular), MEB, Ceplar (Centro de Educação 

Popular), Pé no chão foram todos fechados ou “mutilados” e muitos de seus participantes 

foram presos ou cassados. (GERMANO: 2000, p. 106) 

Os novos rumos da educação não podem prescindir de uma análise investigativa 

permanente, nem de uma acepção holística da educação de adultos. Porém, o que interessa é 

procurar analisar o período militar e sua implicação na educação brasileira de adultos. As 

idéias políticas discutidas nos grupos de alfabetização de adultos poderiam dificultar o 

processo de dominação pretendido; por esse motivo, logo após o golpe, iniciou-se o combate 

dos grupos de educação de adultos com práticas conscientizadoras.  Sob o impacto repressivo 

da ditadura os movimentos sociais foram contidos à força.  

Segundo Wanderley (1984, p. 444) todo período posterior será pleno de ambiguidades, 

tensões com bispos locais e alguns representantes do Conselho Diretor Nacional (CDN) que 

pouco a pouco vão descaracterizando os objetivos iniciais e a orientação assumida no passado 

recente, ainda que as equipes dos Sistemas MEB fizessem de tudo para manter a perspectiva 

anterior. Concomitantemente, o Movimento que sempre enfrentou uma dura realidade 

financeira terá sua situação exacerbada em 1964 quando recebeu somente 42% da receita, em 

1965 com corte substancial, e em 1966 com apenas 20% da verba solicitada, isto ocasionou a 

falência de programas primordiais.  



 
 

O movimento ressurge em face do cenário político brasileiro, em decorrência da 

redefinição de seus objetivos, reformulou radicalmente sua prática e reorientou-a na direção 

política comum aos movimentos de cultura e educação popular do período. Além disso, 

progressivamente, o MEB foi perdendo as características adquiridas no período 1962/1964, 

passando por um período intermediário de modificações na sua orientação (1964/1966), até 

poder voltar a receber apoio oficial e integrar-se posteriormente no programa nacional 

lançado pelo governo em 1970. (PAIVA, 1987, p. 310) 

Assim, para Fávero (2006, p. 04), foi o único movimento que sobreviveu ao golpe de 

1964 e à repressão dos anos seguintes, devido exclusivamente ao fato de ser um movimento 

da Igreja. Essa afirmação revela nitidamente a sobrevivência do movimento, mas constitui-se 

como um amálgama de interrogações na constituição do movimento, que embora demonstre 

sua sobrevivência, carrega em si certas peculiaridades que custaram a revisão de sua 

metodologia, de seu material didático e a reorientação do seu programa.  

É importante destacar que progressivamente o MEB diminui sua tensão interna e 

desloca-se do Nordeste para a Amazônia. DE KADT (2007, p. 234) destaca que no final de 

1965, o Norte contribuía com 23% de todas as escolas radiofônicas, 20% dos alunos e 16% do 

pessoal local (sem contar aqueles que trabalhavam no Nacional, no Rio). Dois anos mais 

tarde, após o encolhimento do Movimento para 21 sistemas, as escolas radiofônicas do Norte 

passaram a constituir 75% do total, os alunos de lá representavam 53%, e os 80 funcionários 

da área eram 44% do pessoal trabalhando fora do Rio de Janeiro. 

A experiência da Amazônia era mais nova, constituía-se basicamente de sistemas 

radiofônicos isolados, abrindo-se para o conservador desenvolvimento das comunidades. Em 

alguns casos, a escola radiofônica vinha a ser mais uma atividade no elenco das já existentes. 

Trabalhavam em áreas mais vastas, onde o conflito era latente, e dependiam muito mais do 

bispo ou prelado locais, alguns deles com vínculos bastante fortes com organizações 

européias, como o caso de Tefé, que, com auxílio de organizações católicas holandesas, tinha 

uma emissora potente e bem equipada, barcos a motor para supervisão etc. (FÁVERO, 2006, 

p. 121) 

A situação geográfica e as condições da Amazônia evidenciavam peculiaridades 

distintas desta região. Conforme DE KADT (2007: p. 235) isolados e “primitivos”, pobres e 

até mais destituídos de oportunidades de educação do que os camponeses das outras partes do 

país, o habitante da Amazônia, conta apenas consigo mesmo para cuidar de sua própria 

sobrevivência, sem apoio de vizinhos próximos. À tendência ao isolamento na região norte 



 
 

propiciou certas peculiaridades aos habitantes desta região. Suas técnicas de cultivo eram 

mais simples. Ele era essencialmente um coletor de produtos da floresta tropical e dos rios 

(madeira, castanhas, borrachas, peixe) e o fazia com ajuda dos mais simples instrumentos. 

Conforme DE KADT (2007, p. 235) inicialmente predominava na região o latifúndio 

representado pelas grandes empresas de borrachas:  

 
A borracha é manipulada no barracão, o posto de comércio na beira do rio [...] como 
resultado, quase todos os seringueiros mantêm-se perpetuamente no estado de 
devedor, como verdadeiro escravo [...] o povo que vive próximo a um determinado 
barracão vê o comerciante como patrão e compadre, o relacionamento seringueiro-
comerciante não é meramente um vínculo econômico, e de ambas as partes há algum 
sentimento de lealdade pessoal. Entretanto, é difícil dizer que essas pessoas não são 
exploradas – muitas vezes sua situação é pior do que os camponeses do sertão 
nordestino.  
 
 

Gradativamente a borracha perde sua posição dominante na economia da Amazônia e 

os homens sustentam-se por meio de outras atividades agrícolas. Áreas bem vastas ainda não 

tinham sido “apropriadas”, e em vários lugares o governo tinha sustentado esquemas de 

colonização por pequenos proprietários43

 

, que desenvolviam atividades de subsistência (caça, 

pesca e agricultura). Nesse sentido DE KADT (2007: p. 237) postula que “a aplicação de 

melhores métodos agrícolas ou uma grande cooperação pudesse aumentar a produtividade e 

diminuir a dívida forçada com o comerciante”. A ênfase nos benefícios da cooperação tinha 

um significado particular em vista do isolamento em que viviam as famílias camponesas. Na 

Amazônia, de acordo com Clóvis Caldeira apud DE KADT (2007: p. 237): 

 
empreendimentos coletivos não tinham apenas importância econômica, mas 
respondia à necessidade de os indivíduos isolados sentirem contatos renovadores e 
reafirmar os sentimentos de solidariedade. E, finalmente, para muitos colonos vindos 
de áreas onde existia alguma forma de educação pública, embora defeituosa, o MEB 
apresentava-se como a única esperança de que suas crianças adquirissem algum 
aprendizado escolar.  
 
 

A atuação do Movimento na região efetua-se através do Sistema MEB Tefé em que 

trabalham em áreas em que o latifúndio e estruturas sociais políticas a ele associadas eram 

relativamente raros e antes de 1964 havia comparativamente menos agitação política. Para 

Wanderley (1984, p. 436) o conteúdo dos motivos para os conflitos e reações variava de caso 

para caso.  

                                                
43 Camponeses trazidos das áreas secas do nordeste. 



 
 

No particular, o temor surgira do sentido dado aos programas radiofônicos e das 
práticas variadas dos monitores e animadores das comunidades, que se conflitavam 
com a visão da realidade e as atitudes e comportamentos normais dos proprietários. 
[...] Quaisquer iniciativas ou campanhas organizadas em prol da reforma agrária, da 
propriedade social, do voto dos analfabetos, das reformas de base, de sindicalização 
rural etc., qualquer processo educativo que questionasse o sistema vigente, as causas 
da miséria, que estimulasse a defesa dos interesses dos trabalhadores e a sua 
organização, tudo era motivo de temos, de desconfiança, de resistência. 
 
 
 

O trabalho do MEB em Tefé durante a década de 1960 basicamente não sofreu 

repressão, porque não fazia contestação direta ao regime. Apesar da perspectiva de controle 

ideológico e também administrativo-financeiro das equipes locais por parte dos bispos 

diocesanos, e as concessões feitas pela CNBB durante os entendimentos com o governo 

federal não significaram recuo na experiência das aulas radiofônicas transmitidas pela Rádio 

Educação Rural de Tefé. Nesse sentido, dizia Fávero (2006, p. 126) que em muitos sistemas, 

no entanto, principalmente naqueles da Amazônia, não se pode falar de “recuo ideológico”. 

Muitas equipes continuaram a desenvolver sua ação educativa como sempre a tinham 

desenvolvido, provavelmente até de modo adequado às necessidade de suas respectivas áreas 

de atuação e ao nível do conflito social existente nessas áreas.  

Há de ressaltar uma diferença substancial de abordagem e circunstâncias entre os 

sistemas que operavam nas diversas partes do país. A maior divisão do Movimento dava-se 

entre os sistemas estabelecidos no Norte e os do Nordeste e Centro-Oeste. Os Sistemas do 

Nordeste e Centro-Oeste operavam principalmente em áreas onde a exploração dos 

camponeses era mais severa, estavam mais profundamente envolvidos na evolução 

progressista do Movimento durante os dois últimos anos do golpe e, durante esse tempo, já 

haviam se jogado de corpo alma na “abertura de uma perspectiva revolucionária”. 

Diferentemente, nos Sistemas do Norte operava uma ação muito mais inclinada a ressaltar os 

aspectos educacionais, que visavam o compromisso do MEB com as transformações de base 

para os moradores da região através da alfabetização, não se fazia presente uma perspectiva 

revolucionária contra o poder instituído.  

Segundo a memória dos entrevistados, o sistema do MEB Tefé recebia periodicamente 

visitas de autoridades do governo que verificavam os relatórios, a programação da rádio e as 

transmissões das aulas. (Protásio Lopes: ex-coordenador do MEB/Tefé)  

Os documentos da época (relatórios de visitas, boletins informativos, Atas de reuniões, 

Avisos da Rádio Rural) mostram que a equipe era a mais conscienciosa possível ao fazer os 

relatórios de visitas, registrando os minutos de discussão, os locais e as temáticas, colocando 



 
 

no papel qualquer conclusão efetiva ou não. Contudo, a supervisão verificava que não havia 

subversão e nem contestação ao regime militar. Deste modo, a iniciativa de educar o homem 

para a vida e o incentivo ao surgimento de lideranças e desenvolvimento de um conhecimento 

crítico continuou desenvolvendo-se nas práticas educativas transmitidas pelas aulas 

radiofônicas em Tefé.  

Sobre as práticas educativas do MEB Wanderley (1984, p. 461) advoga que em 

situações mais liberais de abertura, incentiva-se inclusive a sua valorização, sempre que elas 

não firam interesses maiores ou causem danos às finalidades postas pelas instâncias 

superiores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Entrega de Diploma de Alfabetização pela Profª Dirce Batalha. 
Fonte: Acervo da Rádio Rural. Sala da CPT, álbum de registro das atividades do MEB, 1966. 
 
 
 
O MEB Sistema Tefé instituiu a ênfase na alfabetização de adultos (figura 11) com 

vistas sobre as melhorias comunitárias e trabalho de cooperação através de uma prática 

pedagógica da participação popular.  

 
Professavam a necessidade de realizar uma educação de adultos crítica, voltada á 
transformação social e não apenas à adaptação da população a processos de 
modernização conduzidos por forças exógenas. O paradigma pedagógico que então 
se gestava preconizava com centralidade o diálogo como princípio educativo e a 
assunção, por parte dos educandos adultos, de seu papel de sujeitos de 
aprendizagem, de produção de cultura e de transformação do mundo. (DI PIERRO 
et all. 2001, pág. 3) 

 
 
A mensagem veiculada pelo MEB Sistema Tefé objetivava modificar o homem pela 

educação e através de suas práticas a sociedade tornar-se-ia um processo de libertação do 

trabalhador rural. 



 
 

Considerando a progressiva tensão gerada no interior do Movimento que desloca a 

partir de 1966 de vários Estados do Nordeste para a Amazônia iremos detectar fatores 

peculiares estruturais nos Sistemas implantados nesta região, inclusive aspectos que 

possibilitarão a intensificação do Movimento nessas comunidades rurais. 

 
Em 1966, novos quadros haviam sido integrados ao MEB; esses novos quadros não 
haviam vivido o período anterior, e provinham principalmente da região norte – 
onde as dificuldades oferecidas pelo meio propiciavam a menor enfatização das 
estruturas sócio-econômicas como causa dos problemas. Eles já não viam a 
conscientização como a primeira etapa da mudança social, eram ligados aos bispos – 
sem conflitos com a hierarquia – e frequentemente mostravam-se favoráveis a uma 
linha política neutra e a maior enfatização da instrução religiosa44

 

. (PAIVA, 1987) 

Os militares não consideravam a educação libertária desenvolvida na prática 

pedagógica do Sistema MEB Tefé de caráter subversivo, uma vez que a Igreja Católica na 

representação de Dom Joaquim de Lange desenvolvia uma conduta pedagógica de 

“desenvolvimento comunitário” aos moradores das áreas isoladas da região e uma linha 

política neutra, a ação educativa se pautava na alfabetização através da instrução religiosa, 

não havia nesta conduta pedagógica uma iniciativa revolucionária, um “confronto de classe” 

às forças militares como nos Sistema do Nordeste e Centro-Oeste.  

 

 

3.5 MEB – TEFÉ: NAS ONDAS DA EDUCAÇÃO POLÍTICA  

 

No início dos anos 1960, os movimentos de educação e cultura popular veiculavam em 

suas práticas os temas de cultura e cultura popular. O MEB fora definido como um 

Movimento que estimulou a formação da cultura popular em suas práticas educativas. 

Notadamente, o diálogo com o povo e o respeito da sua cultura evidenciou traços peculiares 

deste movimento. Isto posto, revela que educação popular e cultura popular de acordo com 

Fávero apud Jaccoud (2006, p.83) devem “fornecer ao povo elementos que o motivem a 

tomar consciência de si mesmo e daí, pela própria iniciativa, crescer, ascender a todos os 

níveis, descobrir seus próprios valores e aprender a lutar para a obtenção do que considera 

serem os direitos”. 

                                                
44 Informações adicionais sobre o MEB no período pós-1964, consultar a obra de Emanuel de Kadt, Católicos 
Radicais no Brasil, especialmente os capítulos 10 e 11. 



 
 

Ao prestigiar a formação da cultura popular o MEB propunha uma aproximação com o 

povo, suas raízes, seus anseios, problemas e expectativas. O fenômeno, analisado na época 

como um processo integral de promoção humana, proporcionou raízes e se expandiu.  A 

preocupação com as classes subalternas, a forma popular fazem-no indispensável como 

complemento para a busca da conscientização.  Confirma-se nas seguintes afirmações de 

Fávero apud Vaz (1968, p.100) que: 

 
a) Não só apenas novos conhecimentos e novas técnicas que pretende 
transmitir, mas uma nova visão do mundo, implicando uma crítica da situação 
presente e a busca de um caminho para a sua superação; 
b) Não é um indivíduo isolado que se instrui e se “conscientiza”, mas uma 
comunidade solidária numa situação comum de marginalidade, miséria e infra-
estrutura; [...] 
c) Em resumo, podemos dizer que a “conscientização” está ligada, 
originariamente, a uma nova visão da educação, enquanto esta é concebida como 
fase ou momento de um processo global de transformação revolucionária da 
sociedade. 

 

Extrai-se, assim, duas diferentes concepções sobre conscientização: a integração social 

dos grupos da marginalidade e a  transformação revolucionária. A preocupação dos agentes 

ligados ao MEB com a conscientização nas suas ações, confirmava-se no 1º Encontro 

Nacional de Coordenadores analisado por Vaz (1968, p. 63): 

 
Para os bispos responsáveis pelo MEB, o problema parecia de fácil solução, desde 
que fosse buscar a linha ideológica de “conscientização” na Doutrina Social da 
Igreja, que era apresentada como resposta adequada às interrogações do militante 
cristão no campo social. Ficou claro, entretanto, desde o início, que os problemas 
levantados pela “conscientização” articulavam-se dentro de um contexto histórico 
original, bem diverso daquele dentro do qual fora pensada a Doutrina Social da 
Igreja na sua expressão tradicional. De fato, as posições ideológicas dos militantes 
do MEB aproximaram-se cada vez mais, para surpresa e inquietação dos bispos, da 
linha revolucionária. Verificava-se assim que a Igreja, apenas estendia a sua ação ao 
campo da “educação de base e da “conscientização”, via-se inevitavelmente situada 
no campo de forças ideológico entre reforma e revolução, entre o projeto de 
integração social que orienta a “conscientização” na perspectiva dos grupos 
dominantes e o projeto de transformação social que orienta na perspectiva das 
massas.  
 
 

Considerando-se, assim, a proximidade entre a educação de base e a conscientização, 

as atividades desenvolvidas na prelazia de Tefé através do MEB, mais precisamente no 

período de 1965-66, proporcionaram um redirecionamento para a organização comunitária, 

dos trabalhadores rurais, sindicalismo, higiene e saúde e educação popular. A equipe do MEB 

Sistema Tefé promovia cursos (figura 10), palestras e encontros sobre diversos temas, dentre 

estes: pré-natal, cuidados na gravidez, planejamento familiar, etc. Inclusive, fornecendo 



 
 

orientações para as senhoras parteiras45

O Movimento não transmite um currículo de informações, que seria mais objetivo de 

educação sanitária e não de Educação de Base, mas procura formar, antes de tudo, “uma 

atitude diante do mundo, em que vive o homem rural, mais do que evitar uma doença, saiba o 

que a saúde significa para ele, como trabalhador, e para a comunidade em que vive.” (MEB 

em 5 anos, 1982, p. 57) O MEB procurou motivar uma visão de mundo, em que o homem 

rural pode, concreta e positivamente, controlar estas causas, com ações coletivas. Doença e 

Saúde fazem parte desta visão de mundo, sem a qual nenhuma solução é duradoura. Com isso, 

precisavam atuar de maneira correta diante da natureza e nas atitudes diárias: higiene e 

limpeza. Esses ensinamentos objetivavam repassar informações  básicas de noções de saúde 

para a população nas comunidades rurais.  

 das comunidades. Esses eventos se realizavam na 

própria comunidade e algumas vezes no Seminário São José.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Curso de Parteiras, 1966.      
Fonte: MEB/Tefé, acervo: Rádio Rural, sala da CPT, Álbum Cursos do MEB, Arquivo 5) 
 
A presença da Irmã Adonai46

                                                
45 Conforme o dicionário Aurélio (2002) significa “mulher que assiste ou socorre as parturientes”. Eram donas 
de casas, trabalhadoras e agricultoras, que deixavam seus lares para auxiliar as parturientes a dar à luz, sempre 
permanecendo com elas mais sete dias depois do nascimento. 

 na cidade estimulou atividades na área da saúde através 

dos agentes do interior realizando atendimentos e orientações para o povo das comunidades. 

A educação se faz na ação e será no agir que o homem se conscientiza. Por isso, é de suma 

importância que o trabalho educativo do MEB seja “engajante”, isto é, que suscite nos alunos 

o desejo de pertencer a grupos e associações onde eles possam exercer mais eficazmente sua 

transformadora da sociedade. (Relatório MEB, 63, p. 3) 

46  Irmã Franciscana Missionária de Maria. Chegou a Tefé em 1925 juntamente com uma equipe de sete irmãs 
que atuaram na área da saúde atendendo os pacientes em um dispensário. Irmã Adonai atuava como enfermeira 
na prelazia de Tefé. Destacou-se na direção do Hospital São Miguel inaugurado em 1968. 



 
 

A necessidade de se realizar uma ação educativa global e integrada, nas comunidades, 

conduziu o MEB Sistema Tefé a estabelecer contatos com pessoas e entidades que 

colaboraram nesse trabalho, seja na área social, cultural e da saúde. Além da maior eficiência 

obtida, esse trabalho conjunto permitiu reflexões e revisões sobre a atividade do MEB, de 

grande valia para um Movimento constantemente em renovação. 

Analisando o MEB Sistema Tefé em dados quantitativos, percebe-se que o Movimento 

alcançou resultados significativos, já que os índices de pessoas sem escolaridade foi reduzido 

na região do Médio Solimões47

No que concerne aos recursos financeiros direcionados ao MEB para desenvolver suas 

atividades, Fávero (2006, p. 117) afirma que a inviabilidade de se continuar dependendo 

financeiramente do Estado e impraticabilidade desse financiamento vir a se substituído por 

ajudas internacionais. Com isso, o MEB Sistema Tefé teve que elaborar diversas formas para 

continuar as atividades nas comunidades, através de projetos com empresas internacionais 

(holandesas, dentre outras), apoio institucional e empresarial, cooperação comunitária e apoio 

da CNBB.  

. Além da ampliação do número de escolas radiofônicas no 

período analisado outros Sistemas serão anexados ao Sistema de Tefé (Fonte Boa e Jutaí). 

O MEB atuou no município através de parcerias para ajudar o trabalhador e implantou 

o sindicalismo rural. Os sindicatos assumiam os problemas básicos ligados à estrutura do 

meio rural. A partir de um grupo de comunidades interessados na organização de um 

sindicato, os líderes solicitavam da equipe do MEB um treinamento específico, em que se 

discutiam as exigências legais, objetivos de um sindicato, assim como a participação 

consciente dos seus membros e as perspectivas política do Sindicalismo. 

Após o término do treinamento, os líderes assumiam a fundação de seu sindicato, as 

quais eram: preparar e realizar as eleições da diretoria; organizar assembleia de fundação; 

liderar a assembleia e as primeiras providências legais. 

 
A diretoria eleita assume a liderança no estudo, discussão e 

encaminhamento das soluções propostas. Além das responsabilidades assumidas de 

representatividade sindical em suas múltiplas exigências, cabe a esses líderes uma 

continuidade na descoberta, motivação e formação de novas lideranças, contando 

com o apoio e o assessoramento da equipe do MEB, através dos supervisores e das 

programações radiofônicas especiais. Todo o trabalho desenvolvido num grupo 

sindical é assessorado para que se realize em uma perspectiva de educação e 

                                                
47 Verificar MEB em cinco anos. 1961-1966. VIII – O MEB em números. 



 
 

formação de pessoas, visando a uma participação consciente no processo global do 

desenvolvimento do país. (Relatório MEB em 5 anos, 1982, p. 44) 

 

A equipe do MEB/Tefé empreendeu o Sindicalismo Rural e proporcionou 

financiamentos aos interessados das comunidades rurais através do Banco do Brasil para 

comprarem motor de luz, barcos, casas de farinha, e construção e reformas das moradias. 

Dom Joaquim e a equipe da Prelazia de Tefé conseguiram que as autoridades estaduais 

instalassem em Tefé um escritório da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR)48

Através deles e em parceria com o MEB subsidiaram recursos e orientações para os 

trabalhadores rurais e o serviço de assessoramento a agricultores, suas famílias, seus grupos e 

organizações, nos campos da tecnologia da produção, administração rural, educação 

alimentar, educação sanitária, associativismo e ação comunitária.  

 

serviço dos agricultores para auxiliar o cultivo de hortaliças e verduras com o aconselhamento 

para diversificar a agricultura.  

A Produção Comunitária compreendia diversas etapas e eram assessoradas pela 

Equipe do MEB, dentre estas destacava-se as Roças Comunitárias: 

   
As comunidades, em que há Núcleos Populares, fazem roças comunitárias, com o 
intuito de conseguir recursos com que o povo possa solucionar seus problemas mais 
prementes. A roça comunitária é feita por todos os homens de um povoado. Os 
homens se ocupam do desmatamento e preparam a terra para o plantio. Quando tudo 
está limpo, as mulheres fazem o plantio, ajudadas pelos homens, que cavam as 
“covas”, onde elas enterram as mudas de mandioca, as sementes de milho ou 
espalham as sementes de juta. Esta operação varia, conforme a espécie agrícola que 
será plantada. Enquanto umas mulheres plantam, outras preparam a comida para 
todos no “aceiro” da roça. As crianças se ocupam em espalhar “mudas” a serem 
plantadas ou distribuem água a todos. Não se consente o uso de bebidas alcoólicas 
durante o trabalho. A capina, ou seja, a conservação da limpeza da roça, é feita pelas 
mulheres e crianças da comunidade. Não há discussão ou má distribuição de 
atividades, porque, uns cinco ou seis dias antes, todo o povo reunido, dirigido pelo 
responsável ou Conselho Comunitário, já planejou, em votação popular, o trabalho. 
Nesta reunião, o povo decide como, quando e porque será feita a roça comunitária. 
Tudo foi discutido e pensado nesta reunião. Os dias que antecedem o trabalho 
comunitário servem para procurar comida para o trabalho e discutir os pormenores 
da atividade. A roça comunitária não é de ninguém, mas de todos. A produção é 
vendida e o produto é invertido sempre no que for de maior necessidade para todos. 
Há comunidades que tem duas, três ou quatro roças comunitárias. O povo de uma 
localidade, para a realização de qualquer trabalho comunitário, age de maneira 
idêntica à empregada para as roças comunitárias. O que o supervisor do MEB faz é 
reunir-se com o povo, quando solicitado, e explicar o que for pedido. O MEB/Tefé 
assessora todas as atividades comunitárias, quando convidado. Tefé-Amazonas 
(Relatório MEB em 5 anos, 1982, p. 40) 

                                                
48 A ACAR foi criada em 06 de dezembro de 1948, promovendo a implantação do extensionismo rural, que 
contribuiu para melhorar as condições de vida do trabalhador rural nas comunidades rurais. No Amazonas, o 
serviço de extensão teve início no dia 02 de dezembro de 1966 através da ACAR, que posteriormente, foi 
transformada em EMATER/AM. 



 
 

O MEB/Tefé estimulou a fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tefé e a 

breve experiência de uma cooperativa dos Agricultores, que não logrou resultados 

satisfatórios e terminou. Ainda constatou-se a atuação dos agentes do MEB em prol da 

instalação em Tefé do Campus Avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1969. 

A linha de trabalho desenvolvida pelo MEB Sistema Tefé objetivava desenvolver um 

trabalho de alfabetização na região, mas não uma simples transmissão de aulas ou trabalho de 

comunidade com trabalhadores rurais. O MEB configurou-se numa globalidade de pessoas e 

de objetivos numa obra educativa integrada, em que todos os tipos de trabalho ou decisões 

deveriam sentir-se corresponsáveis, interdependentes e, sobretudo, que todo o trabalho fosse 

educativo para todas as pessoas nele envolvidas. 

 Através da emissora Rádio Educação Rural de Tefé eram transmitidas aulas 

radiofônicas para o interior, recebidas através de aparelhos cativos em escolas equipadas pelo 

MEB, orientações aos comunitários sindicalizados e informações de visitas da supervisão 

local.  
Com a instalação da Rádio Educação Rural de Tefé e a introdução da alfabetização 
radiofônica, as viagens ao interior eram inevitáveis. Contando com dois barcos de 
doze metros de comprimento, equipados com motor marca Yanmar quatro sete, 
econômico em combustíveis, mas vagarosos demais para cobrir grandes distâncias 
de Tefé a Itamarati, as viagens demoravam até três meses. Ao chegar às 
comunidades além dos cursos de formação que eram ministrados pelos “mebianos” e 
às vezes por outros instrutores, supervisão às classes de alfabetização, ao final dos 
trabalhos, quase sempre acontecia uma festa, à base de Vitrola, que ia até o sol raiar. 
(MARINHO. 2004, p. 34) 
 

Identificou-se que no início dos anos 1960, através da inauguração da Rádio Educação 

Rural a Prelazia disseminou através do MEB as escolas radiofônicas pelo interior, apoiadas 

em dezenas de monitores espalhados pelas comunidades.  

 
A programação radiofônica de aulas completava-se com orientações para 
catequistas, presidentes e diretorias de clubes comunitários, clubes de mães, 
cooperativas, sindicatos, notícias da Igreja, mensagem para o interior, noticiário 
completo do dia e todo tipo de informação que levasse a educar, informar e divertir, 
fazendo o homem refletir demoradamente sobre seus valores de Pessoa Humana e 
procurar quebrar as estruturas que o dominava. Sua obra (de D. Joaquim de Lange) 
era de visão total do homem e não apenas da parte espiritual. Salvar, mas salvar o 
homem na sua plenitude de ser humano. (Gil Schaekem, p. 20) 

 

Conforme o relato de um dos entrevistados “o MEB fazia de tudo um pouco, ajudava 

na alfabetização de adultos, na orientação da higiene, no esporte, folclore e lazer nas 

comunidades”49

                                                
49 Entrevista concedida no dia 16.11.2009. 

 (Protásio Lopes: ex-coordenador do MEB). 



 
 

 O MEB de Tefé empreendeu campanhas através do órgão da Justiça para que as 

famílias adquirissem as documentações pessoais necessárias para sua inserção como cidadão 

de direito. Na área esportiva, houve o incentivo de criação de campos de futebol nas 

comunidades para a realização de torneios aos domingos, envolvendo times de futebol de 

campo masculinos e femininos. Notadamente também o MEB se fez presente nas 

manifestações culturais de ritmos e movimentos, o Folclore. O incentivo no Folclore 

compreendeu uma articulação imprescindível para os primeiros festivais folclóricos da cidade 

que deixaram recordações profundas na memória dos tefeenses, pode-se observar através da 

poesia de (CASTRO, Fátima. 2005. pág. 45) quando menciona: “também não é possível 

esquecer do Festival Folclórico com grandes cordões alegóricos vindos do interior: lendas do 

curupira e da cobra-grande que se apresentavam ao amanhecer”.  

Através de uma programação anual as equipes do MEB/Tefé promoviam uma 

infinidade de danças e expressões culturais: quadrilhas, cordões de índios, bois bumbas, 

danças como: ciranda, mascarado doido, os macacos, a bicharada, o cavalinho, muchuí, 

gambá, tangará, barqueiro, pastorinha, dança africana, dentre outras. Nesse sentido, Augusto 

Cabrolié  menciona que (1996, p. 23): 

 
A dança, a música e o teatro surgiram e se desenvolveram coma influência da Igreja 
católica, através dos padres, freiras e outras autoridades eclesiásticas que aqui 
chegaram, vindos de outros centros mais desenvolvidos. Os índios sempre faziam 
suas comemorações dançantes quando havia um acontecimento importante na 
aldeia, como a festa da moça-nova, a construção do tucano, o falecimento do tuxaua, 
o nascimento de uma criança do sexo masculino etc. A dança do índio era de um só 
ritmo e as cantigas muito repetitivas. Para cada comemoração havia um ritual 
dirigido pelo pajé. Com os brancos, vieram as brincadeiras de roda, inicialmente 
difundidas somente entre as crianças. Com o passar do tempo, os adultos passaram 
também a brincar, surgindo aí a dança “Ciranda” – a primeira, de origem civilizada, 
a ser implantada na região de Tefé. 
 

 
Deste modo ao lutar por um mundo regido pela justiça, pelas reformas estruturais nos 

campos econômico, político, cultural, religioso, bases imperativas das condições gerais que 

permitam aos homens se transformarem em sujeitos críticos e responsáveis, elementos da 

mensagem do MEB estavam influenciando modificações no pensamento e nas vontades da 

população atingida pelos efeitos das várias atividades executadas. (WANDERLEY, 1984, p. 

479).  

Assim, constituído como movimento educativo e tudo fazendo para manter sua 

identidade fundada no campo da educação, o MEB Sistema Tefé articulou objetivos e 

finalidades educacionais a uma lógica organizacional e técnica, que permitiu o 



 
 

desenvolvimento de práticas coletivas na vida cotidiana do trabalhador rural da Prelazia de 

Tefé. A constituição do Movimento e sua ampliação em educação política fizeram-se na 

educação política com a tomada de decisões, escolhas e opções para a realidade social e vida 

comunitária. O Movimento ampliou suas atividades para práticas sociais e políticas, 

mostrando que a educação articula necessariamente com outros campos da realidade social 

para frutificar conhecimentos aos sujeitos sociais envolvidos no processo educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação de adultos no Brasil vem registrando profundas modificações ao longo de 

todo o período examinado. Esta fase da evolução da história brasileira da educação de adultos 

tem sido analisada sob diversos pontos de vistas e em seus múltiplos aspectos. Mas o 

significado das mudanças é inquestionável: a progressiva extensão das oportunidades de 

acesso e permanência de pessoas que não sabem ler ou escrever deve ser motivo de autocrítica 

constante e severa aos conceitos e funções que a educação de adultos vem exibindo ao longo 

das mudanças então observadas. Sob o impacto desta democratização das oportunidades, em 

poucas décadas, a educação de adultos no Brasil vem sendo substituída por uma modalidade 

de ensino voltada especificamente para os jovens e adultos – Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Portanto não cabe pensar a modalidade Educação de Jovens e Adultos como uma 

questão a ser resolvida em si mesma, ainda que verdadeiramente as particularidades da EJA 

mereçam uma atenção singular. Pensar a Educação de Jovens e Adultos implica 

necessariamente uma dívida social para as pessoas que não tiveram acesso ou não puderam 

dar continuidade aos estudos na idade prevista. Desta forma, o analfabetismo de jovens e 

adultos só poderá ser enfrentado se houver políticas públicas e projetos de ensino que 

priorizem nas escolas uma educação de qualidade que possibilite a construção de um espaço 

democrático e a busca da cidadania.   

A educação, considerada como um fenômeno social que integra as relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade, seja através de modos 

assistemáticos, como ocorre na comunicação regular de todo convívio social, seja através de 

formas metodizadas, institucionalizadas (escolas) em que se instrumentalizam os educandos 

para uma participação consciente e criadora na herança cultural da humanidade proporciona 

mecanismos para a formação do homem na sociedade. 

Neste aspecto, a educação para jovens e adultos representa não apenas a 

sistematização de formas assistemáticas e espontâneas, coopera na formação do homem, 

oferecendo-lhe conhecimentos básicos, motivando-o para a atividade criadora e fornecendo os 

instrumentos mínimos para que o próprio educando possa ser, ele mesmo, agente de 

promoção.  

Assim, a democratização do ensino de jovens e adultos no Brasil veio ganhando 

substância sobretudo mediante providências especificamente educacionais, em que os efeitos 

negativos de situações geradas fora da escola, impulsionaram alguns educadores para procurar 



 
 

descobrir procedimentos que pudessem estender a atuação do processo educativo à própria 

origem social dos desafios então enfrentados. Esta perspectiva já estava de alguma forma 

presente nas justificativas de Lourenço Filho à Campanha de Educação de Adultos. 

Inscreviam-se nesta mesma linha de preocupações os vários programas de educação popular: 

Movimento de Educação de Base (MEB), os Movimentos de Cultura Popular (MCPs), os 

Centros Populares de Cultura (CPCs) e o Programa Nacional de Alfabetização. (BEISIEGEL, 

1974, p. 97)  

Para fins analíticos dos programas de educação popular, elucidou-se maior destaque ao 

Movimento de Educação de Base (MEB), por constituir-se uma experiência de serviços de 

educação de base e alfabetização de jovens e adultos por meio das escolas radiofônicas às 

populações excluídas do país que logrou resultados inovadores e representou um movimento 

dinâmico, com experiências práticas e produção técnica que evoluiu e redefiniu suas práticas 

na tentativa de cooperar com uma educação integral do homem.  

Tratando-se do MEB, sua constituição surgiu da iniciativa da Confederação Nacional 

dos Bispos do Brasil – CNBB, em março de 1961. As origens do MEB têm sido localizadas 

nas experiências de educação pelo rádio realizadas pelos bispos brasileiros na Região 

Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte e em Sergipe, nos anos de 1950. 

Efetivamente, foi D. José Vicente Távora, arcebispo de Aracaju, que, a partir da experiência 

realizada por D. Eugênio Sales na Diocese de Natal e de sua própria iniciativa em Sergipe, 

que formalizou à Presidência da República, em nome da CNBB, a proposta de criação de 

amplo programa de alfabetização e educação de base, através das escolas radiofônicas. 

Estruturou-se através de um conselho diretor nacional, comissão executiva nacional, equipes 

estaduais e equipes locais. O ápice de propagação maior foi registrado quando as equipes 

locais assumiram papéis decisivos no processo e a intervenção de pessoas das comunidades na 

área do programa manifestou-se através de iniciativas mais adequadas ao contexto social de 

atuação do movimento. Alguns efeitos desse programa aparecem nos coeficientes de redução 

dos índices de analfabetismo e propiciam ampliações significativas das oportunidades 

educacionais para a população brasileira jovem e adulta.  

A partir dessa premissa, é que direcionou-se o estudo para a gênese da Escola 

Radiofônica localizada no município de Tefé-AM. Tendo sido o MEB, Sistema Tefé, criado 

em 01 de junho de 1963 uma iniciativa da Igreja Católica através de Dom Joaquim de Lange 

que empreendeu esforços para a instalação de uma emissora de rádio na Prelazia do 

município. Assim, a fundação da Rádio Educação Rural de Tefé em 15 de dezembro de 1963 



 
 

representou o desafio de transmitir aulas radiofônicas para as comunidades do interior da 

Prelazia de Tefé. Conjuntamente a Rádio Educação Rural e o Movimento de Educação de 

Base promoveram uma experiência pioneira na educação de adultos na cidade e micro região.   

Porque para a ala progressista da Igreja Católica o período compreendido entre 1955-

1966 corresponde a uma fase de intensas transformações e experiências que marcaram a 

sociedade tefeense. Através das aulas radiofônicas o MEB/Tefé empreendeu um programa de 

alfabetização de adultos que visava a aquisição de saberes e práticas sociais voltadas para a 

promoção integral do ser humano. A ação educativa do MEB Sistema Tefé é, inegavelmente 

cristã e, numa atitude cristã, pretendia que os homens chegassem a uma fé adulta, assumida 

livre e conscientemente.  

Objetivava-se não apenas alfabetizar, mas proporcionar aos moradores das 

comunidades rurais a educação de base, aquela que proporcionava os conhecimentos mínimos 

para se levar uma vida humana. Se a educação de base pretendia dar os conhecimentos 

mínimos para se viver humanamente, ela não se afirmava somente como educação inicial, 

mas partia do fundamento de que a educação envolve um processo histórico de criação do 

homem para a vida em sociedade. Sua atuação na realidade deu-se a partir fundamentalmente 

da prática social das populações da região criando uma “pedagogia da participação popular” e 

uma educação política voltada para o trabalhador rural e suas perspectivas sócio-culturais. 

Conforme exposto durante o trabalho o MEB Sistema Tefé foi extremamente 

pedagógico e efetivou a integração nas condições concretas da realidade social da região 

como um movimento dialético, formado pelas práticas dos cristãos, se constituindo na 

“semente que forjou os embriões da Igreja Popular e renovada” e lançou elementos 

embrionários sem dúvida, ao trabalhador rural tefeense, como o sentido social do trabalho, 

através da cooperação como força de trabalho, da comunidade como força produtiva e da 

escola ligada ao trabalho emancipador. 

Por sua perene atuação, o MEB constituiu-se uma experiência inovadora, pois 

demonstrou a capacidade que teve a representatividade da Igreja Católica, em Tefé, de 

realizar algo de novo e dinâmico, pela sua originalidade pedagógica, pela sua riqueza e 

dinamismo, pela mística da fé, pelo respeito que teve pela pessoa humana e pelos resultados 

que obteve, como um dos trabalhos pioneiros no campo da educação de jovens e adultos e na 

organização social do trabalho comunitário. 

Embora definido inicialmente como um programa de cinco anos, e apesar das pressões 

exteriores e contradições internas no MEB/Nacional, no Sistema Tefé o Movimento 



 
 

continuou desenvolvendo suas práticas pedagógicas e expandindo o número de escolas 

radiofônicas. O domínio da leitura e escrita, estimulado pelas escolas radiofônicas constituiu-

se elemento de integração do trabalhador rural tefeense. Utilizando-se das aulas sonoras da 

Rádio Educação Rural de Tefé, essas escolas contribuíram para romper o isolamento, para 

diminuir distâncias, para possibilitar a integração entre as comunidades rurais e destas com o 

município, efetivando-os harmoniosa relação de convivência em sociedade. A atuação do 

Movimento de Educação de Base Sistema Tefé engendrou a implantação de uma prática 

didático-metodológica para adultos, constituindo-se na gênese da Educação de Jovens e 

Adultos no município.  

Portanto, o MEB/Sistema Tefé emergiu em seus nortes fundamentais, antípodas aos 

modelos de alfabetização de adultos que se opunham ao analfabeto e sua condição social. 

Deste modo, o Sistema Tefé promoveu através do processo educativo para adultos um modelo 

de mobilização social através do desenvolvimento educacional e prática social a valorização 

da pessoa, do adulto e do trabalhador rural tefeense. Por isso, fez-se necessário analisar o 

processo de montagem, instalação e funcionamento do sistema rádio-educativo para que se 

fizesse sua reconstituição histórica, bem como para se compreender o presente e planejar 

ações para o futuro da Educação de Jovens e Adultos em Tefé sob as perspectivas de um 

Movimento que ainda possui inúmeras lacunas investigativas e precisa ser analisado para que 

se possa conhecer a história da educação no município e seus impactos na região do médio 

Solimões.  

Assim, é justo considerar uma das experiências diretamente responsáveis não somente 

pela criação de escolas radiofônicas no Médio Solimões mas, sobretudo pelas inovações 

metodológicas, pela educação política e pela participação popular que introduziu e que 

acabaram por conferir ao MEB destacado papel na alfabetização de jovens e adultos.  
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Anexo 1: QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTAS 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TEFÉ - CEST 

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

QUESTIONÁRIO               Data:   /11/2008 

PROJETO: A gênese do Movimento de Educação de Base em Tefé-AM: Educação Política e 

participação popular (1955-1966). 

Maria Mírian dos Santos Pereira. 

ORIENTADOR: Msc. Fabrício Valentim da Silva. 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

Nome:______________________________________   Data de nasc.:__/__/_____. 

Naturalidade:______________________    Nacionalidade:_____________________ 

1.2 Dados Gerais: 

1. Período que atuou no MEB: 

2. Qual sua função no MEB: 

3. Por que foi escolhido para trabalhar no MEB? 

4. Quem foi o empreendedor deste projeto no município? 

5. Na sua opinião como surgiu o MEB? 

6. Qual o papel da Igreja Católica nas aulas radiofônicas? 

7. Qual o objetivo do MEB para os jovens e adultos do município? 

8. Como descreve a atuação do MEB nas comunidades ribeirinhas? 

9. Qual a metodologia utilizada pelos educadores? 

10. Por que mesmo durante o período ditatorial o MEB continuou com suas práticas 

educativas? 

11. Quais os pontos positivos do MEB?  

12. Quais os pontos negativos do MEB? 

13. Por que saiu do MEB? 

 

 

 



 
 

UNVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TEFÉ - CEST 

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Data: 30/01/2009 

PROJETO: A gênese do Movimento de Educação de Base em Tefé-AM: Educação Política e 

participação popular (1955-1966). 

Maria Mírian dos Santos Pereira. 

ORIENTADOR: Msc. Fabrício Valentim da Silva. 

Entrevista com D. Sérgio Eduardo Castriani 

1.  D. Sérgio, como tem sido a história, a trajetória da história da educação em Tefé? 

2.  Como surge a proposta para implantação do MEB – Tefé? 

3. Quais as principais características deste movimento? 

4. O que diferencia o MEB das campanhas anteriores do Ministério da Educação? 

5. Por que o MEB – Tefé durante o período ditatorial continuou implementando suas 

práticas educativas? 

6. Será que as práticas educativas do MEB visavam apenas o letramento das populações 

ribeirinhas das comunidades?  

7. Por que os objetivos iniciais do MEB foram sendo modificados por seus agentes e 

organizadores? 

8. Qual o papel da Igreja católica nas implementações das aulas radiofônicas? 

9. Como atuou a Igreja Católica para atenuar ou mesmo extinguir o índice de 

analfabetismo em Tefé? 

10. Como foi a sua participação nos movimentos de alfabetização popular? 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

Anexo 2: REGISTRO DE FOTOS DE ENTREVISTAS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista com o Prof. Protásio Lopes Pessoa (Ex-Coordenador do MEB 1964-1977). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista com o Pe. Antônio Gruyters. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
Entrevista com a Profª Ana Mota (Ex-Coordenadora do MEB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entrevista com a Monitora Iraci Crisostom do Vale (Ex-Monitora do MEB, atuou na 
Comunidade de Vila Vale a partir de 1964) 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Entrevista com a Monitora Teresa Wilma Lemos (ex-Monitora do MEB, atuou no 

Santo Isidoro) e seu aluno e esposo: Evilásio Ramos Lemos (Ex-aluno do MEB). 
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