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RESUMO 

 

O presente texto pretende analisar a relação entre educação e desenvolvimento no Brasil no período 
compreendido entre 1961 e 1971. A discussão destaca o período no qual se intensificaram as políticas 
(inter)nacionais de escolarização da população e, dentre elas, as de formação superior de profissionais 
para atuarem nos ensinos primário, colegial e/ou secundário principalmente nos governos militares. No 
contexto brasileiro apresentaremos alguns conceitos de desenvolvimento apoiados nos pontos de vista 
de autores como Pereira (2006), Mello (2006), Furtado (1981), Sen (2010) dentre outros, que discutem 
esse tema. Percebemos no decorrer dessa pesquisa que os investimentos em educação no Brasil 
quase sempre foram direcionados como investimento lucrativo para as empresas privadas. A economia 
e as relações estreitas entre educação e desenvolvimento foram pautadas pelos diferentes acordos 
realizados pelas políticas executadas através do MEC, na época Ministério da Educação e Cultura, e 
de suas alianças com a United States Agency for International Development – USAID. As Leis de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 e 1971, bem como a reforma universitária de 1968, 
atendia aos interesses  da política desenvolvimentista e da formação de mão de obra. 

  

Palavras-chave: Educação, Desenvolvimento, década de 1960 

 

As ideias desenvolvimentistas remontam ao governo Vargas, mas foi no período pós-guerra que os 

intelectuais brasileiros e a elite política se movimentam com o objetivo de promoverem o 

desenvolvimento nacional. Nessa época dois importantes órgãos do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), se encarregavam de delinearem as políticas de ensino com esse ideário desenvolvimentista, 

são eles o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) e o ISEB (instituto Superior de Estudos 

Brasileiros). Mendonça et. al. (2006, p. 1), discute essa realidade da seguinte forma: 
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Na década de 1950, a América Latina foi marcada pela gradual transformação de suas 
condições socioeconômicas e políticas. No bojo dessas transformações, parcela significativa 
de técnicos, burocratas, políticos, economistas e cientistas sociais mobilizou-se em torno do 
tema da aceleração e consolidação do processo de desenvolvimento econômico e social de 
seus respectivos países – uma mobilização conseguida pela elaboração do que se 
denominou de “ideário desenvolvimentista”.  

 

Vale ressaltar que nesse mesmo período a CEPAL – Comissão Econômica para a América latina e o 

Caribe das Nações Unidas enfatizavam que os países latino americanos necessitavam de técnicas de 

planejamento para implantação do desenvolvimento econômico. O Brasil voltava-se principalmente 

para a política de industrialização já pensada desde a década de 1930. 

Historicamente muito se tem discutido sobre o conceito de desenvolvimento, a partir de determinados 

contextos políticos existentes em toda a sociedade. Vários são os assuntos ou temas estudados, a 

partir dessa premissa que, de certa forma, permeia a vida das pessoas, influenciando, na opinião de 

alguns estudiosos do assunto, os seus valores culturais, sociais e humanos.  

Segundo (RIST, 1997, p. 36): 

A força do discurso do desenvolvimento, principalmente em países periféricos é 
apresentada à sociedade através de um poder sutil que vem seduzir, encantar e até 
mesmo ofuscar a verdade, enganando aqueles que, de alguma maneira ou de outra, 
tornam-se esperançosos e otimistas frente à solução dos seus problemas de pobreza 

e desigualdade sempre presentes em todas as camadas sociais.  

O referido autor afirma ainda, sob esse ponto de vista, que é necessário um esforço para se livrar dos 

entendimentos e julgamentos de valor, em relação ao termo no qual se forma um leque de suposições, 

no que diz respeito à visão da pobreza extrema e a vontade de erradicá-la.  

As muitas discussões existentes sobre desenvolvimento quase sempre não são vistas como algo 

espontâneo ou natural, mas, sim, construído socialmente. Para Pereira (2006, p. 10): 

No processo de desenvolvimento econômico existe um objetivo geral claro por parte das 
nações, de suas elites e de seus governos: a melhoria do padrão de vida da população. O 
desenvolvimento econômico, portanto, é um processo histórico voltado para um objetivo 
claro. Um objetivo que não é meramente retórico, ainda que, em cada país, os ricos e a 
classe média estejam mais preocupados com o seu padrão de vida do que com o de toda a 
população. 

 



Nessa contextualização, Furtado (1981) coloca, no cerne do discurso, afirmações muito pessimistas a 

respeito do assunto, onde o mesmo afirma que países que se enquadram nesta condição, ou seja, 

subdesenvolvidos, nunca serão desenvolvidos e que a ideia de desenvolvimento é um simples mito.  

Por outro lado, Sen (2010), indica que o desenvolvimento tem de estar relacionado com a melhora da 

vida que levamos e das liberdades que desfrutamos, deve ir muito além da acumulação de riquezas e 

de variáveis relacionados a renda, as oportunidades sociais na forma de serviços de educação facilitam 

a participação econômica. Desde meados do século XX, as discussões sobre educação e 

desenvolvimento ganharam força. Pereira (2006), alega que a institucionalização da educação pública 

universal é que assegurará ou permitirá o aumento da produtividade em toda a economia. 

Vale destacar que “o desenvolvimento econômico ou a melhoria dos padrões de vida é um dos quatros 

grandes objetivos políticos a que se propõem as sociedades nacionais modernas, ao lado da 

segurança, da liberdade, e da justiça social” (PEREIRA, 2006, p. 20). 

Segundo os autores pesquisados, o Brasil faz parte do grupo de países que se enquadram no 

Desenvolvimento nacional-dependente, geralmente são países que foram colônias e que só 

começaram esse processo de desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial. Nessa 

contextualização, Furtado (1981) coloca, no cerne do discurso, afirmações muito pessimistas a respeito 

do assunto, onde o mesmo afirma que países que se enquadram nesta condição, ou seja, 

subdesenvolvidos, nunca serão desenvolvidos e que a ideia de desenvolvimento é um simples mito, ou 

seja, o subdesenvolvimento não seria um simples atraso, mas simplesmente o outro lado do 

desenvolvimento. Em outras palavras leva os pobres a aceitar grandes sacrifícios em nome de um 

futuro que nunca vai acontecer. 

  Ainda pensando as questões sobre desenvolvimento, o tópico a seguir apresenta uma 

análise sobre educação e desenvolvimento no Brasil, mais precisamente no período (1961/1971).  

 

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

Segundo Germano (2005), o início dos anos 60 do século XX foi problemático para as elites brasileiras, 

pois o país enfrentava uma crise econômica e política de grandes proporções. Ianni (1977), relata que 

a crise econômica revelava-se através da redução do índice de investimentos, diminuindo a entrada de 

capital externo, a taxa de lucro e aumento da inflação. 



A educação para o desenvolvimento foi a defesa mais significativa que esteve presente nos discursos 

educacionais dos grupos políticos hegemônicos – e em específico do Governo Militar – no transcurso 

da década de 1960. A educação passou a ser considerada a principal variável para se obter um “[...] 

crescimento de renda, produzir a modernização ou construir uma sociedade mais justa” (CUNHA, 1985, 

p.16). Entre as políticas executadas através do MEC, na época Ministério da Educação e Cultura, se 

ratificavam as propostas apresentadas pela United States Agency for International Development - 

USAID1, agência norte-americana que passou a regulamentar os princípios gerais nos quais deveriam 

estar embasadas as políticas educacionais e, sobretudo, as econômicas. As políticas visavam “[...] 

sincronizar a educação com as necessidades do desenvolvimento econômico e social” (CUNHA, 2000, 

p.172). Ainda segundo Lira (2009, p. 01): 

Os acordos MEC-USAID, que embalaram as reformas educacionais da ditadura, foram 
assinados e executados entre 1964 e 1968, alguns com vigência até 1971. No período que 
antecedeu o fechamento desses acordos, assistimos a intensificação do debate técnico em 
torno das limitações e possibilidades do tipo de desenvolvimento industrial veiculado nos 
anos anteriores. 

 

Assim, ao pesquisar as políticas de desenvolvimento e de formação de mão-de-obra brasileira na 

década de 1960, observa-se que a maioria das políticas de educação passou a estar vinculada à idéia 

de desenvolvimento. Autores como Cunha (1985), Freitag (1986) e Romanelli (1983) apontam que 

neste período ocorreu no país, com a intervenção dos militares, uma grande reorganização do sistema 

educacional brasileiro, visando atender à política econômica desenvolvimentista. Como explica 

Romanelli (1983, p.197), através dos convênios, conhecidos comumente pelo nome de “Acordos MEC-

USAID (Ministério da Educação e Cultura/MEC e a Agency for International Development dos Estados 

Unidos) tiveram o efeito de situar o problema educacional na estrutura geral de dominação, reorientada 

desde 1964, e de dar um sentido objetivo e prático a essa estrutura.” Fortalecia assim o pensamento de 

que através de uma maior escolarização se garantiria a colocação imediata no mercado de trabalho. 

Desta forma, pode-se dizer que havia uma forte relação estabelecida entre a economia e a educação.  

Segundo Ribeiro (2005), o discurso de aliar educação e desenvolvimento não é recente, cumpre mais 

ou menos uma função ideológica de livrar o sistema capitalista de grandes críticas. No período da 

Ditadura Militar, esse discurso foi fortemente valorizado. 

                                                           
1
 Segundo Jacobs (2004, p. 83), a USAID “[...] foi criada no ano de 1961 pela Foreign Assistance Act,  para 

coordenar os recursos destinados pelo governo norte-americano à promoção do desenvolvimento internacional, 

em especial por meio da Aliança para o Progresso, voltado para os países da região mais próxima. Assim sendo, 

a USAID passou a centralizar os recursos para a assistência internacional à América Latina, mas não se 

restringiu a essa região.” 



De acordo com Paulino e Pereira (2006, p. 45)  

Pode-se afirmar que o Estado Militar procurou atender aos interesses dos capitalistas 
atuando concomitantemente no âmbito da escolarização direcionando-a para a tentativa de 
desenvolver uma mão-de-obra qualificada necessária à indústria nascente. Desta maneira, 
ocorreram as reformas - dentre elas a Reforma do Ensino Superior em 1968 e, 
posteriormente, em 1971 a Reforma do Ensino Primário – com o intuito de evitar a 
participação da sociedade civil evitando possíveis mobilizações de outros setores que não o 
militar dominante, para modificar a estrutura de ensino até então vigente. 

 Segundo Germano (2005, p. 22),  

O elevado grau de analfabetismo e o baixo percentual de escolarização da população 
economicamente ativa permitem inferir que, nas condições do capitalismo brasileiro, a 
política educacional pós-64 contribuiu para a exclusão social das denominadas classes 
populares ou classes subalternas, ou seja, a política educacional, de fato, privilegiou o topo 
da pirâmide social. 

 

Cabe enfatizar que, durante o regime militar o Estado cumpriu sua função com relação ao capital, 

preocupando com a qualificação da mão de obra ativa para o mercado de trabalho. Importante destacar 

que durante esse período as reformas educacionais aconteceram sem a participação da sociedade 

civil. 

Germano (2005, p. 105), menciona que a política educacional no período militar se desenvolveu em 

torno dos seguintes eixos: 

 
 
1) Controle político e ideológico da educação escolar, em todos os níveis. 
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 do 
ensino de 2º grau através da pretensa profissionalização. 
3) Incentivo a 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. 

 

Na reflexão do autor, vários fatores contribuíram para que esses eixos fossem aplicados. Góes (1999), 

afirma que a interferência norte americana na conjuntura da educação nacional, dissimulada de 

assistência técnica já iniciava-se desde o início do período da Guerra Fria, crescendo no governo JK e 

tomando grandes proporções no governo de Castelo Branco.  



No período compreendido entre 1960 e 1964, a Usaid, destinou recursos significativos para a educação 

primária e a alfabetização de jovens e adultos. Durante o governo de João Goulart, a Usaid suspende 

os seus financiamentos, pois segundo Ianni (1977), o Plano Trienal (1963-1965), elaborado por Celso 

Furtado, previa mudanças na estrutura política e econômica do país, mudanças essas que levaria o 

Brasil a ter uma política externa independente. Previa também grandes reformas de base, como 

reformas administrativas, educacional, bancária, e reforma agrária o que contrariava os interesses 

norte americanos e de grupos nacionais que lucravam com a política econômica da época. O golpe 

militar acontece e a partir daí a interferência norte americana intensifica-se, através de novos acordos 

conforme dados e ementas enumerados por Romanelli (2003):  

 

DATA NOME DO ACORDO OBJETIVO 

26 de julho 
de  1964 

Acordo MEC-USAID Aperfeiçoamento do Ensino Primário. 

31 de março 
de 1965 

Acordo MEC-USAID-
Contap(Conselho de Cooperação 
Técnica da Aliança para o 
Progresso) 

Melhoria do ensino médio. 

29 de 
dezembro de 
1965 

Acordo MEC-USAID Dar continuidade e suplementar com recursos e 
pessoal o primeiro acordo para o ensino 
primário. 

5 de maio de 
1966 

Acordo do ministério da Agricultura-
Contap 

Para treinamento de técnicos rurais. 

24 de junho 
de 1966 

Acordo MEC-Contap-USAID Assessoria para expansão e aperfeiçoamento 
do quadro de professores de ensino médio e 
proposta de reformulação das faculdades de 
Filosofia do Brasil. 

30 de junho 
de 1966 

Acordo MEC-USAID Assessoria para modernização da 
administração universitária. 

30 de 
dezembro de 
1966 

Acordo MEC-INEP-Contap-USAID Sob a forma de termo aditivo dos acordos para 
aperfeiçoamento do ensino primário.(nota de 
rodapé) 

30 de 
dezembro de 
1966 

Acordo MEC-Sudene-Contap-
USAID 

Criação do Centro de treinamento Educacional 
de Pernambuco. 

6 de janeiro 
de 1967 

Acordo MEC-SNEL-USAID Cooperação para publicações técnicas, 
científicas e educacionais(nota de rodapé) 

6 de janeiro 
de 1967 

Acordo MEC-USAID Reformulação do primeiro acordo de assessoria 
à modernização das universidades. 

27 de 
novembro de 
1967 

Acordo MEC-Contap-USAID Cooperação para a continuidade do primeiro 
acordo relativo a treinamentos de técnicos 
rurais.  



17 de janeiro 
de 1968 

Acordo MEC-USAID Para dar continuidade e complementar o 
primeiro acordo para desenvolvimento do 
ensino médio. 

FONTE: Elaboração da autora a partir de informações de Romanelli (1983) 

 

Paulino e Pereira (2006, p. 48), argumentam que: 

Notou-se que alguns agentes da Usaid sob coordenação do MEC orientavam propostas 
demonstrando a necessidade premente da racionalização e organização das Universidades 
como se elas fossem empresas, somente dessa forma melhorariam seus desempenhos. A 
solução dada pelos técnicos norte-americanos estaria na gradativa privatização da máquina 
educacional, pois para funcionar o aparelho instrutório deveria estar nas mãos de 
particulares. 

É interessante destacar que a desigualdade social no Brasil, acentuou-se bastante entre 1960 e 1970. 

Os dados dos Censos Demográficos de 1970 evidenciaram essa realidade. Cunha (1985, p. 67), coloca 

que: 

A publicação dos resultados do Censo Demográfico de 1970 abriu um intenso debate sobre 
a distribuição da renda no Brasil. Os dados mostravam que a renda estava distribuída de um 
modo bastante desigual, contrastando essa realidade com o otimismo oficial. Além disso, a 
comparação dos dados de 1970 com os de 1960 mostrava uma forte tendência de aumento 
da concentração. 

E, mais uma vez estudos da época atribuem a esse aumento da concentração de renda a distorções 

educacionais, ou seja, existiam na época poucas pessoas com a escolaridade necessária para atuarem 

no mercado de trabalho. 

Interessante destacar que estudos posteriores irão relatar que não foi uma insuficiência de mão de obra 

escolarizada (médio e superior) o principal fator do processo de concentração de renda. Esse processo 

de concentração de renda foi determinado por outros fatores, como: 

O processo de concentração havido foi determinado por uma série de mecanismos 
intrínsecos à economia brasileira, reforçados por medidas de política econômica e fatos 
conjunturais como os seguintes: crescimento da produtividade conseguido por inovações 
tecnológicas e economia de escala; manutenção de baixos níveis salariais, possibilitada pela 
ilimitada da força de trabalho, pela contenção do movimento sindical e por outras medidas 
trabalhistas; estrutura oligopolística da produção; montagem de um sistema de financiamento 
de bens de consumo duráveis; e, finalmente, aumento da demanda de profissionais para 
algumas ocupações de setor terciário “moderno” (CUNHA, 1985, 106). 

 



Nesse contexto, é importante que façamos um estudo sobre as reformas educacionais que 

aconteceram nesse período de análise do trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional – 

LDBEN, foi aprovada em 1961 através da lei 4024, depois de treze anos de discussão, nesse mesmo 

período merece destaque o surgimento dos centros populares de cultura ligados a união Nacional dos 

estudantes e os movimentos de educação de base ligados a igreja católica. Paulo Freire destaca-se 

nessa época pela alfabetização de adultos no Nordeste. Em 1962, são criados o Conselho Federal de 

Educação e os Conselhos Estaduais de Educação.  

Segundo, Nascimento (2006, p. 4): 

A LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - foi aprovada através da Lei 
4024, em 1961. Como principais características desta lei, pode-se destacar: a garantia de 
igualdade de tratamento por parte do Poder Público para os estabelecimentos oficiais e 
particulares; a obrigatoriedade do ensino primário, conquistada segundo a Legislação 
anterior, foi prejudicada pelas isenções que a Lei permitia e que, na prática, anulava a sua 
obrigatoriedade; a estrutura de ensino não foi alterada: continuava o ensino pré-primário, o 
ensino primário de 4 anos, o ensino médio, nas modalidades: ginasial em 4 anos e colegial 
em 3 anos, e o ensino superior; o Conselho Federal de Educação recebeu a delegação de 
determinar os valores das bolsas de estudo e financiamento para os graus de ensino, que a 
lei atribuia aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios. Pode-se destacar, também, 
como aspectos positivos da LDBEN: a unificação do sistema escolar e a sua 
descentralização; a autonomia do Estado para exercer a função educadora e o da 
distribuição de recursos para a educação. 

 

No período militar, iniciado em 1964, surgem algumas reformas para atender os interesses do Capital. 

Essa política educacional vai se pautar justamente na economia da educação de cunho liberal. A 

educação superior passa a ser para muitos uma estratégia de ascensão social. 

Dentro desse quadro e de um ambiente de repressão e mobilização nasce a reforma universitária de 

1968, Germano (2005, p. 106) relata que: 

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 e cassados. Universidades foram objeto de intervenção militar. 
Foi o caso da Universidade de Brasília (UnB), por três vezes ocupada por tropas militares.  

 

Várias outras intervenções aconteceram em outras universidades como as intervenções na 

Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Universidade Federal da Paraíba, Universidade 



de São Paulo, dentre outras. A reforma universitária tinha uma preocupação também de relacionar 

educação e mercado de trabalho. Cunha e Góes (1999, p. 86), relatam que: 

Mas, a ânsia uniformizadora da política educacional autoritária não parou aí. Em junho de 
1968, em meio ao crescimento dos protestos de amplos setores sociais contra a ditadura 
(estudantes, profissionais liberais, operários), o governo organizou um grupo de trabalho 
para elaborar um anteprojeto de reforma universitária. Era a oportunidade para estender a 
todo o ensino superior o que já havia sido imposto às instituições federais. 

Surge então um ensino superior privado de cunho empresarial que segundo Fávero (2006), essa 

reforma universitária tinha o intenção de aumentar a eficácia e a produtividade da universidade, com 

grande destaque para a pós graduação. 

O ensino primário e médio também passa por reformas, a Lei 5692/71 fixa as diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º graus. Essa lei junta o ensino primário com o ginásio e a generalização do ensino 

profissionalizante no nível médio ou 2º grau (GERMANO, 2005). 

Mais uma vez fica claro a relação da educação com a economia, a preparação para o trabalho, 

Germano (2005, p. 180) reforça que: 

A lei 5692/71, ao ser decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da 
República, assume uma configuração ainda mais radical com relação a “preparação para o 
trabalho”, em consonância com as necessidades do mercado de trabalho; tanto é assim que 
o artigo 5º parágrafo 1º estabelece o seguinte. “o currículo pleno terá uma parte de educação 
geral e outra de formação especial, sendo organizado de modo que: a) no ensino de 1º grau, 
a parte de educação geral seja exclusiva nas séries iniciais e predominantemente nas finais; 
b) no ensino de 2º grau, predomine a parte de formação especial”. Diz mais o parágrafo 2º, 
alínea a, acerca da formação especial: “Terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação 
para o trabalho, no ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau.” 

Nessa direção, a Lei 5692/71, que reforma o ensino de 1º e 2º Graus, direcionou seus objetivos para 

institucionalização da profissionalização necessária para a indústria através da qualificação dos 

trabalhadores industriais. 

Os interesses econômicos denunciados por alguns autores em relação à Lei nº. 4.024 de 1961 

e a Lei 5692/71 vão muito além da formação docente e começaram muito antes da referida Lei, sendo 

somente um caminho que se seguiu com ela, como escreveu Germano (2005, p. 195): 

 
Desde a constituição de 1934 - que permitiu ao Estado isentar de impostos estabelecimentos 
privados de ensino tidos como idôneos – até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (4.024) de 1961 (que prevê ajuda financeira às escolas da rede privada de forma 
indiscriminada), os interesses privatistas conquistaram, sem dúvidas, importantes vitórias.  

 
Com todos esses aspectos apresentados, é de ressaltar que a educação como um todo estava 

caminhando cada vez mais para uma satisfação de interesses capitalistas. A partir de 1964, com o 



Golpe Militar a educação é assumida a serviço da política desenvolvimentista de formação de mão-de-

obra para a expansão do capital. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como anunciamos no início do texto os trabalhos aqui elencados abrangendo o período de 1961 a 

1971, demonstram que foi atribuído a educação o papel de diminuir ou amenizar as desigualdades 

sociais e reforçar o desenvolvimento do país, ou seja, formula a tese da educação como instrumento de 

desenvolvimento social, para tanto, o ponto de partida está na educação. 

Em face dos aspectos apresentados no decorrer desse trabalho, vale ressaltar que a educação como 

um todo estava direcionada cada vez mais para uma satisfação de interesses capitalistas e 

expansionistas, o que intensificou a partir do Golpe Militar de 1964, atendendo aos interesses da 

política desenvolvimentista e da formação de mão de obra. 

As reformas educacionais analisadas nesse recorte temporal, a reforma universitária de 1968 e a Lei 

5692/71 pautaram-se em discursos e ações defendidas pelo governo militar sempre no intuito de 

direcionar as políticas educacionais, colocando o ensino como controle ideológico, tendo como objetivo 

uma educação para o trabalho, dessa forma atenderia os interesses capitalistas, assim os acordos 

MEC/USAID confirmam essa tendência. 

Por fim, vale frisar que, a educação é um item importante no processo de desenvolvimento, porque não 

se restringe somente aos aspectos da economia, mas atinge toda a sociedade em geral.  
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