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Analfabetismo e Intolerância 

 

Erradicar o analfabetismo constituiu-se, em diferentes momentos da história do Brasil, uma 

problemática mais ou menos evidente. A difusão do ensino elementar, entre adultos, com intuito de 

promover a alfabetização em massa, teve uma primeira visibilidade nacional, no período 

imediatamente posterior a Primeira Guerra Mundial, em que, uma onda de diferenciados  

“nacionalismos” , diante da liderança mundial dos índices de analfabetismo ocupada pelo país, 

incentivaram  discussões da necessidade de combate ao “mal do analfabetismo” estimulando ações 

voluntaristas - das ligas católicas, ligas nacionalistas, do Exercito Nacional – que empreenderam 

campanhas de alfabetização.    Já, na década de 30, as perceptivas urbanas e industrializantes do 

Governo Vargas deram posição de destaque ao ensino técnico-profissionalizante,  tornando-o objeto 

principal das políticas educacionais. Ao término da Segunda Grande Guerra, retornando ao cenário 

principal em 1946, a difusão do ensino elementar entre jovens e adultos, transformou-se em 

panacéia dos ideais da democracia liberal, segundo preceitos de que era preciso ampliar bases 

eleitorais para legitimação da democracia representativa, além das concepções “modernizantes” que 

associavam diretamente educação e desenvolvimento econômico  

Ao final dos anos 40 assiste-se a construção de um amplo movimento pela erradicação do 

analfabetismo e difusão do ensino elementar entre a população jovem e adulta que se estenderá por 

toda a década de 50 projetando-se pelos anos 60, até o momento imediatamente anterior ao golpe de 

1964. O período compõe-se de fases nitidamente diferenciadas que podem ser precisadas em um 

olhar mais minucioso, assim, sem dúvida alguma, trata-se de um momento referencial para a 

Educação de Adultos no Brasil e no mundo, considerando-se dentre outras coisas significativos 

avanços dos níveis de escolarização, o surgimento de métodos próprios para população adulta – 

método Paulo Freire, por exemplo  – até o amplo envolvimento da sociedade civil com projetos de 

educação e cultura popular1.   
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Neste contexto, cresceu também, o interesse pela Educação Rural, principalmente diante de 

uma realidade sócio econômica em que a maioria da população brasileira se encontrava no campo, 

apresentando altíssimos níveis de analfabetismo ou baixíssima escolarização.  

Segundo análise do IBGE, em seus anuários estatísticos, da população jovem e adulta acima 

de 15 anos  no Brasil :   

 em 1940 de 23. 709. 769 ( vinte e três milhões setecentos e nove mil setecentos e 

sessenta e nove pessoas ) apenas cerca de 10. 379. 990 ( dez milhões trezentos e setenta 

e nove mil novecentos e noventa pessoas)  sabiam ler e escrever . 

 em 1950 de 30. 249. 423 ( trinta milhões duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e 

vinte e três pessoas ) apenas 14. 916 779 ( quatorze milhões novecentos e dezesseis mil 

setecentos e setenta e nove pessoas ) sabiam ler e escrever.  

Sendo que, a porcentagem da  população rural  brasileira era a seguinte :  

 em 1940 , 68,8%;  

 em 1950 , 64% fixava-se na zona rural. 

Neste momento, a Educação Rural foi concebida, como empreendimento educativo 

fundamental, primeiro para erradicação do analfabetismo, segundo para difusão do Ensino Primário 

nas áreas rurais como forma de evitar a perpetuação do analfabetismo entre crianças e jovens, e, 

terceiro, como forma de “assistência” às famílias rurais . 

No período histórico que baliza esta pesquisa – 1947/1964, o país conheceu uma gama de 

projetos e iniciativas do Estado, da Igreja, e da sociedade civil, ligados a Educação de Adultos e a 

Educação Rural e a Educação de Base, citamos : as grandes campanhas nacionais como a CEAA – 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos e a CNER –Campanha Nacional de Educação 

Rural, assim como um conjunto de outras iniciativas que privilegiavam a difusão do Ensino 

Primário, projetos das Escolas Rurais, a difusão da Educação de Base no campo,  as Missões 

Rurais, os Centros Sociais Rurais, dentre outras iniciativas.   

A questão central deste trabalho trata de investigar os pressupostos e conteúdos históricos da 

Educação Rural difundidos no país a partir de diferentes mediadores envolvidos no processo 

constitutivo dos projetos em Educação Popular, tendo como objeto central de análise as 

Representações construídas acerca do analfabeto rural brasileiro . Para nós, a representação criada 

acerca do analfabetismo transpassava os limites do fenômeno em si, e passou a atingir diretamente a 

figura do analfabeto – tanto como individuo quanto como grupo social. Esta representação, oriunda 

de um pensamento demarcado por um projeto ideológico de atualização histórica da realidade 

brasileira fortemente difundido entre a intelectualidade nacional, orientou formas e conteúdos dos 

projetos em Educação Rural, que, dentre outra coisas, marcaram-se fortemente pela intolerância 

cultural.   
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 O analfabetismo foi concebido como um fenômeno da realidade social demarcada pela 

presença do atraso, revelando uma concepção de modernidade que impunha a racionalidade da 

cultura ocidental a todo e qualquer sistema de idéias e valores diferenciados. Esta concepção, se fez 

presente muito fortemente no ISEB – Instituto Superior de Estudos Brasileiros e, 

conseqüentemente, em uma gama de intelectuais brasileiros que se deixaram influenciar por este 

pensamento. Nesta perspectiva, homens e mulheres analfabetos do mundo rural - seu 

tradicionalismo, seus arcaísmos, sua cultura e os saberes populares, a pobreza e a exclusão social2 - 

foram interpretados como a presença material do atraso, e, nesta medida, seu modo de vida e seu 

sistema de idéias e valores tornaram-se intoleráveis, devendo ser “atualizados”  diante da 

modernidade anunciada pelo nacional-desenvolvimentismo.  

 

A Representação do Analfabeto 

 

Entre 1920/1930 as concepções pedagógicas tradicionais sobre o analfabetismo, o definiam 

como a ausência do domínio da habilidade de leitura e escrita na língua materna. Com a ação da 

UNESCO, criada em 1945, especificamente como um órgão de atuação na questão educacional e 

cultural do “mundo subdesenvolvido”, propagou-se um movimento de discussão intensa acerca do 

analfabetismo/alfabetismo e as funções da Educação Primária entre as populações pobres do globo. 

A função do debate foi a de promover a superação do conceito tradicional de analfabetismo, de 

forma a vincular a alfabetização a um processo mais amplo de socialização do indivíduo, 

principalmente o adulto, aproximando os processos de alfabetização e da Educação Fundamental.  

Nesta perspectiva, alfabetizar, segundo orientações da UNESCO, deixava de ser apenas a 

introdução do indivíduo na “mecânica” da leitura e da escrita e passava  a um processo de 

capacitação para o desempenho de uma vida social que envolvia  desígnos da cidadania 

representativa, da tecnificação do trabalho, da democracia liberal e seus valores culturais, morais, e 

cívicos3.   

 

“(...) Existe no mundo, e o Brasil não abre exceção ao caso, uma enorme porção de 

criaturas humanas que, desde nascença ligadas ao campo, mesmo vivendo ao lado 

de centros dos mais cultos e adiantados do globo, ainda assim permanecem alheias 

ao preparo que o homem civilizado deve possuir para poder realizar vida digna de 

ser humanamente vivida. Não educadas convenientemente essas grandes massas, ao 

analfabetismo, acrescentam os males decorrentes da falta total da mais elementar 
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instrução. Não tendo aprendido a defender a própria saúde de corpo e d’alma, 

despreparadas,  se encontram apenas, para servir-se aproveitadamente da terra em 

que lavram(...)”4. 

 

Dessa forma, ao final da década de 40, em relatório de estudos para o MÊS-Ministério da 

Educação e Saúde - Lourenço Filho conceituava o trabalhador rural analfabeto brasileiro, no 

momento em que o governo central encampava proposições da UNESCO para criação de centros 

educativos para a população adulta no campo -  os Centros Sociais Rurais.     

 Nas colocações de Lourenço Filho, como podemos perceber, a conceituação do analfabeto 

transpassou a perspectiva da ausência do domínio instrumental da língua escrita  direcionando-se a 

uma definição que estende o rol de incapacidades do analfabeto para um amplo conjunto de 

ausências :  ausência de civilidade, ausência de autonomia, de organização, de domínio e cuidado 

com o próprio corpo, etc. À figura do analfabeto agregaram-se um conjunto de práticas sociais que 

representavam os limites da inserção do indivíduo ou do grupo de indivíduos na almejada 

“sociedade moderna”. 

Durante toda a década de 50, esta representação se propagou entre parte da intelectualidade 

brasileira,  difundindo-se uma consciência genérica de que mudanças sociais e culturais, 

possibilitadas pela alfabetização, seriam um dos movimentos fundamentais em direção ao 

desenvolvimento, e se realizariam através da prática do planejamento dos sistemas de educação. 

 As transformações propagadas pelo desenvolvimentismo associavam 

industrialização/desenvolvimento como forma de elevação dos patamares econômicos da nação. 

Segundo este discurso, uma vez em andamento o processo industrializante, seria necessário a 

imediata integração dos setores do atraso, na perspectiva do crescimento econômico e da melhoria 

do nível de vida da população. O campo deveria ser incorporado ao processo de desenvolvimento 

urbano e conseqüentemente o homem do campo  deveria ser preparado para uma dupla inserção : 

como mão de obra da agroindústria ( proposição modernizadora do campo ) e/ou como mão de obra 

industrial nas cidades.   

 Neste trabalho, analisamos artigos específicos sobre a Educação Rural em dois periódicos da 

época : a  Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, editada pelo INEP – Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos, órgão de estudos e pesquisas subordinado  ao Ministério da Educação e 

Saúde, sob forte influência de Lourenço Filho –  e - o periódico Cadernos : Região e Educação , 

publicado pelo Centro de Pesquisas Regionais de Recife, chefiado por Gilberto Freire no início da 

década de 60. Nesta literatura, e, especificamente nos projetos em educação Rural das instâncias  do 

governo central , o analfabeto rural foi representado como grupo social desprovido de 
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“capacidades” necessárias à modernização em suas diferentes dimensões econômicas, políticas, 

sociais, culturais, etc.  

Numa fala genérica, a comunidade rural foi definida, como uma comunidade de interesses 

locais e que se encontrava organizada com base em características demográficas, econômicas e 

culturais próprias. Na análise dos padrões e atitudes destas comunidades rurais encontramos 

freqüentemente a definição de “população conservadora e tradicional”, o que associa diretamente a 

figura do homem rural com a resistência a toda e qualquer  mudança5. 

O sistema de idéias e valores das comunidades rurais e suas práticas sociais foi comumente 

tratado como um complexo sistema composto por práticas cristalizadas – ou por costumes, 

definidos como mais maleáveis, porém  repetidos por gerações e gerações com baixas perspectivas 

de mudança. Em diferentes artigos dos periódicos, autores identificaram e interpretaram, de forma 

mais ou menos contundente, um conjunto de práticas e costumes genéricos das comunidades rurais, 

como obsoletos e ultrapassados. Levantaremos aqui algumas práticas analisadas nos periódicos e a 

maneira como foram interpretadas : 

 

 

INDIVIDUALISMO 

Identificado como resultado da condição 

geográfica que promove o isolamento dentro do 

latifúndio ou mesmo em seu meio familiar. Por 

sua vez, este isolamento geográfico restringiria 

ações coletivas, levando ao individualismo e 

ausências de solidarismo. 

 

 

CONDUTA SOCIAL MEDIADA POR  

CRENÇAS E SUPERTISÇÕES 

Todo um conjunto de práticas sociais  ligados à 

saúde, processos de cura de doenças, alimentação, 

maneiras de educar os filhos, relações conjugais, 

moralidade sexual, práticas de bigamia, posição 

da mulher na família, etc. foram consideradas 

ultrapassados ou disfuncionais diante das 

necessidades modernas. 
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RESISTÊNCIA AO USO DE 

TÉCNICAS NOVAS 

 

O apego à técnicas rotineiras do trabalho agrícola 

e da pecuária foram consideradas resistência à 

tecnificação e à ação dos técnicos agrícolas nas 

comunidades. 

 

 

 

VIOLÊNCIA COMO FORMA DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

A resolução de contendas políticas, inimizades, ou 

conflitos através do uso de armas e/ou da força 

física foi levantado como costume corriqueiro das 

comunidades rurais e interpretados  como 

ausência de civilidade.  

 

Nesta visão, o homem rural : 

- isolado em seu mundo próprio e individual, tenderia a recusar formas 

organizativas cooperacionistas e solidárias, consideradas fundamentais 

para o projeto de desenvolvimento;  

-  informado por códigos éticos e morais comunitários, baseados em 

crendices ou em práticas essencialmente locais, obsoletas e autoritárias 

recusaria pressupostos da cultura moderna e urbana; 

- enraizado e resistente à mudanças no cotidiano e em sua rotina, expeliria 

novas tecnologias e novas formas de organização do trabalho, tornando-se 

entrave para a modernização agrária.  

 

A representação construída acerca da comunidade rural articulou-se à construção da 

representação do analfabeto rural,  que seria nada mais, nada menos, aquele que detém todos os 

costumes e práticas do rural, somadas ao “mal do analfabetismo” – o  que impediria este homem de 

se apropriar das ferramentas necessárias para a superação de sua condição obsoleta e conservadora 

de homem do campo.  

O papel da escola, seria portanto,  o de atuar como fator de mudança e transformação total 

de um sistema arcaico de valores morais e culturais, em prol de uma cultura dominante. Esta 

mudança, por sua vez, já teria uma direção pré-definida, a da modernização – aproximação dos 

costumes rurais aos costumes difundidos e aceitos no urbano, a promoção do uso de tecnologias na 

lavoura e na pecuária, aprendizado de técnicas que possibilitem a vida no urbano, organização 
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social mais maleável que possibilitasse a aceitação do “novo”,etc. A diretividade da ação escolar 

revela-se, dentre outras coisas nos programas das Escolas Rurais e da Educação de Base, ilustrando 

os conteúdos dos programas, citamos uma proposta programática para Escolas Rurais publicada em 

artigo da Revista Brasileira de Educação :  

 

“ Programa: 
 
1. O programa deve interpretar para o aluno as responsabilidades nacionais e 

internacionais, associando-se às mesmas; 
2. O  programa deve reconhecer as responsabilidades locais e da família, ajudando 

o aluno a cumpri-las; 
3. O programa dá conhecimentos básicos, intelectuais e manuais; 
4. O programa tem uma parte substancial dedicada ao ensino de conhecimentos 

agrícolas; 
5. O programa tem uma parte substancial dedicada ao ensino de industrias 

domésticas produtivas, ofícios e serviços da comunidade (carpintaria, trabalhos 
manuais, cerâmica, saúde pública) 

6. O programa ensina as responsabilidades morais fundamentais.”  6 
 

 

À guisa de conclusão, podemos dizer que, as manifestações culturais, valores e as 

composições do tempo passado presentes claramente dentre as comunidades rurais brasileiras em 

meados do século XX e, em boa medida, ainda possíveis de serem encontradas em algumas 

comunidades atuais, sem dúvida alguma, foram interpretadas, naquele momento histórico, enquanto 

reminiscências impeditivas da construção de uma nova temporalidade informada pelo moderno e 

por um monoculturalismo exacerbado decorrente de uma concepção universalizante da cultura 

ocidental.  

Em nossas perspectivas teóricas, advindas de Thompson, Hobsbawm e Henri Lefebvre, e N. 

Garcia Canclini, as relações com o passado, não necessariamente se colocam  como um empecilho a 

transformação social. Tratam-se, na verdade, de uma diferenciação de ritmos nos processos de 

mudança histórica. Sociedades tradicionais absorvem em ritmos diferenciados as proposições de 

mudanças. Assim, o discurso de que sociedades tradicionais, geralmente camponesas ou 

comunidades primitivas (grupos indígenas por exemplos), são imutáveis ou estáticas, revelam 

processos unilaterais de conhecimento da realidade – conhecimento composto por uma única via de 

análise, decorrente de idéias de etapas e sucessividades do desenvolvimento histórico que 

desprezam o entendimento detalhado das ações de sujeitos históricos em seu tempo/espaço e a 

complexidade de suas manifestações culturais e cotidianas.  
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 Deste modo, propomos a investigação histórica como meio de conhecimento das sociedades 

humanas e suas atividades, revelando-nos a posssibilidade do entendimento das 

permanências/rupturas no núcleo da organização social e ideológica de comunidades específicas. 

Nesta linha de raciocínio, Thompson sugere um entendimento dos costumes e valores tradicionais, 

atribuindo a estes um sentido intenso de mentalidade, de legitimação e agregação de consciências. 

O autor considera os costumes como a segunda natureza do homem que teria uma função racional 

no cotidiano, organizando práticas e ações coletivas. 

Também queremos lembrar que falarmos em ritmos diferenciados na absorção de mudanças, 

não significa necessariamente ritmos mais lentos de transformação, este seria novamente, mais um 

argumento de discursos unilaterais acerca do atraso das sociedades tradicionais, camponesas, 

comunidades indígenas, etc..  As transformações e mudanças internas à organização social das 

sociedades se ligam à representações sociais do grupo7. Estas representações se materializam em 

formas da vida social que podem revelar não apenas representações do passado como também, e, 

principalmente, do presente e futuro.        

Quando tratamos de comunidades específicas como comunidades rurais, a “função social do 

passado”, ou, segundo H. Lefebvre , os resíduos – fragmentos residuais do cotidiano não 

apropriados pela homogeneização – são elementos de resistência cotidiana individual e coletiva das 

mesmas. Para Lefebvre, o mundo rural encerra a maior diversidade e maior tensão de tempos 

históricos diferenciados e de relações sociais datadas8, e apenas através do resgate e entendimento 

desta diversidade que podemos entender a dinâmica social destes grupos e seu processo de inserção 

na Modernidade  .  

Para Nestor Garcia Canclini, nem a modernização exige a abolição das tradições e nem o 

destino fatal dos grupos tradicionais seja o de ficar de fora da Modernidade , na perspectiva dos os 

setores populares, incorporar a modernidade pode ampliar seu trânsito por sistemas culturais 

diferenciados ou mesmo propiciar a sobrevivência econômica,  política e cultural destas mesmas 

comunidades.  

Em nosso entender é possível hoje, uma visão mais complexa sobre as relações entre 

tradição e modernidade, principalmente porque, as potencialidades de mudança se encontram “do 

lado de dentro” das sociedades ou comunidades específicas, e não em agentes   externos     

desencadeadores  de   transformações de paradigmas , o que esteve ausente na representação 

construída pela Educação Rural.  

As comunidades rurais do nordeste brasileiro (grupos sociais para os quais se elaborou a 

maioria dos projetos educacionais de intervenção modernizadora no período desenvolvimentista) ao 
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final da década de 50 e princípios dos anos 60, encontravam-se em um momento de ruptura com o 

“passado social formalizado” vivenciando transformações em sua estrutura social interna e 

movendo-se em direção a proposições transformadoras da sociedade como um todo – a temática da 

Reforma Agrária, aderida por estes grupos sociais, talvez seja o melhor exemplo de inovação de 

preceitos na cultura destes trabalhadores rurais.  

Desta forma, no momento histórico aqui discutido, projetos diferenciados de modernização 

se confrontavam, de um lado se coloca o projeto de uma modernidade “modernizante” – intolerante, 

nivelador, excludente e autoritário, de outro, pensamos que as comunidades de trabalhadores rurais 

do nordeste não se encontravam avessas à modernização, pelo contrário, elaboraram suas 

representações acerca do conceito, reivindicando transformações, com claras intenções de sua 

sobrevivência econômica e social. Surgem-nos agora um novo rol de questões: o das 

potencialidades da comunidades rurais, representadas, em um projeto modernizador de única mão, 

como arcaicas e obsoletas, no entanto, tratam-se agora de novas questões, que nos apontam  em 

direção a um novo trabalho.  
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