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Introdução 

 

Na perspectiva de pensar aspectos teórico-metodológicos referentes aos nossos 

trabalhos de pesquisa, no campo da história e da política educacional, sobre a primeira 

iniciativa governamental para a educação de jovens e adultos no Brasil, promovida pelo 

Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, escolhemos algumas noções tratadas 

nos textos de Bakhtin que podem nos ajudar nessas reflexões. Assim, abordaremos, no 

limite deste artigo, duas noções: os textos como produtos e produtores de orientações 

políticas. Os sentidos não são dados nos documentos, são produzidos; estão aquém e 

além das palavras que os compõem. Por isso, focamos os processos analíticos 

envolvidos nos trabalhos de pesquisa, para analisar a política com base nos conceitos, 

no conteúdo e nos discursos presentes nos documentos educacionais.  

 

Os textos como produtos e produtores de orientações políticas 

 

Foi na década de 1940 que os primeiros movimentos voltados para a extensão do 

ensino às grandes massas de jovens e adultos analfabetos começaram a responder às 

características típicas atribuídas aos processos da “educação para o povo”, que 

pressupunham uma necessidade de uma determinada educação para todos os habitantes 

de um país. Os conteúdos dessa educação deveriam ser “[...] justificados como 

conteúdos de um projeto de aperfeiçoamento de uma sociedade” (BEISIEGEL, 2008, p. 

28).  

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), promovida pelo 

Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, era, nesse aspecto, exemplar. Tinha 

por objetivo levar a “educação de base” a todos os brasileiros iletrados, nas áreas 
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urbanas e rurais. Foi organizada uma ampla estrutura administrativa apta a mobilizar 

“[...] para a educação de adultos os recursos materiais, humanos e administrativos das 

unidades da Federação” (BEISIEGEL, 2008, p. 29). Cabiam às Unidades Federadas, 

nos respectivos territórios, as providências relativas “[...] à instalação das classes, ao 

funcionamento dos cursos, à supervisão das atividades e ao recrutamento de docentes e, 

sobretudo, do maior número possível de alunos” (BEISIEGEL, 2008, p. 29).  

A proliferação de documentos referentes à primeira iniciativa governamental de 

educação de adolescentes e adultos implementada pelo Ministério da Educação e Saúde 

nos anos de 1947, mobilizou alguns pesquisadores das áreas da Educação a se 

debruçarem sobre o tema, com o intuito de compreender tanto o conteúdo da Campanha 

quanto os mecanismos envolvidos na difusão da mesma.  

Embora caracterizados por um tom prescritivo e recorrendo a argumento de 

autoridade, os textos da CEAA dão margem a interpretações e reinterpretações, 

gerando, como consequência, atribuição de significados e de sentidos diversos a um 

mesmo termo. Esses significados e sentidos apresentam-se, não raro, em competição 

com outros veiculados por outros textos e outros discursos.  

Segundo Bakhtin (2003), o texto escrito ou oral é um dado primário de análise 

de todas as disciplinas e, de modo geral, “[...] de qualquer pensamento filosófico 

humanista”. Assim, para esse autor, o texto “[...] representa uma realidade imediata (do 

pensamento e da emoção), a única capaz de gerar essas disciplinas e esse pensamento. 

Onde não há texto, também não há objeto de estudo e de pensamento” (BAKHTIN, 

2003, p. 307). 

Dessa forma, o ponto de partida de uma abordagem histórica dos documentos 

educacionais, como de qualquer outra disciplina ou pensamento filosófico, é o texto. Os 

objetos de análise e reflexão desta pesquisa são textos escritos produzidos entre 1870 e 

1920. O texto, então, se define como: 

 

a – objeto significante ou de significação, isto é, o texto significa;  

b – produto da criação ideológica ou de uma enunciação, com tudo que está 

aí subentendido: contexto histórico, social, cultural, etc. (Em outras palavras, 

o texto não existe fora da sociedade, só existe nela e para ela e não pode ser 

reduzido à sua materialidade lingüística (empirismo objetivo) ou dissolvido 

nos estados psíquicos daqueles que o produzem ou o interpretam (empirismo 

subjetivo)); 



 

c – dialógico: já como conseqüência das duas características anteriores o 

texto é, para o autor, constitutivamente dialógico, define-se pelo diálogo 

entre os interlocutores e pelo diálogo com outros textos;  

d – único, não reproduzível: os traços mencionados fazem do texto um objeto 

único, não reiterável ou repetível (BARROS, 1997, p. 28-29). 

 

Dessa concepção, o texto oficial, tomado como objeto de análise e reflexão, 

particularmente numa abordagem histórica, deve ser estudado na interdependência com 

o contexto socioideológico em que foi elaborado e que o envolveu. Nessa operação, 

Bakhtin (2003, p. 319) afirma que: “[...] A investigação se torna interrogação e 

conversa, isto é, diálogo”. E continua:  

 

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que 

nada sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam relações 

dialógicas se entre eles há ao menos alguma convergência de sentidos (ainda 

que seja uma identidade particular do tema, do ponto de vista, etc.). Qualquer 

resenha da história de alguma questão científica (independente ou incluída no 

trabalho científico sobre uma determinada questão) realiza confronto s 

dialógicos (entre enunciados, opiniões, pontos de vista) entre enunciados de 

cientistas que não sabiam nem podiam saber nada uns sobre os outros. O 

aspecto comum da questão gera aqui relações dialógicas (BAKHTIN, 2003, 

p. 331). 

 

 

Então como ir ao encontro da situação no seu acontecer, no seu processo de 

desenvolvimento? É preciso que o pesquisador tenha em mente que esses textos são 

sempre um ponto de vista sobre a realidade e, por isso mesmo, seletivo e parcial. Pois, 

são diretamente condicionadas pelas relações de força que se confrontavam no contexto 

de sua produção, conservação e manipulação. Dessa forma, “[...] os contextos não estão 

simplesmente justapostos, como se fossem indiferentes uns aos outros; encontram-se 

numa situação de interação e de conflito tenso e ininterrupto” (BAKHTIN, 2006, p. 

111). 

Assim, nos primeiros anos da Campanha, pôde-se afirmar a prevalência dos 

discursos a respeito da educação de adultos, indicando que esta deveria estar a serviço 

da democracia. Isso se deu em virtude dos contextos históricos e sociopolíticos no 

contexto mundial – a euforia do pós-guerra com a vitória do liberalismo democrático, a 

derrocada do nazifascismo e a influencia da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) na condução da educação mundial. No 

contexto nacional, temos a queda do Estado Novo, a convocação das eleições, a volta do 



 

“espírito democrático” e a efervescência do debate educacional que antecedeu a edição 

da instituição da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n.º 4.024/61. 

No entanto, é certo que a CEAA teve seus desdobramentos diferenciados nos 

distintos estados, territórios e municípios do País. Mas sua importância como primeira 

iniciativa do Estado Nacional para a alfabetização de adolescentes e adultos é inegável. 

Inaugurou, dessa forma, outras iniciativas com a mesma finalidade até os dias atuais, 

porém com permanências históricas incômodas como o apelo ao voluntariado, o apelo 

patriótico, a perspectiva de homogeneizar a população, desconsiderando a diversidade 

do adolescente e do adulto do campo e da cidade, de etnias, religiões e experiências 

laborativas distintas e, sobretudo, com a visão do analfabeto como tábua rasa.  

Esse terreno de disputas não é apenas conceitual; de fato, as disputas impregnam 

os textos das condições e intenções políticas que marcaram sua produção, expressando 

interesses litigantes. Pois as intenções políticas podem conter ambiguidades, 

contradições e omissões que fornecem oportunidades particulares para serem debatidas 

no processo de sua implementação. Por isso, o texto, tomado como objeto de análise e 

reflexão, particularmente numa abordagem histórica, deve ser estudado na 

interdependência com o contexto socioideológico em que foi elaborado e que o 

envolveu.  Além disso, comporta o contexto dos sujeitos que os estuda; portanto, ele 

integra-se às formas de pensar de uma dada sociedade, do sujeito que o produziu e “[...] 

do investigador que busca compreendê-lo e reconstituir seus sentidos. O 

reconhecimento da impregnação, nos textos, de sentidos não conduz, no entanto, ao 

relativismo e à impossibilidade de uma abordagem histórica dos problemas sociais”. 

(GONTIJO, 2008, p.12). 

Desse modo, a maioria das opiniões dos indivíduos é social. Todo enunciado, 

além de um destinatário imediato, que é percebido com maior ou menor consciência, 

dirige-se a um supradestinatário (o terceiro), cuja compreensão responsiva justa ele 

pressupõe quer na distância metafísica, quer no distante tempo histórico – “um 

destinatário como escapatória” (BAKHTIN, 2003). Esse supradestinatário assume uma 

identidade que varia de época para época, de formação social para formação social, de 

grupo social para grupo social que ganham diferentes “expressões ideológicas concretas 

(Deus, a verdade absoluta, o julgamento da consciência humana imparcial, o povo, o 

julgamento da história, etc.)” (BAKHTIN, 2003, p. 333). 



 

Assim ao lidar com as diversas fontes documentais, o historiador está lidando 

com produção de significados, que para Bakhtin (2006) é o que verdadeiramente 

constitui a linguagem humana. É importante enfatizar que os discursos se relacionam 

com outros graças à relação de sentidos que se estabelecem entre eles, como uma 

corrente comunicativa ininterrupta. Os diálogos entre os discursos são fundamentais 

para o ofício de historiador, pois o texto (fontes escritas ou orais) passa a ser concebido 

“[...] como um “tecido de muitas vozes”, ou de muitos textos ou discursos, que se 

entrecruzam, se completam, respondem umas às outras ou polemizam entre si no 

interior do texto” (BARROS, 1997, p. 34).  

Portanto, ao trabalharmos com os diversos textos da CEAA como “produtos” e 

“produtores” de políticas educacionais do Ministério da Educação e Saúde, destinados 

às Secretarias de Educação dos diversos Estados, aos professores, aos voluntários e 

também aos jovens e adultos alunos da Campanha, a educação foi apresentada, por 

diversos atores sociais, como a alavanca capaz de edificar uma nova sociedade, em 

tempos de redemocratização na década de 1940, no Brasil. Entretanto, esse modelo de 

sociedade democrática, proposta pela CEAA, contava com um projeto civilizatório que 

vinculou educação, saúde e civilização como um processo que deveria ser seguido com 

vistas a interagir e abrandar os hábitos sociais existentes, tidos como “males sociais”. 

Acreditava-se na ideia de que o domínio da leitura acrescentava as noções de higiene 

geral como medidas sanitárias, erradicação de vícios, modulação da família e o cultivo 

das “boas práticas morais e normas cívicas”. 

Essa concepção foi defendida pelo ministro da Educação e Saúde, professor 

Clemente Mariani, na primeira entrevista coletiva de divulgação da CEAA à imprensa, 

em 15 de janeiro de 1947. O discurso buscava o convencimento da nação brasileira 

diante daquele projeto de integração da nação via alfabetização. Assim ele enunciou: 

 

Para que possamos organizar a vida do País, em bases democráticas, será 

preciso dar ao povo saúde e educação, condições de vida que, aliás, só podem 

existir conjugadas. E não bastará o trabalho com as crianças em idade 

escolar, que só produzirá no futuro. Será preciso tentar a recuperação da 

grande massa da população brasileira ainda desprovida de instrução. [...] o 

trabalho não visará apenas à alfabetização . Cada classe deverá ser um 

centro de propagação de informações úteis, no sentido da educação da 

saúde, da educação cívica, da vulgarização das modernas técnicas de 

produção agrícola e de pequenas indústrias. Contamos, para isso tudo, 

com dois recursos essenciais: a produção, por um serviço do próprio 

Ministério, do material de aprendizagem e dos textos de leitura, e a 

cooperação dos órgãos técnicos da agricultura, da indústria, do comércio, 



 

sem falar também na colaboração do Departamento de Saúde e do 

Departamento da Criança. 

 

[...] onde for desde logo possível, tratar-se-á de criar ‘centros de 

comunidade’, nos quais grupos de populações, agora como marginais, se 

ponham em contato com a cultura, por intermédio do rádio, do cinema, e de 

coleções de livros e de jornais (BRASIL, 1948, p. 3, grifo nosso). 

 

Esse centro de propagação de informações úteis, ao qual o ministro se referiu, 

compreendeu a oferta do ensino da leitura e da escrita a partir do “[...] ensino das 

noções relativas à conservação e defesa da saúde através do estudo da higiene, à 

compreensão da vida econômica, os conhecimentos da geografia, história e da educação 

moral e cívica” (BRASIL, 1950, p. 247). 

Por isso, foi necessária a elaboração de livros de literatura, manuais escolares, 

jornais murais, diafilmes, cartazes de propagandas que guiaram essas classes de 

alfabetização. Todas essas produções foram elaboradas pelo setor de Orientação 

Pedagógica, do Serviço de Adultos do Departamento Nacional de Educação.  

Consta no relatório de atividades da CEAA, no exercício de 1947, que a chefia 

desse setor foi assumida pelo próprio diretor da campanha, Lourenço Filho. De acordo 

com esse documento, isso ocorreu em  

 

“[...] virtude dos estudos que, anteriormente pudera realizar sobre a matéria, 

quando na direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, pesquis as 

sobre o vocabulário mínimo do adulto e ensaios de adaptação à lingua 

portuguesa do sistema de ensino para adultos [inclusive] os empregados em 

numerosos países, pelo educador norte-americano Frank Laubach, [que 

concedeu] os direitos de adaptação [...] ao antigo Diretor do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos, que assim as transmitiu ao ministério” 

(BRASIL, 1949, p. 29-30). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Figura 1 – Setor de Orientação Pedagógica e as suas respectivas ações no desenvolvimento da 

CEAA  

 
 

Na Figura 1, é possível visualizar as quantidades de exemplares de produções 

didáticas editadas nos anos de 1947 a 1949 e, além disso, localizar os tipos de serviços 

realizados por esse setor (preparação de textos, edição de material, programa de ensino 

visual, preparação de instruções didáticas, cooperação com os outros órgãos, material de 

aluno, biblioteca popular, diafilmes, jornal mural e cursos para professores). 

A multiplicidade e a peculiaridade de vozes representantes de um determinado 

universo social, em um mesmo texto documental, formam o cenário onde contracena a 

ambiguidade e a contradição, que o pesquisador, em sua posição, precisa participar 

desse processo dialógico, dotado de um ativismo especial que fecunda da natureza da 

palavra, “[...] que sempre quer ser ouvida, sempre procura uma compreensão responsiva 

e não se detém na compreensão imediata, mas abre caminho sempre mais e mais à 

frente (de forma ilimitada)” (BAKHTIN, 2003, p. 333).  

A partir dessas concepções, as fontes (escritas, visuais ou orais) podem ser 

tomadas como textos e devem ser estudado na interdependência com o contexto 

socioideológico em que foi elaborado e que o envolveu. Além disso, comporta o 

contexto dos sujeitos que os estuda; portanto, ele integra-se  

 



 

[...] às formas de pensar de uma dada sociedade, do sujeito que o produziu e 

do investigador que busca compreendê-lo e reconstituir seus sentidos. O 

reconhecimento da impregnação, nos textos, de sentidos não conduz, no 

entanto, ao relativismo e à impossibilidade de uma abordagem histórica dos 

problemas sociais. (GONTIJO, 2008, p.12). 

 
Assim, quando se trabalha com fontes históricas como textos, é preciso 

reconhecer os sujeitos que os produziram. Desse modo, os textos não são tratados “[...] 

como um conjunto de símbolos colocados em uma página em branco, que permanecem, 

são os seres humanos e suas ideias concretizadas neles . Em alguns casos, garantem 

permanências das ideias, em outros, o esquecimento provisório [...]” (GONTIJO, 2008, 

p. 166, grifo nosso). 

Dessa forma, é importante enfatizar que os discursos encontrados nesses textos, 

se relacionam com outros graças à relação de sentidos que se estabelecem entre eles, 

como uma corrente comunicativa ininterrupta. Os diálogos entre os discursos são 

fundamentais para o ofício de historiador, pois o texto passa a ser concebido “[...] como 

um “tecido de muitas vozes”, ou de muitos textos ou discursos, que se entrecruzam, se 

completam, respondem umas às outras ou polemizam entre si no interior do texto” 

(BARROS, 1997, p. 34). 
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