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RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa é a educação a distância na ditadura militar a partir da 
análise do Telecurso 2º Grau. O objetivo geral da pesquisa foi investigar a 
introdução da educação a distância por meio da televisão como política pública em 
educação no contexto da ditadura militar de 1978 a 1985 e sua relação com o 
projeto mais amplo de modernização da sociedade brasileira. Este período 
corresponde ao final da ditadura, também chamado de “distensão”. A perspectiva 
teórico-metodológica centra-se nas concepções de Gramsci, particularmente na 
construção da hegemonia nas relações entre Estado-sociedade civil. A estrutura e a 
organização do estudo são feitas por análise documental. O trabalho documental foi 
realizado por meio de livros, artigos, dissertações e teses, além de documentos da 
Fundação Padre Anchieta, sediada na cidade de São Paulo. Os resultados da 
pesquisa apontam que a modernização conservadora, proposta pelo regime militar, 
utilizou-se dos meios de comunicação de massa – principalmente da televisão – e 
da educação a distância para obter a integração nacional e também para formar 
trabalhadores tendo, por fim, o crescimento da economia nacional e a construção de 
uma cidadania tutelada. Assim, o momento de “distensão” da passagem da ditadura 
para a democracia, ou da passagem do Estado dominante para o Estado 
hegemônico, da predominância do Estado para a sociedade civil, ocorreu controlada 
pelo alto. 
 

 
Palavras-chave: Educação a distância. Ditadura militar. Telecurso 2º Grau. 
 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The object of this research is the distance education in the military dictatorship going 
from the analysis of the “Telecurso 2 grau”. The general objective was to investigate 
the introduction of the distance education through the use of the television as public 
politics in education inside the military dictatorship context from 1978 to 1985, and its 
relation to the widest modernization project of the Brazilian society. This period 
corresponds to the end of the dictatorship, also called “distension”. The theoretical 
and methodological perspective is centered on Gramsci conceptions, particularly, in 
the construction of hegemony in relations between the State and civil society. The 
structure and organization of the study is based on documental analysis which was 
made with books, scientific articles, dissertations and thesis, further on Padre 
Anchieta Institution documents in the city of São Paulo. The results point that the 
conservative modernization proposed by the military polity used means of mass 
communication, mainly the television and the distance education, to reach the 
national integration, to contribute to the work-people formation, and finally, the 
national economy grow and the construction of a subordinate citizenship. This way, 
the “distension” period, or, the passage from the dictatorship to the democracy, the 
passage from the dominant State to the hegemonic State, occurred rulled by the 
dominants. 
 
 
Key-words: Distance Education. Military polity. Telecurso 2º Grau. 
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INTRODUÇÃO  

Neste estudo, abordou-se a educação a distância (EAD) através da televisão 

na ditadura militar no Brasil, no período entre 1978 e 1985, no qual foi analisado o 

programa Telecurso 2º Grau.  

Experiências educativas a distância já existiam no final do século XVIII, 

como já anunciava a Gazzette de Boston, em 1728, que enviava material impresso 

por correspondência toda a semana para os alunos inscritos, além de oferecer 

tutorias por correspondência. Estas experiências se desenvolveram com êxito a 

partir do século XIX, em que 1840 alunos da Universidade de Londres já estudavam 

em casa por meio do ensino por correspondência, com intuito de promover 

qualificação e especialização de mão de obra face às novas demandas do setor 

industrial, da mecanização e da divisão do processo de trabalho.  

No Brasil, a literatura aponta o início da EAD no ano de 1904, com o ensino 

por correspondência realizado pelas Escolas Internacionais do Rio de Janeiro. No 

presente trabalho, a ênfase em EAD está voltada para a década de 1970, momento 

que corresponde ao período da ditadura militar no Brasil e no qual a televisão 

começa a ser amplamente utilizada como meio de comunicação de massa. Fator 

relevante na época foi o acordo entre instituições privadas e fundações que 

começaram a oferecer cursos supletivos a distância, com aulas via satélite. Assim 

surgiu, em 1978, o programa educativo chamado de Telecurso 2º Grau, projeto 

precursor de educação pela televisão que mantinha ampla audiência nacional. 

Parte-se do princípio de que a educação não pode ser compreendida como 

desvinculada dos processos históricos em que está inserida. Decorrente do 

processo de mudança social, política e econômica das últimas décadas, a EAD, que 

cada vez mais está inserida em diversos níveis de ensino, vem sendo vista como 
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facilitadora do acesso à escola, ofertando flexibilidade de horários e proporcionando 

grande autonomia de estudo aos alunos. 

O problema desta pesquisa é como a introdução da educação a distância 

por meio da televisão se insere dentro da lógica do projeto de modernização do país 

proposto pelos militares de 1978 a 1985? 

Justifica-se esta pesquisa devido à quase ausência de materiais 

bibliográficos referentes à televisão na EAD no Brasil no período indicado e de 

análises mais aprofundadas do programa Telecurso 2º Grau. Tal pesquisa poderá 

contribuir com outros estudos sobre a EAD, e para a compreensão das políticas 

públicas em educação no período militar. 

Esta proposta de pesquisa teve, por sua vez, como objetivo geral, investigar 

a introdução da educação a distância, por meio da televisão, como política pública 

em educação no contexto da ditadura militar de 1978 a 1985 e sua relação com o 

projeto mais amplo de modernização da sociedade brasileira, que corresponde ao 

final da ditadura, também chamado de “distensão”. Para tanto, escolheu-se o 

programa Telecurso 2º Grau, por ser um dos pioneiros de EAD no Brasil. Nesse 

período, a televisão passa a ser uma tecnologia utilizada como meio e instrumento 

de propagação e democratização do ensino para todos na ditadura militar, proposta 

esta já preconizada com os acordos MEC-USAID, que a partir do Golpe Militar de 

1964 apregoava as transformações no ensino de 1º e 2º graus, promovendo a 

modernização da sociedade e a utilização de tecnologias na educação indicada aos 

países em desenvolvimento. 

Como objetivos específicos apontam-se: analisar historicamente o 

surgimento da EAD no Brasil; compreender o contexto entre ditadura militar e 

educação; analisar historicamente o surgimento da televisão no Brasil e sua relação 
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com os meios de comunicação de massa1 na ditadura militar; e, por fim, investigar o 

programa Telecurso 2º Grau. 

O Telecurso 2º Grau iniciou em 1978 e era transmitido pela televisão 

inicialmente para o Estado de São Paulo e posteriormente para todos os Estados 

brasileiros. O programa nasceu no período da ditadura militar denominado 

“distensão” e/ou “transição”. 

 
O termo distensão em Ciência Política normalmente aparece associado às 
análises das transições do regime autoritário. Neste caso, ainda que 
permaneça uma certa fluidez, fruto do próprio fenômeno, distensão, que 
também é chamada de liberalização, descompressão ou abertura, é 
normalmente utilizada como sinônimo de transição. (MATHIAS, 1995, p. 
17) 
 

 
Transição designa um intervalo de tempo de indefinições em que são 
processadas certas reformas no regime político ou são redefinidas as 
regras que regulam as relações entre governantes e governados, ou 
aquele momento em que o regime autoritário começou a se esgotar, mas 
ainda não existe um outro regime consolidado. (O´DONNELL; 
SCHMITTER, 1988 p. 22) 
 
 

A distensão diz respeito ao início da saída do regime autoritário, conduzida e 

promovida pela liderança do presidente Ernesto Geisel (1974-1979). Este período foi 

controlado pelo regime autoritário, no entanto, tendo como perspectiva uma 

democracia de participação restrita, passou pelo governo Figueiredo (1979-1985), 

que ao obter a anistia, entra numa nova fase de distensão propriamente dita, indo 

até o governo José Sarney (1985-1990), que foi um governo ainda de transição, 

constando em seu governo mudanças controladas em função das quais o aparelho 

                                                           
1 Meios de comunicação de massa são os meios de comunicação utilizados no envio de informações e mensagens 
a um grande número de receptores. Os meios de comunicação de massa mais conhecidos são os jornais, as 
revistas, o rádio, a televisão, a internet.  
O termo massa designa uma coletividade de grande extensão, heterogênea quanto à origem social e geográfica 
dos seus membros e desestruturada socialmente. Isto é, trata-se de um coletivo, contíguo ou á distância, de 
indivíduos indiferenciados quanto às normas de comportamento, valores e posições sociais, pelo menos naquilo 
que diz respeito a uma situação determinada (COHN, 1973, p. 17). 
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militar deixa voluntariamente de ocupar o centro do poder político para assumir a 

função de tutela sobre o governo civil (OLIVEIRA, 1994).  

O regime militar utilizou-se dos meios de comunicação de massa, como a 

televisão, numa estratégia de construção da hegemonia depois de anos de 

predomínio das ferramentas de coerção, de um processo, portanto, de dominação. 

Os meios de comunicação de massa tal como a televisão constituem um meio de 

força para dirigir e formar a opinião pública, “organizando e centralizando certos 

elementos da sociedade civil em torno de determinadas propostas e ações” 

(SCHLESENER, 2007, p. 31). 

O conceito de hegemonia em Gramsci é considerado: 
 

A supremacia de um grupo social manifesta-se de duas maneiras: como 
“domínio” e como “direção intelectual e moral”. Um grupo social é dominante 
dos grupos adversários que tende a “liquidar” ou a submeter também com a 
força armada, e é dirigente dos grupos afins e aliados. Um grupo social 
pode e deve ser dirigente já antes de conquistar o poder governativo (esta é 
uma das condições principais para á própria conquistas do poder): depois, 
quando exerce o poder e mesmo se o tem fortemente na mão, torna-se 
dominante, mas deve continuar a ser também “dirigente”. (GRAMSCI, 1978, 
p. 276) 

Neste contexto, a hegemonia se exerce e se expressa de duas maneiras: 

uma, pelo domínio; outra, pela direção intelectual e moral. “O domínio supõe o 

acesso ao poder e o uso da força, compreendendo a função coercitiva; a direção 

intelectual e moral se faz através da persuasão, promove a adesão por meios 

ideológicos, constituindo a função propriamente hegemônica” (MELO NETO, 2009, 

p. 4). 

Schlesener (2007) considera a hegemonia como uma relação ativa, 

cambiante, evidenciando os conflitos sociais, os modos de pensar e de agir que se 

expressam na vivência política; conforme se desenvolvem e se inter-relacionam as 

forças em luta, tem-se o fortalecimento das relações de domínio, o equilíbrio entre 
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coerção e consenso ou a ampliação da participação política e da organização da 

sociedade civil. 

Nesse sentido, observa-se que a noção de hegemonia articula-se à 

concepção gramsciana de Estado, que se propõe a compreender as novas 

características da formação e reprodução das relações de poder nas sociedades em 

que o capitalismo alcançou um novo estágio do seu desenvolvimento. Nestas 

sociedades, o poder é exercido através da sociedade política, composta pelos 

aparelhos administrativo-burocrático e político-militar, pelos quais a classe que 

detém o poder tem condições de reprimir e disciplinar os grupos sociais que se 

opõem ao seu domínio e o da sociedade civil, formada pelas instituições que 

elaboram e/ou divulgam as ideologias, possibilitando a formação de consenso, base 

de sustentação das relações de poder (SCHLESENER, 2007). 

Gramsci acentua que a relação entre o econômico-social e o ético-político 

assume características específicas em cada formação social em determinado 

momento histórico, e procura mostrar esta organicidade em situações concretas na 

correlação de forças que se estabelece em cada conjuntura histórica; a 

reciprocidade entre essas instâncias é explicitada no modo como as ideologias se 

radicam na estrutura da sociedade, organizando os grupos sociais, formando o 

terreno onde tais grupos se movimentam, pensam, sentem, sonham, adquirem 

consciência de sua posição na sociedade e lutam para conservá-la ou transformá-la 

(SCHLESENER, 2007). 

Nesse sentido, os grupos dominantes levam em consideração, mesmo que 

limitadamente, os grupos sociais na qual a hegemonia será exercida. Neste 

momento, há algumas exigências da sociedade civil, como o caso dos sindicatos 

que reivindicavam questões relativas à cidadania política do operariado. Nesse 
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cenário o programa Telecurso 2º Grau ao oferecer formação para o trabalho e 

produção, consiste em uma estratégia não só de dominação, mas de consenso e 

direção cultural. A televisão, meio de comunicação de massa, é utilizada como um 

mecanismo não violento, mas flexível, atingindo não tão somente os letrados como 

também os analfabetos, que podiam ter o acesso ao programa.  

Para Gramsci, “o terreno essencial da luta contra a classe dirigente 

encontra-se na sociedade civil: o grupo que controla a sociedade civil é o grupo 

hegemônico e a conquista da sociedade política arremata esta hegemonia 

estendendo ao conjunto do Estado” (PORTELLI, 1979, p. 71). 

A sociedade civil é definida por Gramsci (2000, p. 225) como “o conjunto dos 

organismos vulgarmente ditos ‘privados’ e corresponde à função de hegemonia que 

o grupo dominante exerce em toda a sociedade”. A sociedade civil é o locus no qual 

as classes sociais batalham para exercer a hegemonia cultural e política sobre o 

conjunto da sociedade, que é onde se elaboram os valores simbólicos que visam à 

direção.  

Nesse contexto, a sociedade civil é local de hegemonia e o grupo social não 

hegemônico – no caso da ditadura, os militares, primariamente – domina a 

sociedade mediante o domínio e a coerção em sequência ao controle do aparato do 

Estado. No entanto, neste período de distensão, o governo progressivamente se 

caracteriza pela utilização de mecanismos não violentos, inclusive educacionais, na 

busca de tentar neutralizar as camadas sociais e proporcionar uma transição segura. 

Para Semeraro, é muito clara a função que a sociedade civil ocupa dentro do 

Estado: “é o lugar onde se decide a hegemonia, onde se confrontam diversos 

projetos de sociedade, até prevalecer um que estabeleça a direção geral na 

economia, na política e na cultura” (SEMERARO, 1999, p. 76). 
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Contudo, a forma de resistência à ditadura que abriu caminho para a 

transição à democracia foi a das rupturas moleculares, tendo como inspiração 

principal os temas da democracia política, os quais, sobretudo a partir de meados 

dos anos de 1970, foram crescentemente vinculados aos da agenda da 

democratização social. O terreno próprio para a construção da hegemonia não é o 

Estado em sentido estrito, mas a sociedade civil, representada pelas organizações e 

associações com os quais os interesses sociais organizam e buscam se firmar 

perante o Estado. 

Nesse momento de “passagem” da transição do regime militar para a 

democracia, o governo reveste-se de um novo discurso. No entanto, sua política é 

essencialmente ditatorial, portanto, conduzida pelo alto, é elitista e antipopular, não 

rompe com as velhas estruturas do regime e, contudo, também não estabelece e 

organiza um Estado de aspecto renovado com a sociedade civil tornando-a parte. O 

resultado destas relações é caracterizado de “revolução passiva” (SECCO, 2002). 

Para Gramsci, o conceito de revolução passiva é: “... Nenhuma formação 

social desaparece enquanto as forças produtivas que nela se desenvolveram 

encontrarem lugar para um ulterior movimento progressista [...] a sociedade não 

assume compromissos para cuja solução ainda não tenham surgido as condições 

necessárias etc.” (GRAMSCI, 1984, p.75). 

Em outras palavras, dentro de suas análises históricas, revolução passiva 

pode ser considerada como uma mudança histórica de uma velha ordem social para 

outra, ou de uma fase para outra de uma mesma ordem social. Como tipo peculiar 

de mudança histórica, a ação continuada de revolução passiva se esclarece em 

detrimento das próprias condições presentes em determinada ordem social, 

impedindo, assim, uma transformação social “de baixo para cima” (MACIEL, 2006). 
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Neste cenário, explicam-se também as modernizações conservadoras 

registradas na ditadura militar no Brasil, um país com uma moderna sociedade de 

massas com forças produtivas industrializadas, no entanto, sem solucionar os 

problemas sociais antigos.  

Para Coutinho (2007, p. 204): 
 

 
As transformações foram sempre o resultado do deslocamento da função 
hegemônica de uma para outra fração das classes dominantes. Mas estas, 
em seu conjunto jamais desempenharam, até recentemente, uma efetiva 
função hegemônica em face das massas populares. Preferiam a função de 
dominação política ao Estado – ou seja, as camadas militares e 
tecnoburocráticas –, ao qual coube a tarefa de “controlar” e, quando 
necessário, de reprimir as classes subalternas. 
 

 
No período de distensão, o principal instrumento para a passagem da 

dominação à hegemonia aconteceu pela educação e pelos meios de comunicação 

de massa. A política educacional, neste período, é primeiramente uma questão de 

hegemonia, inserida por um Estado em que a função de domínio é predominante na 

ditadura militar. No que se refere à educação, o regime utiliza-se do Telecurso 2º 

Grau, que resulta de uma política de grupos dominantes atendendo a certos grupos 

sociais nos quais a hegemonia será exercida. O objetivo do programa era formar e 

atender o aluno trabalhador que não tinha tempo para estudar na escola regular, ou 

aqueles que abandonaram precocemente a escola. Com isso, atenderia uma parte 

da demanda social do momento e isso atendendo aos anseios da sociedade civil 

controlada pelos militares. Quanto aos meios de comunicação de massa, em 

especial a televisão, o regime militar utilizou-se desse veículo numa estratégia de 

hegemonia, ressaltando que o canal aberto Rede Globo, criado em 1965, utilizou-se 

pela primeira vez da expressão “regime militar” apenas em 1985, momento do fim do 
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regime. A referida emissora muitas vezes ocultou mobilizações sociais e enalteceu a 

ideia-força de Brasil potência.    

A metodologia seguida para esta dissertação realizou-se na perspectiva de 

uma abordagem qualitativa, em que constará pesquisa bibliográfica e documental. 

A escolha da abordagem qualitativa deve-se por ser considerada a mais 

adequada a esta proposta de pesquisa e pode-se considerar que é a que cinge a 

pesquisa amplamente, pois segundo Souza (2008, p. 8):  

A abordagem qualitativa de pesquisa compõe-se de caracterização dos 
procedimentos metodológicos (entrevistas, depoimentos, análises 
documentais, registros sobre observações da própria prática e da prática do 
Outro, etc.); da relação sujeito pesquisado e sujeito pesquisador 
(entendidos numa relação dialética, múltiplas influências ... 

As etapas que se seguiram na primeira parte do estudo têm enfoque 

bibliográfico. Para Boni e Quaresma (2005, p. 71), “a pesquisa bibliográfica é um 

apanhado sobre os principais trabalhos científicos já realizados sobre o tema 

escolhido e que são revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados 

atuais e relevantes”.  

O levantamento da bibliografia conceitual que foi utilizada neste estudo 

abrangeu autores nacionais e internacionais relacionados às políticas para EAD no 

Brasil na ditadura militar. Tais autores auxiliaram na fundamentação teórica da 

pesquisa.  

Como técnica de coleta de dados, foi utilizada a análise documental. Como 

destaca em Lüdke e André (1986, p. 39), “a análise documental pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou um problema”. 
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A análise documental contribui para a compreensão crítica do contexto 

histórico-político de uma determinada época, além de poder ser utilizada como um 

grande recurso, dos quais podem ser extraídas evidências para fundamentar 

argumentações, afirmações e declarações do pesquisador.  

A principal característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de 

dados está limitada a documentos. “Os documentos, lidos com a sedimentação das 

práticas sociais, têm o potencial de informar e estruturar as decisões que as pessoas 

tomam diariamente e em longo prazo, constituindo leituras particulares dos eventos 

sociais. Eles nos falam das aspirações e intenções dos períodos aos quais se 

referem, descrevem relações e lugares” (MAY, 2004, p. 205). 

Os documentos analisados fazem parte do acervo geral da biblioteca da 

Fundação Padre Anchieta, localizada na cidade de São Paulo. A escolha deste 

espaço justifica-se na medida em que, no local, consta um vasto acervo de 

documentos relativos a toda produção televisiva da Fundação.   

Este estudo, para fins de registro, foi desenvolvido e fundamentado como 

num processo de discussão teórica-prática, com base em uma fundamentação 

teórica referente ao tema educação a distância e suas relações com educação na 

ditadura militar em confronto com a realidade, através de pesquisa de campo 

realizada na Fundação Padre Anchieta, momento em que foram confrontados a 

teoria com os dados encontrados.  

Estruturalmente, o presente estudo foi desenvolvido em quatro capítulos: o 

primeiro, “Educação a distância: definições e conceitos” discorreu sobre alguns 

aspectos que envolvem a EAD, tentando destacar especialmente seu aspecto 

histórico e conceitual, bem como a base jurídica que determinam essa modalidade 

de educação. 
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O segundo, intitulado “Caracterização da ditadura militar no Brasil”, discorreu 

sobre os conceitos de ditadura militar no Brasil e na América Latina, analisou o 

período de distensão militar e, por fim, a educação na ditadura militar e as reformas 

na educação surgidas neste período. 

O terceiro capítulo, intitulado “História da televisão brasileira”, apresentou 

brevemente a história da televisão brasileira, e nele foi discutida a relação militar e 

meio de comunicação de massa.   

O quarto capítulo, “O programa Telecurso 2º Grau”, apresentou a estrutura 

do programa, onde foi feita a análise dos dados obtidos e a relação entre o 

referencial teórico e os dados coletados.   
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1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Este presente capítulo tem por finalidade abordar alguns aspectos que 

envolvem a EAD, tentando destacar especialmente seu aspecto histórico e 

conceitual, bem como a base jurídica que determina essa modalidade de educação.  

Diversos são os conceitos disponibilizados pela literatura especializada 

sobre a EAD; alguns serão aqui apresentados. Mas, afinal, o que é EAD? O Decreto 

2.498, de 10 de fevereiro de 1998, conceitua a EAD como “uma forma de ensino que 

possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 

utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação”.  

Neste cenário, acredita-se que a EAD é uma forma de ensino que possibilita 

a autoaprendizagem e que desenvolve-se a partir de um serviço de apoio, de modo 

que a aprendizagem possa ocorrer sem a presença do professor. Ainda, a 

comunicação entre alunos e professores pode ser mediada por documentos 

impressos ou alguma outra forma de tecnologia, possibilitando uma educação mais 

personalizada. 

No Brasil a EAD pode ser considerada também como teleducação que 

etimologicamente vem de tele (longe), ou seja, Educação ao longe, Educação a 

Distância e não teleducação no sentido de educação por meio da televisão como 

confundido muitas vezes. 

A EAD pode ser considerada: 

Como o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde 
professores e alunos ficam “separados” espacial e/ou temporalmente. Pode 
envolver atividades presenciais e outros momentos de “contatos” 
conjuntos, porém, conectados ou intermediados através de recursos 
tecnológicos. (HERMIDA; BONFIM, 2006, p. 168) 
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Arnaldo Niskier, autor de várias obras sobre EAD e membro da comissão 

responsável pela implantação da EAD no Brasil, considera que: 

 
Parte-se de um conceito extremamente simples: alunos e professores 
estão separados por uma distância e, às vezes, pelo tempo. A modalidade 
modifica aquela velha idéia de que, para existir ensino, seria sempre 
necessário contar com a figura do professor em sala de aula e de um grupo 
de estudantes. (NISKIER 1999, p. 49) 

 
 

A EAD, necessariamente, pode ser considerada como o ensino que ocorre 

quando o professor e o aluno estão separados no tempo ou no espaço. Exclui-se a 

relação face a face, assim, é necessário que ocorra a intervenção de alguma 

tecnologia para contribuir na aprendizagem.  

Moore e Kearsley (2007, p. 2) definem EAD como: 

 
O aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do 
local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de 
instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 
organizacionais e administrativas especiais.  

  

Pesquisadores atribuem diferentes conceitos à EAD. Para Mckenzie (1979, 

p. 19) tal termo é definido como “um sistema que deve facilitar a participação de 

todos os que querem aprender sem se importar com os requisitos tradicionais de 

ingresso e obtenção de um título acadêmico ou qualquer outro certificado de uma 

única instituição”.  

Assim, também Belloni (2006, p. 3) afirma que: 
 

 
A educação aberta e a distância aparece cada vez mais, no contexto das 
sociedades contemporâneas, como uma modalidade de educação 
extremamente adequada e desejável para atender às novas demandas 
educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial. 
 

 
Por outro lado, Litwin (2001, p. 13) afirma que: 

 
 

O traço distintivo da modalidade consiste na mediatização das relações entre 
os docentes e os alunos. Isso significa, de modo essencial, substituir a 
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proposta de assistência regular à aula por uma proposta, na qual os docentes 
ensinam e os alunos aprendem mediante situações não-convencionais, ou 
seja, em espaços e tempos que não compartilham. 
 
 

O diferencial da EAD está em possibilitar ao aluno a opção de nomear o 

próprio local e horário de estudo. A possibilidade de determinar horários e locais 

adaptados às necessidades dos estudantes suscita resultados positivos quanto à 

tempo e adequação no atendimento às demandas que não estejam observadas a 

contento com as estruturas educacionais presenciais (MOORE, 1996). 

Nessa curta orientação sobre os conceitos de EAD, nota-se que estes 

programas de ensino vêm tentando desempenhar um papel social, buscando corrigir 

algumas das falhas do sistema tradicional de ensino decorrente das constantes 

mudanças sociais e tecnológicas, principalmente na perspectiva latino-americana.  

 

1.1 CONTEXTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

Existem várias fontes históricas acerca do surgimento da EAD. De acordo 

com o Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação – IPAE (2009), a EAD 

começou no século XV, quando Johannes Guttenberg, em Mogúncia, Alemanha, 

inventou a imprensa, com a composição de palavras com caracteres móveis, pois 

até então a produção de livros era realizada manualmente e era extremamente 

onerosa, dificultando o acesso ao conhecimento.  

Considera que a escrita impressa, permitiu o surgimento da primeira forma 

de educação a distância: o ensino por correspondência e que o primeiro método de 

ensinar foi ministrado por Caleb Philips em 20 de março de 1728, o qual anunciava 

na Gazette de Boston que enviava material impresso por correspondência toda a 

semana para os alunos inscritos, além de oferecer tutorias por correspondência. 
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Em 1840, o inglês Isaac Pitman programou um sistema de taquigrafia à base 

de cartão e intercâmbios postais com os alunos. Em 1891 nasceram nos Estados 

Unidos da América as Escolas Internacionais por Correspondência e, em 1920, a 

antiga URSS implantou também o sistema de ensino por correspondência. Já em 

1962 iniciou-se na Espanha uma experiência de Bacharelado radiofônico. Em 1969 

é criada a Open University Britânica, instituição pioneira no que se entende por EAD. 

Desde então, esta modalidade se expandiu extraordinariamente.  

Moore e Kearsley (2007, p. 25-26): 

O histórico da educação a distância começa com os cursos de instrução 
que eram entregues pelo correio. Denominado usualmente estudo por 
correspondência, também era chamado estudo em casa pelas primeiras 
escolas com fins lucrativos, e estudo independente pelas universidades. [...] 
A correspondência pelo correio foi usada pela primeira vez para cursos de 
educação superior pelo Chautauqua Correspondence College. Fundado em 
1881, foi rebatizado de Chautauqua College of Liberal Arts em 1883 e 
autorizado pelo Estado de Nova York a conceder diplomas e graus de 
bacharel por correspondência. 

 
Em 1938, no Canadá, criou-se a fundação do Conselho Internacional para a 

Educação por Correspondência. Fundou-se na França, em 1939, o Centro Nacional 

de Educação a Distância, o qual o oferecia cursos por correspondência, atendendo 

184.000 alunos. Na África do Sul, em 1946, cursos superiores em Educação a 

Distância são oferecidos pela Universidade da África do Sul – UNISA. 

 

Em 1956, as escolas públicas do Washington County, Maryland, foram 
unidas em um serviço de televisão em circuito fechado e, aproximadamente 
na mesma ocasião, o Chicago TV College foi pioneiro no envolvimento das 
faculdades pertencentes à comunidade para o ensino pela televisão. 
(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 33) 

 

O final da década de 1960 e o início da de 1970 representaram um período 

de mudanças importantes na EAD. Nesse cenário, esta modalidade fica cada vez 

mais organizada, ganha espaços no mundo todo. Duas experiências relevantes 
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deste período foram o Projeto AIM, da University of Wisconsin, e a Universidade 

Aberta da Grã-Bretanha. 

A finalidade do Projeto Mídia de Instrução Articulada (AIM — Articulated 
Instructional Media Project) — financiado pela Carnegie Corporation de 
1964 a 1968 e dirigido por Charles Wedemeyer, da University ofWisconsin 
em Madison — era testar a idéia de agrupar (isto é, articular) várias 
tecnologias de comunicação, com o propósito de oferecer um ensino de alta 
qualidade e custo reduzido a alunos não-universitários. [...] O AIM testou a 
viabilidade da teoria de que as funções do professor poderiam ser divididas 
e de que o ensino poderia ser melhorado quando essas junções fossem 
agrupadas por uma equipe de especialistas e veiculado por meio de 
diversas mídias. (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 35) 

 
Neste contexto, também avaliou a hipótese de que um aluno poderia se 

beneficiar das vantagens de apresentação da mídia transmitida por rádio e televisão. 

E acreditava-se que os alunos se autoorientavam à medida que estudassem com os 

materiais de instrução recebidos. O AIM tornou-se referência para o surgimento das 

instituições de ensino com finalidade única, particularmente as universidades 

abertas. Assim, em 1969 é criada, no Reino Unido, a Fundação da Universidade 

Aberta, com o intuito de possibilitar o acesso da população adulta à educação 

superior através da educação televisiva.  

Na década de 1980, o marco da EAD foi a tecnologia da teleconferência, 

surgida nos Estados Unidos. Isso atraiu um número maior de educadores e 

formuladores de política por ser uma aproximação mais adequada da visão 

tradicional da educação como a que ocorre nas classes presenciais.   

Por fim, cabe ressaltar que o uso de redes de computadores para a EAD 

teve grande impulso com o surgimento da world wide web (conhecida como 

internet), um sistema que possibilitava o acesso a um documento por computadores 

diferentes separados por qualquer distância. 

Segue abaixo tabela referente à evolução das tecnologias em EAD: 
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Primeira tecnologia: o livro impresso (século XV)  
• Possibilitou a replicação maciça e barata do conhecimento; 
• Possibilitou a alfabetização da população. 

 
Segunda tecnologia: o correio (século XVIII)  

• Possibilitou a distribuição de material impresso a grandes distâncias e a 
           comunicação bidirecional com o professor; 

• Possibilitou o ensino por correspondência; 
• Possibilitou a replicação maciça e barata da integração. 

 
Terceira tecnologia: os meios eletrônicos (século X X) 

• Telégrafo, telefone, rádio, TV e rede de computadores; 
• Tirou a necessidade de distribuição de elementos físicos (átomos) e os 

substituiu por ondas e elétrons (século XX); 
• Agilizou, facilitou e imitou melhor a instrução e a interação. 

 
 
FONTE: Adaptado de BASTOS, CARDOSO e SABBATINI, 2000. 
 

De acordo com Litto e Formiga (2009), atualmente, mais de 80 países nos 

cinco continentes, incluindo o Brasil, adotam a EAD em todos os níveis de ensino, 

em sistemas formais e não formais de ensino, atendendo a milhões de estudantes. 

 

1.2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCA NO BRASIL 

No Brasil, a EAD teve início em 1904 com o ensino por correspondência de 

cursos técnicos no Rio de Janeiro, por uma iniciativa privada quando as Escolas 

Internacionais Norte-Americanas lançam os cursos por correspondência. No entanto, 

a maior parte da literatura considera como marco inicial a Rádio Sociedade do Rio 

de Janeiro, criada por Roquete Pinto, em 1922, a qual “foi um plano sistemático de 

utilização educacional da rádio difusão como forma de ampliar o acesso a educação” 

(SARAIVA, 1996, p. 19). 

Segundo as pesquisas de MEC/UERJ (1980, p. 2): 

 
No Brasil, a documentação existente sobre cursos por correspondência é 
ainda bastante precária, sendo portanto difícil traçar um perfil histórico de 
sua implantação e desenvolvimento. Sabe-se, entretanto, que uma das 
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mais antigas instituições - as Escolas Internacionais, representantes de 
organizações norte-americanas – iniciou suas atividades em 1904. 
 
 

Em 1939, fundado por Nicolas Goldberger, nasce o Instituto Monitor, que 

trazia metodologia de outros países e buscava atender a mão de obra qualificada de 

técnico em eletrônica, preparando-os para instalação, consertos e montagem de 

receptores de rádio. Eram cursos destinados a atender a demanda da época, 

oferecendo posteriormente outros cursos conforme a necessidade da sociedade 

naquele momento. Todos eram oferecidos por correspondências.  

Segundo Zamlutti (2006, p. 60): 

 
Acompanhando as mudanças ocorridas na sociedade brasileira a partir da 
época de sua fundação, o Instituto Monitor foi criando novos cursos, 
buscando atender algumas demandas que surgiam em cada momento 
como, por exemplo, quando na década de 50 criou cursos voltados ao 
ensino de como “mexer” com aparelho de televisão – primeiro a tv preto e 
branco e depois a tv a cores. Era uma nova máquina que surgira e exigia 
pessoas com conhecimento para manejá-la. Assim como a televisão, 
outras inovações tecnológicas foram surgindo e novos cursos foram sendo 
oferecidos pelo Instituto. 

 

Em 14 de outubro de 1941, nasce a segunda instituição a oferecer cursos 

por correspondência: o Instituto Universal Brasileiro, que oferecia cursos como 

taquigrafia e datilografia, propondo a atender as demandas do mercado no país em 

meio à Segunda Guerra Mundial e à ditadura de Vargas. 

 
Acompanhando as demandas do mercado de trabalho que vinham surgindo 
no país, o Instituto Universal Brasileiro foi criando e ofertando novos cursos, 
como auxiliar de escritório, caixa, correspondente, secretariado, português e 
inglês, como anunciava a revista O Cruzeiro de 30/01/1943. Assim, em 1944 
o Instituto Universal Brasileiro criou o curso de contabilidade, em 1945 o 
curso de corte e costura e, em 1949, os cursos de desenho artístico e 
mecânica, como anunciava a revista O Cruzeiro de 09/06/1949. Aos poucos 
foi oferecendo novos cursos e adquirindo modernos equipamentos para 
impressão de material didático. (ZAMLUTTI, 2006, p. 65) 
 
 

Segundo a autora, desde 1941 (ano de sua fundação) até 1995, o Instituto 

Universal Brasileiro destinou-se exclusivamente a oferecer cursos técnicos e 
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profissionalizantes a distância para todo o Brasil. No final de 1995, autorizado pelo 

Conselho de Educação do Estado de São Paulo (Parecer CEE 11/95), passou a 

oferecer também os cursos Supletivos de Ensino Fundamental e Ensino Médio a 

distância para pessoas maiores de 15 anos. Com a publicação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96, o Instituto Universal Brasileiro foi 

legalmente reconhecido como instituição de ensino de 1º e 2º Graus à distância 

(ZAMLUTTI, 2006). 

Segue, abaixo, a ordem cronológica, desde o início século XX até meados 

da década de 1970, das instituições que ofertavam cursos por correspondência no 

Brasil, segundo Guaranyz e Castro (1979): 

 
1904 – Escolas Internacionais (RJ) 
1939 – Instituto Rádio-Técnico Monitor S/A (SP) 
1941 – Instituto Universal Brasileiro (SP) 
1943 – A Voz da Professia (RJ) 
1961 – Cursos Especializados Ultra-Modernos (RJ) 
1962 – Occidental Schools (SP) 
1967 – Cursos Guanabara de Ensino Livre (RJ) 
_____ Associação Mens Sana (SP) 
_____ I.B.A.M. (RJ) 
1970 -- Instituto Cosmos (RJ) 
1972 -- Promotora Profissional Brasileiro (RJ) 
_____ Centro de Socialização (RJ) 
1973 – SENAC (RJ) 
_____ ESG (RJ) 
1974 – SETEN- CEP (Ministério do Exército) (RJ) 
_____ Instituto Universal Center (RJ) 
1975 – CDRH-Sec-RJ (RJ) 
_____ IRDEB (BA) 
_____ Embratel (RJ) 
_____ Curso de Auxiliares de Clínica e de Cirurgia (RJ) 

 
Neste contexto, após o ensino por correspondência, o rádio foi um salto para 

a propagação da EAD e, assim, começaram os primeiros passos para consolidar a 

EAD no Brasil. Em 1965 surge a Comissão para Estudos e Planejamento da 

Radiodifusão Educativa, que criou, em 1972, o Programa Nacional de Teleducação 

(Prontel) com o objetivo de integrar todas as atividades educativas por intermédio 
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dos meios de comunicação com a Política Nacional de Educação. Ao programa 

competia coordenar e apoiar a teleducação no Brasil. O Prontel foi logo em seguida 

substituído pelo Centro Brasileiro de TV Educativa (Funtevê), que era caracterizado 

por programas de educação a distância em três tipos: destinados à formação geral, 

à formação de professores e à formação profissional. 

 
A principal função da emissora era possibilitar a educação popular, por meio 
de um então moderno sistema de difusão em curso no Brasil e no mundo. 
Os programas educativos, a partir dessa época, se multiplicam e 
repercutiam em outras regiões, não só do Brasil, como em diversos países 
do continente americano. (ALVES, 2009, p. 9)  
 

 
No período de 1967 a 1974, foi operacionalizado em caráter experimental no 

Rio Grande do Norte o Projeto Saci – Sistema Avançado de Comunicações 

Interdisciplinares. Este projeto foi criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe) e o seu principal objetivo era instalar um sistema nacional de 

teleducação com a utilização de satélite. Voltado para as primeiras quatro séries do 

1º grau, o projeto durou pouco e em 1976 foi encerrado. O Projeto Saci foi 

importante, pois conciliou em um projeto o uso do rádio e da televisão por meio do 

satélite, além de difundir amplamente os meios educativos nos meios de 

comunicação de massa.  

Na década de 1970, os eventos em EAD que merecem destaque são: a 

Associação Brasileira de Teleducação (ABT) ou Tecnologia Educacional/Projeto 

Minerva em cadeia nacional; o início, pela fundação Roberto Marinho, da educação 

supletiva à distância para 1º e 2º graus; a criação do Programa Nacional de 

Teleducação (Prontel); a criação do Projeto Sistema avançado de Comunicações 

Interdisciplinares (Saci); a criação da Emissora de Televisão Educativa (TVE) no 

Ceará; a criação do Projeto de Piloto de Teledidática da TVE; a criação do Projeto 

Logos – MEC; a criação da Fundação Centro Brasileiro de Televisão 
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Educativa/MEC; a criação do Projeto Conquista; a criação dos Programas de 

alfabetização (Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral) (HERMIDA; BONFIN, 

2006). 

Em 1970, especificamente em 1º setembro, nasce o Projeto Minerva, sendo 

uma iniciativa do Serviço de Rádiofusão Educativa MEC. Este projeto era transmitido 

obrigatoriamente pelo rádio e televisão comercial ou privada em todo o país, com 

duração de 5 horas semanais. Se nome, “minerva”, é uma homenagem à deusa 

grega da sabedoria. 

 Para Monteiro (2007, p. 7): 

 
Projeto Minerva, criado em 1970, veio atender aos anseios do governo 
militar brasileiro que, desde 1964, propunha mudança radical no processo 
educativo com a utilização do Rádio e da Televisão. Na concepção 
governamental, os meios eletrônicos (Rádio/Televisão) solucionariam 
imediatamente os problemas educacionais existentes. Cogitou-se, então, a 
implantação de uma cadeia de Rádio e Televisão educativas para a 
educação de massa por meios de métodos e instrumentos não 
convencionais de ensino. 
 

 
O projeto se estendeu até o início dos anos de 1980, no entanto, durante 

todo o tempo de transmissão foi muito criticado. O projeto apresentava muitas falhas 

como: currículos mal preparados para esta tarefa, extremamente simplificados; as 

horas destinadas à programação da radiodifusão não foram cumpridas; não houve 

credibilidade; os conteúdos não foram adaptados à realidade da população das 

diferentes regiões do país; e as equipes regionais não foram suficientes para 

suportar a demanda de solicitações por parte dos alunos (ALONSO, 1996).  

Em 1978 surge o Telecurso 2º Grau, realizado pela Fundação Roberto 

Marinho (TV Globo) e Fundação Padre Anchieta (TV Cultura), sem nenhuma 

participação do governo federal. É um curso supletivo gratuito transmitido por meio 

da televisão, em que nas aulas, com 15 minutos de duração, os conteúdos eram 
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apresentados pelos atores globais através de uma linguagem que fazia com o 

telespectador ficasse mais atento. Na TV Cultura, o Telecurso 2º Grau revelou-se 

como programa educativo de maior sucesso na TV brasileira entre 1978 e 1980. O 

Telecurso 2º Grau foi um projeto inovador juntando diversas tecnologias, entre elas a 

televisão e o material impresso (os fascículos).  

No início, o programa compreendia somente o ensino de 2º grau; em 1981, 

surgiu também o programa para o 1º grau e, já em 1995, foi criado o Telecurso 

2000. O programa assegurou reformulações dos modelos anteriores de Telecursos, 

bem como atuou no ensino profissionalizante. Em 2006 surgiu o Novo Telecurso, 

que incluia os programas do Telecurso 2000 além de novas disciplinas, tais como 

filosofia, artes plásticas, música, teatro e sociologia.  

Em dezembro de 1999 nasceu a Universidade Virtual Pública do Brasil 

(Unirede). Inicialmente criada por um consórcio com 82 instituições públicas de 

ensino superior e mais sete consórcios regionais, a Unirede utiliza a estrutura das 

instituições conveniadas e o seu principal objetivo é democratizar o acesso ao 

ensino superior público. Em seguida, outros programas foram sendo instituídos, 

entre eles, destaca-se o Proformação – Programa de Formação de Professores de 

Nível Médio. O seu lema está direcionado a habilitar professores sem a titulação 

mínima legalmente exigida, melhorando assim o sistema de Educação Fundamental 

do país. Em 2002, a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais criou o 

Projeto Veredas para formação superior de professores.  

Em 2006 foi instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) pelo 

Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, visando ao incremento da modalidade de 

EAD, expandindo e interiorizando a oferta de programas e cursos de educação 

superior no país. 
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A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades 
públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população 
que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da 
metodologia da educação a distância. (UAB, 2010) 

 
A Universidade Aberta do Brasil promove a EAD nas instituições públicas de 

ensino superior, apoia pesquisas em métodos inovadores de ensino apoiados em 

tecnologias de informação e comunicação e incentiva a implantação de núcleos de 

formação continuada por meio dos polos de apoio presencial implantados em 

diversos municípios do país.  

No Brasil, a EAD, em seu contexto histórico, pode ser identificada em três 

grandes momentos, separados da seguinte forma:  

a) O primeiro momento da EAD estava relacionado com a educação por 

correspondência, baseada em textos e exercícios mediados pelo correio; 

b) O segundo momento, com o início da década de 1980, caracteriza-se 

pelo uso de meios eletrônicos, tais como a televisão e o videocassete, para a 

realização de cursos como os telecursos profissionalizantes. Ainda, caracteriza-se 

pelas organizações estatais que, através das ações do Conselho Federal de 

Educação, assumem o compromisso de estudar a viabilidade de se implantar a EAD 

no território nacional e, através do Ministério da Educação e Cultura, de elaborar as 

legislações que darão suporte a essa modalidade de educação; 

c) O terceiro momento começou no final da década de 1990 e tem sido 

considerado como uma revolução para o ensino brasileiro, pois além dos meios 

eletrônicos que já vinham sendo utilizados, a internet e os softwares mais 

sofisticados foram sendo implementados pelas instituições de forma que a EAD 

pudesse, cada vez mais, atender aos propósitos que se dispõe a realizar (LITTO; 

FORMIGA, 2009). 
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Paulatinamente, a institucionalização da EAD no Brasil vai ocorrendo de 

forma que, a partir do ano 2000, surgem as primeiras universidades credenciadas 

para oferecerem cursos à distância.  

 

1.3 EAD NAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

Os debates sobre políticas sociais e o seu impacto sobre o bem-estar social 

não são novos. Diversas teorias evidenciam a complexidade das relações 

Estado/sociedade no mundo moderno. A “questão social” é provocada pela 

contradição, inerente ao capitalismo, entre a acumulação do capital e a distribuição 

igualitária dos ganhos à sociedade. 

 

O conceito de política, no sentido de programa de ação, só recentemente 
passou a fazer parte das cogitações da teoria jurídica. E a razão é simples: 
ele corresponde a uma realidade inexistente ou desimportante antes da 
Revolução Industrial, durante todo o longo período histórico em que se 
forjou o conjunto dos conceitos jurídicos dos quais nos servimos 
habitualmente. (COMPARATO, 2008, p. 6) 

 

Pode-se considerar que políticas públicas ou políticas sociais são as ações 

que o Estado, administra, regula, cria, planeja entre outras ações, visando atender 

os anseios e os interesses sociais de maneira a respeitar os direitos de todos.  

Nas décadas de 1970 e 1980, foi possível em nosso país, mediante um 

acordo com o governo federal, criar uma comissão para discutir EAD. Em 1977, um 

grupo de trabalho foi implantado para estudar e analisar uma possível introdução de 

uma universidade aberta similar ao modelo europeu. Contudo, apenas na década de 

1990 há um progresso maior na discussão sobre a implantação da EAD com 

iniciativas governamentais.  

Nesse sentido, Matias-Pereira (2008, p. 48) observa que: 
 



 33

... a educação vem assumindo papel de relevo no elenco das políticas 
públicas no país, especialmente a partir da década de noventa, quando se 
tem início a intensificação do discurso e das propostas que visam garantir 
educação para todos. Verifica-se, nesse cenário, que o texto constitucional 
de 1988 (art. 205) reafirmou a educação como um direito de todos, 
definindo a quem cabe a responsabilidade por sua promoção e incentivo, e 
estabelecesse seus fins. 

 
De acordo com Matias-Pereira (2008, p. 48), a partir de então se inicia “a 

estruturação de políticas públicas de Educação a Distância no Brasil, tendo como 

referência a regulamentação da EAD e a criação da Universidade Aberta do Brasil”. 

Conforme Preti (2005), já em 1986, houve a iniciativa de se criar uma 

comissão de especialistas do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e do 

Conselho Federal de Educação para a viabilização de propostas em torno da 

Universidade Aberta. 

Essa comissão foi coordenada pelo conselheiro Arnaldo Niskier e produziu 
um documento denominado “Ensino a Distância: uma opção-proposta do 
Conselho Federal de Educação”. Nesse documento, a modalidade é tida 
como uma alternativa viável à democratização das oportunidades 
educacionais no país, compreendendo a democratização como acesso, 
permanência e qualidade de ensino. (PRETI, 2005, p. 32) 

 
Cabe destacar que a expansão da educação a distância no mundo e no 

Brasil se intensificou depois da Conferência Mundial em Jomtien na Tailândia, em 

1990, onde foi elaborada a Declaração sobre a Educação para Todos. Nesta 

declaração indica-se a “utilização dos meios de comunicação para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem; e gestão e uso dos serviços de educação a 

distância” (BRASIL, 1990). 

As bases legais para a EAD no Brasil foram estabelecidas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Nota-

se que esta lei que oficializou a EAD no Brasil é muito recente se considerarmos os 

cursos por correspondência e por rádio no início dos anos de 1900. 
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Há de se ponderar também que apesar de a base legal para EAD ser a LDB 

9.394/96, a Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que regulamenta e fixa as diretrizes 

para os cursos supletivos, pode ser considerada como uma lei para EAD. Veja 

abaixo o que informa a lei: 

 
Art. 25. § 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante 
a utilização de rádios, televisão, correspondência e outros meios de 
comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos.  
Parágrafo único. As entidades particulares que recebam subvenções ou 
auxílios do Poder Público deverão colaborar, mediante solicitação deste, no 
ensino supletivo de adolescentes e adultos, ou na promoção de cursos e 
outras atividades com finalidade educativo-cultural, instalando postos de 
rádio ou televisão educativos. 

 
 
A este respeito, Arnaldo Niskier afirma que finalmente com a Lei 5.692 

admitiu-se o uso de rádio e TV para atingir a grande massa de excluídos e o maior 

número de alunos. Ainda, afirma que com esta lei é oficializado a EAD no Brasil. 

“Agora, pelo menos, está prevista legalmente a implantação da educação a 

distância, o que é um passo adiante” (NISKIER, 1999, p. 27).  

No que se refere aos aspectos legais da EAD no Brasil, inserimos em 

apêndice a descrição mais detalhada das leis a partir da Constituição de 1988, 

passando pela LBD 9394/96, além de decretos, portarias até os anos de 2007 (ver 

Apêndice 1 – EAD: aspectos legais, p. 124)  

Neste cenário, cabe uma reflexão crítica a respeito da EAD: primeiramente 

ela vem atender as orientações do Banco Mundial (BM), que atualmente é a 

instituição financeira mundial que investe em países em desenvolvimento, 

fornecendo empréstimos.  

Segundo Pansardi, “a lógica do BM é a de um banco, sendo assim os 

critérios econômicos como: eficácia, eficiência, produtividade, relação custo-

benefício, devem orientar um projeto educacional. A escassez de recursos no 
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terceiro mundo deve ser o primeiro critério a ser levado em conta” (PANSARDI, 

2009, p. 9). 

Segundo o Banco Mundial (1995, p. 37), “los programas de educacion a 

distancia son geralmente mucho menos costosos que los programas universitarios 

corrientes, dado el más alto número de estudiantes por maestro”. Considera-se, 

assim, que a EAD será muito menos custosa e que um professor pode atender 

muitos alunos ao mesmo tempo, deixando-a, desse modo, menos dispendiosa. 

Nesse contexto, a EAD pode ser considerada muito atrativa às instituições privadas 

devido ao seu baixo custo, podendo dessa forma ser caracterizada como um 

negócio, um bem mercadológico. 

O documento demonstra a necessidade de racionalização de gastos na 

educação: “la educación puede ser eficaz para aumentar a um costo moderado el 

aceso de los grupos desfavorecidos, que por lo general están deficientemente 

representados entre los estudiantes universitário (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 36). 

 
Las instituciones privadas constittuyen um elemento importante de algunos 
de los sistemas de enseñanza superior más eficaces que existen 
actualmente em los países em desarrollo. Pueden responder de manera 
eficiente y flexible lãs demandas cambiantes de los estudiantes y a las 
condiciones también cambiantes de los mercados laborales. (BANCO 
MUNDIAL, 1995, p. 37) 
 

 
O documento ressalta também que, nos países em desenvolvimento, as 

instituições superiores privadas utilizando a EAD podem ser mais eficazes e 

flexíveis, podendo atender o aluno trabalhador, ou seja, podendo atrair mais alunos, 

consequentemente, mais consumidores de seus cursos.   

Foi assim que a EAD prosperou em nosso país e considera-se que ela, 

aliada ao uso das tecnologias, possa ser a redentora dos problemas históricos 

educacionais do país, além de possibilitar a tão idealizada democratização da 
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educação e do saber. No entanto, a proposta de “tecnologias para todos” é uma 

estratégia de introduzir os países periféricos no movimento contínuo dos países 

hegemônicos, seguindo padrões internacionais. Para o BM, é fundamental “garantir 

a retomada do caminho do desenvolvimento da periferia inserindo-os na rota da 

modernidade que seria alcançada com a incorporação de novos valores políticos, 

econômicos e culturais” (PANSARDI, 2009, p. 6). 

Cabe ressaltar que o sistema que pode possibilitar a democratização do 

ensino está atuando também de forma inversa, contrária. Ou seja, grande parte da 

população não tem acesso às novas tecnologias, assim sendo, “qualquer elemento 

que valorize esses meios, sem disponibilizá-los para todos, estaria contribuindo para 

o aumento da desigualdade e, desta forma, a EAD acabaria contribuindo para a 

exclusão digital, educacional e, consequentemente, social” (GUIMARÃES, 2007, p. 

142-143).  

Nesse âmbito, a EAD possibilita o ensino às pessoas que não podem cursar 

um curso presencial, ou seja, as que foram excluídas do ensino regular podem 

agora ser incluídas no sistema educacional. Entretanto, o que se observa é a 

questão da distribuição do acesso às tecnologias, que são diferenciadas, pois 

tecnologia em nosso país está disponível a uma parcela muito pequena da 

população. Ou seja, quem acaba tendo acesso à EAD de melhor qualidade, 

usufruindo de toda a tecnologia, são as pessoas que podem também ter acesso ao 

ensino presencial de melhor qualidade, continuando “a educação a distância de 

tecnologia pobre”, de material impresso sem qualidade e sem acompanhamento, a 

ser oferecida às mesmas pessoas, que continuam a ser os mesmos excluídos ...” 

(PASQUALOTTO, 2003, p. 6). 
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Considerando o slogan de educação para todos preconizada na Declaração 

de Jomtien, este autor não extrapola sua intencionalidade ideológica. Nesse âmbito, 

a premissa da educação para todos subtrai um novo fôlego ideológico, na medida 

em que as políticas de EAD manifestam-se como uma nova modalidade, com 

recursos alternativos para conseguir tal intento (PASQUALOTTO, 2003). 

Nessa perspectiva, Pasqualotto considera que: 

 
... a proposta de educação a distância representa mais do que uma política 
educacional, constitui-se em uma estratégia ideológica, prestando-se muito 
mais a interesses econômicos, que propriamente educacionais. Apesar de 
ser uma proposta de caráter educacional, tem se prestado a outros 
interesses. Interesses estes, de caráter mercadológico e que o governo 
brasileiro vem legitimando através de leis e projetos educacionais, 
tornando-a uma proposta economicamente viável. 

 

A autora ainda relata que a EAD, como se apresenta e constituindo um 

produto culturalmente fabricado, “expressa em conjunto com os demais produtos 

culturais, o processo de mercadorização, massificação, coisificação e 

individualização a que está submetida toda instância social, nos marcos da 

sociedade capitalista” (PASQUALOTTO, 2003, p. 7). 

Para Guimarães (2007, p. 145): 

 
Deve-se pensar a Política de EAD como uma política de Educação e 
Comunicação, e não, um ajuntamento de ações fragmentárias acerca de tal 
processo educativo, trazendo-a para o âmbito dos fundos de financiamento 
e propondo ações sociais que pressionem o legislativo e o executivo nesse 
sentido. 
 

Ao perfilhar a concepção de que as políticas públicas são elaborações, 

estruturações que tem como base os valores, os símbolos, as normas e as 

representações sociais que incorporam o universo cultural e simbólico de uma 

determinada realidade socialmente construída, as políticas públicas de EAD 

precisam ser discutidas e postas em prática, preservando continuamente a estreita 
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ligação com as políticas públicas que refletem os interesses em conflito na nossa 

sociedade.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA DITADURA MILITAR NO BRASIL 

Neste capítulo, dedico-me a apresentar alguns elementos necessários para 

a compreensão e a análise da ditadura militar e da educação no Brasil.  

A base para a discussão deste capítulo, para a compreensão do período da 

ditadura militar, está no conceito de revolução passiva que, para Coutinho (1999, p. 

3): 

... Indica eventos concretos nos quais a classe dominante, reprimindo ou 
excluindo as demais, empreende processos de renovação "pelo alto", 
autoritários ou ditatoriais. Indica também épocas históricas em que a classe 
dominante, tentando excluir os "de baixo", recolhe algumas de suas 
demandas, mas impedindo que eles sejam protagonistas nos processos de 
transformação.   
 

 
No entanto, dentro dessa discussão cabem várias formas de governos 

autoritários que, neste trabalho, serão apresentados pelos conceitos de 

Autoritarismo e de Regime Autoritário Burocrático. Ou seja, não basta discutir o tipo 

de desenvolvimento – modernização –, e sim, faz necessário discutir o tipo de 

Estado – hegemônico ou dominante – e a forma de governo – regime. 

Quanto ao autoritarismo, diversas são as análises sobre a natureza do 

regime pós-1964 no Brasil. Para efeitos deste estudo, adota-se a definição de Juan 

Linz (1979, p. 121), que define regimes autoritários como: 

Sistemas políticos com: pluralismo limitado, não responsável, sem ideologia 
orientadora, mas com mentalidades distintas, sem mobilização política 
extensiva ou intensiva, exceto em alguns pontos de seu desenvolvimento, e 
no qual um líder ou, ocasionalmente um pequeno grupo exerce o poder 
dentro de limites formalmente mal definidos, mas, na realidade, bem 
previsíveis.  

Estes regimes são transitórios e um componente de “sucesso” deles é dado 

pelos índices econômicos. Com isso, segundo Mathias (1995), a elite autoritária 

procura no desempenho econômico a legitimidade que lhe falta, cumprindo com os 
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objetivos alegados do regime que seriam a garantia da “paz social” e do 

desenvolvimento econômico.  

Outro componente característico dos regimes autoritários é a repressão. A 

repressão é a manifestação do poder militar (na relação entre civis e militares)                                                                                                                             

e também via de transmissão do divisionismo militar (na relação dos militares entre 

si).  

Segundo Carvalho (2009, p. 120), “a violência praticada pelos órgãos 

repressivos do Estado sempre foi cultivada pelos dirigentes militares, situando-se no 

centro da estratégia para consolidar o autoritarismo cujo propósito era desmobilizar 

e despolitizar a sociedade”. 

Para entender a ditadura militar no Brasil pós-1964, faz-se necessário 

analisar também o sistema político autoritário-burocrático (AB), que deve ser 

pensado como um tipo de autoritarismo. 

A existência marcante de governos autoritários e militares nos países 

economicamente mais desenvolvidos da América Latina contemporânea é entendida 

como um grande entrave analítico, sendo este um assunto muito importante para o 

estudo da política latino-americana, bem como para os pesquisadores mais 

preocupados em compreender a mudança política, associada à modernização 

socioeconômica, à industrialização e à democracia. Nesse contexto, serão utilizadas 

as interpretações de O’Donnell sobre o tipo de sistema político autoritário-

burocrático vigente no Brasil daquela época.   

Segundo O’Donnell, o regime autoritário-burocrático tem como principais 

características: 

Ele é primeiro antes de tudo, fiador organizador da dominação exercida 
através da estrutura de classe subordinada às frações superiores de uma 
burguesia altamente oligopolizada e transnacionalizada. Em outras 
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palavras, a base social principal do AB é esta alta burguesia. [...] ele é um 
sistema de exclusão política de um setor popular previamente ativado, 
sujeito a controles rigorosos num esforço para eliminar o seu papel 
anteriormente ativo na arena da política educacional [...] esta exclusão é 
guiada por uma determinação de impor um tipo particular de “ordem” na 
sociedade e garantir sua viabilidade futura. (O’DONNELL, 1982, p. 273-274) 

Sobre o regime autoritário-burocrático, Collier apresenta um resumo 

fundamentado em algumas características definidoras, tais como regime, política e 

coalizão: 

Estes sistemas são “excludentes” e enfaticamente não-democráticos. Os 
atores centrais da coalizão dominante incluem tecnocratas de alto nível – 
militares e civis, dentro e fora do estado – trabalhando em associação 
íntima com o capital estrangeiro. Esta nova elite elimina a competição 
eleitoral e controla severamente a participação política no setor popular. A 
política pública está preocupada fundamentalmente em promover a 
industrialização avançada. (COLLIER, 1982, p. 32) 

Os casos de autoritarismo-burocrático na América Latina, sugeridos por 

O'Donnell, são o período de pós-1964 no Brasil, especialmente no período de 1966 

a 1970, o período pós-1976 na Argentina e o período pós-1973 no Chile, Uruguai e 

México. 

Apesar de os regimes autoritários estarem presentes em grande parte da 

América Latina, é necessário fazer distinções entre eles e, primeiramente, deve-se 

enfatizar que estes regimes não devem ser confundidos com o fascismo alemão e 

italiano, pois o autoritarismo latino-americano almeja, acima de tudo, criar apatia 

entre as massas.  

Para Cardoso, uma distinção entre os regimes autoritários na América Latina 

e o fascismo clássico europeu está na relação com a ideologia. 

Esse nacionalismo não pode constituir uma ambição dos regimes 
autoritários latino-americanos, dada a dependência econômica deles. Em 
vez disso as ideologias oficiais favorecem uma mentalidade conservadora e 
hierárquica cuja visão de grandeza tem sido limitada ao fortalecimento do 
aparelho do estado. (CARDOSO, 1982, p. 45) 
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Na América Latina, as distinções e as semelhanças entre os outros regimes 

têm muitas características autoritário-burocráticas, mas não são regimes militares 

como o do México, por exemplo, que tem seu controle de Estado indiscutivelmente 

mantido pelos civis e não pelos militares.  

Novamente recorre-se a Cardoso para realizar inferências sobre as 

diferenças dos sistemas autoritários na América Latina e a utilização da terminologia 

"autoritarismo-burocrático": 

 

Eu a restringiria às situações nas quais a intervenção militar ocorresse em 
reação contra movimentos esquerdistas e nas quais as políticas que 
servissem para reorganizar o Estado e a economia para garantir o 
progresso continuado do desenvolvimento industrial capitalista fossem 
implementadas por regimes militares, como na Argentina e no Brasil. O 
motivo para esta aplicação restrita do conceito não é um capricho, mas ao 
contrário, a necessidade de sublinhar o fato decisivo da militarização do 
Estado. É essencial diferenciar estes regimes autoritários decididamente 
militares dos outros, como o regime mexicano que, embora não 
completamente destituídos de traços autoritário-burocráticos, são 
indubitavelmente civis em seu modo de controle. (CARDOSO, 1982 p. 45) 

Nesta direção, existem algumas características comuns entre alguns países 

da América Latina e o Brasil, tal como a determinação de políticas que validam o 

controle da força de trabalho e que favorecem o setor privado da economia (local e 

internacional), lesando grande parte da população. Isso decorre do pacto de 

dominação estabelecido com os países capitalistas dependentes como a Venezuela, 

a Argentina e o México, que se manifestam mediante regimes políticos não iguais. 

O Brasil, ao contrário dos demais países da América Latina, experimentou 

após quatro anos desse regime uma retomada do crescimento econômico com forte 

influência do Estado, com ajuda da burguesia local, contudo, sem descartar a 

aliança com a alta burguesia.  

O Estado autoritário-burocrático no Brasil, de fato, exerceu uma ação 

importante no processo de acumulação e de introdução da economia no mercado 



 43

mundial, ao associar-se com as multinacionais. Os militares não apresentaram 

repúdio ao progresso do ponto de vista econômico; no entanto, não se pode dizer 

que o militarismo apresentou os mesmos efeitos na Argentina, no Chile e no 

Uruguai. “Na Argentina houve mesmo um processo oposto ao que se verificou no 

Brasil e no Peru, onde os militares aceitaram e incentivaram o estilo de 

desenvolvimento dependente-associado e lograram uma nova forma de inserção na 

economia internacional” (FRIZZARINI, 2008 p. 62). Nesse contexto, vale destacar 

que o caso do Brasil foi único em relação aos outros porque durou muito tempo e foi 

muito bem-sucedido.   

Com o Golpe Militar de 1964 e a deposição de João Goulart, significando a 

ruptura política do populismo, tem início no Brasil o período designado de ditadura 

militar, perdurando por 21 anos até janeiro de 1985 com a eleição indireta (via 

Colégio Eleitoral) de Tancredo Neves e José Sarney.  

Em abril de 1964 foi decretado o Ato Institucional nº1, que dava ao 

Executivo, por um período de seis meses, poderes para cassar mandatos de 

parlamentares, suspender direitos políticos de quaisquer cidadãos e modificar a 

Constituição. Nota-se que este período foi caracterizado pela crescente participação 

do Estado e ampliação das atribuições do Executivo.  

Com efeito, ao assumirem o poder, os militares implantaram um regime 

autoritário, configurando uma hipertrofia do poder Executivo uma vez que, segundo 

Germano (2005, p.18) “... estamos diante de um Poder Legislativo que não legisla e 

um Poder Judiciário que não julga, mas que atuam conforme vontade e 

conveniência do Executivo”.  

Analisando-se historicamente a sociedade brasileira na década de 1960, 

verifica-se que o Brasil passava por uma grave crise política e que esta se refletia na 
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economia, levando o país a apresentar declínio nas taxas de crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) ano após ano, o que conduzia o país a um processo de 

estagnação. Para conter a crise foram instituídos diversos planos com o intuito de 

retomar o desenvolvimento brasileiro. Entre eles, um que se destacou foi o Plano 

Trienal (1963-1965), que abordava o problema do desequilíbrio regional, a 

importância agrária, fiscal, bancária, administrativa, previa redução dos gastos e 

aumento nos investimentos públicos. 

Segundo Fausto (1998, p. 456), “os recursos [seriam obtidos] através do 

corte dos subsídios dados a importação de certos produtos e as indústrias estatais 

através do aumento dos impostos incidentes sobre os grupos de renda mais alta ...”  

Como um dos seus objetivos de curto prazo, o Plano Trienal estabelecia a 

conciliação da taxa de crescimento do PIB, que estava sendo prevista em 7% para o 

ano de 1963, com a contenção da moeda. Nesse período ressaltou-se, também, a 

preocupação com a política habitacional mediante sua reformulação, com o Plano da 

Assistência Habitacional e a criação do Instituto Brasileiro de Habitação.  

Porém, mesmo com os esforços e as expectativas referentes a esse plano 

de desenvolvimento, o mesmo não alcançou o sucesso esperado e o país continuou 

a atravessar períodos de difícil desenvolvimento.  

No início de 1964, a sociedade brasileira encontrava-se dividida entre 

aqueles que eram favoráveis e os que eram contra a reforma de base proposta por 

João Goulart. No entanto, neste ano um golpe de Estado derrubou o governo 

Goulart legalmente constituído e submeteu o Brasil a uma ditadura militar. Nesse 

contexto, “vale destacar que a quebra da legalidade tinha o apoio de setores civis 

importantes entre governadores, no clero, na imprensa e nas camadas médias 

urbanas (CARVALHO, 2009, p. 3). 
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O Marechal Humberto de Alencar Castello Branco (1964-1967) esteve à 

frente do primeiro governo militar. Entre as medidas mais importantes, destacam-se: 

rompimento de relações diplomáticas com Cuba, que já tinha optado pelo 

socialismo, eleições indiretas para presidência e governadores dos estados, 

extinção dos partidos políticos, substituindo-os por dois, Aliança Renovadora 

Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e estabelecimento da 

censura sobre jornais e revistas.  

A compreensão do governo Castello Branco é de fundamental importância 

para a análise do regime autoritário no Brasil, pois nele constam praticamente todos 

os elementos que seriam exacerbados nos próximos anos, “mas também porque 

nele já está claramente colocado o dilema que perpassa toda a história desse 

regime até os nossos dias de cinzenta abertura” (CRUZ; MARTINS, 1983, p. 23). 

Este governo militar foi marcadamente ideológico, “associou o 

desenvolvimento à segurança, buscou reorganizar a economia, adotando uma 

posição liberal, reduzindo a presença do Estado e as regulamentações para oferecer 

as garantias ao capital internacional” (CARVALHO, 2009, p. 3). 

O novo relacionamento do Brasil com o grande capital internacional iniciado 

em 1964 significou de certa forma a reversão do processo de substituição de 

importações. Dada a limitação de recursos para investir, o Brasil passou a alocar 

uma parcela crescente deles a setores de exportação, desde minério de ferro até 

sapatos e serviços de infraestrutura, negligenciando a expansão de atividades 

dirigidas ao mercado interno (SINGER, 1989). 

Inicialmente, o governo militar e as próprias forças sociais e políticas que 

orientaram ideologicamente o Golpe de 1964 evidenciavam que, a partir do poder, 
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iriam procurar afirmar no país, de maneira impositiva, o ideário do liberalismo 

econômico. 

Como argumenta Aggio (1995, p. 56): 

... passados pouco mais de dois anos, a presença da corporação militar, no 
interior da nova coalizão governante, fez valer toda sua força e poderio, 
mudando a orientação a ser seguida. Retornava-se, assim, ao ideário do 
nacional-desenvolvimentismo que havia sido o suporte tanto ideológico 
quanto político-social da modernização das décadas anteriores, desde a 
instituição do Estado Novo de Getúlio Vargas, passando pelos glamourosos 
"anos dourados" da era Juscelino Kubitschek. A partir desta redefinição, 
ficou explicitado que o regime de 1964 não apenas iria manter intacto o 
sistema produtivo estatal, deslocando para a dimensão do mundo privado o 
tema do "liberalismo puro", como, ao contrário, iria intensificar fortemente a 
intervenção do Estado na economia, objetivando acelerar o 
desenvolvimento como forma de superação do atraso econômico. 

O segundo governo militar foi o do Marechal Arthur da Costa e Silva, que 

governou de março de 1967 a agosto de 1969. Neste período, as manifestações 

contra o regime militar tornaram-se intensas: greves e eclosão de movimentos 

sociais, protestos da massa contra a ordem dominante, manifestação estudantil, 

entre outras. No entanto, as medidas de repressão continuaram, pois, segundo o 

governo, era necessário conter os movimentos de oposição. 

Neste governo, houve a promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) em 

dezembro de 1968, instrumento que concentrou os poderes nas mãos do presidente, 

representou o fechamento completo do sistema político e a implantação da ditadura 

caracterizada por um momento rígido de terror, com ampliação da repressão policial-

militar, tensão, tortura, repressão e censura (VIZENTINI, 2003). Estes expurgos 

permeavam a sociedade em um processo iniciado já em 1964 e intensificado a partir 

do AI-5, restringindo-se drasticamente a cidadania.  

Em novembro de 1969 teve início o governo do general Emílio Garrastazu 

Médici, perdurando até março de 1974. Neste governo, que dispunha de um amplo 

aparato de repressão policial-militar, a face autoritária e cruel predominava na 
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sociedade. Os direitos essenciais dos cidadãos estavam suspensos e qualquer um 

podia ser preso, bastava o interesse do governo. A sociedade sentia a austeridade 

da ditadura, quer nas escolas, no teatro, quer na imprensa. A máquina de repressão 

agia em nome da segurança nacional e este momento foi denominado de “anos de 

chumbo”. 

O governo Médici foi considerado o mais repressivo da história brasileira. 

Qualquer pessoa considerada “subversiva” (nome atribuído pelo governo aos que 

tinham ideias opositoras ao regime) poderia ser torturada, detida, morta, sem que a 

família soubesse do seu paradeiro. Universidades foram invadidas, professores, 

artistas, religiosos, estudantes e militares contrários à ditadura foram perseguidos.  

No entanto, este período também correspondia com o chamado “milagre 

econômico” (1968-1974), no qual a força do dinamismo industrial brasileiro pôs a 

economia em marcha forçada para a nova substituição das importações, dos 

insumos básicos e dos bens de equipamentos pesados. Este processo foi alicerçado 

na disponibilidade externa de capital (FURTADO, 1981). 

Conforme Vizentini (2003), a característica central deste período foi o projeto 

“Brasil potência”, que proporcionou taxas de crescimento econômico médio ao país 

em níveis de 10%a.a., alcançado devido à entrada de grandes quantidades de 

dinheiro norte-americano. 

O boom econômico teve seu início em 1968, mantendo-se até 1974. De 

acordo com Baer (2003, p. 91), “o crescimento real do PIB brasileiro, que atingira a 

média de somente 3,7% no período de 1962-67, alcançou médias anuais de 11,3% 

nos anos de 1968-74”. Todo esse clima de euforia também estava relacionado com 

a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970, realizada no México. A economia 

brasileira apresentava altos índices de crescimento e a propaganda oficial dizia que 
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até o ano 2000 o país seria elevado à categoria de “Potência Mundial”, “Gigante da 

América Latina”. Falavam-se no boom da economia brasileira e, nesta esteira, 

cidades, estradas, produção industrial e exportações cresciam em todo país. Obras 

faraônicas como a ponte Rio-Niterói e a estrada Transamazônica oficializavam a 

política de crescimento do país.  

Promover o Brasil a “Grande Potência” fazia parte dos objetivos contidos na 
doutrina de Segurança Nacional – sustentação ideológica de todos os 
governos militares desde 1964 – que tinha como lemas “Desenvolvimento 
com segurança” e “Integração Nacional”. (HABERT, 1996, p. 20) 

Estes slogans eram utilizados para a obtenção da hegemonia de uma forma 

“passiva”, pois transmitia a impressão de atendimento aos anseios da sociedade 

civil.  

No contexto do período, o capital internacional tencionava a derrubada de 

barreiras econômicas e políticas para sua propagação, a ditadura contribuía para a 

fase de acumulação de capital aliando-se com a burguesia nacional e internacional, 

e investidores viam o Brasil como um local excelente para trazerem as 

multinacionais. 

Segundo Singer (1989, p. 116): 

O prolongado boom, que começou em 1968, baseou-se portanto nos 
seguintes elementos: 1. uma demanda interna por bens duráveis de 
consumo em expansão, graças a concentração da renda e a mecanismos 
financeiros que permitiram a ampliação do crédito ao consumo; 2. uma 
demanda externa em expansão, graças à liberalização do comércio 
internacional e ao subsidiamento das exportações; 3. forte injeção de 
recursos do exterior, que complementam a poupança interna e permitem 
eliminar focos inflacionários, graças a uma capacidade de importar tornada 
superelástica. O que não se tinha tornado invisível é que, nesta 
constelação, faltava um quarto elemento: crescente taxa de inversão.   

Para legitimar o milagre econômico e esconder as atrocidades da ditadura, 

tais como poder exacerbado, perseguição a comunistas, tortura e queima de livros, o 

governo investia muito dinheiro em propaganda demagógica e ideológica para 
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mostrar ao povo o momento próspero e de euforia econômica que o país estava 

vivenciando. A televisão contribuiu muito para influenciar o povo brasileiro. Em 1960, 

apenas 9,5 por cento das residências urbanas tinham TV, mas em 1970 já 

chegavam a 40 por cento (SKIDMORE, 1988). 

A este respeito, Buzaid (1971, apud SILVA, 2007, p. 138) afirma que “quem 

estudou a teoria da informação sabe que os periódicos, o rádio e a televisão, 

constituem em nossos dias, os meios mais eficazes para dirigir a opinião pública”.  O 

regime militar utilizou-se dos meios de comunicação de massa, como a televisão, 

numa estratégia de hegemonia. 

A classe média, apesar da circunstância favorável que o milagre econômico 

proporcionou a ela, não conseguiu se sustentar economicamente na visão dos 

investidores estrangeiros, o que ocasionou ainda mais a disparidade social. 

Enquanto uma minoria conseguiu se autoafirmar, o restante aumentou 

consideravelmente a pobreza.   

Embora seja imperioso reconhecer que o Estado militar foi responsável por 

uma melhoria nos índices de crescimento econômico do Brasil, neste período 

observou-se uma das maiores taxas de concentração de renda até então existentes 

no país.  

Nesse sentido, ressaltam Piletti e Piletti (2003, p. 201) que:  

... as condições de vida da população continuaram sempre mais precárias: 
no campo, sem a propriedade da terra, assistência técnica ou condições de 
sobreviver, milhões de pessoas foram levadas a migrar para as cidades; 
estas, inchadas repentinamente por milhões de novos habitantes tiveram 
seus problemas multiplicados: a especulação imobiliária, a falta de trabalho, 
a ausência de saneamento básico e condições de higiene para a maior 
parte da população, a precária e insuficiente assistência médica e muitos 
outros fatores conduziram milhões de brasileiros a viverem em favelas, 
cortiços, sob viadutos ou nas ruas, sem as mínimas possibilidades de uma 
vida digna. Todo esse processo de empobrecimento e de marginalização do 
povo brasileiro ocorreu ao mesmo tempo em que as multinacionais se 
apoderavam de quase todos os setores da economia nacional.  
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Com efeito, o “milagre econômico” brasileiro pouco durou, e como estava 

atrelado a investimentos internacionais, com a crise do petróleo em 1973, 

começaram os problemas de altas taxas de inflação, aumentando a dívida externa e 

oportunizando a crise econômica.  

O general Médici terminou seu governo, de acordo com Paes (1995, p. 81), 

“recebendo críticas à política econômica. O “milagre” [...] era criticado não só por ter 

acentuado ainda mais a concentração de renda, mas, sobretudo por ter aumentado 

muito o volume da dívida externa”. O que realmente aconteceu, pois a dívida externa 

brasileira saltou de 4 para 13 bilhões de dólares.  

A partir do General Ernesto Geisel (1974-1979), o ritmo de expansão 

capitalista, embora tenha se reduzido, permaneceu alto na casa dos 7% a.a. Mas 

como esclarece Vizentini (2003), neste momento, o modelo de industrialização 

baseada no financiamento externo apresentou os primeiros sinais de esgotamento, 

até entrar em colapso nos anos de 1980. 

Segundo D’Araújo e Castro (1997, p. 288) assim se expressou Geisel a 

respeito do governo Médici: 

No final do governo Médici houve o primeiro choque do petróleo, e os 
preços do óleo cru quadruplicaram. Mas quem foi sentir as conseqüências 
foi o meu governo. [...] Muitos economistas, Roberto Campos inclusive, 
achavam que o Brasil devia entrar em recessão, que o governo tinha que se 
retrair, cancelando os empreendimentos. Fui contrário a isso. Como é que 
eu iria justificar uma recessão depois da euforia, do desenvolvimento do 
governo do Médici? E como iria resolver o problema social que resultaria do 
consequente desemprego?   

Ernesto Geisel dá início, lentamente, à transição para uma abertura política. 

É necessário destacar que tal abertura compreende o processo de liberalização da 

ditadura militar que governou o Brasil, processo esse iniciado em 1974 e terminado 

em 1985 com o fim da ditadura. É importante destacar que o governo Sarney se 



 51

inclui no processo de transição, pois foi um governo pactuado com a ditadura e, 

apesar de civil, ainda estava sob a tutela militar, posto que foi eleito por colégio 

eleitoral definido sob a ditadura. Somente com o governo Collor houve a eleição por 

via direta de um presidente.  

O governo Ernesto Geisel estava disposto à, lentamente, trabalhar a favor 

da entrega do poder aos civis e da abertura democrática. Este período que começou 

com Geisel foi até Figueiredo. Nesse momento de transição, contestações sociais e 

protestos alargaram-se, provocando a crise na sustentação da ditadura. Medidas 

imediatas em diversos setores faziam-se necessárias para conter a insatisfação do 

povo e manter a ordem. Geisel, então, inicia um projeto de “abertura política”. 

A análise de distensão, segundo as autoras Mendonça e Fontes (2006, p. 

74), é que: 

A distensão promovida no governo do general Geisel (1974-1978) iniciava 
assim a terceira fase de institucionalização do Estado. Enquanto a primeira 
fase (1964-67) lançou, como vimos, as bases do Estado de Segurança 
Nacional e a segunda (1969-73) baseou-se na vinculação entre o modelo 
econômico/aparato repressivo, esta nova etapa buscava criar uma 
representação política mais estável, lançando mão de mecanismos flexíveis. 

Assim, percebe-se que a distensão política que estabelece um marco 

divisório do regime militar e do processo de liberação, iniciou com o pleito de 1974. 

Nesse sentido, ressalta Mathias (1995, p. 38): 

... os resultados do pleito de 1974 que, como é sabido, deram ampla vitória 
ao partido de oposição (MDB) dentro das regras do próprio regime só 
podem ser entendidos quando se leva em conta que o governo permitiu que 
as eleições fossem realizadas sem impedimentos — ainda que durante a 
campanha tenha havido algumas restrições. Assim, as eleições devem ser 
analisadas como parte de uma política já traçada pelo governo. 
Entendemos, então, que o efeito do pleito de 1974 não incidiu sobre o 
projeto de transição, mas sobre a “velocidade” do processo. 

Desse modo, cabe notar que o Brasil teve uma transição negociada, com 

alto controle das elites sobre o processo e no interior de um quadro de disputa 
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regulada, destacando-se sua prolongada duração. Só de liberalização foram 11 

anos, considerando desde o marco da distensão – eleições de 1974 – até a 

passagem para a fase de redemocratização à eleição de Tancredo-Sarney em 1985. 

De acordo com Stepan (1986), no final dos anos de 1970 e no início dos 

anos de 1980, os militares alteraram, muitas vezes, as regras da sociedade política. 

Nesse período, a sociedade civil quase nunca veio em defesa da sociedade política. 

Os estrategistas do regime estavam compreensivelmente felizes com esse padrão 

de comportamento que sustentava mais a liberalização2, que diz respeito, 

fundamentalmente, à sociedade civil, do que a democratização3, que se refere à 

sociedade política.  

Para ele, a sociedade civil contém elementos que sustentam a própria 

sociedade política (o governo), mas contém também elementos que dele discordam. 

Por isso, nem no caso do governo ser fascista, nem no caso do governo ser 

socialista, a ação e a crítica deixam de existir.  

O governo Figueiredo (1979-1985) assume o compromisso de dar 

continuidade à abertura política tal como defendida por Geisel. A censura à 

imprensa foi suspensa e com a revogação dos decretos de banimento grande parte 

dos exilados políticos voltava ao Brasil, indicando que o país se preparava para 

novos tempos políticos. 

Francisco Filho (2001) observa que, em 1978, o já esgotado governo militar 

dava sinais de cansaço, e a pressão aumentava por todos os lados. Pediam desde 

                                                           
2 Num contexto autoritário, “liberalização” pode significar mistura de mudanças de orientação política e sociais, 
tais como o abrandamento da censura nos meios de comunicação, um maior espaço de atuação para a 
organização de atividades autônomas da classe trabalhadora, a reintrodução de algumas salvaguardas legais para 
os indivíduos, como o habeas corpus, por exemplo, a libertação de quase todos os prisioneiros políticos, o 
retorno dos exilados políticos (STEPAN, 1986, p. 12). 
3 A “democratização” acarreta uma liberalização, embora seja um conceito mais amplo e especificamente 
político. A democratização requer uma contestação aberta pelo direito de disputar o governo, e isto, por sua vez, 
requer eleições livres, cujos resultados determinam quem irá governar (STEPAN, 1986, p. 12). 
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eleições diretas e assembleia constituinte até anistia aos brasileiros que viviam no 

exterior devido ao ostracismo. Foi constituído o Comitê Brasileiro pela Anistia, 

integrado, entre outros, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pela 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pela Confederação Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB). A pressão aumentava pela chamada “liberação” e, em 1979, com 

um “golpe de mestre”, o governo aprovou o pluripartidarismo.  

A oposição se dividiu, brigou entre si, negou antigas alianças, guerreou por 

siglas partidárias; criaram-se donos de partidos políticos sem nenhuma vinculação 

ideológica. Com a oposição dividida, o governo militar teve mais seis anos de fôlego, 

para governar até 1985. No entanto, isso foi fruto da estratégia do governo de dividir 

a oposição ao permitir o registro de novos partidos. Ainda que sejam os partidos 

aceitos pela ditadura, o PCB (Partido Comunista Brasileiro) não poderia existir e o 

PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) foi tirado das mãos de Brizola e entregue a Ivete 

Vargas, notória defensora da ditadura. 

O general Figueiredo “foi eleito presidente para concluir a tarefa, iniciada 

ainda no governo de Geisel, de promover a transição para um governo civil, de 

maneira lenta, gradual e segura” (CARVALHO, 2009, p. 5). 

Figueiredo, ao assumir a Presidência, em março de 1979, recebe uma 

economia esmigalhada pela dívida externa – próxima de 90 bilhões de dólares – e 

internamente desequilibrada por uma inflação incontrolável, na ordem de 100% ao 

ano. Herda um movimento sindical disposto a ir à luta por seus direitos, e sofre 

oposição de setores do empresariado, preocupados com o nível das estatizações. 

(MATHIAS, 1995). 

Nos primeiros dois anos de governo, Figueiredo decretou uma anistia 

política aos presos cassados e exilados pelo regime, possibilitando o retorno ao país 
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dos principais políticos de oposição. Ainda, restaurou as eleições diretas para os 

governos estaduais, suprimiu os partidos iniciados pela ditadura e divulgou lei que 

favoreceu a criação de novos partidos.  

Para Carvalho (2005, p. 134): 
 

A anistia foi debatida da perspectiva da oposição democrática, com apoio 
de entidades da sociedade civil, que a defendia ampla, geral e irrestrita, 
implicando a revisão das medidas punitivas que afetaram desde 1964 o 
meio civil e militar, bem como a cobrança judicial dos responsáveis por 
atrocidades repressivas tais como tortura e assassinatos de presos 
políticos.  

No entanto, intensificaram-se a crise econômica e o endividamento do país, 

a inflação e o desemprego aumentaram, os sindicatos se fortaleceram e as greves 

operárias se intensificaram. O presidente, então, diante da pressão da sociedade, 

comprometeu-se a realizar a “abertura política” e conceder ao país a democracia.  

A população mostrou maior descontentamento com o regime militar na 

campanha por eleições diretas para presidente da República. O momento inicial da 

campanha foi um comício realizado em São Paulo, em janeiro de 1983. A campanha 

ficou conhecida como “Diretas Já” e se espalhou pelo Brasil. Estas campanhas eram 

verdadeiros shows ao ar livre, onde compareciam políticos de grande influência, 

jogadores de futebol e artistas.  

A este respeito, Napolitano (1998, p. 95) afirma: 

O comparecimento em massa do público [...] revelou uma vontade de 
participação do cidadão comum (ou seja, aquele não ligado organicamente 
a entidades civis ou a organizações políticas) [...] A ocupação das ruas 
pelos cidadãos era uma afronta aos princípios da Doutrina de Segurança 
Nacional. O regime militar se esforçaria para despolitizar, e controlar o 
espaço público [...] para os personagens que não tinham espaço 
institucional na política de abertura, ocupar as ruas era uma forma, ainda 
que simbólica, de exercer a cidadania e protestar contra os rumos históricos 
da nação.  
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A campanha Diretas Já foi muito importante para a passagem da ditadura 

para democracia. A participação da massa popular nos comícios foram gigantescas, 

caracterizando nos maiores comícios da história do país. Estes movimentos foram 

responsáveis pela mobilização do Congresso Nacional para viabilizar as eleições 

diretas para presidente, o que acabou ocorrendo de forma indireta. No entanto, a 

participação popular foi presença superlativa neste momento histórico.  

Assim, para Aggio (1995 p. 56-57): 

Nos vinte anos que se seguiram sob o regime militar, a morfologia da 
sociedade brasileira sofreu alterações significativas e de uma forma 
bastante acelerada: a população se deslocou para as cidades grandes e 
médias, transformando a estrutura demográfica do país, que passou de 
rural a urbano (em 1960, 55% da população era rural; em 1980, a 
população urbana alcançou 67%, enquanto o crescimento vegetativo da 
década de 1970 tendeu à queda); a industrialização sofreu um impulso 
significativo, especialmente nas cidades do sul e sudeste; o setor de 
serviços e a infraestrutura ampliaram-se, facilitando a integração regional; o 
sistema educacional foi reformulado, ampliando as possibilidades de acesso 
à população; enfim, o país se reestruturou, tornando-se uma sociedade 
imensamente mais complexa do que aquela que havia sido nas décadas 
precedentes.  

A sociedade, por sua vez, foi capaz de impedir a permanência do regime 

autoritário, todavia, não se encontrava organizada e forte o suficiente para definir 

uma democratização efetiva do regime. Ainda, com relação à sociedade civil, é 

preciso considerar que a responsabilidade pelo avanço a passos curtos é de todos 

os brasileiros e, principalmente, de suas elites, que sempre preferiram a mudança na 

continuidade e, além do mais, nunca formularam um projeto alternativo de transição 

política. Pelo contrário, foi a adesão ao projeto militar que marcou a posição desses 

setores (MATHIAS, 1995). 

Contudo, Mathias (1995) aponta que o projeto geiselista, continuado por 

Figueiredo, foi bem-sucedido com seus meios e objetivos. No que se refere aos 

meios, pode-se dizer que o gradualismo anunciado desde o início foi respeitado. No 
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que tange aos fins, o afastamento das Forças Armadas do poder não representou a 

volta dos militares aos quartéis, sendo que a democracia que se tinha era somente 

aquela que se poderia face ao jogo de pressões entre militares perdendo fôlego e 

sociedade desarticulada. 

O regime brasileiro, portanto, alcançou a estabilidade pretendida por meio da 

combinação de bom desempenho econômico com repressão. Isso permitiu iniciar 

um processo de transição com alto poder de controle das elites dirigentes antes que 

a legitimidade baseada no desempenho econômico fosse questionada. Em 

contrapartida, esse mesmo modelo gerou as bases de desenvolvimento de uma 

nova realidade social que, mais tarde, organizou-se contra o regime político.  

No início dos anos de 1980 surgiu o Partido Democrático Social (PDS), que 

agrupou a maior parte dos membros do antigo partido oficial, enquanto o MDB dava 

lugar ao PMDB, no qual ficou o contingente opositor. Em 15 de novembro de 1982 

ocorreu a primeira disputa multipartidária em vinte anos no Brasil, na qual 

compareceram quase 40 milhões de eleitores. Em 1985 foram marcadas eleições 

indiretas disputada pelo ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, como candidato 

oficial do regime militar, e Tancredo Neves, peemedebista, para presidente. A vitória 

de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral foi esmagadora: conseguiu 480 votos contra 

180 dados a Maluf, havendo 26 abstenções. O Colégio Eleitoral era formado por 

deputados e senadores. Tancredo Neves, entretanto, não assumiu o poder. 

Acometido por uma enfermidade, não chegou a ser empossado. Assumiu a 

presidência o seu vice, José Sarney, ex-líder do PDS. 

Segundo Oliveira (1994, p. 106), “o governo de transição presidido por José 

Sarney resulta de mudanças assim controladas, em função das quais o aparelho 

voluntariamente de ocupar o centro do poder político para assumir uma função de 
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tutela sobre o governo civil”. A fim de ganhar a confiança dos setores democráticos, 

Sarney restabeleceu eleições diretas para presidente da República, estendeu o 

direito de voto aos analfabetos e prometeu uma nova constituição. O lema de seu 

governo, “tudo pelo social”, era mais uma forma de buscar apoio popular.    

Ao final de todo este período, o país passa do regime de ditadura militar para 

a democracia. Depois de um hiato de duas décadas, a presidência de Sarney fica 

diante de duas imensas tarefas, a de restabelecer a democracia e a de solucionar a 

crise inflacionária. Assim seguiu o Brasil rumo à redemocratização: com novas 

esperanças e com velhos problemas.  

 

2.1 A EDUCAÇÃO NA DITADURA MILITAR (1964-1985) 

O período entre 1964 e 1985 foi um dos mais significativos e 

transformadores da história educacional do Brasil. Em 1964, com o Golpe Militar, o 

ensino brasileiro passa a ser rigidamente vigiado pelos comandantes das forças 

armadas. O discurso da política educacional dos militares era voltado para atender a 

demanda das classes sociais menos favorecidas e também para atenuar 

conflitos/pressões das alas opositoras que atrapalhavam a obtenção da hegemonia 

(PAULINO; PEREIRA, 2006, p. 1943). 

A presença das Forças Armadas como elemento principal à frente do 

aparelho do Estado determinou o conteúdo e a forma da política educacional no 

Brasil, caracterizada, então, pela: 

Intervenção militar, pela burocratização do ensino público, por teorias e 
métodos pedagógicos que buscavam restringir a autonomia dos educadores 
e educandos, reprimindo à força qualquer movimento que se caracterizasse 
barreira para o pleno desenvolvimento dos ideais do regime político vigente, 
conduzindo o sistema de instrução brasileiro a uma submissão até o 
momento  inigualável. (ASSIS, 2009, p. 1) 
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De acordo com Paulino e Pereira (2006, p. 1944):  

A intervenção do Governo militar na educação pode ser entendida como 
uma inferência estatal que atingiu de formas díspares todas as classes 
sociais, e não, como uma política de assistência destinada às camadas 
populares tal qual era o sentido que os militares queriam fazer transparecer. 
O projeto educacional do chamado Estado de Segurança Nacional, atingiu 
inúmeros indivíduos dos diversificados setores sociais interferindo na vida 
das pessoas de todas as idades, assim como na força laboral ativa e no 
mercado de mão de obra de reserva ou força de trabalho potencial. 

Portanto, a política educacional, ao oferecer ensino à população menos 

favorecida, contribuía também para tornar tênue os conflitos sociais. Militares 

associaram a força ou o domínio do Estado com a busca do consenso popular, 

direcionando o seu governo para uma hegemonia baseada na consolidação de uma 

identidade entre oprimidos e governantes na mira de ajustar a vida privada da classe 

dominada conforme a ideologia dos detentores do poder. 

Conforme Paulino e Pereira (2006, p. 1943): 
 

Outro elemento importante da política educacional do período militar 
brasileiro foi o de tentar vincular a educação liberal com a economia, 
desenvolvendo-se a “Teoria do capital humano”, fato que subordinava a 
educação às demandas da linha de produção, em outras palavras, às 
necessidades da indústria incipiente.  

 

 

A Teoria do Capital Humano4 surgiu a partir da concepção de 

desenvolvimento socioeconômico nas décadas de 1950 e 1960. Esta teoria foi 

                                                           
4 O conceito de capital consiste em entidades, que têm a propriedade econômica de prestar serviços futuros de 
um valor determinado. Esse conceito não deve ser confundido com o de capital como uma entidade fungível. Ao 
se classificar-se o capital que presta serviços futuros, é conveniente começar com uma dicotomia, a saber, a do 
capital humano e não -humano. Nenhuma dessas duas classes de capital é homogênea; ao contrário, cada qual, 
na verdade, consiste em muitas formas diferentes de capital e cada qual é, por conseguinte, extremamente 
heterogênea. Não obstante, a distinção entre capital humano e não-humano é real e analiticamente fundamental 
[...] A característica distintiva do capital humano é a de que é ele parte do homem. É humano porquanto se acha 
configurado no homem, e é capital porque é uma fonte de satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou 
ambas a coisas. Onde os homens sejam pessoas livres, o capital humano não é um ativo negociável, no sentido 
de que possa ser vendido. Pode, sem dúvida, ser adquirido, não como elemento de ativo, que se adquire no 
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elaborada pelos economistas norte-americanos Theodore Schultz (1974) e 

Grederick Harbison (1974). Os autores apresentavam a importância da instrução e 

do progresso do conhecimento como fatores fundamentais para a formação do 

chamado capital humano, de recursos humanos, ou seja, uma saída para a carência  

de pessoas que possuíam habilidades-chave para atuarem nos setores em processo 

de modernização. “Naquele contexto histórico, por modernização entendia-se a 

eleição e a adoção do modelo industrial capitalista como modo de produção, 

consumo, estilo de vida, e a integração a um padrão de desenvolvimento industrial 

adotado nos países capitalistas do ocidente” (MANFREDI, 1999, p. 17). 

Esta política vem de encontro com o projeto de desenvolvimento-

modernização e com a pretensão de inculcar um padrão industrial capitalista com 

vistas no modo de produção, na educação, nos costumes e no consumo, a fim de 

promover a integração a um modelo de desenvolvimento industrial adotado nos 

países capitalistas do Ocidente. Quanto mais preparo educacional do indivíduo, 

maior será seu rendimento e, consequentemente, seu salário e sua riqueza.  

O rumo da política educacional no Brasil teve grande influência na Teoria do 

Capital Humano, que estabelecia estratégias para se ajustar a educação ao 

capitalismo. A Reforma Universitária de 1968, e, sobretudo, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1971 eram submetidas ao grande capital.  

A Teoria do Capital Humano reúne e dispõe metodicamente as partes de um 

todo que determinam as relações sociais por apresentar um viés empiricista e 

pautar-se num referencial epistemológico positivista, ou seja, procura ver a vida 
                                                                                                                                                                                     
mercado, mas por intermédio de um investimento no próprio indivíduo. Segue-se que nenhuma pessoa pode 
separar-se a si mesma do capital humano que possui. Tem de acompanhar, sempre, o seu capital humano, quer o 
sirva na produção ou no consumo. Desses atributos básicos do capital humano, surgem muitas diferenças sutis 
entre o capital humano e não-humano, que explicam o comportamento vinculado à formação e à utilização 
dessas duas classes de capital (SCHULTZ, 1973, p. 53). 
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unicamente pelo lado prático, considerando os fatores isoladamente, e busca 

entender a complexidade pela sua somatória. Esta teoria não consegue adequar-se 

ao sistema capitalista e termina por criticá-lo (FRIGOTTO, 2006). 

Na Teoria do Capital Humano, acredita-se que uma maior escolarização 

possibilita uma melhor qualidade de vida aos indivíduos. Portanto, quanto mais 

qualificado o trabalhador, mais possibilidades de conquistar o mercado de trabalho 

e, consequentemente, o aumento da renda. Dessa forma, quanto mais qualificado, 

maior será a produtividade e o lucro, o que levaria o indivíduo a promover-se pelo 

aumento dos seus salários. 

Entretanto, mesmo sendo um produto não material, o capital humano serve 

“na produção e no consumo”, já que a educação, indiretamente, passa a ser uma 

mercadoria adquirida, dado que proporciona melhor acesso às mercadorias 

vendidas. 

Segundo Frigotto (2006, p. 66-67), o conceito de capital humano estabelece: 

 
Uma redução da concepção de educação na medida em que, ao enfocá-la 
sob o prisma do “fator econômico” e não da estrutura econômico-social, o 
educacional fica assepticamente separado do político, social, filosófico e 
ético. Como elemento de uma função de produção, o educacional entra 
sendo definido pelos critérios de mercado, cujo objetivo é averiguar qual a 
contribuição do “capital humano”, fruto do investimento realizado, para a 
produção econômica. Assim como na sociedade capitalista os produtos do 
trabalho humano são produzidos não em função de sua “utilidade”, mas em 
função da troca, o que interessa do ponto de vista educativo não é o que 
seja de interesse dos que educam, mas do mercado. 

 

Para Frigotto (2006), a Teoria do Capital Humano está vinculada a visão 

tecnicista da educação sob a ótica economicista do ensino, constituindo-se numa 

das principais e mais violentas formas de desqualificação do processo educativo 

escolar. Isso fica evidente quando analisada a economia global, que exige uma 

sociedade baseada no mundo das informações, indicando claramente que o 

principal recurso de crescimento individual e social é o domínio de conhecimentos. 
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Nesse contexto, cabe ressaltar a questão da Pedagogia Tecnicista (1969-

1980), que surgiu influenciada pelos modelos organizacionais do taylorismo e do 

fordismo, no contexto do século XX, e que seguia o lema “segurança e 

desenvolvimento”. No entanto, estava atrelada ao problema do baixo índice de 

produtividade na educação e dos altos níveis de repetência e evasão que se 

instauravam na década de 1960 no Brasil.  

A tendência tecnicista, segundo Saviani (1991, p. 38), buscou 

predominantemente:    

 
... racionalizar os recursos existente, lançar as bases (Embratel, etc.) e 
montar um aparato persuasivo alicerçado nos meios de comunicação de 
massa e em recursos tecnológicos sofisticados, culminando na 
reformulação do ensino superior (lei 5692/71), na criação de um “sistema 
nacional de Pós-Graduação” a partir da regulamentação contida no Parecer 
77/69 do C.F.E. e na organização do ensino que passou a ser denominado 
1º e 2º graus (Lei 5692/71). 

 
 

Nesse sentido, houve alterações e mudanças no contexto político e social do 

Brasil, principalmente na educação. Buscou-se, então, planejar a educação de modo 

a enquadrar num modelo organizacional racional capaz de minimizar tudo o que 

pudesse por em risco sua eficiência. Para tanto, tornou necessário operacionalizar 

os objetivos e mecanizar o processo. “De modo semelhante ao que ocorreu no 

trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico" (SAVIANI, 2007, 

p. 381). 

Nesse contexto, os meios educacionais são compreendidos por correntes ou 

propostas pedagógicas, tais como “instrução programada”, “tecnologias de ensino”, 

“máquinas de ensinar”, “tele-ensino” e “educação via satélite”. (SAVIANI, 1991, p. 

38) 

A incorporação da Teoria do Capital Humano, voltados para a formação de 

mão de obra, juntamente com o enfoque sistêmico e o controle comportamental 
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(behaviorismo), constituiu a pedagogia tecnicista. “A educação, enquanto processo 

propicia a formação da mão de obra mais qualificada, está intimamente vinculada ao 

desenvolvimento que se fez com base na tecnologia, na criação e implementação 

dessa tecnologia e sua relação com a produtividade” (COVRE, 1983, p. 195). 

Nesse contexto histórico, a educação começa a ser vista como um 

investimento, dando ênfase à eficiência e à produtividade, como afirma Saviani 

(2007, p. 381). “Com base no pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos 

princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista 

advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e 

operacional”. 

A racionalidade técnica, em 1964, rege a eficiência e a produtividade, 

aprovada na Lei 5692/71 com ênfase na formação técnico-profissional, que consiste 

na resolução de problemas instrumentais, tomada rigorosa por intermédio da 

aplicação da teoria e da técnica científica.  

 
A organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição 
secundária, relegados que são à condição de executores de um processo, 
cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 
especialista supostamente habilitados, neutro, objetivos e imparciais. A 
organização do processo converte-se na garantia da eficiência, 
compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os 
efeitos de sua intervenção. (SAVIANI, 2007, p. 382) 

 
 

A pedagogia tecnicista trata-se de uma orientação que focaliza a atenção no 

conhecimento e nas destrezas necessárias para o ensino. A competência é definida 

em termos de ação, “seria o aprende a fazer”. O aluno e o professor passaram a 

ocupar o segundo plano, pois o elemento principal da educação passa a ser a 

organização racional dos meios. O professor é o responsável por transmitir 

conhecimentos como comportamentos éticos, sociais e práticos inerentes para 

controle e manipulação do seu meio. Mantém os padrões de comportamento como 
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desejáveis e úteis à sociedade. Há uma valorização da técnica de ensino que 

ressalta a atividade instrumental do professor e objetiva formar o aluno para atuar 

no mercado de trabalho. Assim, é essencial a aprendizagem da prática, 

intensificando a especialização e o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Na pedagogia tecnicista, fica sob responsabilidade da educação promover 

um eficiente treinamento para a execução das múltiplas tarefas demandadas pelo 

sistema social, promovendo uma equalização social. Por essa linha de raciocínio 

chega-se ao caráter apolítico da educação, enquanto mais uma técnica social, a do 

processo de conhecimento vinculado ao caráter economista (COVRE, 1983). 

A autora defende o conhecimento sob o binômio saber/poder numa 

perspectiva pós-liberal do capital: 

 
É a busca do ‘cidadão’ por participação do saber, desde que esse saber 
passou a ser o toque de mágica da existência no século XX. A não 
participação do saber leva ao sentimento de adstrição social, de 
marginalidade. Mas, trata-se de um saber, em grande parte, já instituído e, 
enquanto tal, não oferece grande perigo porque elide a experiência real do 
conhecimento. (COVRE, 1983, p. 224) 

 
 
A educação como formação humana para o mercado de trabalho levou os 

meios de comunicação, como rádio e TVs educativas, a participarem do processo de 

legitimação desse processo, levando os “conhecimentos” aos mais remotos espaços 

brasileiros. O Projeto Minerva, criado em 1970, tinha esse objetivo, o de formar 

cidadãos e solucionar um dos problemas educacionais existentes. 

Diante dos problemas educacionais, buscou-se soluções em nome do 

desenvolvimento e do progresso como a criação do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral) – Decreto Lei 5.379; 62.484 de 1967 – reprodução de mão de 

obra qualificada com educação “continuada” com o SENAC e o Senai, um conjunto 

de medidas educacionais propondo mudanças no calendário escolar, no currículo e 
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na transformação do primário e do ginásio em ciclo fundamental de oito anos, bem 

como do ensino médio orientado para o trabalho, conforme a Lei 5.692, que prepara 

o estudante para ingressar no ensino superior e também fornece uma profissão 

como técnico de nível médio.   

Todo conteúdo do programa e o que seria ensinado era controlado pelos 

militares. Suas ações alfabetizadoras se propagaram e começaram a ter ênfase nos 

anos de 1970, quando seus projetos foram iniciados em grandes escalas. A sua 

inspiração provinha das numerosas campanhas que foram promovidas para livrar o 

país da “sujeira” do analfabetismo. O seu objetivo era erradicar o analfabetismo num 

curto espaço de tempo, como se a falta do conhecimento da leitura e da escrita 

fosse a causa dos males do nosso povo: a pobreza, a doença e até mesmo a 

opressão política que pairava na sociedade. 

O entusiasmo por mais esse movimento de alfabetização vinha, também, 
dos pedagogos da ditadura e dos economistas e militares travestidos em 
educadores que ignoravam que o analfabetismo só foi superado, 
historicamente, por dois caminhos: 1) pela expansão das oportunidades de 
ensino público e gratuito, acompanhada ou precedida por significativas 
melhorias do padrão de vida das classes populares; ou, então, 2) de 
campanhas maciças de educação popular durante ou logo após uma 
revolução [...]. Nenhuma dessas condições estavam presentes no Brasil dos 
anos [de 19]70. O ensino público e gratuito se expandia lentamente e, para 
complicar ainda mais as coisas, tinha sua qualidade deteriorada. As 
condições de vida da população pioravam a cada dia. Restava a solução 
das campanhas maciças de educação popular. Mas o Mobral não podia 
fazer isso, pois o objetivo do governo autoritário, anti-revolucionário e anti-
reformista, era criar, pela via “doce” da alfabetização, uma base política de 
novos eleitores (alfabetizados, portanto) para a sustentação política do 
regime. (CUNHA; GÓES, 1985, p. 58-59) 

Contudo, o Mobral foi um movimento que não deu certo, pois os 

investimentos não renderam os efeitos esperados. Já no final do programa, gastava-

se um valor muito alto por aluno, o que o tornava ineficiente e com custos elevados, 

além de alfabetizar pouca gente. Os dados estatísticos escondiam as altas taxas de 
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evasão e os métodos pedagógicos eram inadequados aos analfabetos visados 

(CUNHA; GÓES, 1985). 

Em 13 de dezembro de 1968, o país foi submetido ao Ato Institucional (AI) nº 

5, dando plenos poderes ao presidente para fechar o Congresso, cassar mandatos, 

suspender direitos políticos, entre outros. Com o Decreto-Lei 477, de 26 de fevereiro 

de 1969, os ordenamentos do AI 5 passaram a ser estendidos às regras impostas 

para as atividades relacionadas às universidades brasileiras. Este Decreto-Lei 

destacava, em seu artigo 1º: 

Art. 1º Comete infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou 
empregado de estabelecimento de ensino público ou particular que: 
I - alicie ou incite à deflagração de movimento que tenha por finalidade a 
paralisação de atividade escolar ou participe nesse movimento; 
II - atente contra pessoas ou bens tanto em prédio ou instalações, de 
qualquer natureza, dentro de estabelecimentos de ensino, como fora dele; 
III - pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, 
passeatas, desfiles ou comícios não autorizados, ou deles participe; 
IV - conduza ou realize, confeccione, imprima, tenha em depósito, distribua 
material subversivo de qualquer natureza; 
V - sequestre ou mantenha em cárcere privado diretor, membro de corpo 
docente, funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino, agente 
de autoridade ou aluno; 
VI - use dependência ou recinto escolar para fins de subversão ou para 
praticar ato contrário à moral ou à ordem pública ... 

 

No contexto do decreto exposto, nota-se que praticamente qualquer pessoa 

poderia ser considerada infratora e/ou subversiva, condenada a sofrer severas 

punições, sem muito tempo para se defender sobre o processo de apuração. Sobre 

as acusações que se destinavam às pessoas consideradas subversivas, Cunha e 

Goes relata:  

A apuração das acusações de infração deveria ser feita por processo 
sumário, tudo correndo muito rápido, tendo o acusado apenas 48 horas 
para apresentar sua defesa. O processo seria conduzido por funcionário do 
estabelecimento de ensino, por iniciativa do dirigente do estabelecimento, 
da Divisão de Segurança e Informação do MEC ou “de qualquer outra 
autoridade ou pessoa”. O mais incrível é que, embora o dirigente do 
estabelecimento fosse reconhecido agente da repressão, era, ao mesmo 
tempo, visado por ela. A simples remessa de auto de prisão em flagrante ou 
a mera comunicação do recebimento da denúncia criminal, feita por 
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“autoridade competente”, obrigava o diretor de colégio ou faculdade e reitor 
de universidade a instaurar o processo sumário. (CUNHA; GÓES 1985, p. 
38)  

Portanto, segundo esta norma repressiva, cometeria “infração disciplinar” o 

professor, o aluno ou o funcionário de estabelecimento de ensino público ou privado 

que se enquadrasse nestes diversos casos do Decreto-Lei 477, de forma que seriam 

drasticamente punidos.  

 

2.1.1. Reforma universitária 

A reforma universitária promovida pela Lei nº 5.540/68 não chegou a 

empolgar nem mesmo as parcelas da comunidade acadêmica simpáticas às 

inovações do governo ditatorial. Esta lei criou a departamentalização, isto é, juntar 

todos os professores de cada especialidade para, então, prestar atendimento a toda 

universidade. Um professor de estatística, por exemplo, poderia dar aulas para uma 

mesma turma de alunos de diversos cursos, tais como matemática, engenharia, 

psicologia, pedagogia, entre outros, barateando assim o custo para a universidade. 

No entanto, as classes ficavam muito heterogêneas e com muitos alunos, 

comprometendo a qualidade do ensino. Implantou-se, então, a matrícula por 

disciplina, instituindo o curso parcelado através do regime de créditos.  

Segundo Cunha e Goes (2005, p. 84): 

Para viabilizar a transição dos estudantes pelas disciplinas dos diversos 
departamentos da universidade, em busca da integralização dos seus 
também diversos currículos, os planejadores educacionais do regime 
autoritário importaram da universidade norte-americana outro regime o 
regime de créditos. A idéia era que os estudantes fossem colecionando os 
créditos correspondentes as diversas disciplinas, lançando-os em seus 
históricos escolares, como se fossem depósitos em uma conta bancária, até 
que tivessem o número de créditos para se formarem.  
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Para o autor, este sistema de crédito para as universidades particulares 

deveria se chamar “sistema de débitos”, pois cobra dos alunos conforme a 

“consumação” do curso, ou seja, os que fazem mais créditos pagam mais.  

O governo encontrou resistência no âmbito universitário por parte dos 

estudantes. Em 9 de novembro de 1964 foi baixada a Lei Suplicy, proposta por  

Lacerda (Ministro da Educação na época). Neste ano, a sede da UNE foi incendiada 

por forças direitistas. Esta lei procurou acabar com o movimento estudantil, ao 

transformar as entidades dos estudantes em órgãos dependentes de verbas e da 

orientação do Ministério da Educação. A União Nacional dos Estudantes (UNE) foi 

substituída pelo Diretório Nacional de Estudantes; as Uniões estaduais foram 

substituídas pelos Diretórios estaduais. Os estudantes não podiam se reunir, discutir 

seus problemas, reivindicar mais vagas e melhores condições de ensino (PILETTI e 

PILETTI, 2003). 

A UNE, mesmo ilegal e com sua sede (no Rio de Janeiro) tomada pela 

polícia e interditada, continuou a atuar clandestinamente, da mesma forma que as 

Uniões estaduais e outras entidades colocadas na ilegalidade. Ela consegue 

realizar, até 1968, os seus congressos sem as formalidades legais; por conseguinte, 

o AI-5 institui verdadeiramente a ditadura e “em fevereiro de 1969, o Decreto-lei 477 

estende aplicação do AI-5 para o âmbito das universidades e escolas, banindo com 

isso o protesto estudantil” (GERMANO, 2005, p. 117). Nesse contexto, o demasiado 

controle instituía uma polícia-política no âmbito da educação, corporificada nas 

denominadas Assessorias de Seguranças e Informações (ASI), o que atesta o 

domínio exercido pelo Estado militar sobre o ensino.  

Portanto, o AI 5, juntamente com o Decreto-Lei 477/69, “extirpou a 

possibilidade de um movimento estudantil com bases legais, e, a partir desse 
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momento, os estudantes estariam realmente sujeitos ao controle da “mão de ferro” 

do Governo ditatorial” (PAULINO; PEREIRA, 2006, p. 1946). 

Mas é impossível avaliar, com certeza, a eficácia dessa norma repressiva 

sobre os professores, mesmo sabendo-se que poucos foram expulsos com base 

nela ou na versão assimilada pelos estatutos de universidades e de faculdades. Seu 

“bom comportamento”, a aceitação amarga da autocensura, foi a face escondida do 

tenebroso sucesso desse ato arbitrário (CUNHA; GOES, 1985). 

Todavia, ao lado de medidas repressivas, foi instituído, em todos os graus 

escolares, um ensino propagandístico da “ideologia da Segurança Nacional” com 

vistas à obtenção de alguma forma de consenso e de legitimação. Isso ocorreu com 

a institucionalização da “Educação Moral e Cívica”, disciplina obrigatória 

estabelecida pelo Decreto-lei 869/69 (GERMANO, 2005). 

A lei objetivava construir um ideário patriótico e ressaltar os valores da 

moral, pois era preciso formar um cidadão útil a pátria, que cultuasse os seus 

símbolos e tradições, que contribuísse para a construção de um país que viria 

pertencer ao grupo dos desenvolvidos. Outrossim, a inclusão desta disciplina 

contribuiu para impor valores anticomunistas nos jovens e nas crianças; por 

conseguinte, o período não era considerado uma ditadura e sim um momento de 

vanguarda pela democracia e pela preservação do espírito religioso.  

O papel da nova disciplina seria preencher o “vácuo ideológico” deixado nas 

mentes dos jovens para que não fosse preenchido pelas “insinuações materialistas 

esquerdistas”. A educação moral e cívica seria a maneira de a escola suprir essa 

deficiência da educação escolar (CUNHA; GOES, 1985, p. 74). 

Assim, cabe ressaltar que o Decreto-lei 869/69 estabelecia: 
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Art. 1º - É revogado o Decreto-Lei nº 869, de 12 de dezembro de 1969, que 
dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina 
obrigatória [...]. Art. 2º A Educação Moral e Cívica, apoiando-se nas 
tradições nacionais, tem como finalidade: a) a defesa do princípio 
democrático, através da preservação do espírito religioso, da dignidade da 
pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a 
inspiração de Deus; b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos 
valores espirituais e éticos da nacionalidade; c) o fortalecimento da unidade 
nacional e do sentimento de solidariedade humana; [...] Art. 3º A Educação 
Moral e Cívica, com disciplina e prática, educativa, será ministrada com a 
apropriada adequação, em todos os graus e ramos de escolarização.  § 1º 
Nos estabelecimentos de grau médio, além da Educação Moral e Cívica, 
deverá ser ministrado curso curricular de Organização Social e Política 
Brasileira. § 2º No sistema de ensino superior, inclusive pós-graduado, a 
Educação Moral e Cívica será realizada, como complemento, sob a forma 
de Estudos de Problemas Brasileiros, sem prejuízo de outras atividades 
culturais visando ao mesmo objetivo.  (BRASIL, 1969) 

Nessa perspectiva, os dirigentes militares possuíam conhecimento da 

importância que os professores têm em seu poder para cooperar com a manutenção 

do regime, bem como para contribuir com o fim. Isso demonstra implicitamente que o 

papel da educação estava atrelado à disposição da conservação do regime 

autoritário.  

Com a reforma universitária surgiu também o vestibular único e 

classificatório, eliminando-se o “problema dos excedentes” (aqueles que, apesar de 

aprovados no vestibular, conforme a média exigida não podiam efetivar a matrícula 

por falta de vagas). No entanto, o “problema dos excedentes” ficou longe de ser 

resolvido, uma vez que a nova lei apenas deu permissão especial e o direito de 

matrícula dos estudantes já aprovados no vestibular.  

Mas não era essa a reforma que estudantes e professores reclamavam, eles 

queriam o fim da universidade elitista e de classe. Almejavam uma universidade 

crítica, livre e aberta; isto revela a discrepância entre a elaboração e a aplicação das 

políticas educacionais.  
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2.1.2. Reforma do ensino 1º e 2º grau 

Em 11 de agosto de 1971 é instituída a Lei 5.692, responsável pela reforma 

do ensino de 1º e 2º graus, ambas impostas pelos militares sem discussão e sem a 

participação de estudantes, professores e outros setores sociais interessados. Esta 

lei defende uma reformulação do ensino médio em acordo com a problemática 

existente na universidade, “uma vez adquirida uma profissão, antes de ingressar na 

universidade, o candidato potencial a ela ingressaria na força de trabalho e se 

despreocuparia de continuar lutando pela aquisição de uma profissão que, na 

maioria dos casos, só era obtida através do curso superior” (ROMANELLI, 1998, p. 

234). 

Esta lei vem ao encontro dos acordos MEC-USAID5, que a partir do Golpe 

Militar de 1964 advertiam a necessidade de inserir diversas mudanças no ensino, a 

fim de atingir a modernização necessária ao modo de produção capitalista. Este 

período caracterizou-se pela interferência norte-americana na educação nacional, 

camuflada de “assistência técnica”. Os acordos MEC-USAID cobriram todo o 

espectro da educação nacional pública e particular, isto é, o ensino primário, médio 

e superior, a articulação entre os diversos níveis, o treinamento de professores e a 

produção e veiculação de livros didáticos (CUNHA; GOES, 1985). 

Segundo Arapiraca (1982, p. 169), os acordos MEC-USAID tinham como 

propósito “a criação de aperfeiçoamento quantitativo, através de novas e rápidas 

atividades de treinamento de professores; modernização de currículos; 

administração educacional ...”.  

Para Hilsdorf, os acordos MEC-USAID:   

                                                           
5 Ministério da Educação (MEC) e United States Agency for International Development (USAID). 
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Os assessores da USAID agiam segundo uma evidente mentalidade 
empresarial, que, combinadas às medidas de exceção da área militar, deu 
marcas da política educacional do período: desenvolvimentismo, 
produtividade, eficiência, controle e repressão. (HILSDORF, 2005, p. 124) 

Para ampliar a discussão, Romanelli (1998) evidencia que a mentalidade 

empresarial, dando conteúdo ao desenvolvimento e a utilização de força, garantiu a 

implantação do modelo. Nesse sentido, fica claro que a política educacional na 

ditadura militar tinha um caráter político-ideológico e utilizava-se do segmento da 

educação para legitimar o regime.   

Um aspecto de relevância da lei é a extensão da escolaridade obrigatória, 

que estabelece como escolarização obrigatória 8 anos e não mais 4.  Como relata 

Francisco Filho (2001, p. 118-119): 

As quatro séries do antigo ensino primário foram juntadas às quatro séries 
do ensino ginasial, formando o 1º grau com 8 anos de duração, sem o 
estrangulamento do exame de admissão ao ginásio, e procurando integrar 
em um único bloco aquele que era tido como 1º ciclo do ensino secundário, 
sendo justaposto ao antigo primário. Teoricamente teríamos um ensino 
obrigatório com 8 anos de duração, mas, na prática não funcionou. A 
integração entre o antigo ensino primário e ginasial não aconteceu, os 
professores permaneciam separados dividindo até mesmo a sala dos 
professores. Ficava um grupinho de um lado, eram os antigos professores 
primários e outro grupinho do outro lado, eram os ainda chamados de 
professores secundários; os assuntos conversados eram diferentes e as 
conversas aconteciam de maneira paralela. Não havia integração. Quanto à 
terminalidade que seria de 8 anos, também foi um engodo. Passou-se a 
discutir a terminalidade ideal, que era de 8 anos e a terminalidade real, 
diferente para cada região ou lugar, 

Portanto, pela Lei 5692/71, foi estruturado o 1º grau (fundamental) com 8 

anos de duração, sendo justapostos os 4 anos do primário e mais os 4 anos do 

antigo “ginásio”, eliminando a barreira da admissão exigida antes por ele. Este 

ensino destina-se à formação da criança e do pré-adolescente da faixa etária 

compreendia dos 7 até 14 anos, correspondendo ao nível de escolaridade 

obrigatória.  
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Nessa acepção, para Germano (2005, p. 166), “a ampliação da escolaridade 

obrigatória determinada pela Constituição, estabelecida em lei específica e incluída 

nos planos educacionais, consiste numa estratégia de hegemonia”. Ao empenhar-se 

no ensino primário e de segundo grau, contempla-se a falsa impressão de que o 

Estado está preocupado com a população das grandes massas, com o povo, 

forjando assim a noção de igualdade, ou seja, em um momento em que se 

ampliavam e evidenciavam as desigualdades sociais, percebe-se mais uma 

estratégia do Estado em consolidar as bases de legitimação e garantir a direção 

política (GERMANO, 2005).  

Quanto ao 2º grau, a Lei 5692/71 estabelecia a obrigatoriedade da formação 

profissional.  

As escolas públicas não tinham as condições mínimas para promover a tal 
profissionalização, faltava pessoal especializado, condições materiais e 
físicas. As escolas particulares, acostumadas na preparação da elite para 
as grandes universidades, criaram um sistema para burlar a lei; constava 
nos seus currículos e programas a base profissional exigida, mas na prática 
trabalhavam os conteúdos à maneira antiga, atendendo às exigências dos 
grandes vestibulares. Os mais pobres continuavam à margem do 
conhecimento elaborado e organizado, que dava acesso ao ensino superior 
público. Os vestibulares continuaram a cobrar os conhecimentos 
memorizados como nos séculos anteriores, não fizeram as adequações no 
sentido de acompanhar as mudanças. As universidades públicas apenas 
produziram lindas teses a respeito e se esqueceram da própria prática. 
(FRANCISCO FILHO, 2001, p. 119) 

O ensino de 2º grau destina-se à formação do adolescente, cujo objetivo 

primordialmente é a habilitação profissional. Entre seus princípios básicos destacam-

se flexibilidade, sentido próprio ao ensino supletivo, continuidade (formação geral) e 

terminalidade (formação especial).  

Com relação à terminalidade, Cunha (1973, p. 143) evidencia: 

A justificativa manifesta da lei 5692/71, pode ser descrita com a 
necessidade de organizar a terminalidade, isto é, que a sua conclusão 
represente para os concluintes uma aquisição, no caso, uma habilitação 
profissional. Essa necessidade deriva do imperativo de se combater 
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frustrações dos alunos, resultante do seu despreparo profissional ao fim do 
nível médio que os forçaria a procurar as escolas superiores como único 
meio de obter habilitação profissional. Na justificativa manifesta admite-se 
que haja uma carência de profissionais de nível médio, o que daria a 
medida da possibilidade de canalizar a frustração mencionada.  

A terminalidade como critério no ensino de 2º grau define uma nova forma 

de relação entre educação e trabalho neste nível: o comprometimento da escola 

com a formação profissional, independentemente da classe social em que pertence 

o aluno. No entanto, na realidade, praticamente nada mudou: a homogeneização 

não ocorreu, facilmente se presume que se tentou resolver dentro da escola 

mediante a homogeneidade, a divisão entre trabalho intelectual e manual e as 

distinções de classe impostas na sociedade (KUENZER, 1997).   

Na visão de Germano (2005, p. 266): 

 
Na prática a política educacional pós 64 caracterizou-se realmente por se 
constituir num mecanismo de exclusão social dos despossuídos da escola 
(não importa o aumento da matrícula em todos os níveis). Para se ter uma 
idéia, em 1984, 60,6% da população economicamente ativa estava incluída 
numa faixa que compreende os que nunca estudaram ou que ficaram na 
escola, no máximo, até o primário, constituindo, por conseguinte, uma força 
de trabalho virtualmente analfabeta. Este processo acabou por 
desqualificar e degradar o ensino público, notadamente, de 1º e 2º graus e 
por transformar a educação em mercadoria de alto custo.  
 
 

Em 1971, aproximadamente 30% das crianças de 7 a 14 anos não tinham 

acesso à escola, e mesmo com o país industrializado, parte da população 

permanecia em áreas rurais, o que dificultava ainda mais o acesso à escola. Neste 

encadeamento de ideias, a Lei 5.692/71 estabelece em seu artigo 25 § 2 que “os 

cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a utilização de rádios, 

televisão, correspondência e outros meios de comunicação que permitam alcançar o 

maior número de alunos” (BRASIL, 1971). 

Segundo Pasqualotto (2004, p. 3):  
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Diante da impossibilidade de efetivação concreta ao procurar abranger as 
metas da expansão do ensino, da alfabetização, do ensino superior, de 
programas de qualificação profissional, formação de professores, o governo 
propõe enquanto alternativa, a utilização de cursos por correspondência, 
televisão e rádio. Discurso este, que ganhou expressão e que tem 
continuidade ainda nos dias atuais. Frente a esse quadro, o governo 
procura elaborar programas de emergência, propondo projetos de 
alfabetização de massa e o uso de novas tecnologias a fim de suprir as 
deficiências do ensino regular. 

Neste cenário de abertura para tecnologias, surge o programa Telecurso 2º 

Grau, que foi criado, em 1978, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, 

instituição privada, e a Fundação Padre Anchieta. No início, compreendia somente o 

ensino de 2º grau; em 1981, surgiu o também o programa voltado para o ensino do 

1º grau, e já em 1995, é criado o Telecurso 2000. O Telecurso 2º Grau foi um projeto 

inovador agregando diversas tecnologias, entre elas a televisão e material impresso 

(os fascículos).  

Sobretudo se considerar o Telecurso 2º Grau reservado ao aluno 

trabalhador e aos setores populares, caberia às elites pensantes, então, “orientar” 

esses setores, “conscientizá-los”, “treiná-los” para uma cidadania disciplinada, 

contida, tutelada, limpa, esteticamente assimilável (MICHELOTO, 2006). A dúvida 

neste panorama é quanto aos objetivos: eram educacionais-pedagógicos ou político-

ideológicos? Este programa constituia: defesa de uma concepção de sociedade, 

defesa do regime ou fazia parte do processo de modernização-conservadora?  

Cabe ressaltar que o programa Telecurso 2º Grau foi implantado no período 

da chamada “distensão”, fase final da ditadura, ou seja, período de preparação, por 

ela própria, para a abertura democrática. Isto é, insere-se em um projeto de 

devolução do poder aos civis, ou seja, saída de uma fase mais coercitiva para uma 

fase mais em busca do consenso. Nesse contexto, o programa é uma estratégica 

política e está inserido na nova política educacional que o regime utiliza por meio da 
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televisão para aproximar-se das massas. Seria mais do que isso, pois pode 

considerar a inclusão dos excluídos no processo de crescimento econômico, no 

entanto, nada disso aconteceu na realidade, o programa era uma estratégia de 

legitimação do governo militar sem o uso da violência, legitimação do processo de 

abertura – distensão.  

O Telecurso 2º Grau está relacionado diretamente com as Reforma de 1º e 

2º grau pois divulgava uma preocupação com a educação e com este nível de 

ensino, então divulgava-se que os alunos teriam uma ascensão social tendo 

concluído um curso de 2º grau, assim os alunos que conseguiam ingressar no 

mercado de trabalho e ter uma profissão antes de ingressar na universidade 

estariam muitos envolvidos na força e trabalho e ficaria mais difícil buscar outras 

profissões que muitas vezes depende exclusivamente de um curso superior, isso 

também contribuiria com Reforma universitária, pois as universidades não possuía 

vagas suficientes para atender a demanda dos que buscariam um ensino superior, 

assim haveria grande parcela da população que não concorreria com essas vagas, 

contribuindo com o problema dos “excedentes”.   

Um aspecto importante a destacar na política educacional da ditadura militar 

é o ensino profissionalizante resultante de uma das suas realizações mais 

ambiciosas: transformaram-no em um centro de formação para o mercado de 

trabalho, para as indústrias, para as multinacionais, sendo favorável aos interesses 

do Estado (CUNHA; GOES, 1985). 

Dentro dessa lógica, clara está a dualidade estrutural na educação: um 

projeto para as elites contemplando o ensino de formação geral e o acesso à 

universidade, e outro para os pobres, restando a ele o ensino profissionalizante, que 

elevaria o Brasil a uma sociedade moderna, na qual as massas se sobressaem com 
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forças produtivas desenvolvidas, marco da sua inserção (desenvolvimento) 

dependente na divisão internacional do trabalho, como defendida pelos próprios 

norte-americanos.  

Ao analisar as relações entre tecnologia e emprego, Kuenzer (1997, p. 53) 

ressalta: 

A formação de mão de obra é um produto natural do próprio processo de 
trabalho, uma vez que o capital, ao se acumular reproduz os trabalhadores, 
na quantidade e na qualidade que lhe são necessárias, prescindindo de 
forma crescente das esferas que lhe são subordinadas, como por exemplo, 
a escola. Assim o trabalhador vai sendo formado durante o processo 
produtivo, através de treinamentos especiais ou de aprendizado durante o 
próprio trabalho, o que é mais comum, emulado por suas pretensões de 
ascensão profissional. 

Nesse contexto, há na escola (do capital) a racionalização, isto é, os custos 

da aprendizagem ficam quase nulos e não há esbanjamento, visa-se obter o máximo 

de resultados com o mínimo de custos, praticamente se ensina o que vai ser 

utilizado na prática, as empresas não dependem de treinamentos externos e de mão 

de obra que seu quadro de trabalho não possa formar.   

Nesse contexto educacional, estendeu-se o caráter tecnicista, importaram-se 

modelos pedagógicos, ampliou-se a privatização do ensino, institucionalizou-se o 

ensino profissionalizante na rede pública regular. Os livros didáticos já vinham com 

respostas prontas para o professor não pensar; o que facilitava bastante, tendo em 

vista a jornada enorme de trabalho com o aluno, que inclusive dificultava a 

qualificação e a atualização do professor. O novo corpo docente da escola pública 

de 1º e 2º graus confundia formar e informar com ensino e pesquisa; o valor do 

professor era comparado ao nível do livro didático e de outros materiais utilizados 

em aula. 
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No campo educacional, o discurso era favorável à erradicação do 

analfabetismo, à valorização e à expansão da educação escolar, quando o setor era 

penalizado com forte repressão política, insuficiência e mesmo diminuição das 

verbas consignadas no orçamento da união, além da malversação dos recursos 

públicos destinados à área educacional (GERMANO, 2005). 

Pela Lei 7.044/82, a “qualificação para o trabalho”, proposta pela letra da Lei 

5.692/71, foi substituída pela “preparação para o trabalho”. O 2º grau se livrou da 

profissionalização obrigatória, mas após tantos estragos, ficou sem características 

próprias. O governo do general Figueiredo, ao tentar colocar no túmulo a 

profissionalização, praticamente descaracterizou, de uma vez, o já conturbado 2º 

grau, como relata Cunha e Goes (1985, p. 71):  

As escolas públicas de 2º grau foram desorganizadas, seus currículos 
transformaram-se num amontoado de disciplinas, onde se misturam as 
concepções positivistas do CFE com os penduricalhos dos interesses do 
momento, como a educação moral e cívica. As escolas técnicas industriais 
sofreram, especialmente, com todo esse desacerto, pois, por conseguirem 
manter um ensino de alta qualidade, viram-se procuradas por levas de 
estudantes que pouco ou nenhum interesse tinham por seus cursos 
profissionais. Desorganizado o ensino público de caráter geral nas escolas 
públicas de 2º grau, e deteriorada sua qualidade, esses estudantes viam 
nas escolas técnicas industriais a única maneira de terem acesso a um 
ensino gratuito que lhes propiciava uma adequada preparação para os 
exames vestibulares aos cursos superiores. 

Fracassada, então, a política de profissionalização universal no ensino de 2º 

grau, a função contenedora que a ditadura dela esperava não chegou a ser 

desempenhada. 

Dessa forma, conclui-se que a profissionalização do ensino médio é uma 

resposta educacional para um problema social, não educacional. Trata-se de utilizar 

o aparelho educacional para conter possíveis crises suscetíveis de expressão 

política.    
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3 A TELEVISÃO BRASILEIRA 

Neste capítulo, apresento uma breve história da televisão no Brasil, alguns 

aspectos sobre a televisão, a ditadura militar, o regime militar e os meios de 

comunicação de massa. 

A literatura aponta para o ano de 1950 a inauguração da televisão brasileira. 

No entanto, as primeiras experiências com a televisão no Brasil indicam o ano de 

1939, no Rio de Janeiro, quando com dois eixos, apenas um receptor e um 

transmissor, apresentava-se a televisão para poucas pessoas, enquanto acontecia a 

Feira de Amostras no Rio de Janeiro, onde um pequeno público pôde não só ouvir 

como também ver alguns artistas da época. Este foi o primeiro indício da televisão 

no Brasil. 

Segundo Mattos (2002, p. 170), “o evento recebeu uma chamada destacada 

na primeira página do jornal o Globo, no dia 10 de junho de 1939 cujo título 

registrava: A nova phase do desenvolvimento cultura”. Este acontecimento foi 

divulgado como marco da modernização e progresso no país, o milagre do século.  

Para Baracho (2007, p. 74): 

 
As reportagens da década de 1940 procuravam explicar, a partir da Física, o 
sistema de transmissão de televisão, o funcionamento dos equipamentos de 
estúdio e o interior de uma emissora de TV, tomando como exemplo, 
geralmente algum estúdio norte-americano. Noticiavam também, eventos 
relacionados a televisão, como visita de empresários aos Estados Unidos, 
para presenciarem uma demonstração de televisão em cores. Entre os 
convidados, estava Chateaubriand (Francisco de Assis Chateaubriand de 
Melo) o que indica que estavam adiantadas as negociações com empresas 
americanas para a implantação da televisão no Brasil.  

 

No entanto, com o advento da Segunda Grande Guerra, o assunto 

“televisão” ficou esquecido. Esfarreceu-se as propagandas, e tão somente a partir 

dos anos de 1950, com a inauguração oficial da TV, que volta à tona a questão.  
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A primeira emissora de TV brasileira oficializada foi a TV Tupi de São Paulo, 

PRF-3 TV Difusora, no dia 18 de setembro de 1950, tendo sua primeira transmissão 

no Palácio do Rádio, em São Paulo, sendo inaugurada por Francisco de Assis 

Chateaubriand Bandeira de Melo6. Antes disso, no dia 3 de abril, foi realizada uma 

pré-estréia com uma apresentação do Frei José Mojica, um padre cantor mexicano 

estimado pelos brasileiros. Chateaubriand importou dos Estados Unidos 200 

aparelhos e as primeiras imagens geradas foram passadas do saguão do prédio dos 

seus Diários e Emissoras Associados, que possuía alguns aparelhos de televisão 

instalados (SIMÕES, 2004). 

Cabe ressaltar que a televisão brasileira surgiu como entretenimento, pois 

“não há referências ao novo veículo como estimulador da arte, cultura ou informação 

[...]” o que demonstra divergência com os tempos pioneiros do rádio. (SIMÕES, 

2004, p. 17) 

Vale lembrar que o quadro socioeconômico do país, em 1950, não era muito 

favorável à implantação da TV. A maior parte da população vivia na zona rural, onde 

grande parte não possuía energia elétrica, o setor agrícola predominava e a TV 

brasileira era um artigo de luxo das elites do país. Isto porque, quando ocorreu sua 

implantação, um televisor chegava a custar três vezes mais do que uma radiola mais 

avançada do mercado e quase o mesmo valor de um carro. 

A televisão sem dúvida foi recebida no Brasil com interesse e curiosidade. 

“Para muita gente ela representou renovação e modernização, apesar das 

deficiências, dos problemas e dificuldades que imediatamente tornaram invisíveis”. A 

população ficou dividida: enquanto uma parcela procurava tornar proveitoso o que 

                                                           
6 Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, nascido em Umbuazeiro, Paraíba, no dia 5 de outubro de 1892, dono 
dos Diários Associados, cadeia de jornais e emissoras de rádio, faleceu em 4 de abril de 1968, aos 75 anos. 
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de bom a televisão proporcionava, outra parcela criticava e não tinha apreço pelas 

suas potencialidades (BARACHO, 2007, p. 105). 

 Os aparelhos eram importados dos Estados Unidos, sendo que, em 1956, 

eram apenas 250 mil televisores em todo o Brasil. Dessa forma, a programação 

seguia uma linha de entrevistas, debates, teleteatros, shows e música erudita. 

Simões (2004, p. 20) esclarece que “o pequeno número de aparelhos receptores 

tem inúmeras explicações. Em primeiro lugar, seu preço elevado era um evidente 

obstáculo à popularização. Além disso, as imagens das poucas emissoras 

alcançavam um raio bastante limitado”. A programação era regionalizada para o Rio 

e São Paulo. 

Não só os aparelhos eram importados dos Estados Unidos. Durante o seu 

pioneirismo, a televisão brasileira transmitia muitos programas realizados pelos 

americanos, denominados “enlatados”; no entanto, com o passar do tempo, passou-

se a produzir e a exportar programas realizados no Brasil.  

Segundo Simões (2004), visando a popularizar a televisão, foi realizada uma 

verdadeira campanha publicitária com o objetivo de estimular o crescimento de 

telespectadores, estimulando a venda de televisores. Com a instalação da fábrica de 

televisores da marca Invictus no Brasil, em 1951, o número de aparelhos cresceu 

extraordinariamente, chegando, em 1962, à marca de um milhão de aparelhos de 

televisão. Em 1970, os aparelhos alcançaram a marca de 4.858.400 e, em 1990, já 

eram 29.983.000 (ver Anexo 1 – Quadro 1: Evolução do número de televisores em 

uso no Brasil, p. 133). 

Em 1954 foi criado o Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa (Ibope), pois 

havia, com o crescimento da televisão no Brasil, uma necessidade de conhecer e de 
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avaliar a opinião pública, bem como os horários favoritos e as preferências dos 

consumidores, para que a publicidade pudesse agir com mais eficiência.  

Outra questão que merece destaque é que a chegada da televisão brasileira 

foi instituída num momento de reestruturação da economia mundial pós-Segunda 

Guerra, liderados pela hegemonia estadunidense. Nesse contexto, a economia 

brasileira passa por alterações políticas econômicas. Nessas condições, há um 

investimento na indústria brasileira que cresce rapidamente, atraindo capitais 

estrangeiros. Ainda, a população começa a sair da área rural para urbana, sendo 

todo este cenário promissor para a propagação da televisão.  

O Código Brasileiro de Telecomunicações é promulgado pela Lei 4.117/62 

em 27 de agosto de 1962 devido ao aumento do número de televisores. Cabe 

destacar que esta lei representa um grande avanço, pois, além de tornar mais 

amenas as sanções, proporciona, ainda, maiores garantias às concessionárias.  

De acordo com Mattos, (2002, p. 86): 

 
O Código inovou na conceituação jurídica das concessões de rádio e 
televisão, mas pecava em continuar atribuindo ao executivo poderes de 
julgar e decidir, unilateralmente, na aplicação de sanções ou de renovação 
de concessões.  
 
 

O Código Brasileiro de Telecomunicações é um projeto de inspiração militar, 

que no auge das ideias de integração nacional, de segurança e de desenvolvimento, 

eram pregadas na ESG7. Esta, para promover o fortalecimento e o interesse 

nacional, usava os sistemas de comunicação “a fim de esclarecer a opinião pública 

                                                           
7 A Escola Superior de Guerra (ESG) foi criada e dirigida por um pequeno grupo de elite de militares brasileiros, 
conhecido como “grupo da Sorbone”, com a consultoria e o apoio de uma missão americana, em 1948. O grupo 
era considerado elite porque, entre outras coisas, seus membros lutaram ao lado do Quarto Exército dos Estados 
Unidos, na Itália, integrando a Força Expedicionária Brasileira, além de terem obtido os melhores índices de 
graduação em pelo menos uma das três escolas superiores do Exército e estudado também em escolas 
estrangeiras, principalmente nos Estados Unidos. Ver Mattos (2002, p. 28). 
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sobre assuntos relacionados aos problemas nacionais bem como sobre as ações 

realizadas pelo governo para resolvê-los” (MATTOS, 2002, p. 30). 

Em 10 de julho de 1962, a NASA (National Aeronautics and Space 

Administration – Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica) lança o 

Telstar, satélite de comunicação comercial, dando um impulso para a TV brasileira 

com o surgimento do videoteipe (VT), em 1960. O seu uso possibilitou o 

desenvolvimento de uma nova estratégia de programação horizontal, que é a 

veiculação do mesmo programa em vários dias da semana e não mais como o de 

caráter vertical, com programas diferentes todos os dias. Até a chegada desse 

aparelho, os programas e os comerciais eram transmitidos ao vivo e os telejornais 

eram falados, como no rádio (MATTOS, 2002). 

Segundo Simões (2004), com a adoção do videoteipe, muda 

significativamente a programação da TV. Ela completa que o VT: 

 
Liberta a TV da camisa-de-força da transmissão ao vivo, que até então 
reduzia tudo ao mero registro do que estava no campo visual imediato da 
câmera. Introduz a linguagem específica da televisão, com os cortes de 
edição, a velocidade, um novo ritmo e até a possibilidade de situações 
inusitadas [...] o usos do videoteipe configura um momento de inflexão, em 
que a TV prepara-se para o primeiro dos grandes saltos em sua trajetória. 
(SIMÕES, 2004, p. 21) 
 

 
 Outra inovação na TV ocorre com o sistema NTSC (National Television 

System(s) Committee – Comitê Nacional do(s) Sistema(s) de Televisão), padrão 

americano de televisão, possibilitando as cores na TV brasileira. A TV Excelsior8 de 

São Paulo é a primeira a transmitir um programa em cores: o “Moacyr Franco Show”.  

O golpe de Estado no governo do presidente Goulart causou uma das 

influências mais significativas para a televisão brasileira, delimitando uma nova fase 

                                                           
8 A TV Excelsior pertencia ao grupo Simonsen, também proprietário da empresa aérea Panair do Brasil. Esse 
grupo havia dado apoio ao governo Goulart, e a Panair foi obrigada a uma “aterrissagem forçada” logo depois de 
1964, saindo do ar no final dos anos de 1960 por pressão das autoridades militares (SIMÕES, 2004). 



 83

para o veículo, a fase populista. Com a industrialização dos veículos de 

comunicação, principalmente a televisão, tornando-se um veículo de comunicação 

de massa, esses aparelhos tornaram-se difusores principais da ideologia do regime 

militar sobre o lema do desenvolvimento nacional. Aqueles que não estivessem de 

acordo com a ideologia eram censurados ou cassados. “O golpe de 1964 afetou 

diretamente os meios de comunicação de massa porque o sistema político e a 

situação socioeconômica do país foram totalmente modificados pela adoção de um 

modelo de desenvolvimento nacional” (MATTOS, 2002, p. 89). 

O Estado passou a atuar como importante fator de estímulos à acumulação 

do capital privado e estrangeiro. “A associação do capital estrangeiro foi importante, 

principalmente, pela modernização do sistema produtivo, com a diversificação da 

produção e sua ‘atualização’ tecnológica” (HERZ, 1989, p. 82). 

A forte presença do capital estrangeiro no Brasil era devido ao modelo de 

desenvolvimento econômico e ao reordenamento do capitalismo internacional, que 

gerou uma dinâmica de mercado de consumo, atendendo os interesses do modo de 

produção capitalista. Grande parte do capital estrangeiro dirigia-se às empresas de 

publicidades e às emissoras de radiodifusão, que exerciam grande influência na 

economia, como também na política (HERZ, 1989). 

Essa nova fase registra um crescimento progressivo que facilitou a 

expansão da cobertura televisiva e a concessão à TV Globo LTDA9, em julho de 

1957. Em dezembro do mesmo ano, foi concedido à emissora o canal 4 mediante 

um decreto do Conselho Nacional de Telecomunicações. Oficialmente, a Rede 

                                                           
9 Em 28 de julho de 1962, a recém TV Globo Ltda. assinou contratos com o grupo Time-Life dos Estados Unidos 
e passou a ser subvencionada por milhões de dólares. Posteriormente, em 1965, é inaugurada a Rede Globo, que 
se beneficiou do dinheiro, da tecnologia e da experiência administrativa dos norte-americanos até alcançar a 
extraordinária importância de ser a emissora de TV mais rica do país e a quarta maior rede privada do mundo, 
que fornece diariamente conteúdos para mais de 50 milhões de telespectadores. Ver a história a Rede Globo em 
HERZ, D. A história secreta da Rede Globo. Porto Alegre: Ortiz, 1989.  
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Globo foi inaugurada no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965.  Assim, em 1966, a 

televisão já possuía 39.5 percentuais da verba e mídia por veículo e já existiam mais 

de 2 milhões de aparelhos.   

A implantação da Rede Globo está na origem atual da política brasileira de 

radiofusão10 incluída no Código Brasileiro de Telecomunicações, voltada para 

normatização. Em 1965 foi criado o Ministério das Comunicações e, mais tarde, a 

Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel), que atribui ao Estado a 

responsabilidade principal de implantação e de operação dos serviços públicos de 

telecomunicações. Em 14 de outubro de 1966, o Decreto 59.366 instituiu o Fundo de 

Financiamento de Televisão Educativa e, em 1967, o governo federal cria por meio 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC) a Fundação Centro Brasileiro de TV 

Educativa (Funteve), com o objetivo de estimular e dar apoio ao surgimento de 

novas emissoras educativas.  

Segundo Herz (1989, p. 209), “o código não reflete uma política de 

radiodifusão, isto é, os princípios abrangentes que deveriam orientar as normas, as 

suas aplicações sociais”. Para o autor, há uma submissão do público ao privado 

devido às contradições implícitas no código, pois tal olvida na definição de princípios 

que orientem o uso do comprovado desse recurso natural de domínio público.  

A TV Cultura surge em 1967, com programação educativa destinada à 

educação e à cultura com apoio do governo federal, também foram destinados 

estudos para a implantação do projeto Saci (Satélites Avançados de Comunicações 

Interdisciplinares), comunicação por satélite e destinado à Teleducação. E em 1968 

nasce a Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e Televisão, mantida 

pelo poder público. 

                                                           
10 Radiofusão entendida como conjuntos de princípios explícitos ou implícitos que orientam a normatização do 
uso das tecnologias e as práticas sociais decorrentes desse uso. (HERZ, 1989, p. 209) 
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A Embratel implementa o “Plano Nacional de Telecomunicações”, que 

instalou 18 mil quilômetros de enlaces de micro-ondas e, já no final da década de 

1960, mais precisamente em 9 de setembro de 1969, entrou no ar o primeiro jornal 

nacional colocado em rede simultaneamente para várias regiões do país e que se 

mantém no ar até os dias atuais; tal fato foi um grande avanço para a TV brasileira.  

 
Em dezembro de 1972 o Prontel – Programa Nacional de Teleducação, 
que expandia a infra-estrutura dos serviços de telecomunicações, 
introduzia a televisão a cor e facilitava a emergência e crescimento da nova 
fonte de recursos da televisão provenientes das campanhas produzidas 
pelo ‘milagre econômico’, durante o governo Médici. (MATTOS, 2002, p. 
100)  
 
 

Em 1970, com a Copa do Mundo, chega ao México a TV em cores. As 

transmissões em caráter experimental aconteciam via Embratel, no Brasil. 

Pouquíssimas pessoas tinham o aparelho de televisão colorido naquela ocasião. 

Em 1978 é apresentado o Telecurso 2º Grau, pela Fundação Roberto 

Marinho e Fundação Padre Anchieta. É um curso supletivo gratuito transmitido por 

meio da televisão. As aulas, com duração de 15 minutos, era apresentadas pelos 

atores globais através de uma linguagem que fazia o telespectador ficar mais atento. 

O programa era transmitido em horários alternativos menos concorridos, pois não 

tinha patrocinador. Na TV Cultura, o Telecurso 2º Grau revelou-se como o programa 

educativo de maior sucesso na TV brasileira entre 1978 e 1980.  

Em 1980, já existiam no Brasil 106 emissoras comerciais e 12 estatais. O 

Censo nacional de 1980 constatou que 55% de um total de 26,4 milhões de 

residências já estavam equipadas com aparelhos de TV e que já possuía 57,8% da 

distribuição percentual da verba de mídia por veículo (MATTOS, 2002). 

Em março de 1981 vai ao ar o "Telecurso 1º Grau", programa educativo no 

modelo do 2º Grau vinculado pela televisão e pelo rádio, com material impresso. Em 
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1982 é criado o Sistema Nacional de Radiofusão Educativa (Sinred), vinculado ao 

Ministério da Educação e Cultura e ao Ministério das Comunicações. Em 1982, é 

suspensa a censura prévia aos noticiários e à programação da televisão, acabando 

o período rígido do AI-5. Com o abrandamento da censura militar no início dos anos 

de 1980, os programas jornalísticos ganharam novo fôlego e retomaram a tentativa 

de formação de uma consciência coletiva nacional. Os telejornais deixaram de ser 

somente informativos e passaram a discutir ideias e opiniões. Os debates em 

programas juvenis e de entrevistas passaram a focar o esclarecimento (MATTOS, 

2002). 

Com o fim do regime militar e com o retorno do poder aos civis, o jornalismo 

foi responsável por transmissões de grande repercussão social no país, como as 

campanhas das Diretas Já, da Anistia Política e da Constituinte. Os noticiários 

passaram a fazer denúncias de todo tipo e o jornalismo desencadeou um processo 

de formação de opinião.  

Vale destacar que o regime militar é o período em que a televisão brasileira 

deixa o clima de improvisação e alcança padrões consideráveis, tais como os norte-

americanos, e torna-se mais profissional com o crescimento considerável de 

telespectadores. No entanto, a censura aplicada aos meios de comunicação limitou 

o crescimento da produção, manipulou a opinião pública e eliminou a inventividade, 

a inteligência e o talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, entre 

outros. 

E em 1988, as principais mudanças que ocorreram no setor das 

comunicações decorrentes da promulgação, em 5 de outubro de 1988, da nova 

Constituição, que apresenta, no Capítulo V, texto específico sobre "Comunicação 

Social".  



 87

Segundo Mattos (2002, p. 117): 

 
No Artigo 220 a nova Carta reafirma que a manifestação do pensamento 
não sofrerá qualquer restrição e, nos parágrafos 1º e 2º, veda, totalmente, 
a censura, impedindo, inclusive, a existência de qualquer dispositivo legal 
que "possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística, em qualquer veículo de comunicação social". No Parágrafo 5º 
deste mesmo artigo está a proibição de formação de monopólio/oligopólio 
nos meios de comunicação social.  
 
 

A nova Carta também determina normas para a produção e a programação 

das emissoras de rádio e televisão. De acordo com o Artigo 221, as emissoras 

devem atender aos seguintes princípios: promover programas com finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas, procurando estimular a produção 

independente, visando à promoção da cultura nacional e regional. (MATTOS, 2002) 

Outra inovação importante foi o texto do artigo 222, que trata sobre a 

propriedade dos veículos de comunicação. Este artigo revoga as restrições da 

Constituição anterior, que limitava a propriedade de empresas de comunicação a 

brasileiros natos. Agora, qualquer pessoa, "brasileiros natos ou naturalizados há 

mais de 10 anos", poderá assumir "a responsabilidade por sua administração e 

orientação intelectual" (MATTOS, 2002, p. 118). 

Outro aspecto que cabe ressaltar é que segundo o autor Comparato (1991, 

p. 304): 

A nova constituição mudou apenas formalmente esta regra do jogo. Ela 
determinou que os atos presidenciais de concessão, permissão ou 
autorização para o serviço de radiofusão sonora, e de sons e imagens 
sejam aprovados pelo Congresso Nacional (art. 223). Não é preciso grande 
acuidade de julgamento para perceber que os constituintes nada mais 
fizeram do que aumentar a vinculação dos atos de concessão aos 
interesses mútuos do presidente dos congressistas, numa 
institucionalização do “é dando que se recebe”.  
 

 
Para o autor, uma vez assegurado desta maneira o pacto de favores 

bilaterais entre o Executivo e Legislativo, que é o sustentáculo tradicional do sistema 

político, os constituintes poderão como de costume tornar manso o negócio privado 
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em termos de respeito aos interesses públicos; respeito esse, claro, de efeito 

meramente decorativo (COMPARATO, 1991). 

Na década de 1990, o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto depois 

do Golpe de 1964, Fernando Collor de Melo, cria o Ministério da Infraestrutura, que 

absorve o Ministério das Comunicações e baixa a Instrução nº 04, estabelecendo 

procedimentos para a solicitação de instalações de estações dos serviços de 

Radiodifusão e Especiais de Televisão por assinatura e de Retransmissão de 

Televisão.  

O governo Collor modifica, em agosto de 1990, o Decreto 52.795, de 1963. 

Com esta alteração, as emissoras de rádio e de televisão podem transmitir 

programas em outros idiomas, ou seja, em idiomas estrangeiros.  

Os anos de 1990 se caracterizaram pela comercialização de horários em 

diversas emissoras, alugados para a exibição de programas de vendas diretas ao 

consumidor e para exibição de programas religiosos. A igreja católica e várias 

igrejas evangélicas criaram suas redes de transmissão iniciando uma catequese 

eletrônica sem precedentes. Até então, na televisão, em contra partida, a 

programação de TV havia prestigiado, no final dos anos de 1980 e em toda a 

década de 1990, a violência em diferentes níveis (SIMÕES, 2004). 

Em 1997 é criada a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para 

regular e fiscalizar o setor de telecomunicações. Cabe destacar que com o novo 

plano imposto pelo governo, a década de 1990 foi complicada e dificultosa para a 

televisão. Houve crise no setor que ocasionou o corte de sinal da TV Cultura em 

virtude de falta de pagamento à Embratel.  
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Atualmente o brasileiro destina em média mais de quatro horas por dia ao 

imaginário televisivo. Essa valiosa habilidade de alcançar pensamentos no meio 

social faz da televisão um excelente instrumento de poder.  

Para Novaes (1991, p. 85): 

 
A televisão define um tipo de relação absolutamente singular: ao contrário 
do que acontece com as artes do movimento, que sempre reivindicam a 
ação do corpo – como é o caso da dança –, a televisão é uma técnica do 
movimento, que age sobre um corpo em repouso. Basta observar o 
telespectador e seu espaço. Em sua sala de televisão, o contorno e a 
profundidade são alterados, perde-se o domínio do olhar: história, 
pensamento, expressão, tudo converge para um ponto luminoso.  
  
 

A capacidade de poder e o fascínio da televisão renderam uma grande 

importância na economia, pois sua sedução impulsionava e encorajava o 

telespectador a comprar e gastar dinheiro com a própria emissora. Com um sistema 

de discagem eletrônica, no qual o telespectador concorria a prêmios, o público era 

estimulado a participar. Nesse sistema, milhares de pessoas ligavam diariamente, 

contudo, poucas ganhavam. As emissoras começaram a lucrar muito com este 

esquema, porém, alguns protestos de entidades foram mobilizados e as emissoras 

tiveram que doar parte do dinheiro arrecadado, bem como distribuir a associações 

ou hospitais carentes de assistência econômica.  

Finalmente, no ano de 2000, surgiram os reality shows. Com o auxílio de 

alguns provedores da internet, as emissoras colocavam em seus sites a 

programação, que podia ser acompanhada pelo público ao vivo. Surgiu, assim, a TV 

interativa, com programas dramáticos ou de informação, que faziam o telespectador 

participar opinando, através de telefones, fax, ou entrevistas ao vivo, dos mais 

diferentes assuntos, definindo a conclusão do programa, mobilizando os 

telespectadores; uma febre nacional, principalmente entre os jovens.  
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Logo, em 2001, a televisão aberta brasileira contava com seis redes 

formadas por um montante de 348 geradoras espalhadas pelo país. Entre elas, a 

maior é a Rede Globo, seguida pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), pela 

Record, pela Bandeirantes, pela Rede TV e pela CNT (Central Nacional de 

Televisão) (ver Anexo 2 – Quadro 2: Cronologia dos 40 anos da TV Brasileira (1950 

– 1990), p. 134). 

 

3.1 REGIME MILITAR E MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 

O período de maior repressão em nosso país foi também considerado o 

momento em que se intensificaram o desenvolvimento dos meios de comunicação 

de massa. No período compreendido pela ditadura militar (1964 a 1985), houve um 

crescimento da televisão brasileira mediante as políticas públicas adotadas pelos 

governos do regime. Foram concedidas 136 licenças para emissoras de TV, nota-se 

também que as ações oficiais influenciam até os dias atuais na expansão e no 

crescimento do número de televisores e, consequentemente, dos meios de 

comunicação de massa.   

Segue abaixo o número de emissoras de televisão outorgadas por ano no 

período da ditadura militar (1964 a 1985): 

Ano/período de governo  Presidente  Nº de concessões 
outorgadas 

1964-1969 Castelo Branco (1964-67) 

Costa e Silva (1967-69) 

 

23 

1969-1974 Emílio G. Médice (1969 -74) 20 

1974-1979 Ernesto Geisel 47 

1979-1985 João Batista Figueiredo  
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1979                                                                                        

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

07 

04 

11 

08 

04 

12 

 
FONTE: Adaptado de Mattos (2002, p. 121) 

 
Nota-se que no período de distensão, em que a mídia já absorvia 60% do 

total dos investimentos publicitários realizados no país, foram outorgadas 93 

concessões de canais de televisão, ou seja, somente no governo de Geisel foram 

autorizadas 47 concessões e no de Figueiredo, 46; foi utilizado uma ótima maneira 

de tentar obter respaldo popular. 

O aumento da televisão brasileira foi verificado a partir do número de 

residências equipadas com receptores de televisão, conforme demonstra o Censo 

nacional de 1980 que já registrava 55% de um total de 26,4 milhões de residências 

providas com aparelhos de TV.  

Considera-se que o desenvolvimento da televisão está diretamente 

correlacionado com a industrialização, a urbanização, o crescimento econômico e os 

investimentos publicitários. O regime militar estava interessado na produção de bens 

de consumo e de bem-estar social, e utilizou-se da televisão como meio de 

distração, incentivando o seu consumo e difundindo as realizações do governo, para 

assim tornar-se duradoura a imagem do regime militar (MATTOS, 2002). 

O chamado “milagre econômico” ocorreu num período de forte repressão e 

de fiscalização dos meios de comunicação. Conforme destacado no capítulo 2, o 

governo Médici deu origem a muitas agências reguladoras, como a criação do 
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Ministério das Comunicações, em 1967, que contribuiu não unicamente para a 

introdução de importantes mudanças estruturais no setor das telecomunicações, 

mas também para a restrição da interferência de organizações privadas sobre as 

agências reguladoras. Neste período foi também estabelecido o Ato Institucional nº 5 

(AI-5), que concedia ao poder executivo federal o direito de censurar os veículos. 

Havia, ainda, o incentivo da prática de autocensura, impedindo assim a publicação 

ou a transmissão que pudesse, desta maneira, ser enquadrados e processados na 

Lei de Segurança Nacional.  

 
Este fato é significante se considerarmos que, a fim de atrair o capital 
estrangeiro, o governo precisava manter uma imagem de estabilidade 
social e política, a qual, de acordo com os conceitos do regime militar, era 
fundamental para o desenvolvimento econômico. (MATTOS, 2002, p. 40) 

 

No período do regime militar era preciso um meio para divulgar uma nova 

ordem econômica e social. Os meios de comunicação de massa foram usados para 

persuadir, impor e difundir seus posicionamentos. A televisão, pela sua 

potencialidade de atingir grandes massas, foi muito utilizada pelo regime. Para 

Novaes (1991 p. 10), “a televisão foi o maior solvente da verdade política surgido no 

século XX. As pessoas emitem som e não ideias”.   

 
Os meio de comunicação de massa, assim funcionariam como um sistema 
para comunicar mensagens e símbolos às massas em geral – com a 
missão de divertir, entreter, e informar, como também inculcar nos 
indivíduos valores, crenças e códigos de comportamento que os integrarão 
em estruturas institucionais da sociedade mais ampla. Fica mais fácil 
perceber as características do sistema quando as alavancas do poder 
estão nas mãos de uma burocracia estatal e se recorre à censura oficial. 
Elas se tornam menos perceptíveis quando a mídia está nas mãos da 
iniciativa privada e inexiste a censura formal, ostensiva. (FERREIRA, 1991, 
p. 159) 
 

 
No início, o regime militar assumiu uma política descentralizada de 

incentivos econômicos, as quais baseavam-se num processo de industrialização 
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rápido e centrado nas grandes cidades brasileiras. Este processo de industrialização 

levou a concentrações nas áreas urbanas, onde foram construídas novas rodovias e 

aeroportos, houve modernização dos serviços de correios e telégrafos e dos 

sistemas de telecomunicações (Plano de Desenvolvimento do Sistema Nacional de 

Transporte e Comunicações), o que favoreceu o crescimento dos veículos de 

comunicação e a abertura de novos canais de distribuição, tanto para a mídia 

impressa quanto para a eletrônica.  

Para Frigotto, a partir deste momento houve um esforço pela propagação de 

sistemas de microcomputadores e circuitos fechados de televisão. 

 
Multiplicam-se os seminários sobre tecnologia educacional e a propaganda 
por intermédio dos meios de comunicação em massa dessa tecnologia. A 
disseminação indiscriminada desse instrumental certamente não busca 
atender as necessidades propriamente educativas, senão às de uma 
indústria que precisa comercializar suas mercadorias. O dinheiro público é 
posto, no caso, não para atender às necessidades e interesses públicos, 
mas aos privados. (FRIGOTTO, 2006, p. 159) 

 

Para os autores Mattos e Frigotto, o crescimento da televisão no Brasil está 

diretamente relacionado aos aspectos econômicos e outros como a industrialização 

e investimentos publicitários. Isso foi a combinação perfeita, pois agradava tanto as 

indústrias como o governo: as indústrias, porque havia grande mercado para a 

venda de aparelhos televisivos, e o governo, porque selecionava os conteúdos 

transmitidos pelas emissoras, manipulando assim as massas populares.  

Um dos fatores que exerceram papel decisivo no processo de 

desenvolvimento da televisão foi a publicidade. A televisão, que no início alcançava 

um pequeno público e possuía poucos anunciantes, passou a se utilizar das 

experiências de agências de estrangeiros que estavam no Brasil, e começou, então, 

a utilizar a televisão como forte veículo publicitário. No entanto, estas empresas 
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estrangeiras, no início, determinavam o conteúdo dos programas e o que deveriam 

ser produzidos; os programas muitas vezes ficavam fora do contexto dos brasileiros.  

A responsabilidade do governo para com a cultura e o desenvolvimento 

nacional levou a substituir os programas violentos americanos por programas mais 

amenos. Este apoio foi viabilizado por meio de créditos concedidos a emissoras 

comerciais.  

O sistema capitalista que priorizava o capital estrangeiro necessário para o 

desenvolvimento da industrialização fez com que cada vez mais fossem colocados 

ao público brasileiro seus valores e produtos à sociedade, exercendo grande 

influência nas funções sociais dos cidadãos.  

De acordo com Sodré (1999, p. 407): 

 
As limitações da imprensa só podiam partir dos detentores do poder; o 
capitalismo de concorrência estava interessado em que a imprensa fosse 
livre, não se visse limitada pela violência ou pela censura da autoridade 
pública, mas nisso esgotava o seu conceito de liberdade de imprensa. Tudo 
mudou, entretanto, com o capitalismo monopolista, com o imperialismo: a 
luta contra a censura e todas as formas de cerceamento impostas pela 
autoridade passou a ser aspecto parcial da luta pela liberdade de imprensa 
e, algumas vezes, aspecto menor. A transformação da imprensa em 
negócio de grandes proporções, em empresa, e, paralelamente, o 
desenvolvimento qualitativo e quantitativo do público, mostra como proteção 
contra a censura perdeu o interesse antigo, embora não tenha este 
desaparecido; as grandes empresas jornalísticas, no essencial, se 
autocensuram. Isto conduz à transformação dialética, finalmente: de 
instrumento de alienação, fugindo inteiramente aos seus fins originários.  

 

Durante todo o período do regime militar, os meios de comunicação de 

massa foram controlados pelo governo: tanto as mídias eletrônicas quanto as 

impressas foram alvo de censura. No entanto, o controle sobre a mídia eletrônica foi 

rígida e indubitável, pois as estações de rádio e de televisão operavam em canais 

permitidos pela administração federal. Nesse sentido, diante de qualquer deslize ou 

programa considerado subversivo, o governo poderia cassar a concessão e as 

licenças. Já para as mídias impressas o controle também foi intenso, porém, a 
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audácia foi um pouco maior, pois para manter sua veiculação bastava apenas um 

registro.  

A influência do regime na televisão também pode ser constatada sob o 
ponto de vista da legislação de comunicação, das ações política e 
econômicas que foram impostas e das conseqüências das decisões 
implementadas. Por exemplo, foi durante a administração de Médici que 
ocorreu o chamado “milagre econômico” e foi nesse período que o governo 
começou a demonstrar preocupações para com o conteúdo e a produção da 
programação televisiva. (MATTOS, 2002, p. 37) 

  
A realidade da TV brasileira durante o regime militar foi como distribuidora 

de sonhos e de bens imaginários que vinham da promessa do “milagre econômico” 

que nunca se concretizou. A TV exercia um poder nos telespectadores, que se 

tornaram alienados aos valores estabelecidos pelo mercado e intermediados pelo 

Estado. 
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4 O PROGRAMA TELECURSO 2º GRAU 

Este último capítulo tem por finalidade analisar o Telecurso 2º Grau como 

modalidade de EAD, sua estrutura e funcionamento, bem como investigar o papel 

educativo dele no período de distensão.  

O programa Telecurso 2º Grau iniciou em 1978, numa parceria entre a 

Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo, e a Fundação 

Roberto Marinho, da TV Globo. Os responsáveis pelo programa era Calazans 

Fernandes, diretor superintendente e de educação, Sylvia Magaldi, coordenadora do 

programa e Jorge Matsumi, direção de televisão. Este programa foi um projeto 

inovador de EAD e um dos pioneiros de teleducação, no qual uma rede comercial de 

televisão (Rede Globo) foi utilizada para veicular um programa com princípios 

educativos.  

O programa não teve nenhuma ajuda do governo federal, pois naquele 

contexto histórico o 2º grau não era considerado o primeiro lugar em importância 

educacional no Brasil, visto que, naquele momento, o país contava com um número 

de analfabetos próximo aos 20 milhões, ou seja, havia um grande contingente de 

pessoas que precisavam ser alfabetizadas; o ensino primário seria o foco.  

Em dezembro de 1977, o Diário do Congresso Nacional, Seção II (disponível 

no anexo 3 – Diário do Congresso Nacional, p.137) anuncia a deficiência do sistema 

educacional que não supre as necessidades da população brasileira, “Por muito que 

se amplie, o sistema escolar (ensino primário, médio, profissional e superior) 

dificilmente conseguirá atender a todas as necessidades educacionais de um povo” 

(BRASIL, 1977, p. 7.383). 

Diante dessa conjuntura e da necessidade de suprir os problemas 

educacionais, incentiva-se o uso de tecnologias na educação. “Daí por que está-se 
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recorrendo, cada vez mais e com melhores resultados, aos meios de comunicação 

de massa, onde a televisão ganha merecido destaque por seu poder de penetração, 

sua força de atração e seus recursos de som, imagem, cor e movimento” (BRASIL, 

1977, p. 7.383). 

Claro está que, na época, a televisão fazia parte dos meios de comunicação 

de massa mais modernos devido ao seu alto poder de abrangência e considerando 

que nenhuma faixa etária e classe social ficassem isentas a ela, além de ser 

economicamente viável, atingindo um contingente de indivíduos ao mesmo tempo 

em locais distintos geograficamente. 

No Diário, é ressaltada a preferência da Rede Globo e sua popularidade no 

país na década de 1970: 

 
Com pouco mais de uma década de existência a Rede Globo de Televisão 
veio conquistando paulatinamente a preferência do público, até chegar a 
situação de absoluta supremacia que hoje ostenta em todos os horários. 
[...] Agora a Rede Globo de Televisão volta-se para um projeto de 
educação no seu sentido mais profundo: a que conduz o ser humano a 
uma nova posição na sociedade. É um projeto que se insere no sistema 
educacional brasileiro, que obedece a programas oficiais, que leva ao 
aluno exames regulares e pode proporcionar-lhe um certificado. (BRASIL, 
1977, p. 7383) 
 
 

Na citação, é exposto, no Diário do Congresso Nacional, os indícios do 

surgimento do Telecurso 2º Grau e a “preocupação da emissora Rede Globo” com a 

educação. No entanto, utilizar-se dos meios de comunicação de massa através de 

uma emissora de supremacia nacional auferindo-se proveito em poder inculcar 

intencionalmente valores na população pode caracterizar uma estratégia de 

hegemonia diante do contexto histórico do final da década de 1970, que é o período 

de distensão já mencionado no capítulo 2. Este período exige uma combinação 

engenhosa dos militares para entregar o poder aos civis de uma maneira segura e 

não violenta diante da transição já anunciada. Nesse contexto, o uso da televisão 
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vem a calhar devido sua magnitude em atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, 

inclusive os analfabetos. 

No Diário constam também os benefícios que o Telecurso de imediato 

poderá promover: 

- melhores condições para competir no mercado de trabalho, já que um 
curso de 2º Grau eleva o status de um profissional; 
- oportunidade para prosseguir os estudos e ascender na escala 
profissional; 
- possibilidade de ascensão social decorrente de melhores empregos, 
salários, condições de vida; 
- maior participação na vida escolar dos filhos, geralmente dificultado pelo 
desnível cultural entre pais e filhos. (BRASIL, 1977, p. 7384) 

 
 
O curso promete inúmeras promoções sociais, desde melhor competitividade 

no mercado de trabalho até melhor ligação afetiva nas famílias. Ele parece vir como 

redentor dos marginalizados e excluídos socialmente; antes mesmo de começar já 

existia uma “super promoção” do programa.  

No entanto, porque primeiramente o Telecurso 2º Grau e não o 1º Grau? 

Segundo a Fundação Roberto Marinho, citado por Ronca, havia duas áreas 

promissoras, as de jovens com idade até 16 anos que poderiam buscar o exame 

supletivo de 1º Grau, e os jovens com idade superior aos 18 anos que podiam 

candidatar-se aos exames supletivos de 2º Grau. Segundo o texto, optaram pela 

segunda alternativa, pois:  

 
a) os candidatos ao Telecurso 2º Grau são de maior poder aquisitivo, já 
que a esmagadora maioria tem renda própria;  
b) a motivação é maior, pois o candidato, quando aprovado, poderá 
ingressar num curso técnico-profissionalizante ou, até, num curso 
universitário; 
c) a competição é maior, seja sob o aspecto ‘status’, seja sob o prisma de 
ganhos salariais, levando-os a se interessarem mais decididamente pelas 
novas oportunidades que lhes são oferecidas; 
d) estatisticamente, a soma dos que sucessivamente foram concluindo o 
Ginásio e têm mais de 18 anos de idade é maior do que a camada dos que 
pretendem se habilitar nos exames de 1º Grau. (FUNDAÇÃO ROBERTO 
MARINHO, 1978, citado por RONCA, 1981, p. 80) 
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Neste cenário, fica evidente que a escolha foi uma estratégia de menor risco 

de mercado e também para atender os anseios da TV comercial, pois havia uma 

demanda para o ensino de primeiro grau muito maior do que para o segundo; 

outrossim, demonstra uma comercialização do empreendimento e um viés comercial 

(MOREIRA, 2006). 

 

4.1 TELECURSO 2º GRAU, ESTRUTURA CENTROS DE RECEPÇÃO E MONITOR 

 
O programa Telecurso 2º Grau iniciou em 16 de janeiro de 1978 e, segundo 

seu manual disponibilizado na Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, foi um 

curso supletivo veiculado pela TV Globo e pela TV Cultura de São Paulo, contando 

com fascículos semanais impressos pela Rio Gráfica Editora LTDA. “O Telecurso 2º 

Grau [grifo do autor] está rigorosamente de acordo com o programa oficial do 

Departamento de Ensino Supletivo do Ministério da Educação. Este mesmo 

Departamento tem, inclusive, acompanhado algumas fases do processo de 

produção do telecurso” (FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, 1977, p. 4).  

 
O Telecurso 2º Grau [grifo do autor] destina-se a todas as pessoas que já 
completaram o 1ºGrau o antigo ginasial. Na época dos exames os 
candidatos devem ter a idade mínima de 21 anos. Mas podem começar a 
seguir o telecurso antes dos 21 anos, desde que completem esta idade até 
a época dos exames. O Telecurso 2º Grau [grifo do autor] vai ser útil 
também para outras pessoas. Todos os que estão cursando o 2º Grau nas 
escolas regulares poderão seguir os programas a título de reforço. Além 
disso, o público em geral, aqueles que já fizeram o colegial terão 
oportunidade de rever e atualizar o que aprenderam. (FUNDAÇÃO PADRE 
ANCHIETA, 1977, p. 4) 

 

O curso que, a princípio, seria destinado às pessoas que necessitavam 

cursar o 2º grau, ao aluno trabalhador, destinou-se a toda população de um modo 

geral que quisesse acompanhar o programa, quanto maior a audiência maior a seria 

o alcance para treinar os cidadãos uma estratégia política ideológica.  
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Inicialmente, o telecurso abrangeu o Estado de São Paulo, transmitido pela 

TV Globo e pela TV 2 Cultura, e, posteriormente, o programa foi transmitido a todo 

país. As aulas eram apresentadas três vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite. 

Nos sábados, a TV Globo transmitia uma reprise geral e aos domingos a TV Cultura 

realizava a reprise.  

Quanto ao aluno trabalhador, Kuenzer (1992, p. 93) afirma que “o direito do 

trabalhador não se esgota na escola; ao mesmo tempo mostra que a oferta da 

escola para os trabalhadores faz parte do projeto hegemônico da burguesia”. Os 

trabalhadores, através de reivindicações e lutas, exigiam o direito à escola diante da 

negação de vários direitos, tais como a cultura, a produção do saber entre outros. 

Nesse contexto, Arroyo afirma que: 

 
Como a negação de uma base material para a vida humana, o excesso de 
trabalho extenuante, as péssimas condições materiais de existência, a 
negação da relação entre trabalho manual e trabalho intelectual, a negação 
do direito a pensar, a articular-se e expressar suas concepções sobre o 
real e sobre as formas de transformá-lo, a tutela do Estado, de seus 
gestores, intelectuais e educadores sempre dispensando o povo de pensar 
porque eles pensam, decidem falam em nome do povo tutelado e 
infantilizado, e também e não menos importante, a negação da instrução, 
do domínio dos instrumentos básicos que a escola deveria garantir. 
(ARROYO, 1986, p. 7) 
 
 

Utiliza-se da instrução popular como estratégia e mecanismo de 

manipulação sem se preocupar com a educação, com a emancipação, com a 

cidadania crítica e não tutelada, ou seja, não há uma preocupação com a 

conscientização do trabalhador. Com isso, desvia-se a atenção do povo para a 

escola a qual tem direito, e, assim, a burguesia mantém a educação e o processo 

pedagógico que lhe convém, caracterizando uma educação tecnicista, 

despolitizadora e não humanista. 
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Para Kuenzer, o trabalhador foi tratado como objeto, mercadoria, e não 

sujeito histórico, crítico e capaz de produzir o saber. Há uma contradição no âmbito 

da educação, pois o capital, ao tornar-se mais forte, exige cada vez menos 

qualificação do trabalhador; por outro lado, formam-se relações sociais que impõem 

que este mesmo trabalhador possua cada vez mais conhecimentos, que lhe 

conceda a utilização, o manejo, e os resultados proveitosos em relação aos meios 

tecnológicos (KUENZER, 1992). 

O Telecurso 2º Grau tinha duração de um ano e meio e possuía três etapas,  

cada uma com seis meses de duração: 

a) 1ª etapa:  

- Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; 

- Geografia; 

- História. 

b) 2ª etapa: 

- Matemática; 

- Língua Estrangeira; 

- Organização Social e Política; 

- Educação Moral e Cívica. 

c) 3ª etapa:  

- Física; 

- Química; 

- Biologia.   

Em cada etapa eram transmitidas 150 aulas de 15 minutos, seis vezes por 

semana, de segunda a sábado. Juntamente com aula, o fascículo era utilizado para 
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obter melhor desempenho do aluno. Tais fascículos possuíam seis aulas impressas 

que acompanham a programação e havia 13.400 pontos de venda deles.  

Na segunda etapa havia a aula de Educação Moral e Cívica (EMC), 

responsável por transmitir aos alunos a ideia de “cidadão responsável” e um 

“treinamento para a cidadania”: 

 
A primeira aula de EMC após convidar o aluno/leitor a fazer “treinamento 
de cidadão responsável”, treinamento esse apresentado como “diferente 
daqueles que você tem realizado até agora” (a linguagem coloquial e direta 
fazia parte da estratégia pedagógica para a motivação do aluno), o 
Telecurso emite uma pergunta aparentemente essencial: “O que significa 
ser um Cidadão Responsável?”. A resposta vem logo após, sob forma do 
clássico conceito de cidadão que vivencia direitos e cumpre deveres no 
contexto de um país legalmente constituído – embora o conceito não 
combine com a realidade de uma sociedade sob a ditadura e que os 
deveres sobrepõem aos direitos. (MICHELOTO, 2006, p. 39) 
 
 

Neste contexto, percebe-se que as aulas transmitidas por meio da televisão, 

utilizando-se dos seus efeitos no domínio afetivo, visavam à formação de atitudes e 

de valores mediante a apresentação de modelos humanos socialmente desejáveis. 

Com o Telecurso foi possível orientar e treinar os setores populares para uma 

cidadania obediente, tutelada, aceitável, caracterizando numa estratégia de 

hegemonia (MICHELOTO, 2006). 

Quanto à produção do programa, ficava sob responsabilidade da Fundação 

Padre Anchieta (Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas), em convênio 

com a Fundação Roberto Marinho. O elenco da Rede Globo, juntamente com seus 

convidados especiais, participava dos programas ministrando as aulas. Os artistas 

famosos que participaram do programa foram Antônio Fagundes, Francisco Cuoco, 

Paulo Gracindo, Marco Nanini, entre outros (disponível, no anexo 4 – Imagens do 

ator Marcos Nanini durante a gravação de uma aula para o Telecurso 2º Grau p. 

144). Todo o programa e os fascículos foram produzidos em cores, e os fascículos 

eram compostos por 32 páginas. Era de responsabilidade da Rio Gráfica Educação 
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e Cultura LTDA. os fascículos serem produzidos de acordo com os textos 

encaminhados pela Fundação Padre Anchieta. Os textos eram elaborados com 

auxílio de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), considerados pela 

equipe de produção como pesquisadores de alto nível (FUNDAÇÃO ROBERTO 

MARINHO, 1978). 

Para que o aluno pudesse obter o certificado de conclusão do segundo grau, 

ele deveria se submeter a exames de aprovação: 

 
Os exames supletivos são realizados oficialmente pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo. O cronograma do Telecurso 2º Grau 
[grifo do autor] foi elaborado de acordo com a época em que normalmente 
a Secretaria promove os exames. Eles costumam ser realizados aos 
sábados e domingos, quando a Secretaria pode contar com a capacidade 
ociosa das escolas. 
Os candidatos aprovados em todas as matérias das 3 etapas recebem 
certificado de valor equivalente ao do colegial. Com este certificado, eles 
podem pleitear o ingresso em escolas técnicas profissionais ou a inscrição 
em vestibulares para todas carreiras universitárias. (FUNDAÇÃO PADRE 
ANCHIETA, 1977, p. 6) 

 
 
Para que o aluno não assistisse à aula sozinho em casa, foram criados 

locais de aprendizagem, ou seja, os Centros de Recepção Organizada (CRO). Neste 

local, os alunos podiam acompanhar juntos os programas educativos pelo rádio e 

pela televisão, além de usufruir do acompanhamento e da orientação de um monitor. 

Acreditava-se que, em grupo, o aluno poderia aproveitar mais o curso, discutir com 

os alunos os conteúdos, ter mais segurança nos estudos. O local determinado para 

o CRO poderia ser qualquer lugar que no horário de aula estivesse desocupado para 

atender os alunos: poderia ser em um salão paroquial, em um refeitório de uma 

indústria, em um clube, entre outros locais que dispusessem de espaço para esta 

finalidade. 
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Segundo a Fundação Roberto Marinho11 (1978, p. 22), citado por D’Almeida 

(1988, p. 68), no que diz respeito à recepção, o aluno teria um melhor 

aproveitamento, “na medida em que ele não estiver isolado do grupo de 

companheiros que, junto com ele, estão fazendo o mesmo curso”. Acrescentava-se 

que um curso por meio da televisão “correria o risco de fracassar se contasse 

apenas com o aluno individual”.  

Sugeriam-se, como equipamentos necessários para transmissão do 

programa Telecurso 2º Grau nos CRO, aparelho de televisão, é claro, mas era 

preciso que fossem coloridas. A questão da televisão em cores é justamente para 

ser mais atrativo para os alunos, sendo mais fácil de prender a atenção. Era 

necessário, também, cadeiras e mesas ou carteiras escolares, uma mesa para o 

monitor, um quadro negro que poderia ser móvel e um armário caso fosse 

necessário guardar algum material. 

O local deveria ser organizado de uma maneira que todos os alunos 

pudessem ter visibilidade do aparelho televisivo. O televisor deveria estar a uma 

altura do chão que variava de 1,20 a 1,80 m; desta maneira, todos os alunos 

poderiam ver a imagem. Era sugerido também que o aluno mais próximo deveria 

ficar a 1,50 m do aparelho e o mais distante a 6 m. Quanto à nitidez da imagem, 

indicava-se um local com fundo claro e verificava a intensidade da luz do local para 

que não houvesse reflexo na tela do aparelho (FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, 

1977). 

O mais interessante é que um local poderia ter mais de um aparelho 

televisor, e o número de alunos era indicado pelo tamanho do televisor. Por 

                                                           
11 FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Seis meses de experiência: Telecurso 2º Grau. São Paulo, Rio 
Gráfica Educação e Cultura LTDA, 1978.  
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exemplo, em um local com um televisor de 23 polegadas, poderia ter no máximo 50 

alunos; já um local com dois televisores poderia ter até 100 alunos, como se a 

aprendizagem deles fosse considerada pelo tamanho do televisor. Era uma visão 

totalmente técnica, não se considerava que, quanto mais alunos, a concentração, 

por exemplo, poderia ser prejudicada, ou se um monitor estava preparado para 

atender 50 alunos de diversas faixas etárias num mesmo local, ou se, às vezes, num 

local com dois televisores, era possível ter até 100 alunos. 

Quem era o monitor? O monitor não era um professor e deveria ter instrução 

de acordo com sua atuação. No que se refere ao Telecurso 2º Grau, o ideal seria 

que o monitor fosse universitário ou que possuísse o 2º Grau completo. Era sugerido 

que o monitor fosse uma pessoa da própria comunidade e que deveria identificar-se 

com o Telecurso, além de ser responsável, pois estava diante de uma atividade 

educativa. Quanto à formação dos monitores, o programa se responsabilizava por 

passar as informações de como trabalhar, enviar materiais além de ter contatos 

frequentes.   

 
Por tudo isso, compreende-se que o monitor tem de ter senso de 
responsabilidade e iniciativa. Tem de ser pontual e assíduo. Essas 
características, que no fundo definem a liderança, existem em alguns 
indivíduos de todo grupo humano. Trata-se aqui de mobilizá-los para uma 
tarefa que só vai trazer benefícios para a comunidade. (FUNDAÇÃO 
PADRE ANCHIETA, 1977, p. 7) 
 
 

As tarefas do monitor seriam as seguintes: 

 – Divulgar e promover o curso na comunidade da qual ele faz parte e na 
qual vai ser instalado o Centro de Recepção. 
– Por ocasião da matrícula dos alunos, observar e orientá-los sobre as 
exigências legais que terão que satisfazer. 
– Informar os alunos sobre o curso em todos os seus pormenores. 
Sobretudo, informá-los sobre as vantagens do Telecurso 2º Grau, e as 
possibilidades que ele oferece, de preparação para os exames supletivos 
de 2º Grau. 
– Cabe ao monitor verificar a instalação do Centro, as condições da sala, a 
localização do aparelho e a disposição dos alunos, conforme as 
recomendações mencionadas acima. (FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, 
1977, p. 7) 
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O monitor deveria atender aos alunos e estar a serviço deles. Para isso, era 

necessário que o monitor chegasse ao Centro de Recepção Organizada pelo menos 

15 minutos antes de iniciar o programa para ligar a televisão e verificar seu 

funcionamento. Organizar a disposição dos alunos no local de modo que todos 

possam ter uma visibilidade e audição satisfatória ao monitor também cabia a ele, 

bem como não permitir conversas durante o programa e verificar se os alunos 

realizaram as tarefas disponibilizadas nos fascículos. Caso o aluno não as 

realizasse, era função do monitor detectar o que ocorreu. 

Percebe-se que o monitor, que deveria ser o fator mais importante neste 

processo, não tinha praticamente nenhuma atividade pedagógica, resultando muitas 

vezes na função meramente técnica de ligar e desligar o aparelho de televisão, 

controlar a disciplina dos alunos no Centro de Recepção Organizada e prestar 

informações sobre o funcionamento do curso. A Fundação Padre Anchieta não 

menciona em momento algum se o monitor estaria no CRO em outros momentos 

para atender as dúvidas dos alunos e não consta nada a respeito de como 

aconteciam os treinamentos dos monitores.  

Nesse contexto, claro está que a função do monitor restringia-se a um mero 

disciplinador, um bedel, que tinha a função de controle e não de educador. Além de 

manter a disciplina, mantinha também o grupo dentro dos limites ideológicos do 

projeto; além do mais, sendo membro da comunidade, garantia a extensão dos 

tentáculos do projeto hegemônico militar àqueles que estavam fora do âmbito do 

projeto, mas poderiam ser futuros ingressantes. 
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4.1.1. Integração dos meios instrucionais: fascícul o – televisão 

 
O Telecurso 2º Grau enfrentou um problema muito preocupante, que foi a 

integração dos dois veículos envolvidos no projeto: o fascículo e a televisão. Nas 

pesquisas realizadas na Fundação Padre Anchieta, encontra-se um texto intitulado 

“Sobre a integração dos meios instrucionais (fascículo – televisão) no Telecurso 2º 

Grau”, produzido em 1978 por Sylvia Magaldi. Algumas das considerações deste 

item serão embasadas neste texto.  

A autora Magaldi aponta a: 

 
televisão como um meio mais adequado para atingir os objetivos 
educacionais ligados aos domínios efetivo e psicomotor, porque pode agir 
sobre os estudantes de maneira mais “impressionista” por meio de 
estímulos sensoriais variados, disso decorrendo que toda aprendizagem 
voltada para aquisição de habilidade motora ou psicomotora e 
aprendizagem de atitudes ou valores será mais adequadamente lançada 
por esse veículo. (MAGALDI, 1978, p. 3) 
 

 
Segundo a autora, a televisão pode ter vários efeitos sobre o indivíduo, tais 

como “domínio afetivo, quando se vise à formação de atitudes e valores (através de 

apresentação de modelos humanos ou de ficção, socialmente desejáveis)” Magaldi 

(1978, p. 4). Aqui fica clara a intenção do regime militar em utilizar um curso de EAD 

por meio de um veículo de massa – a televisão – para fins de uma democracia 

tutelada12, aceitável, treinando-os para uma cidadania imposta pelo regime 

autoritário, visando a atingir o maior número de pessoas, especialmente as camadas 

mais baixas da população.   

                                                           
12 A democracia tutelada é uma situação intermediária entre um regime autoritário e um democrático, por ser 
uma espécie que pertence, simultaneamente, ao gênero da democracia e do autoritarismo. Por conta disto, é uma 
democracia híbrida, já que combina elementos procedurais democráticos com traços autoritários, dentre eles a 
significativa presença militar no aparelho do Estado. Esta presença se manifesta seja pela intimidação de 
autoridades civis eleitas, seja pelo constrangimento do funcionamento democrático de certas instituições, algo 
inaceitável em uma democracia liberal (ZAVERUCHA, 2000, p. 23).  
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A televisão predomina sobre o fascículo devido a sua sedução, ao seu 

movimento, a sua manipulação, à audição, entre outros, que o fascículo não 

alcança. No entanto, no fascículo, a prática e a avaliação estão presentes, 

escapando da televisão.  

A proposta de utilizar o fascículo e a televisão, sem dúvida, era necessária 

para maior desempenho dos alunos do programa. Contudo, segundo o texto, não 

havia uma integração entre eles e faltava um princípio hierárquico, no qual, em 

primeiro lugar, deveria atender aos objetivos pedagógicos e, em segundo lugar, 

ficaria a consideração da natureza dos veículos envolvidos, como a televisão, pois 

“um processo educativo que inclui um veículo como a televisão, cuja natureza 

dinâmica e multidimensional facilmente acaba por se considerada um fim em si 

mesmo” (1978, p. 11). Diante do exposto, nota-se que os fins educacionais não 

estavam sendo alcançados.  

Ressalta-se, ainda, que não havia integração da produção do programa com 

a produção do material, dificultando ainda mais a integração entre o fascículo e a 

televisão.  

 
Esse problema de natureza funcional/operacional, não deixa de ser porém 
um problema pedagógico. Não encontramos[...] o meio-televisão 
posicionando dentro do processo global. Este envolve três unidades de 
produção – dentre as quais a de produção de TV. Cada uma possui âmbito 
específico e especializado de atuação. Mas todas possuem, também, uma 
dimensão de “unidade de educação” e como tal são co-responsáveis pelo 
Telecurso 2º Grau. (MAGALDI, 1978, p. 11) 
 

 
Neste cenário, claro está que não existia uma integração televisão-fascículo, 

dificultando o processo educativo. A televisão possuía uma hierarquia superior 

dentro do processo educacional do programa e não dialogava com as outras áreas 

corresponsáveis pelo Telecurso. A televisão e o fascículo são meios de 

comunicação de massa diferentes e com grandes potencialidades, contudo, no 
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programa Telecurso 2º Grau havia a promessa destes dois veículos trabalharem 

para um mesmo fim, de modo a atingirem um mesmo processo de direção de 

aprendizagem. Entretanto, ficou claro que não havia um planejamento integrado, 

como estabelecer, assim, objetivos para o mesmo fim diante da não integração dos 

envolvidos no programa. Não bastava terem uma equipe de alto nível, era 

necessário muito mais para atingir bases sólidas pedagógicas.  

Diante do exposto e das análises anteriores, pode-se considerar que o 

programa Telecurso 2º Grau foi um projeto de EAD ou teleducação, como era 

caracterizado naquele contexto histórico, com ampla audiência nacional, e com 

diversas contradições; uma delas é a questão dos objetivos do programa que ora 

oscila para princípios educativos ora recai sobre o consumo, a audiência, os lucros 

para a rede de TV comercial. Ora o programa destinava-se ao aluno trabalhador, ora 

às mulheres que não trabalhavam, donas de casa. O aluno que poderia estudar em 

qualquer lugar ou em qualquer momento, para um melhor desempenho, teria que ir 

até um CRO. Isso demonstra que há muitas contradições no Telecurso, e a 

afirmação de que, com ele, com o supletivo, mudaria a vida dos alunos, não passou 

de aliciamento da audiência da TV comercial e de treinamento de cidadãos a 

modelos desejáveis.  

 

4.1.2. Telecurso 2º Grau: uma história de sucesso? 

O Telecurso 2º Grau foi considerado pela mídia e por alguns autores como 

um programa de sucesso, uma proposta ousada na qual milhares de pessoas que 

estavam excluídas do modelo tradicional de ensino poderiam, agora, estudar ou 

somente atualizar seus conhecimentos gratuitamente de sua própria casa. 
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Castro (2008) ressalta que o sucesso do telecurso está relacionado a quatro 

elementos: 

O pulo do gato metodológico do Telecurso está justamente na composição 
desses quatro elementos que compõem uma telessala: a figura 
catalisadora do orientador, a sedução da TV, e sua capacidade de ‘mostrar’ 
a matéria, o aprofundamento dos conteúdos nos livros e, finalmente, o 
aproveitamento de vida e dos conhecimentos acumulados por cada um dos 
alunos. (CASTRO, 2008, citado por BARRETO, 2009, p. 451) 
 
 

Houve muitas expectativas e curiosidade por parte da população pelo novo 

programa, ou seja, pela EAD por meio da televisão. Afirma Niskier que “quando o 

Telecurso foi lançado, houve um congestionamento nas linhas telefônicas da Rede 

Globo, pois estudantes e professores do então 2º grau, donas de casa que há muito 

haviam deixado de estudar, profissionais de todas as categorias queriam conhecer 

mais sobre a iniciativa” (NISKIER, 1999, p. 307). 

Toda essa euforia foi possível devido a propagandas que informavam que 

através do programa o aluno poderia até mudar de vida, ter ascensão profissional, 

ser mais bem aceito na sociedade. Nesse contexto, o programa visava a atingir as 

pessoas marginalizadas socialmente, tanto quanto as excluídas dos sistemas de 

ensino tradicional. A população ficou ávida na busca de um certificado que tinha 

como pano de fundo uma vida nova, e para isso não precisava muito, bastava ter um 

aparelho de televisão, em cores de preferência. 

A Fundação Roberto Marinho considera que a televisão, sem dúvida, tem 

um alto poder de penetração e de impacto dos mais notáveis, que ela é uma 

presença constante integrada na vida cotidiana de grande parte da população, e que 

“não importa discutir se isto é bom ou mal. É apenas um fato, e é irreversível 

(FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1979, p. 37). 

Considera-se o grande poder da televisão como meio de comunicação de 

massa, que mobiliza muitas pessoas ao mesmo tempo e que possui um alto poder 
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de difusão, o qual possibilitou a propagação do Telecurso. Outro fato que despertou 

muita curiosidade foi devido ao programa ser apresentado por atores, conforme 

relatado anteriormente neste capítulo. A população ficava entretida como este novo 

modelo de educação. Por um lado, houve um grande interesse da população em 

conhecer mais sobre o programa, que era um curso supletivo para o 2º grau; por 

outro lado, de certa maneira, ocorreu uma banalização da educação, onde qualquer 

um, possuindo ou não formação específica na área de atuação, poderia ministrar o 

“show” que era a aula, um espetáculo transmitido pela maior emissora do país, em 

que o objetivo era prender a atenção do telespectador. 

Durante todo o programa Telecurso, Niskier afirma que três características 

básicas permaneceram:  

 
1) uma grande rede de emissoras de TV exibindo as aulas 
simultaneamente; 2) fascículos semanais, a preços acessíveis, nas bancas 
de quase três mil município brasileiros; 3) divulgação sistemática dos 
horários das teleaulas, da chegada dos fascículos às bancas e das 
inscrições para exames supletivos, realizados pelas Secretarias Estaduais 
de Educação.  (NISKIER, p. 307-308) 
 
 

Ao final do primeiro ano de transmissão do Telecurso 2º Grau foi realizada 

uma pesquisa pela Fundação Carlos Chagas, em que a responsável pelo 

departamento de pesquisas educacionais era a professora Dra. Bernadete Gatti. 

Esta pesquisa resultou no Relatório Exames Supletivos – Educação Geral 2º Grau – 

1978/São Paulo. Nesta pesquisa foram demonstrados os altos índices de aprovação 

dos exames supletivos pelos alunos do Telecurso.  

No relatório, primeiramente, é apresentada a motivação que faz o aluno 

buscar o ensino supletivo: 

 
... a maioria dos candidatos aponta o desejo de prosseguir os estudos, o 
que, não podemos – ignorar está associado a melhoria profissional, a 
segunda motivação em importância apontada na busca – do supletivo é a 
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falta de tempo, o que deve estar associado ao fato de a maioria estar 
integrada a força de trabalho. O terceiro motivo, em importância, é a 
melhoria no emprego. (SÃO PAULO, 1978, p. 14)  

 
  
Posteriormente, foi realizado um levantamento no qual constam informações 

do alto índice de aprovação dos candidatos aprovados em função do veículo de 

preparação, entre eles o cursinho, o estudo individual, o rádio e aqueles que não se 

prepararam por nenhum dos veículos. 

 
Pelo levantamento amostral de dados constata-se que dos candidatos à 
prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira que declaram ter se 
preparado até seis meses, 50,50% o fizeram através do TELECURSO, 
30,2% por estudo individual, 13,5% por cursinho, 4,1% não se prepararam 
e 0,2% usou o rádio. Estas proporções se alteram um pouco se forem 
considerados os que se preparam durante 7 a 12 meses, para os quais 
cresce a freqüência de preparação através de cursinho. (SÃO PAULO, 
1978 p. 27) 
 
 

Em anexo, segue gráfico dos candidatos aprovados por veículo de 

preparação. Também, em anexo, segue um texto publicado no jornal “O Globo” em 

1978, o qual também mostra o alto índice de aprovações nos exames supletivos 

pelos alunos do Telecurso 2º Grau (respectivamente anexo 5 – Distribuição por 

veículo de preparação dos candidatos aprovados em exames supletivos no ano de 

1978, p. 147 e anexo 6 – Matéria do jornal o globo sobre o índice de aprovação de 

alunos do Telecurso 2º Grau em exames supletivos p. 148). 

Sucessos à parte, fica evidente que a intenção do programa Telecurso 2º 

Grau foi utilizar a televisão como meio político ideológico e não educativo. Toda a 

linguagem televisiva foi preparada para atingir o maior número de pessoas, 

independentemente da qualidade educacional do programa. Era preciso atender de 

alguma maneira os anseios da sociedade civil, que de um modo geral estava 

insatisfeita com a ditadura, e a sua maneira pressionava para a aceleração do fim do 

regime, seja com greves, com movimentos operários, entre outros.  
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Nesse sentido, os militares utilizaram do Telecurso 2º Grau como uma 

estratégia de hegemonia e de fortalecimento dos aparelhos ideológicos da 

sociedade civil, inculcando na população, através da educação, atitudes, valores e 

hábitos desejáveis pelos militares para assegurar no período de distensão a ordem e 

a autoridade, podendo, assim, dar continuidade à transição lenta, gradual e segura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final desta pesquisa pode se observar que em grande parte da literatura 

sobre EAD ainda há muito que discutir sobre seu conceito, termos e possibilidades 

de atuação desta modalidade. Apesar de a EAD existir desde o início dos anos de 

1900, o Estado considerava-a como caráter experimental e somente foi oficializada 

em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96). Há de se 

considerar que esta oficialização acontece em decorrência das orientações da 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, no ano de 1990, e 

principalmente do Banco Mundial, sugerindo racionalização nos custos com a 

educação e incentivando a utilização da EAD. 

A EAD em nosso país foi utilizada em vários momentos históricos desde o 

início dos anos de 1900. Nota-se que esta modalidade, aliada ao uso de tecnologias, 

vem como alternativa educacional, uma nova modalidade de ensino, e muitas vezes 

considerada como grande redentora dos problemas educacionais. No entanto, o que 

se percebe é que o Estado fracassa muito em cumprir o seu dever com a educação; 

lança-se, assim, novas alternativas aos velhos problemas educacionais. 

O contexto educacional nos anos de 1970 era de caráter tecnicista. Modelos 

pedagógicos foram importados, indicava-se que os custos com a educação 

precisavam ser racionalizados, visava-se a obter o máximo de resultados com o 

mínimo de custos. A privatização do ensino foi, neste contexto, ampliada, leis 

sugeriam o uso de tecnologias na educação, e foi neste cenário que nasceu o 

Telecurso 2º Grau. 

No momento em que surgiu o Telecurso 2º Grau, os problemas educacionais 

eram extremos, a educação mostrava-se precária, havia milhões de pessoas 

analfabetas e marginalizadas na escola. Este contexto prejudicava o governo da 
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ditadura militar que, em seus discursos referentes à política educacional, voltava-se 

para atender a demanda das classes sociais menos favorecidas. Foi assim que o 

MEC já se expressava de forma favorável à realização de possibilidades de EAD 

para o ensino supletivo. 

O programa Telecurso 2º Grau foi um projeto inovador de EAD e um dos 

pioneiros de teleducação transmitido pela TV, no qual uma rede comercial de 

televisão, a Rede Globo, foi utilizada para um programa com princípios educativos. 

O programa não teve nenhuma ajuda do governo federal. A mídia considerou o 

Telecurso 2º Grau como sucesso nacional, entretanto, como o programa foi 

veiculado por emissoras abertas, calcular a audiência é praticamente impossível.  

A TV Globo utilizou a parceria com a Fundação Padre Anchieta para tentar 

dar um caráter educacional ao programa, no entanto, seu caráter comercial 

predominou, pois a emissora pretendia não só atrair o público-alvo, que eram os 

alunos excluídos da escola regular ou o aluno trabalhador, trazendo-os para o 

supletivo, mas sim qualquer pessoa que pudesse contribuir com a audiência para a 

emissora comercial. Tanto é que o programa atraiu as donas de casa devido à 

flexibilidade de tempo que estas possuíam. Ainda, para as aulas ficarem mais 

atrativas, estas foram gravadas por atores e não por professores, ou seja, os fins 

mostraram ser comerciais. 

O programa Telecurso 2º Grau foi veiculado pela televisão e foi utilizado pelo 

regime militar para divulgar uma nova ordem econômica e social, para treinar os 

cidadãos, para incutir neles modelo humanos desejáveis pelo regime. Visto que a 

televisão possui um grande fascínio e tem o poder de atingir grandes massas, sua 

utilização foi importante para o regime.  
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Ficou claro que o regime militar utilizou-se de um curso de educação a 

distância por meio de um veículo de massa, a televisão, a fim de dirigir e formar a 

opinião pública, e também para fins da construção de uma democracia tutelada, 

aceitável, treinando-os para uma cidadania imposta pelo regime autoritário, visando 

a atingir o maior número de pessoas, especialmente nas camadas mais baixas da 

população. Assim, era possível centralizar, organizar e integrar a sociedade civil nos 

moldes do projeto militar, caracterizando suas ações e propostas numa estratégia de 

hegemonia após anos de predomínio das ferramentas de violência e coerção.  

Este estudo significou muito mais do que somente adquirir conhecimentos, 

levou-nos a refletir que ainda há muito que pesquisar, como também refletir sobre o 

que foi aprendido, principalmente sobre a EAD no Brasil e sua eficácia. Acredita-se 

que este não é ponto de chegada, mas de recomeço e de partida, é um espaço de 

confirmação da trajetória e da caminhada vencida, é alumiar novos caminhos e 

outras perspectivas que aqui foram principiadas.  

Nesse sentido, propõe-se que este estudo não tenha um fim em si mesmo, 

mas sugere-se que estimule novos estudos sobre a temática, nos quais se formulem 

outras questões além daquelas presentes nesta pesquisa. 
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APÊNDICE 1 – EAD: ASPECTOS LEGAIS 
 

No que se refere aos aspectos legais da EAD no Brasil, a Figura 1 evidencia 

os principais dispositivos aplicáveis à EAD na sequência lógica da hierarquia das 

normas, qual seja: inicialmente, das normas constitucionais, após a legislação 

federal mais especificamente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), dos 

Decretos 5.622/05 e 5.773/06, da Portaria Ministerial 02/07. 

FIGURA 1 – DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS A EAD NO BRASIL. 

 

 

 
O artigo 22, inciso XXIV da Constituição Federal, fala sobre a competência 

privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Já no 

inciso V, do artigo 23, é estabelecida a competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios para proporcionar os meios de acesso à 

educação. E, finalmente, no inciso IX, do artigo 24, é disposta a competência 

concorrente da União, Estados e Municípios para legislar sobre educação, cultura, 

ensino e desporto, de uma maneira genérica.  
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Assim, o que se apercebe é que mesmo em diferentes situações, o 

legislador constitucional acabou por distribuindo competências entre os entes da 

federação quando falamos em educação.  

Nos artigos 205 a 214, observa-se que o legislador constitucional inseriu no 

Capítulo III uma seção que dispõe somente sobre educação. Nela são estabelecidos 

direitos, deveres, garantias e princípios básicos dos entes envolvidos com educação.  

Mas é somente com a entrada em vigor da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, denominada de LDB, que a EAD passa a ser encarada como modalidade 

aplicável ao sistema educacional brasileiro. Estabelece o artigo 80 desta norma:  

 
Art. 80 – O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada.  
§1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União;  
§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 
registros de diploma relativos a cursos de educação a distância  
§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação integração 
entre os diferentes sistemas.  
§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá:  
I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonoro e de sons e imagens;  
II – concessão de canais com finalidade exclusivamente educativas;  
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. 
 

Para Niskier, há várias considerações que podem ser realizadas 

considerando os dispositivos da lei, tais como: 

Ambiguidade em relação ao credenciamento, diminuindo as 
responsabilidade do Conselho Nacional de Educação, para criar na 
burocracia ministerial um órgão desnecessário, que ficará com o poder de 
decidir sobre a vida e a morte dos que desejarem implantar no país a 
modalidade. Existe ainda uma clara confusão entre o MEC e os sistemas 
de ensino, embora prevista uma pouco clara integração. (NISKIER, 1999, 
p. 78) 
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Nesta acepção eram necessárias, ainda, normas regulamentadoras desta 

nova ordem de ensino que viessem baseadas nos parâmetros da LDB. Daí os 

Decretos 2.494/98, 5.622/05 e 5.773/06 e a Portaria normativa 02/07.   

O Decreto 2.494 de 10 de fevereiro de 1998 veio para buscar regular o artigo 

80 e respectivos parágrafos. Além de conceituar EAD, também regulou o 

credenciamento, o recredenciamento, a autorização e o reconhecimento no sistema 

federal de ensino, as avaliações, as matrículas, os diplomas e a delegação da 

competência do MEC. 

O Decreto regulamentador nº. 5.622 de 19 de dezembro de 2005 veio 

substituir o Decreto 2.494/98, regulamentando novamente o artigo 80 e respectivos 

parágrafos da LDB. Dispõe o artigo 1º. do Decreto 5.622/05 que: 

 
Caracteriza-se a educação a distância, como modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 
e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. 

 
Além de conceituar EAD, estabelece a obrigatoriedade de momentos 

presenciais para: a) avaliações de estudantes; b) estágios obrigatórios, quando 

previstos na legislação pertinente; c) defesa de trabalhos de conclusão de curso, 

quando previstos na legislação pertinente; e, d) atividades relacionadas a 

laboratórios de ensino, quando for o caso.  

O Decreto Regulamentador 5.773, de 9 de maio de 2006, veio dispor sobre o 

Exercício das Funções de Regulação, de Supervisão e de Avaliação de IES e 

Cursos Superiores de Graduação e Sequenciais no Sistema Federal de Ensino. 

Estabelece no parágrafo quarto do artigo 5º. sobre as competências da Secretaria 

de Educação a Distância.  E estabelece no inciso II, do art. 6º. sobre a competência 

do Conselho Nacional de Educação – CNE para deliberar com base no parecer da 
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Secretaria de Educação a Distância – SEA sobre pedidos de oferta de cursos de 

EAD. Ainda, estabelece no artigo 26 deste Decreto normas de credenciamento 

específico para oferta de EAD. 

A Portaria nº 02, de 11 de janeiro de 2007, dispõe sobre os procedimentos 

de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a distância. O 

parágrafo segundo do art. 2º dispõe que:  

Os momentos presenciais obrigatórios, compreendendo avaliação, estágios, 
defesa de trabalhos ou prática em laboratório, conforme o art. 1 o, § 1 o, do 
Decreto n o 5.622, de 2005, serão realizados na sede da instituição ou nos 
pólos de apoio presencial credenciados. 

 
Assim, pontua a portaria que os momentos presenciais já estabelecidos no 

Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, devem ser realizados na sede da 

instituição ou nos polos de apoio presencial credenciados. 

Por fim, o parágrafo terceiro do artigo 2º desta Portaria estabelece que o 

funcionamento irregular de instituição ou polos de apoio presencial de cursos 

superiores a distância enseja medida cautelar de suspensão do ingresso de 

estudantes. Por isso, referenciais de qualidade são imprescindíveis. 

Nesse contexto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 

INEP desenvolveu instrumentos de avaliação em EAD a partir do referencial de 

qualidade de 2003 e 2007.  

Os referidos instrumentos de avaliação do INEP para educação superior a 
distância inserem-se no ordenamento legal vigente que permitirá 
operacionalizar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES). O SINAES foi criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 
que instituiu a avaliação das instituições de educação superior, de cursos e 
do desempenho dos estudantes de forma integrada.  Homologados pelas 
portarias do MEC nºs. 1047, 1050 e 1051, de 08 de novembro de 2007, os 
instrumentos de avaliação serão utilizados pelo INEP para o 
credenciamento de instituições para oferta de EAD, credenciamento de 
pólos de apoio presencial e autorização de cursos na modalidade a 
distância. Essas portarias tratam, respectivamente, da sistemática de 
credenciamento de instituições para a oferta da modalidade de EAD; 
credenciamento de pólos de apoio, presencial para EAD; e, autorização de 
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cursos para oferta na modalidade de EAD. (MATIAS - PEREIRA, 2008, p. 
50) 

 
Atualmente, o MEC considera esta modalidade como uma alternativa para 

dar conta de formar, em nível superior, um maior contingente de trabalhadores e 

professores, como os professores em exercício na educação básica. 

Neste contexto, é perceptível, que os desafios para a construção de um 

modelo sólido de políticas públicas de EAD no Brasil são significativos, diante da 

amplitude desta modalidade de ensino. 
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ANEXO 1 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE TELEVISORES EM USO NO BRASIL 

QUADRO 1 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE TELEVISORES EM USO NO BRASIL - 
2002 

 ANO     Aparelhos P& B e cores em uso 
1950       200 
1952       11.000 
1954       34.000 
1956       141.000 
1958       344.000 
1960       598.000 
1962       1.056.000 
1964       1.663.000 
1966       2.334.000 
1968       3.276.000 
1970       4.584.000 
1972       6.250.000 
1974       8.781.000 
1976      11.603.000 
1978      14.818.000 
1979      16.737.000 
1980      18.300.000 
1986      26.500.000 
1989      28.000.000 
1990  30.000.000 
 

 
 
FONTE: Mattos (2002, p. 83) 
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ANEXO 2 – CRONOLOGIA DOS 40 ANOS DA TV BRASILEIRA ( 1950 – 1990)  
 
QUADRO 2 – CRONOLOGIA DOS 40 ANOS DA TV BRASILEIRA (1950 – 1990) – 
2002 
 

ANO FATOS MARCANTES 
1950 Em 18 de setembro de foi inaugurada a TV-Tupi Difusora de São 

Paulo, a primeira emissora do Brasil. 
 

1951 No dia 20 de janeiro foi inaugurada a TV-Tupi do Rio de Janeiro. 
Foi iniciada, no Brasil, a fabricação de televisores. A marca era 
"Invictus”. 
 

1955 No dia 18 de dezembro a TV-Tupi Difusora de São Paulo realizou 
a primeira transmissão direta: um jogo de futebol realizado entre 
as equipes do Santos e do Palmeiras, na cidade de Santos, em 
São Paulo. 

1956 No dia 22 de fevereiro foi realizada a primeira transmissão direta 
interestadual. 

1957 Dez emissoras de televisão já estavam em operação no País. 
1958 Foi inaugurada a TV Cultura, Canal 2, de São Paulo. 
1959 Em outubro, o ministro da Justiça, Armando Falcão, assinou a 

primeira legislação regulamentando a censura na televisão 
brasileira, proibindo a divulgação de qualquer declaração do 
deputado Tenório Cavalcanti sobre o caso Sacopã. 
* A AEG Telefunken lançou no País o seu primeiro televisor, em 
preto e branco, com 21 polegadas. 

1960 No dia 7 de setembro foi inaugurada, por um grupo de 
empresários santistas, a TV-Excelsior. 
 No dia 19 de novembro foi inaugurada em Salvador, a TV 
Itapoan. 
A TV Tupi usou, pela primeira vez, o videoteipe, numa adaptação 
de "Hamlet", de Shakespeare. Foi o primeiro teleteatro a usar o 
VT no Brasil. 
 Foi transmitido pela TV Cultura de São Paulo o primeiro 
Telecurso brasileiro, visando preparar candidatos ao exame de 
admissão ao ginásio. 

1961 No dia 30 de maio o Conselho Nacional de Telecomunicações 
(CONTEL) foi criado pelo Decreto No. 50.666. 

1962 Decreto presidencial obrigou que todos os filmes transmitidos 
pela TV fossem dublados. 
A televisão já absorvia 24% dos investimentos publicitários do 
País. 
Foi promulgado o Código Brasileiro de Telecomunicações. 
Foram realizadas as primeiras experiências de televisão 
educativa no Rio de Janeiro, quando a TV Continental transmitiu 
aulas básicas do Curso de Madureza, simultaneamente com a 
TV-Tupi Difusora de São Paulo. 

1963 Foi promulgado o decreto que regulamentou a programação ao 
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vivo na televisão. 
O Decreto No. 52.795, de 31 de outubro, regulamentou os 
serviços de radiodifusão, fixando os objetivos do rádio e da 
televisão, considerados de interesse nacional. 
A televisão brasileira começou a transmitir os grandes shows 
musicais. 

1964 No ano do golpe militar havia, no País, 34 estações de televisão 
e mais de 1.800.000 aparelhos receptores. 

1965 Começa a distribuição, em nível nacional, dos programas 
gravados em videoteipe e produzidos no Rio de São Paulo. 
Em julho, o Ministério da Educação e Cultura – MEC, formalizou 
o pedido de reserva de 100 canais de televisão para fins 
educativos. 
Foi criada a Embratel. 

1966 Através do Decreto No. 59.366, de 14 de outubro, foi instituído o 
Fundo de Financiamento de Televisão Educativa. 

1967 Foi criado o Ministério das Comunicações. 
Foram realizados os primeiros estudos para a implantação de um 
sistema doméstico de comunicações por satélite, com a 
elaboração do Projeto SACI (Satélites Avançados de 
Comunicações Interdisciplinares), para fins de Teleducação. 
O Decreto-Lei No. 236, de 28 de fevereiro, modificou o Código 
Brasileiro de Telecomunicações, estabelecendo o total de, no 
máximo 10 estações para cada grupo/entidade, limitando em 5 o 
número de emissoras em VHF. 

1969 Os brasileiros assistiram ao vivo, transmissão via satélite, o 
homem pousando na lua. 
No dia 1o de setembro o "Jornal Nacional", da Rede Globo foi ao 
ar pela primeira vez. 

1970 Em 28 de setembro o governo federal cassou, definitivamente, a 
concessão do canal da TV Excelsior. 

1971 O Ministério das Comunicações começou a considerar a 
utilização de satélites para telecomunicações domésticas. 

1972 No dia 31 de março ocorreu a primeira transmissão oficial a cores 
no País, quando foi transmitida a Festa da Uva, em Caxias do 
Sul. 
O Prontel (Programa Nacional de Telecomunicações) foi 
regulamentado. 

1976 O Brasil ocupa o quarto lugar entre os maiores usuários do 
Satélite Intelsat. 

1979 O presidente Ernesto Geisel extinguiu o AI-5 , em março. 
A TVE do Rio de Janeiro, de propriedade da Fundação Centro 
Brasileiro de TV Educativa, passou a integrar o Sistema Nacional 
de Televisão Educativa, coordenando as nove emissoras de 
televisão educativa existentes no País. 

1982 Começou o "boom" do videocassete no País e a expansão da 
produção independente de vídeo. 
Foi criado o SINRED (Sistema Nacional de Radiodifusão 
Educativa) vinculado ao Ministério da Educação e Cultura e ao 
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Ministério das Comunicações. 
1985 O programa infantil "Sítio do Pica-pau Amarelo", levado ao ar no 

período de 7 de março de 1977 a 1985. Este programa foi 
considerado pela UNESCO como o melhor programa infantil do 
mundo. 

1988 Em outubro foi promulgada a nova Constituição brasileira, 
modificando o sistema de concessões de canais de rádio e de 
televisão. 
* Em 1o de junho, o canal 13 do Rio de Janeiro reiniciou suas 
transmissões baseada em programas evangélicos e jornalísticos. 

1990 Através do decreto No. 99.180, de 15 de março, que dispõe 
sobre a reorganização dos órgãos da Presidência da República e 
dos Ministérios, foi criado o Ministério da Infra-Estrutura, que 
entre outros órgãos absorveu o Ministério das Comunicações. O 
antigo Ministério foi transformado na Secretaria Nacional de 
Comunicações, composto por: Departamento Nacional de 
Administração de Freqüência; Departamento Nacional de 
Serviços Públicos; Departamento Nacional de Serviços Privados, 
e Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações. 
No dia 30 de julho, o Departamento Nacional de Serviços 
Privados da Secretaria Nacional de Comunicações do Ministério 
da Infra-Estrutura, baixou a Instrução No. 04, estabelecendo 
procedimentos para a solicitação de instalações de estações dos 
serviços de Radiodifusão e Especiais de Televisão por assinatura 
e de Retransmissão de Televisão. 
No dia 18 de setembro, a televisão brasileira completou 40 anos, 
demonstrando ter atingido, com sua criatividade, uma maturidade 
capaz de competir, no exterior, ampliando as exportações de 
seus programas. 

 
FONTE: Mattos (2002) 
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ANEXO 3 – DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL    
 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, SEÇÃO II DE 1º DE DEZEMBRO DE 1977 – 
1977  
 
 
 

 
 
(Continua logo abaixo) 
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FONTE: BRASIL. Decreto Legislativo nº 110, de 1977. Diário do Congresso Nacional [da] 
República Federativa de Brasil.  Poder Legislativo, Brasília DF, 1º de dez. de 1977. Seção II, p. 7883 
– 7585. 
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ANEXO 4 – IMAGENS DO ATOR MARCOS NANINI DURANTE A G RAVAÇÃO DE 
UMA AULA PARA O TELECURSO 2º GRAU 
 
FIGURA 1 – GRAVAÇÃO DE UMA AULA DO TELECURSO 2º GRAU – [197-] 
    
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Figura extraída do arquivo geral da Fundação Padre Anchieta  
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FIGURA 2 – GRAVAÇÃO DE UMA AULA DO TELECURSO 2º GRAU – [197-] 
 
 

 
 
FONTE: Figura extraída do arquivo geral da Fundação Padre Anchieta  
 
 
FIGURA 3 – GRAVAÇÃO DE UMA AULA DO TELECURSO 2º GRAU – [197-] 
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FONTE: Figura extraída do arquivo geral da Fundação Padre Anchieta  
 
FIGURA 4 – GRAVAÇÃO DE UMA AULA DO TELECURSO 2º GRAU – [197-] 
 
 

 
 
 
FONTE: Figura extraída do arquivo geral da Fundação Padre Anchieta  
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ANEXO 5 – DISTRIBUIÇÃO POR VEÍCULO DE PREPARAÇÃO DO S 
CANDIDATOS APROVADOS EM EXAMES SUPLETIVOS NO ANO DE  1978 
 
GRÁFICO 1 – NÚMERO DE CANDIDATOS APROVADOS NOS EXAMES 
SUPLETIVOS POR VEÍCULO DE PREPARAÇÃO – 1978  
 
 

 
 

FONTE: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Departamento de Recursos Humanos. 
Serviço de Exames Supletivos 

NOTA: Gráfico extraído do Relatório [de] Exames Supletivos – Educação Geral 2º grau – 1978/ São 
Paulo, desenvolvido pelas Fundações: Padre Anchieta, Carlos Chagas e Roberto Marinho 
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ANEXO 6 – MATÉRIA DO JORNAL O GLOBO SOBRE O ÍNDICE DE 
APROVAÇÃO DE ALUNOS DO TELECURSO 2º GRAU EM EXAMES 
SUPLETIVOS 
 
FIGURA 1 – PUBLICAÇÃO DO JORNAL O GLOBO SOBRE O ALTO ÍNDICE DE APROVAÇÕES 
NOS EXAMES SUPLETIVOS PELOS ALUNOS DO TELECURSO 2º GRAU (1978). 
 
 
 

 
 
 
(Continua logo abaixo) 
 
 
 
 
 



 149

 
 
 
FONTE: Telecurso 2º Grau: Em São Paulo, O Grande Teste. O Globo, Rio de Janeiro, 2 nov. 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


