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RESUMO 
 

MATTOS, Pamela. Os acordos MEC-USAID no Jornal O Estado de S. PAULO (1962 – 1973). 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Educação: História, 

Política, Sociedade, sob a orientação da Profa. Dra. Katya Mitsuko Zuquim Braghini. 
 

 

 

 

 

Esta dissertação tem o objetivo de analisar e problematizar as matérias publicadas no jornal, O 

Estado de S. Paulo (OESP) de 1962 a 1973, relativas aos acordos bilaterais de “ajuda” técnica 

e financeira estabelecidos entre Brasil e Estados Unidos da América, visando à reforma e a 

reformulação da educação do país em todos os graus de ensino, por meio da assinatura de 

acordos firmados entre o Ministério da Educação e Cultura e Agency for International 

Development (USAID), denominados, historicamente, como “Acordos MEC-USAID”. Para tal, 

investiga-se as representações lançadas sobre os acordos e como tal ideia foi organizada no 

plano dos discursos produzidos pelo jornal OESP. Tem-se por hipótese que o periódico 

desempenhou o papel de formador de consenso público tornando os acordos imprescindíveis 

para o então estágio da educação nacional. Para o desenvolvimento desta pesquisa foram 

analisadas cento e oitenta e seis (186) edições nacionais de OESP, pensando os seguintes 

critérios, a partir de observação de informações de um banco de dados: a) categorização das 

matérias por temas principais; b) análise das matérias e editoriais, considerando o 

posicionamento do jornal OESP, antes e depois do golpe civil-militar (1964). Também foram 

analisados documentos oficiais de ordem jurídica e relativa ao tema. Percebeu-se que OESP 

centralizou os debates em torno dos acordos formulados para Assessoria e Planejamento do 

Ensino Superior, e oscilou entre a crítica e criminalização dos movimentos contrários ao 

estabelecimento dos referidos acordos, principalmente em relação ao movimento estudantil 

universitário liderado pela União Nacional dos Estudantes (UNE).  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Acordos MEC-USAID, O Estado de S. Paulo, Ensino superior, Movimento 

estudantil brasileiro, Ditadura Civil-militar 



 

ABSTRACT 

 

MATTOS, Pamela. MEC-USAID agreements at O Estado de São Paulo newspaper (1962-

1973). Dissertation presented to get their degree from Pontifícia Universidade Católica as 

partial requirement for obtaining a Master’s degree in Education: History, Politics, Society, 

under the guidance of Professor Katya Mitsuko Zuquim Braghini.  

 

 

This dissertation aims to analyze and discuss the news published in the newspaper, O Estado 

de São Paulo (OESP) from 1962 to 1973, relating to bilateral technical and financial 'help' 

established between Brazil and United States of America, in order to reform and revamp the 

country's education in all degrees of education. Through the signing of agreements between the 

Ministry of Education and Culture and Agency for International Development (USAID), known 

as, historically, MEC-USAID agreement. To this end, investigates the agreements and 

representations, as such idea was organizing in terms of speeches produced by OESP. It has 

been by chance that the journal played the role of a trainer of public consensus making the 

necessary arrangements for the so stage of national education. For the development of this 

research, were analyzed one hundred and eighty-six (186) national editions of OESP, 

considering the following criteria from observation of information from a database: a) 

categorization of news by main themes; b) analysis of news and editorials, considering the 

position of OESP newspaper, before and after the civil-military coup (1964). Were also 

analyzed legal and official documents on the theme. It was notice that OESP centralized 

discussions around the agreements formulated for Advise and Planning of Higher Education, 

and fluctuated between criticism and criminalization of movements opposed to the 

establishment of such agreements, particularly in relation to the National Union of Students 

(UNE).  

 

 

 

 

Palavras-chaves: MEC-USAID Agreements, O Estado de S. Paulo, Higher Education,  

Brazilian student movement, military civilian dictatorship. 
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INTRODUÇÃO  

 

O interesse em pesquisar as relações entre os acordos firmados entre os EUA – BRASIL 

surgiu na graduação em Serviço Social, quando debatíamos a influência americana no país 

através de programas de “ajuda” técnica e financeira. 

Ao ingressar no Programa de Estudos de Pós-Graduados em Educação: História, 

Política, Sociedade, considerei algumas possibilidades para o desenvolvimento da elaboração 

do anteprojeto de pesquisa. Contudo, ao longo das exposições e debates na disciplina de 

História da Educação I, retomei o debate sobre as cooperações técnicas e financeiras entre 

Brasil e Estados Unidos por meio da história da educação. Retomada a leitura sobre o assunto, 

localizei os acordos estabelecidos entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a 

(USAID), conhecidos como acordos MEC-USAID. 

Neste sentido, iniciei a investigação por meio de conversas com colegas formadas em 

Pedagogia, Letras e outras áreas relacionadas diretamente à educação. Alguns colegas 

sinalizaram que o assunto nunca tinha sido abordado no período de formação; outros, que já 

tinham ouvido sobre o assunto, mas que não tinham se atentado a ele. Houve também o grupo 

que disse ter tido uma aula a respeito dos acordos, porém que esta tinha sido superficial e, 

portanto, não se recordavam. Cabe ressaltar que apenas um colega tinha conhecimento 

consistente sobre os acordos. 

Durante o curso de anteprojeto, iniciei o levantamento bibliográfico específico sobre os 

MEC-USAID e a cada leitura meu interesse crescia, por compreender a relevância dos acordos 

na educação brasileira e seus impactos. Aqui também surgiu a curiosidade em questionar as 

colegas que atuavam na educação sobre a leitura de jornais e periódicos no período da 

formalização dos acordos. Meu objetivo, naquele momento, era tentar saber se alguém do grupo 

tinha identificado o assunto e, se tinha, por que não apresentou interesse em realizar a leitura?  

No período de elaboração do anteprojeto, via-se o processo de desestabilização do 

governo da Presidenta Dilma Rousseff, em grande parte articulada pela manipulação de 

informação e pacto social entre a grande imprensa no Brasil e uma parcela da população. Assim, 

grande parte desta pesquisa foi motivada pela sensação de se questionar as narrativas que, por 

uma análise crítica e histórica, apresentam a realidade e os interesses daqueles que projetaram 

um golpe civil-midiático e que, em outros períodos da história, já tinham sido criticados pelas 

mesmas ações.  
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A este ponto, agregou-se a vontade de analisar o conteúdo de um grande jornal de 

circulação nacional na sua relação com interesses voltados à educação no período da ditadura 

militar brasileira, uma vez que, em diversos momentos, a imprensa brasileira teve um papel 

decisivo na formação de consenso entre a população e demonstrou seu poder ideológico sob o 

“título” de porta voz de causas importantes1.  

Passada a fase da elaboração do projeto, foi possível delimitar melhor o tema, definir o 

recorte cronológico, incorporar novas leituras, elaborar as estratégias de categorização dos 

documentos e escolher o jornal O Estado de S. Paulo (OESP) como fonte privilegiada da 

pesquisa em relação ao que divulgava e como divulgava as matérias sobre os acordos entre o 

Ministério da Educação e Cultura e a U.S. AID (MEC-USAID).  

A escolha do jornal OESP ocorreu por se tratar do jornal mais antigo na cidade de São 

Paulo ainda em circulação, por sua influência no período estudado como meio de comunicação 

impressa no país e, fundamentalmente, por seu posicionamento político declarado pré e pós 

golpe militar, ainda que o próprio jornal insista nas oscilações deste histórico, já que passou por 

período de censura no início dos anos 1970.  

 

 

Os acordos entre o Ministério da Educação e Cultura e a U.S. AID (MEC-USAID) 

 

Na educação, os primeiros acordos bilaterais registrados entre MEC e EUA foram 

formalizados em 19462, entre 1950 a 1960, os acordos ocorrem de forma pontual, sobretudo, 

por meio de assistência técnica. A partir da Aliança Para o Progresso (1961), ocorre a 

formalização de acordos de assistência técnica associado à assistência financeira entre Brasil – 

EUA. No entanto, é a partir do golpe civil-militar que as negociações tomam força e os trabalhos 

empreendidos pela a United States Agency for International Development (USAID), órgão 

responsável por articular e intensificar as relações estabelecidas entre os EUA e os países da 

América Latina e são registrados doze acordos entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

e a USAID, denominados como “acordos MEC-USAID”.  

                                                 
1 A diferença, entre imprensa de pequeno, médio porte e grande porte consiste na amplitude de divulgação que 

possui. A grande imprensa, em geral, possui distribuição nacional e por vezes algumas circulações internacionais. 
2 De acordo com Nogueira (1999, p.78), data de 01 de março de 1946, no governo Dutra (1946-1951) o primeiro 

acordo na área do ensino industrial para a construção da Escola Técnica de Curitiba, que seria a referência na área. 

O projeto contou com apoio norte-americano para o envio de professores brasileiros para os EUA, a fim de serem 

treinados e, de 1946 a 1951, os acordos que visavam à aquisição de equipamentos norte-americano, para as 33 

Escolas Técnicas construídas no Brasil.  
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Tais acordos estavam pautados nas propostas contidas no tratado da “Aliança para o 

Progresso”, assinado em Punta Del Este, em agosto de 1961, com o intuito de manter os 

programas de assistência técnica já existentes e inserir a assistência financeira sob a forma de 

doações e empréstimos para os países latino-americanos, considerados subdesenvolvidos. Entre 

as propostas do documento, estava a reformulação e a reforma da educação que, no Brasil, 

ocorreu através dos 12 acordos estabelecidos entre o MEC-USAID, por meio de medidas como: 

treinamento e capacitação de professores, treinamento de especialistas ligados às Secretarias de 

Educação, revisão e reformulação de currículos,  produção e circulação de livros técnicos e 

didáticos, inserção de novas técnicas de ensino e planejamento, construção de novas escolas, 

sobretudo técnicas, concessão de bolsas de estudos nos EUA para qualificação de professores 

brasileiros, assistência técnica e “assistência financeira”, entre outras medidas (BRASIL,1967, 

p.3). 

Entretanto, não se tratou do único acordo de “cooperação” tratado no período. Maluhy 

(2010, p. 92) em sua pesquisa “Os especialistas para a educação para a América Latina (1958-

1966), mostra que, entre os anos 1950 e 1960, a United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) projetou políticas específicas de ação educacional, 

principalmente voltados para o “desenvolvimento da América Latina”, colocando-se como 

órgão essencial para modificações educacionais estruturais. De acordo com a pesquisadora, foi 

criado o Comitê Consultivo Intergovenamental sobre a Extensão do Ensino Primário na 

América Latina, desencadeando o Projeto de nº 1, o qual tinha por objetivo assessorar 

Ministérios da Educação e promover a difusão das ideias na formação de uma opinião pública 

(Maluhy, 2010, p. 93). Tal comitê contou com a representação de doze países espalhados por 

toda a América Latina, além de observadores de países do velho continente (Espanha, França e 

Itália)3. 

A ideia era atender às propostas de universalização do ensino primário frente às 

crescentes demandas por ensino de uma população que aumentava. Buscava a consolidação da 

ideia de desenvolvimento e de aceleração da economia, pensada no período por meio da 

associação entre planejamentos estadunidenses em uma zona de influência política e 

econômica. No caso do projeto da UNESCO, percebe-se a relação estreita entre os planos da 

entidade e instituições importantes de controle e administração da Educação no Brasil. Dentre 

eles: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP); Centro Brasileiro de 

                                                 
3 Estavam presentes, Argentina Chile, Bolívia, Colômbia, Haiti, México, Guatemala, Nicarágua, Peru, Venezuela. 

Cuba fez parte do grupo dos “observadores internacionais” (Maluhy, 2010, p. 92)  
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Pesquisas Educacionais (CPBE), Centro Regional de Pesquisas Educacionais (CRPEs), 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL-USP).  

Esse trabalho, ainda que seja ligado ao estudo sobre os trabalhos com a UNESCO, 

registra que acordos transnacionais vinculando a educação latino-americana com projetos 

encabeçados ou propostos por órgão internacionais, principalmente estadunidenses, estavam 

acontecendo e que havia o entrelaçamento de ideias com a participação da administração 

pública, encabeçada por intelectuais diretamente relacionados com os planos educacionais em 

órgãos especialmente concebidos para isso, dentre eles Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, 

Laerte Ramos de Carvalho, entre outros.  

Todavia, a relação do Brasil com um ideário americano de Educação, ainda que 

fortalecido por meio de acordos formais, não era um fato novo na história da educação 

brasileira. De acordo com Warde (2000), desde a Proclamação da Independência, em 1822, o 

“americanismo” penetrou no Brasil e constituiu-se em cultura. Moldou formas de pensar, sentir 

e viver; tornou-se parâmetro e progresso, felicidade, bem-estar, democracia, civilização. O 

americanismo moldou as esperanças em torno da cidade e da indústria, projetou padrões de 

arquitetura, redimensionou espaços e acelerou os tempos; plantou nos corações e nas mentes a 

silhueta do “homem novo” – racional, administrado e industrioso. Segundo a autora, foi sendo 

produzido o convencimento de que o Brasil – atrasado, faltoso, errado no seu itinerário – 

poderia passar para o moderno, o civilizado pela intervenção da educação e da maquinaria 

(WARDE, 2000, p.43). 

Segundo Nogueira (1999, pp.25-26), as vinculações de ideias e culturas estrangeiras 

produzidas pela valoração extremada da cultura a “metrópole” resultaram na sistematização de 

novos modelos científicos e culturais de caráter mais abrangente, na busca do crescimento 

econômico e do desenvolvimento das nações ditas “atrasadas”. Esse arcabouço teórico 

“importado” constituiu-se em diferentes momentos da diplomacia mundial, como sustentáculos 

das “Cooperações entre os Povos”, da “Assistência Econômica para o Desenvolvimento”, da 

“Cooperação Técnica”, das “Doações Humanitárias” e dos “Esforços de Guerra” etc.  

O padrão econômico e de desenvolvimento norte-americano que atraía a curiosidade 

dos intelectuais brasileiros4, industriais e políticos, motivava a busca de referências para aplicar 

                                                 
4 De acordo com Nogueira (1999, p. 25), os grandes expoentes do pensamento educacional brasileiro, como Anísio 

Teixeira e Fernando de Azevedo, buscaram e absorveram, a partir, do modelo norte-americano, os postulados que 

inspiraram a Escola Nova no Brasil. O transplante destas ideias e culturas estrangeiras, indicadas na extensa 

bibliografia educacional brasileira, atribuem a filiação das ideias de Teixeira a John Dewey. Sobre a ida de 

educadores brasileiros para os EUA, ver Rocha (2016). 
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em diversas áreas no Brasil, fato que propiciou grandes expectativas em torno dos convênios e 

acordos estabelecidos entre os dois países.  

Nos anos 1960, no Brasil, a possibilidade de uma experiência socialista fascinava uma 

parcela da população; havia quem lutasse por reformas sociais e econômicas e contava com 

João Goulart, então Presidente da República, e sua disposição de efetivar mudanças sociais, por 

meio das chamadas Reformas de Base. Considera-se, portanto, haver disputas por projetos de 

Brasil, o que mobilizava algumas parcelas da população, de onde não esquivou uma parte da 

elite dominante e de setores das forças armadas brasileira em alerta.  

Os Estados Unidos da América (EUA) por meio da USAID, pautados nas propostas 

firmadas na Aliança para o Progresso5, assumiam a “tarefa” de reformular e reformar a 

educação no país, por meio de medidas como: treinamento de professores, produção e 

circulação de livros didáticos, auxilio técnico entre outras propostas, que se configurariam em 

acordos denominados MEC-USAID, o que não se desloca das discussões sobre um projeto para 

a educação brasileira na interação entre o governo militar estabelecido após o golpe de 1964, 

intelectuais e burocratas e os interesses da grande imprensa, em especial, ao jornal O Estado de 

S. Paulo.  

Entre 1964 a 1968, foram assinados 12 acordos entre Brasil e USAID, sendo 12 relativos 

a todos os níveis da educação nacional, isto é, ensino primário, médio, universitário, além de 

acordos relativos ao treinamento de professores e produção e circulação de materiais didáticos, 

sendo esses ligados ao MEC, parte da pesquisa relatada neste projeto, por meio das matérias 

publicadas no jornal OESP. 

De acordo com ALVES (1968), entre 1964 a 1968, foram assinados 12 acordos, são 

eles:  

1) 26 de junho de 1964:MEC-USAID para aperfeiçoamento de ensino primário. Visava 

ao contrato, por dois anos, de seis assessores americanos; 

2) 31 de março de 1965:MEC-CONTAP (Conselho de Cooperação Técnica da Aliança 

para o Progresso) - USAID, para melhoria do ensino médio. Envolvia a assessoria técnica 

americana para o planejamento do ensino e treinamento de técnicos brasileiros nos Estados 

Unidos; 

3) 29 de dezembro de 1965: Acordo MEC-USAID para dar continuidade e suplementar 

com recursos e pessoal o primeiro acordo para ensino primário; 

                                                 
5 Aliança para o Progresso é um programa de “ajuda” externa norte-americano direcionado para a América Latina, 

especificamente para os países subdesenvolvidos. Para melhor compreensão do programa sugiro a leitura de 

Ricardo Alagio Ribeiro, A Aliança para o Progresso E as Relações Brasil- Estados Unidos (2006). 
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4) 05 de maio de 1966: Acordo do Ministério da Agricultura – CONTAP-USAID, para 

treinamento e técnicos rurais; 

5) 24 de junho de 1966: Acordo MEC-CONTAP-USAID, de Assessoria para a 

Expansão e Aperfeiçoamento do Quadro de Professores de Ensino Médio no Brasil. Envolvia 

assessoria americana, treinamento de técnicos brasileiros nos Estados Unidos e proposta de 

reformulação das faculdades de filosofia no Brasil; 

6) 30 de junho de 1966: Acordo MEC-USAID, de Assessoria para Modernização da 

Administração Universitária. Em vista da reação geral, esse acordo que foi revisto dez meses 

após sua assinatura; 

7) 30 de dezembro de 1966: Acordo MEC-INEP-CONTAP-USAID, sob a forma de 

termo aditivo dos acordos para aperfeiçoamento do ensino primário. Nesse acordo, aparece, 

pela primeira vez entre seus objetivos, o de “elaborar planos específicos para melhor 

entrosamento da educação primária com a secundária e a superior”. Envolve, igualmente, 

assessoria americana e treinamento de brasileiros. 

8) 30 de dezembro de 1966: Acordo MEC-SUDENE-CONTAP-USAID, para criação 

do Centro de Treinamento Educacional de Pernambuco; 

9) 06 de janeiro de 1967: Acordo MEC-SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de 

Livros) - USAID, de cooperação para publicações técnicas, científicas e educacionais. Por esse 

acordo, seriam colocados no prazo de três anos, a contar de 1967, 51 milhões de livros nas 

escolas; ao MEC e ao SNEL caberiam apenas responsabilidade de execução, mas aos técnicos 

da USAID todo o controle, desde os detalhes técnicos de fabricação de livros até os detalhes de 

maior importância como elaboração, ilustração, editoração e distribuição de livros, além da 

orientação das editoras brasileiras no processo de compra de direitos autorais de editores não 

brasileiros, vale dizer norte-americanos; 

10) Acordo MEC-USAID de reformulação do primeiro acordo de assessoria à 

modernização das universidades, então substituído por Assessorias do Planejamento do Ensino 

Superior, vigente até 30 de junho de 1969. Nesse acordo, a tática da justificativa foi alterada e 

houve determinação de uma ação mais ativa do MEC nos programas – o que, de fato, não 

ocorreu –, permanecendo a estrutura do acordo anterior; 

11) 27 de novembro de 1967: Acordo MEC-CONTAP-USAID de cooperação para 

continuidade do primeiro acordo relativo à orientação vocacional e treinamento de técnicos 

rurais; 

12) 17 de janeiro de 1968: Acordo MEC-USAID para dar continuidade e complementar 

o primeiro acordo para desenvolvimento do ensino médio (Planejamento do Ensino Secundário 
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e Serviços Consultivos). Envolvia e ampliava a mesma cooperação assinada nos acordos 

anteriores e reafirmava a necessidade de melhor coordenação entre os sistemas Estaduais de 

educação elementar e média. 

De acordo com Alves (1968, p. 9), se há dado de realidade na história dos acordos 

estabelecidos entre MEC-USAID, é devido ao seu “exoterismo” e a forma fragmentada e 

imprecisa da divulgação dos respectivos acordos. Para Alves, tudo foi firmado no “cacoete 

norte-americano” de “ultraconfidencialidade” e o que se sabia seria demonstrado por 

evidências, ou seja, o que se conhecia eram suposições, dada a ausência de comunicados oficiais 

relativos aos acordos e, nesse sentido, o autor questiona a posição dos técnicos brasileiros ao 

acatarem esse modelo sem tomarem conhecimento dos acordos.  

Márcio Moreira Alves era deputado federal no período estudado.  Na sua obra “Beabá 

dos MEC-USAID” (1968), afirmou que os três Ministros da Educação e Cultura do período –  

Suplicy de Lacerda, Raymundo Moniz de Aragão e Tarso Dutra – só se pronunciaram sobre os 

acordos por causa da ameaça de crime de responsabilidade, apresentado ao congresso pelo 

deputado Alves.  

Este acontecimento forçou o MEC a divulgar as informações relativas aos acordos 

estabelecidos e as negociações em torno dos acordos que ainda não tinham sido consolidados. 

Contudo, Alves relatou que os textos divulgados eram dúbios e, portanto, passíveis de diferentes 

interpretações, fato que reforçava as afirmações sobre o modelo “ultraconfidencial” em torno 

das negociações entre MEC-USAID e de uma intenção em manter os acordos anônimos à 

população brasileira.  

Por meio do estudo de obras sobre os acordos estabelecidos, dentre eles, “Beabá dos 

MEC-USAID” (1968); “A USAID e a educação brasileira: um estudo a partir de uma 

abordagem crítica da teoria do capital humano” (1982) e O Golpe na Educação (1985), foi 

possível compreender a afirmação de Alves sobre a dificuldade de acesso às documentações e 

o significado de “exoterismo” em torno da formalização e divulgação dos acordos.  

Alves (1968) documenta os textos que teve acesso sobre os acordos firmados entre 

MEC-USAID, em busca da consolidação e da divulgação dos acordos. O autor classifica os 

acordos e aponta o significado de cada um deles de maneira clara. Ao longo da obra, o autor 

justifica sua intenção em tornar todo o processo decifrável para a grande massa, para que a 

população tenha clareza dos acontecimentos e, principalmente, que assumam o papel de 

protagonistas em relação aos acordos.  
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Cabe ressaltar que o autor também aponta a ausência de documentos6 em relação aos 

acordos firmados entre as entidades particulares, Ministérios, Institutos e entidades Estaduais , 

beneficiadas pelos acordos estabelecidos entre o MEC-USAID. Desta maneira, a obra faz jus 

ao título de “Beabá”. Ao longo da leitura, é possível compreender porque outros autores, ao 

escreverem sobre os acordos, utilizam Alves como referência. 

No livro O Golpe na Educação (1985), Cunha e Góes fazem uma crítica em torno do 

tema, focalizando o “modelo de educação privatizada”, no sentido de educação “ter se tornado 

um bom negócio” (CUNHA e GÓES, 1985). Em relação aos acordos estabelecidos entre o 

MEC-USAID, os autores discorrem sobre a situação política do país e ressaltam a questão da 

ausência de documentações sobre os convênios, além de destacarem referência a Alves, como 

o deputado responsável por fazer ameaça de abertura de processo pelo crime de 

responsabilidade contra o Governo.  

Cumpre ressaltar que parte dos trabalhos que tratam os acordos estabelecidos entre 

MEC-USAID se apresentam preocupados em informar quais eram os acordos ao público leitor, 

ou apresentando-os como elementos explicativos para outros objetos de pesquisa, fosse para 

apresentá-lo como ação importante para a Aliança para o Progresso, fosse como peça 

explicativa de uma engrenagem maior como o projeto de modernização e desenvolvimento do 

país.  

No entanto, percebe-se que esses trabalhos passam a ser uma repetição de referências 

inicialmente dadas pelo livro “O beabá do MEC-USAID”. Vemos, portanto, que há na 

historiografia dos acordos, problemas em relação ao acesso aos documentos, além de termos 

em mãos um registro sob a forma de livro, criado no “calor da hora”, e que consolidou memória 

em torno do assunto em questão. Sendo imprescindível à pesquisa, marca-se a ideia de que há 

informações pertinentes que podem ser usadas neste trabalho, ao mesmo tempo em que se 

reserva à crítica, no sentido que compreender e analisar o movimento histórico que o criou. Por 

outro lado, reforça a ideia de se contar outras histórias sobre o mesmo tema.  

Em 1964, parte da imprensa com o apoio da ala conservadora brasileira, apoiou a tomada 

do poder pelos militares e a deposição do então Presidente João Goulart, o que seria o Golpe 

Civil-Militar. Pautados no discurso da necessidade da intervenção militar para que o país "não 

se perdesse frente à ideologia comunista” e prosperasse sob o ideário do desenvolvimento 

econômico capitalista. A lógica do desenvolvimento capitalista significava eliminar obstáculos 

                                                 
6 Alves (1968, p.18) aponta que não foi possível localizar os documentos dos acordos firmados entre a USAID e 

entidades particulares, entre elas está a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em relação às entidades 

estaduais, o autor aponta a Universidade de São Paulo (USP). 
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capazes de questionar o controle do capital internacional pelos EUA. E entre 1964 e 1968, 

foram firmados inúmeros acordos entre Brasil e EUA, em diversas áreas da Federação 

Brasileira.  

 

 

MEC-USAID nas páginas de OESP 

 

Outra escolha pelo jornal OESP ocorreu pelo interesse que ele mesmo divulga como 

“formador de opiniões” e de ter se utilizado de sua posição de credibilidade junto ao leitor para 

induzir o convencimento sobre tais acordos.7  Vale também a consideração de que OESP é 

conhecido por espelhar as opiniões de seus responsáveis, em especial, em relação à educação 

paulista e brasileira, ao longo do século XX.  

As primeiras matérias publicadas pelo jornal OESP sobre os acordos firmados entre 

MEC-USAID datam de 1962 e abordam o investimento dos norte-americanos em programas 

brasileiros, o jornal aponta a “ajuda” técnica e financeira por meio do Programa Aliança Para o 

Progresso no país e sinaliza a importância de tais investimentos. Nesta fase, os donos do jornal 

apoiavam publicamente e participavam do movimento militar que se opunha ao governo do 

então Presidente João Goulart: pediam sua destituição e tramavam o golpe civil-militar. 

Contudo, após o golpe em 1964, o jornal retirou o apoio político dos militares, por 

acreditar em uma transição de curto prazo, enquanto os militares propunham a intervenção sem 

prazo determinado. A partir de então, OESP se colocou como oposição ao regime em relação à 

permanência dos militares no poder, mas ainda mantinha seu apoio no modo como os militares 

conduziam a economia do país.  

Pode-se notar a ambiguidade do discurso em torno dos acordos e as controvérsias sobre 

o tema em suas páginas. Para ilustrar a questão, o OESP, no editorial sob o título “Os acôrdos 

MEC-USAID” expôs sua opinião8 sobre os acordos:  

Cremos já ser chegado o tempo de analisar serenamente o chamado “acordo 

MEC-USAID”, colaborando de alguma forma para pôr fim no injustificável 

estardalhaço, que se vem fazendo a respeito do assunto, para o que, aliás, têm 

contribuído as sucessivas declarações o atual Ministro da Educação, o qual já 

ofereceu, no mínimo, umas três versões diferentes da questão, indo, segundo 

informações dos jornais, desde a afirmação da inexistência de qualquer acordo 

                                                 
7 O Jornal o Estado de S. Paulo foi fundado em janeiro de 1875 com o nome A Província de São Paulo, em 1890 

alterou sua nomenclatura para O Estado De S. Paulo, tornando-o o jornal mais antigo de São Paulo ainda em 

circulação e por muitos anos o jornal de maior circulação no Estado. 
8 De acordo com Manual de edição do jornal OESP, o editorial – Notas e informações – apresenta a posição do 

jornal, da empresa jornalística ou do redator-chefe. 
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até a informação de que há dezesseis acordos, que “serão revistos em todos os 

pontos julgados inconvenientes aos interesses  nacionais”.(...) A confusão a 

respeito chegou a tal ponto que os pitorescos estudantes obedientes ao 

comando da mal denominada “esquerda” já misturam a questão com os 

chamados “excedentes”, com o “imperialismo”, com a guerra do Vietnã (...) 

(OESP, 30/04/67, p.3) 

De acordo com o jornal, o Ministro da Educação fazia declarações de maneira 

desordenada, de modo a apresentar duas versões do caso. O jornal era crítico em relação à 

atuação do governo, ainda que defendesse com veemência a instalação do projeto e 

desenvolvimento dos acordos.  Ao mesmo tempo em que o jornal faz a sua crítica a maneira 

como o Ministro levava a administração dos acordos, julga o manifesto dos estudantes como 

algo injustificado, afirmando categoricamente que estes protagonistas de então são 

simplesmente mobilizados por forças esquerdistas ou por mera ignorância.   

De acordo com Francisco Fonseca, 

A imprensa é uma das instituições mais eficazes na inculcação de ideias no 

que tange a grupos estrategicamente reprodutores de opinião – constituídos 

pelos estratos médios e superiores da hierarquia social brasileira, 

caracterizando-se como fundamentais aparelhos privados de hegemonia, isto 

é, entidades voltadas à propagação de ideias tendo em vista a obtenção da 

hegemonia (FONSECA,2005, p.30). 
 

Estando OESP nessa posição de inculcação de ideias, reproduzindo opiniões de grupos 

de seus interesses, torna-se pertinente compreender as considerações de um veículo de 

comunicação que difundia constantemente matérias relativas aos acordos estabelecidos entre o 

MEC-USAID. Leva-se em conta que, ao mesmo tempo, o jornal tecia críticas à permanência 

dos militares ao poder, julgava os estudantes contrários ao acordo e defendia o estabelecimento 

do pacto, mesmo sabendo das dificuldades de sua instalação.  

Portanto, torna-se interessante compreender como esses acordos, nem sempre muito 

bem explicados, foram veiculados pelo jornal OESP, de modo a procurar compreender o que 

os tornava tão imprescindíveis e quais eram os jogos sociais e políticos que, por um lado os 

apresentam como importantes para o país naquele momento e, por outro, ganhava oposição 

popular, esta tornada motivo de escárnio e revolta pelas páginas no mesmo jornal. 

A ideia deste trabalho é observar e analisar como os acordos são compreendidos e 

divulgados para o grande público, a partir dos conteúdos do jornal O Estado de S. Paulo 

(OESP). Busca-se identificar como esse veículo noticiou os acordos estabelecidos entre o MEC-

USAID e principalmente investigar o seu posicionamento político em torno do tema, pensando 
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no fomento nas suas intenções na formação de consenso público, por meio dos discursos dos 

impressos. 

A escolha cronológica – 1962 a 1973 – desta pesquisa deu-se a partir das reformulações 

que ocorreram na educação pré e pós o golpe civil-militar, considerando as negociações entre 

BRASIL-EUA anteriores ao golpe e a extensão de alguns acordos por meio de termos aditivos 

até os 1971, repercutindo no jornal OESP nos anos posteriores. Fato intrigante, pois em vários 

momentos deste período era reforçada a justificativa do controle do sistema educacional, por 

meio de sua reformulação em todas as esferas: ensino primário, ensino médio e universitário. 

Entre 1962 a 1973, foram localizadas 186 publicações relativas aos acordos MEC-

USAID, após a análise das matérias foi possível verificar ambiguidade nas informações 

divulgadas, fato que gerou a primeira pergunta: como o jornal O Estado de S. Paulo abordou e 

como formalizou as matérias veiculadas em relação aos acordos estabelecidos entre o 

Ministério da Educação e Cultura e a United States Agency for Internacional Development nos 

contextos pré e pós golpe militar?  

Depois, trata-se de responder as seguintes perguntas: quais eram as representações 

divulgadas pelo jornal, pensando sobre a necessidade dos acordos? Quais eram os conteúdos 

dos acordos, divulgados pelo jornal e quais eram os discursos que circulavam em suas páginas 

sobre a necessidade de tais acordos? Quais eram as principais áreas de impacto dos projetos e 

quais argumentos foram utilizados para o convencimento do leitor? De que estratégias o jornal 

OESP se utilizou para formar as representações sobre os acordos? Quais eram os temas mais 

importantes e por quais motivos? O que se apagava dos discursos sobre os acordos e por quê?  

Cabe ressaltar que esta pesquisa incluirá, sobretudo, a história social do jornal, ou seja, 

os representantes do jornal como sujeitos da história que, por sua vez, assumem o papel de 

registro, mas também o papel de fomentar e formar consensos sociais em torno das matérias 

publicadas, dada sua consagração de veículo informativo. Centra-se na forma como as 

informações e análises sobre os ditos acordos eram discutidas, quais eram os pontos centrais de 

discussão, quais eram os motes para defendê-los, quais eram os pontos omissos e apagados da 

história na marcação da necessidade de firmá-los.  

A pesquisa é histórica de cunho analítico-documental e move-se pela curiosidade de 

entender os motivos que levam a imprensa a defender causas que são popularmente rechaçadas, 

como foi o caso do MEC-USAID, principalmente no âmbito urbano. Inicialmente, temos por 

hipótese que o jornal OESP desempenhou o papel de formador de consenso público por meio 

das matérias veiculadas sobre os acordos estabelecidos entre o MEC-USAID, bem como 

oscilou entre legitimação, crítica e criminalização dos movimentos contrários ao 
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estabelecimento dos referidos acordos, representando, portanto, um papel tão ambíguo quanto 

o discurso oficial sobre os acordos MEC-USAID. 

 

 

O Jornal O Estado de S. Paulo (OESP) nos anos 1960 

 

O Estado de S. Paulo é o mais antigo da cidade de São Paulo em circulação. De acordo 

com as informações disponíveis no sítio eletrônico9, o jornal foi fundado com o nome de “A 

Província de São Paulo”, em 1875, e passou a se chamar O Estado de S. Paulo, em janeiro de 

1890. Segundo o texto, Julio de Mesquita, iniciou sua atuação no jornal em 1885 como editor 

do periódico, tornou-se gerente do jornal em 1888 e seu único proprietário em 1902. Desde 

então, o periódico pertence à família Mesquita. 

Segundo Capelato e Prado (1980, p. 90), o modelo político defendido pela família 

Mesquita norteava-se pelos princípios liberais e consubstanciava-se na prática democrática. No 

entanto, a qualquer sintoma de abalo nas estruturas básicas da sociedade, o periódico recuava e 

passava a defender as teses mais reacionárias. Segundo Severiano (2012, pp. 19 -22), o jornal, 

sob a fachada de liberal, sempre mostrou vocação para conspiração e até luta armada quando 

havia perigo em suas aspirações ao poder. 

Tais afirmações ficaram evidentes em vários momentos da história política do país, 

todavia, a conspiração declarada da família Mesquita passou a ser intensa após a posse de João 

Goulart. No período anterior ao golpe civil-militar, OESP demonstrou sua “influência” criando 

ou difundindo a ideia generalizada entre parte da população de que o país caminhava para o 

caos – aumento da inflação, avanço comunista, benefícios concedidos às camadas populares, 

entre outras questões. Assim como utilizou suas páginas para propagar campanhas contra o 

governo, levantar acusações, disseminar o medo por meio da falácia sobre o avanço comunista 

no Brasil e, nesse caso, conclamaram o povo para derrubar o governo sob a justificativa de que 

o país corria perigo com Goulart na presidência.  

Cabe ressaltar que, nesse período, OESP era um dos jornais mais influentes do país e 

possuía uma emissora de rádio. De acordo com Marconi (1980, p. 139), a imprensa brasileira, 

no século XX, estava organizada em grandes oligopólios10 que praticamente controlavam todo 

o fluxo de informações no país. 

                                                 
9 Disponível em: < http://www.estadao.com.br/historico/print/cronologia.htm >. Acesso em 01 de dez. 2017. 
10 De acordo com Marconi (1980, p. 139), estes oligopólios eram constituídos por sete grandes grupos 

empresariais, entre eles estava O Estado de S. Paulo.  Segundo Marconi (1980, p. 139) grupo Abril, Grupo Globo, 

http://www.estadao.com.br/historico/print/cronologia.htm
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 De acordo com Abramo (1989, p. 36), o Estado defendia em seus editorais todos os 

privilégios da alta burguesia e da classe dominante. Manteve ligações estreitas com os setores 

militares, até que, em 1961, depois da renúncia de Jânio Quadros, passou a apoiar cada vez 

mais a ala radical da União Democrática Nacional na conspiração que deveria derrubar João 

Goulart.  

Ao registrar a história do periódico no sítio eletrônico, OESP apresenta 1964 como o 

primeiro registro da década. O título escrito em caixa alta anuncia: “OPOSIÇÃO AOS 

MILITARES” e as cinco linhas de registro sobre o ocorrido apontam:  

O Estado apoiou o movimento militar que depôs o presidente João Goulart, 

ao constatar que ele já não tinha autoridade para governar. Defendeu uma 

intervenção militar transitória. Porém, ao perceber que os radicais de extrema 

direita aumentavam sua influência e queriam a perpetuação dos militares no 

poder, o jornal retirou seu apoio e passou a fazer oposição11.  

No entanto, o periódico “esquece” de registrar que fez parte das conspirações que 

culminaram no golpe. O próprio Ruy Mesquita, registrou as circunstâncias, em entrevista 

concedida à Revista Lua Nova – Cultura Política, em 1984.  

Segundo Ruy Mesquita (1984, pp. 27-8), os militares do segundo escalão tinham 

procurado a família Mesquita, dois anos antes do desfecho (golpe de 1964), para começarem a 

se organizar, pois Jango estava disposto a levar o país para o lado comunista e daria um golpe 

para destruir as instituições democráticas no país (LUA NOVA – CULTURA POLÍTICA, 

vol.1, nº 2, pp. 27-8, 1984). 

Ainda de acordo com Ruy Mesquita (1974),  

quando apoiamos a Revolução sabíamos que era o único recurso que nós 

tínhamos para nos opor à conspiração de João Goulart e tendo consciência de 

que no dia seguinte estaríamos contra a Revolução porque fatalmente ela teria 

que seguir os rumos de uma ditadura militar, com a qual o Estado nunca 

poderia concordar. Foi essa oposição que nos levou primeiro a criticar franca 

e abertamente a Revolução enquanto isso foi possível, e depois a sofrer 

sanções como: a censura prévia, pois nos recusamos a aceitar o compromisso 

que foi imposto aos jornais brasileiros, de só publicar aquilo que o governo 

desejava, ou de pelo menos não publicar aquilo que o governo não deseja 

(1974, apud MARCONI, 1980, p. 171).  
 

                                                 
Diários Associados S.A., O Estado de S. Paulo, Grupo Folha, Grupo Bloch e grupo Jornal do Brasil. E todos 

estavam concentrados no eixo Rio – São Paulo, de onde transmitiam quase todo o noticiário que iria informar (?) 

mais de 100 milhões de pessoas. Destes sete gigantescos e tentaculares grupos, cinco possuíam os jornais mais 

influentes do país, três possuíam emissoras de televisão, cinco possuíam emissoras de rádio, três dominavam o 

setor de revistas de circulação nacional e quatro possuíam as mais poderosas agências de notícias do país. E eram 

eles que controlavam, em quase sua totalidade, a distribuição nacional de impressos em bancas de jornais e revistas 
11 Texto disponível em: < http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1960.shtm >. Acesso em: 28 

nov. 2017. 
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Todavia, Ruy Mesquita desconsiderou12 o fato de seu pai ter recebido dos militares o 

documento em que anunciavam como seria o novo regime e o prazo proposto: uma ditadura de 

cinco anos. No período, Mesquita Filho não concordou. Achava melhor não fixar prazo, algum 

para aguardar o “amadurecimento do critério pelo qual se decidirá a limitação ou o 

prolongamento do governo discricionário”. Mas, depois de escrever o que pensava sobre o 

prazo apontado, deu ao documento o título de “Roteiro da Revolução” e enviou aos militares 

(SEVERIANO, 2012, p. 136). Isso sem desconsiderar a absurda prepotência de simplesmente 

achar que o jornal tem o poder de pôr e tirar governos da maneira apresentada.  

De acordo com as análises de Aquino (1999, p. 42), nos editoriais que sucederam o 

movimento armado de derrubada do presidente, nota-se que OESP não somente apoia o golpe, 

mas o encara como viva aspiração nacional, além de aprovar a escolha do nome do marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco para assumir a presidência. 

Segundo Abramo (1989, p. 120), O Estado de S. Paulo era engajado, contra a reforma 

agrária, contra a Igreja progressista, contra o fim da Lei de Segurança Nacional, queria o 

predomínio da burguesia no Congresso, mas, mesmo assim, começou a entrar em choque com 

suas próprias concepções. O “choque” ou contradição do jornal estava entre o rompimento 

definitivo com o regime político, dado seu posicionamento a favor da liberdade de expressão e 

as garantias constitucionais. O jornal apoiava a política econômica comandada pelos militares, 

ao mesmo tempo em que se colocava contrário a movimentos de resistência à ditadura civil 

militar defensores dos direitos humanos. 

A ruptura definitiva com o modelo político dos militares ocorreu após a promulgação 

do AI-513 pois, de acordo com Ruy Mesquita (1974, apud MARCONI, 1980, p. 172), 

 Até esse período nós vínhamos divergindo em caso e número, mas não em 

gênero, porque nós sabíamos que o processo tinha que ser aquele, achávamos 

que deveria ser aquele. Mas no momento em que se promulgou o Ato 

Institucional que revogava tudo aquilo que estava na Constituição em matéria 

de garantia dos direitos, inclusive a liberdade de imprensa, aí o jornal rompeu 

definitivamente com o modelo político da Revolução. O que não impediu, no 

entanto de darmos todo apoio ao que nós achamos de positivo na 

administração dos governos revolucionários e, principalmente, na sua política 

econômica (1974, apud MARCONI, 1980, p. 172) 

 

                                                 
12 Cabe ressaltar que, Ruy Mesquita desconsiderou o fato, nas primeiras entrevistas e falas relacionadas ao golpe 

civil-militar, posteriormente – 20 anos depois do golpe, registrou parte do episódio em entrevista concedida à 

Revista Lua Nova – Cultura Política, v. 2, nº 1, pp. 26 -31, 1984. 
13 O Ato Institucional nº 5 (AI-5), foi decretado em 13 de dezembro de 1968, como ele ocorreu o endurecimento 

do regime com o aumento da repressão militar e policial contra: professores, jornalistas, políticos, músicos, artistas 

e escritores, que na época passaram a ser investigados, presos, torturados. Também foi instituído um controle 

efetivo aos órgãos de imprensa e entretenimento, e foi determinada a censura prévia dos jornais, revistas, letras de 

músicas, e todas as expressões artísticas.  
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Mais uma vez Ruy Mesquita desconsiderou o fato de seu pai ter sugerido a melhor 

fórmula para os militares se institucionalizarem no poder e, inclusive, forneceu-lhes um modelo 

de Ato Institucional (SEVERIANO, 2012, p. 138). 

Para Dines (1974, apud CAPELATO, 1988, p. 63), “a liberdade de imprensa, quando 

existe, é em função do dono do jornal”, e exemplifica: o Jornal do Brasil reagiu contra a censura 

durante um mês, em 1968, vindo depois a autocensura; O Estado de S. Paulo lutou contra a 

censura prévia, em 1972 e, quando aquela foi suspensa, passou a fazer autocensura.  

Segundo Aquino (1999, p.49), a família Mesquita, proprietária de bens e ancorada na 

ideologia liberal, sentia-se apta para promover a “revolução”. Nesse sentido, entendemos o 

papel do OESP como instrumento de intervenção na vida política pré e pós golpe-civil-militar 

e, consequentemente, na formação de consenso em parte da população brasileira. Também 

compreendemos que a ruptura política entre os Mesquitas e os militares ocorreu, primeiro 

porque as mudanças políticas não convergiam com os “planos” dos dirigentes do OESP e  

segundo porque o AI-5 revogava a liberdade de imprensa.  

 

 

O Estado de S. Paulo um breve estudo sobre a grande imprensa e as estratégias de 

manipulação e legitimação de consenso  

 

O jornal OESP busca inculcar valores concebidos como liberais à opinião pública, 

defender posições concretas, rejeitando outras pertinentes aos interesses que defende, e atuar 

no sentido de “manipular” interesses sociais, sem descuidar de seus próprios interesses 

empresariais (FONSECA, 1997, p. 115). 

Segundo Almiro (1980, apud, Fonseca, 1997, p. 118), a utilização de expressões 

universais, tais como “Pátria”, “Nação”, “Povo” e “Bem comum”, entre outras, é usual em 

OESP que, desta forma, procura – de forma particularista – inculcar ideias, valores e 

ações/vetos concretos aos seus leitores como se fossem gerais, universais, isto é, dos interesses 

sociais e de eventuais visões de mundo divergentes. Tal prática tem como premissa a concepção 

unitária de verdade e o caráter “iluminado” de quem detém e tem sido usual a diversos 

agrupamentos políticos e hegemônico ao longo da história. 

Embora o jornal OESP sempre tenha afirmado “objetividade e isenção jornalista” na 

composição de suas matérias, sua atuação como agente político, quando não confirmada, ficou 

evidente em vários momentos da história. Este trabalho considera o referido jornal como 

transmissor dos ideais hegemônicos, por meio da “manipulação”, distorção, seleção de 
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conteúdos veiculados, omitidos, excluídos e reorganizados.  Ainda que em diversos conteúdos 

publicados, tenha sido sutil a forma de disseminação dos planos, o discurso utilizado pelo 

OESP, no período estudado fomentaram a formação de consenso público sobre eles.  

De acordo com Fonseca (2005, p. 34), o modo como os editoriais defendem 

determinadas ideias e posições e criticam outras permite-nos compreender o sentido das 

coberturas jornalísticas. Embora haja neles a contradição, é a opinião editorial o balizamento 

de um periódico. Assim, é plenamente possível conhecer o posicionamento de um jornal por 

meio dos seus editoriais. Potencialmente, essa parte do jornal tende a defender a sua própria 

ideia. Este é o espaço privilegiado do jornal para ressaltar ideias, grupos e instituições que 

contrariem suas posições, bem como exaltar aqueles que os apoiam.  

A rígida hierarquia existente nos órgãos da grande imprensa demonstra que os donos do 

jornal têm amplo controle do “processo de produção da informação” e, consequentemente, do 

seu produto: as notícias. Segundo o autor, os editoriais desses órgãos representam tanto a 

posição oficial quanto a linha ideológico-editorial de conduta. A opinião que eles expressam 

baliza o trabalho dos que produzem o jornal, pois, embora os jornalistas sejam independentes, 

existe claramente uma demarcação ideológica e editorial que dá coerência aos editoriais e 

homogeneíza os periódicos (FONSECA, 2005, pp. 32-3).  

Segundo Abramo14 (2003, p. 8), a grande mídia é imprescindível como fonte 

legitimadora das medidas políticas anunciadas pelos governantes e das “estratégias de 

mercado” adotadas pelas grandes corporações e pelo capital financeiro. Constrói consensos, 

educa percepções, produz “realidades” parciais apresentadas como totalidade do mundo, mente, 

distorce fatos, falsifica, mistifica – atua, enfim, como um partido que, proclamando-se porta-

voz e espelho dos “interesses gerais” da sociedade civil, defende os interesses específicos de 

seus proprietários privados. 

No mesmo sentido, Capelato (1988, p. 15) aponta que todos os jornais procuram atrair 

o público e conquistar seus corações e mentes. A meta é sempre conseguir adeptos para uma 

causa, seja ela empresarial ou política, e os artifícios utilizados para esse fim são múltiplos.  

Na década de 1960 e 1970, o jornalista Aloysio Biondi denunciava constantemente a 

“armação” da grande imprensa. Segundo Abramo (2003, p. 10), Biondi desmascarou com 

                                                 
14 Perseu Abramo era sociólogo, professor do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (1981-1996), foi jornalista: no jornal O Estado de S. Paulo de (1952 a 1962), na Folha entre (1970 e 1979), 

na Abril Cultural (1968-1970), na Rede Globo (1983-1985) e em órgãos da imprensa partidária. Os relatórios, 

pesquisas e textos de Abramo sobre a manipulação da grande imprensa foram desenvolvidos na PUC-SP e formam 

um conjunto de observações, constatações e análises do comportamento da imprensa comercial-burguesa, 

especialmente dos grandes jornais de São Paulo (ABRAMO, 2003). 
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grande coragem a farsa do “milagre econômico”, arquitetada pelo signatário do AI-5. Com 

humor “cáustico”, linguagem simples e incrível capacidade de extrair do cotidiano os fatos que 

demonstravam as suas denúncias, Aloysio ensinava outros jornalistas a “desmontar” as notícias 

veiculadas nos jornais. Mostrava também os artifícios15 que permitiam os jornais afirmarem, 

em manchetes, o contrário do que realmente tinha ocorrido.  

De acordo Abramo (2003, pp. 25-8), foi possível distinguir pelo menos quatro padrões 

de manipulação gerais16 para toda a imprensa. O primeiro foi denominado “padrão de 

ocultação” e trata-se da ausência à presença dos fatos reais na produção da imprensa, não se 

trata, do desconhecimento, nem de mera omissão diante do real. Trata-se de “um deliberado 

silêncio militante sobre determinados fatos da realidade”. O segundo é a “fragmentação” e, 

nesse padrão, o conteúdo real é decomposto, atomizado, fragmentado em milhões de 

minúsculos fatos particularizados, na maior parte dos casos desconectados entre si. Para 

Abramo, esse padrão implica duas operações básicas: a seleção de aspectos, ou particularidades, 

do fato e a descontextualização. 

O terceiro padrão apontado por Abramo (2003), trata-se da “inversão” e neste “opera o 

reordenamento das partes, a troca de lugares e de importância dessas partes”. Para o autor, essa 

estratégia é utilizada frequentemente e possui variáveis: inversão da relevância dos aspectos – 

o secundário é apresentado como principal; inversão da forma pelo conteúdo – o texto passa a 

ser mais importante que o fato que ele reproduz; inversão da versão pelo fato – não é o fato em 

si que importa, mas a versão que dele tem o órgão de imprensa; inversão da opinião pela 

informação – substituição inteira ou parcial da informação pela opinião. O quarto e último 

padrão indicado pelo autor é o de “indução”: neste o leitor é induzido “a ver o mundo não como 

ele é, mas sim como o periódico quer que ele veja”. Para Abramo, este padrão é o resultado e 

ao mesmo tempo impulso final da articulação combinada de outros padrões e “é fruto da 

manipulação do conjunto de comunicação” e ocorre por meio do reordenamento ou pela 

recontextualização dos fragmentos da realidade, pelo subtexto – aquilo que é dito sem ser 

falado, pela ausência de assuntos ou por meio da repetição diária, mensal e até anual, de 

matérias relacionadas ao mesmo assunto. 

No entanto Abramo (2003, p. 33), enfatiza que não é todo o material que toda a imprensa 

que manipula. Se fosse assim – se pudesse ser assim –, o fenômeno seria auto desmistificador 

                                                 
15 Para analisar os artifícios apresentados por Aloysio Biondi. Ver ABRAMO, 2003, pp. 53-63) 
16 Ao apontar os padrões de manipulação da grande imprensa, o autor informa que essas características gerais, 

podem ser observadas quando se procura tipificar as formas mais usuais de manipulação. Isso é, portanto, o que 

permite falar em “padrões de manipulação na produção jornalística” (ABRAMO, 2003). 
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e autodestruidor por si mesmo, e sua importância seria extremamente reduzida ou quase 

insignificante. Também não é que o fenômeno ocorra uma vez ou outra, numa ou noutra matéria 

de um ou outro jornal; se fosse esse o caso, os efeitos seriam igualmente nulos ou 

insignificantes. 

De acordo com os estudos de Abramo (2003) relativos à manipulação da grande 

imprensa, a “autoproclamada” objetividade da imprensa comercial-burguesa” é infundada, uma 

vez que uma grande parcela do jornalismo praticado pelo mercado atua como um instrumento 

de controle político17das elites, ou seja, opera de modo contrário aos interesses maiores do povo 

brasileiro. Segundo autor, uma das explicações para o ato de manipular a informação e distorcer 

a realidade está no campo econômico18, mas a motivação real está no campo político, na lógica 

do poder. E nesse sentido, a manipulação da informação e a distorção da realidade devem ser 

analisadas como categoria política, como instrumento de propagação ideológica de grupos, 

setores e classes sociais (ABRAMO, 2003, pp. 42-4).  

Do ponto de vista conceitual, Raymond Williams (2007) ajuda-nos a compreender por 

meio do conceito de hegemonia a condicionalidade para que ocorra a propagação de interesses 

das classes dominantes e por que ocorre. De acordo com o autor, o predomínio dos interesses 

das classes dominantes como “realidade normal” ou “senso comum”, depende da aceitação dos 

grupos que lhes são subordinados e acontece por meio da criação de uma hegemonia alternativa 

– uma nova prática e consciência predominantes, que ocorre porque a política eleitoral e a 

opinião pública são fatores significativos e, nesse sentido, a prática social depende do 

consentimento de ideias dominantes (Williams, 2007, pp. 199-201). 

Segundo Raymond Williams (2011, p. 53), em qualquer sociedade e em qualquer 

período específico, há um sistema central de práticas e valores que podemos chamar 

apropriadamente de dominante e eficaz. Para o autor, esse sistema central trata-se de um sistema 

corporativo: 

O sistema central, efetivo e dominante de significados e valores que não são 

meramente abstratos, mas que são organizados e vividos. É por isso que a 

hegemonia não pode ser entendida no plano da mera opinião ou manipulação. 

Trata-se de todo um conjunto de práticas e expectativas; o investimento de 

                                                 
17 De acordo com (Melo, 1994, pp. 96-7, apud Fonseca, 2005, pp. 33-4), No Brasil, os editoriais(...) embora se 

dirijam formalmente à “opinião pública”, na verdade encerram uma delação de diálogo com o Estado. Além de 

dialogar fundamentalmente com o Estado, objetiva, acreditamos, influenciar outras arenas decisórias – tais como 

partidos políticos, movimentos sociais, representantes orgânicos de classes sociais, entidades profissionais, dentre 

outras-, pois revelam-se retransmissores potenciais de opinião do jornal. 
18 De acordo com Abramo (2003, pp.42-3), o campo econômico possui duas vertentes, a primeira desloca para a 

figura do anunciante a responsabilidade: segundo essa vertente, é por imposição – direta ou indireta – do 

anunciante privado ou estatal que o proprietário do jornal se vê obrigado a manipular e distorcer. A segunda 

vertente centra na ambição de lucro do proprietário do jornal: ele distorce e manipula para agradar os consumidores 

e, assim, aumentar suas vendas. 
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nossas energias, a nossa compreensão corriqueira da natureza do homem e do 

seu mundo. Falo de um conjunto de significados e valores que, do modo como 

são experimentados enquanto práticas aparecem confirmando-se mutuamente 

(WILLIAMS, 2011, p. 53). 

 

De acordo com a análise do Williams (2011), é possível notar a sutileza na forma como 

a hegemonia é materializada aos valores culturais do grupo subordinado às classes dominantes, 

também é perceptível que o sistema central é efetivo e, portanto, dominante de significados e 

valores que são selecionados, omitidos, excluídos e reorganizados, como forma de dominação 

eficiente. Nesse sentido, é possível inferir por que ocorre a “manipulação” das informações 

difundidas pela grande impressa, considerada por Abramo (2003), instrumento de propagação 

ideológica de grupos, setores e classes sociais. 

De acordo com Fonseca (1997, p.115), o jornal O Estado de S. Paulo ocupa há mais de 

um século papel singular na imprensa, atuando como “aparelho privado de hegemonia “em prol 

da causa liberal, sob a qual escolhe a defesa do capitalismo e da dominação político/econômica, 

ou, numa palavra, o status quo. Em relação ao discurso disseminado pelo OESP, entende-se 

que é um dos instrumentos que auxiliam na uniformização da opinião pública, por isso formar 

consenso é entendido neste trabalho como manobra hegemônica. 

Raymond Williams (1978), ao analisar19 a imprensa popular comercial, aponta que a 

dificuldade e prioridade dos jornais em manterem a independência da opinião política existente 

está relacionada ao fato de os jornais terem se tornado um produto de mercado altamente 

capitalizado, dependentes dos lucros decorrentes de publicidade programada. No entanto, o 

autor avalia que a incorporação da imprensa popular autônoma nada tinha de inevitável a seu 

respeito: iniciaram-se como atos políticos conscientes e continuaram como um efetivo 

desdobramento de recursos financeiros, a fim de que os interesses de leitura de homens pobres 

se mantivessem nas mãos de homens ricos (IANNUZZI, 2007, pp. 24-5).  

No mesmo sentido, Fonseca (2005, pp. 32-3) aponta que o papel empresarial da grande 

imprensa se torna distinto de seus similares de outros setores, pois, não bastasse a função de 

modelar a “opinião pública”, sua mercadoria – a notícia – está sujeita a variáveis mais 

complexas e sutis. O fato de o capital fixo investido ser cada vez mais portentoso faz que uma 

eventual perda de leitores e anunciantes cause verdadeiros estrondos nessa atividade “de risco” 

                                                 
19Ressaltamos que, embora Williams (1978) tenha realizado as análises dos periódicos europeus na primeira 

metade do século XIX, é possível adotar seus estudos para ancorar esta análise, uma vez que Luca (2008), Capelato 

(1988), entre outros autores estudiosos da história da imprensa no Brasil apontam o fenômeno ocorrido na Europa, 

dadas suas proporções sociais e políticas, na imprensa brasileira a partir do final do século XIX. Cabe pontuar que 

o termo imprensa popular comercial é adotado pelo autor para a instituição de um novo tipo de jornalismo político 

que representava uma nova base de classe social, nas palavras do autor, “imprensa pobre”.  
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que é a produção da informação. O poder da imprensa implica, portanto, em um estável 

equilíbrio entre formar opinião, receber influências de seus leitores e de toda a gama de 

fornecedores e anunciantes, auferir lucro e atuar como aparelho privado de hegemonia. 

Como asseveraram Capelato e Prado (1980, pp. 93-5), um dos conceitos manipulados 

pelo jornal para validar suas ideias foi o conceito de opinião pública. Segundo as autoras, o 

OESP postulou-se como interprete da opinião pública nacional para justificar as posições 

assumidas em seus editoriais como ditadas pela vontade popular, pelo sentido coletivo. Cabe 

ressaltar que, a rigor, o periódico não concebia a ‘opinião pública’ brasileira como uma força 

política independente e, por esse motivo, comportava-se não como seu interprete, mas como 

seu manipulador. Na expectativa de que ela pudesse vir a se tornar o fundamento de um governo 

verdadeiramente democrático, “que só no futuro o Brasil alcançaria”, até lá era necessário 

“preparar”, “formatar” e “modelar” o leitor conforme seus valores.  

A concepção de opinião pública analisada por Capelato e Prado (1980), a criação da 

hegemonia alternativa exposta por Raymond Williams (2007) e os padrões de manipulação 

apontados por Abramo (2003) vão ao encontro da hipótese de agendamento20, examinado por 

Antonio Hohlfeldt (1997).  

De acordo com Hohlfeldt (1997, pp. 43-8), os meios de comunicação, embora não sejam 

capazes de impor o que pensar em relação a um determinado tema, são capazes de, a médio e 

longo prazo, influenciar sobre o que pensar e falar. O fenômeno ocorre, pois, o fluxo de 

informações sobre determinados temas é contínuo e, na maioria das vezes, passa a fazer parte 

da “agenda pessoal” do leitor, ao mesmo tempo que atende à demanda político-econômica do 

jornal. Embora o autor aponte que o estudo foi formulado a partir da atuação do jornalismo 

norte-americano, entende-se que podemos aplicar a mesma análise na atuação do jornalismo 

produzido pelo OESP, uma vez que, desde o final da década de 1940, o modelo norte-

americano21foi adotado no modo de produção do periódico. 

Portanto, entendemos que o periódico buscou influenciar parte de seus leitores, 

aparentemente, não impondo a eles certos conceitos, mas reorientando e mobilizando parte da 

opinião pública por meio de veiculações e editoriais, sobre a necessidade e manutenção dos 

                                                 
20 Segundo Hohlfeldt (1997, p. 43), a hipótese de agendamento que a mídia realiza junto ao seu receptor, foi 

formulada a partir do final dos anos 1960 pelos professores Maxwell E. McCombs e Donald L. Shaw. 
21 Segundo Abramo (1989, pp. 28-32), quando iniciou seu trabalho no Estado (1948), o jornal estava num período 

de decadência jornalística, então os Mesquita levantaram dinheiro, compraram máquinas modernas, construíram 

um prédio novo, modernizaram as operações do jornal, introduziram métodos norte-americanos que não eram 

utilizados até então nos jornais de São Paulo ou do Brasil. Cumpre ressaltar que, na segunda metade do século 

XX, os artifícios de sedução do público se sofisticaram. A concorrência dos veículos de comunicação de massa 

eletrônicos obrigou os jornais a reestruturarem sua roupagem gráfico-editorial (CAPELATO,1988, p.16). 
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acordos firmados entre o MEC-USAID, buscando assim, implementar o projeto de reforma 

educacional imposto pelos militares, sobretudo, a reforma do ensino superior. Vale dizer, 

projeto devidamente alinhado com seus desejos e aspirações educacionais para o país.  

 A atuação nos debates políticos, econômicos e educacionais conduzida pela família 

Mesquita por meio das páginas do O Estado de S. Paulo, norteou-se, ao longo do século XX, 

por um projeto liberal idealizado para o Brasil. Nesse sentido, os respectivos temas eram 

compreendidos pelos proprietários do periódico como parte de “seu projeto” de Brasil.  E 

educação é um elemento importante para pensar a história de OESP em relação à história do 

Brasil, assunto este tratado mais adiante.  

 

 

Procedimentos de pesquisa: O MEC-USAID nas páginas de O Estado de S. Paulo  

 

E história, tudo começa com gesto de selecionar, de reunir, de, 

dessa forma, transformar em “documentos” determinados 

objetos distribuídos de outra forma. Essa nova repartição 

cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ele consiste em 

produzir tais documentos, pelo fato de recopiar, transcrever ou 

fotografar esses objetos, mudando, ao mesmo tempo, seu lugar e 

seu estatuto (CERTEAU, 1974, p. 30). 

 

Autores como Thompson, Jacques Le Goff, entre outros apontam a necessidade de se 

atentar as intenções de quem produziu as fontes, ou seja, atentar-se aos pontos de vista 

explícitos e implícitos presentes nos “documentos e matérias”, a maneira como se argumenta, 

a análise da escrita, fotografias e, principalmente, aos tipos de fontes utilizadas para produção 

do documento, assim como sua função social. Essa pesquisa se propõe, ao manusear o jornal 

OESP, a observar de forma crítica não apenas o jornal, mas os sujeitos envolvidos em sua 

produção, seu papel político no período, bem como outros fatores significativos na produção 

de consenso social em torno dos acordos estabelecidos entre MEC-USAID. 

De acordo com Ginzburg (1989), é o fazer cotidiano do historiador que molda sua 

narrativa, e esse fazer inclui boa dosagem de intuição, tato, erudição e curiosidade que, quando 

bem alinhavados ao rigor na análise da prova, podem resultar num bom trabalho.  

Para análise dos documentos, são utilizados conceitos formulados por Carlo Ginzburg, 

dentre eles o conceito de “paradigma indiciário”, tratando a investigação dos documentos e sua 

contextualização no sentido de interrogar as evidências do documento com minúcias, de modo 
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a tornar relevante os detalhes do documento, sempre levando em conta o momento histórico da 

produção dos documentos para evitar o anacronismo. 

A partir dessa premissa e tendo como norte os objetivos desta pesquisa, organizou-se 

uma investigação exploratória de abordagem quantitativa e qualitativa, realizada em duas 

etapas: investigação e análise de documentos oficiais de ordem jurídica, e localização das 

edições do OESP. A investigação ocorreu em duas linhas, de forma concomitante: a 

identificação dos conteúdos veiculados pelo OESP, os estudos dos documentos oficiais, 

documentos jurídicos e bibliografia já apresentada neste trabalho, de modo a cotejar os 

encaminhamentos do próprio jornal.  

A seleção e análise das fontes foram realizadas com base no jornal O Estado de S. Paulo 

como fonte de pesquisa em história da educação, partindo do contexto do papel do historiador 

em relação à análise e à formulação da crítica em torno dos documentos analisados.   

A busca pelas matérias do OESP ocorreu22 por meio do acervo digital disponível no 

sitio eletrônico do jornal, com as palavras chaves MEC-USAID, respeitando o recorte 

cronológico deste trabalho. Incialmente foram localizados: seiscentos e trinta e cinco (635) 

matérias; após a análise minuciosa, referenciada pelas perguntas desta pesquisa, foram somadas 

a estas cento e oitenta e seis (186). Cumpre ressaltar que o acervo digital não possui tabela ou 

quadro quantitativo, mas é possível “filtrar por período” e obter o número de “ocorrências 

localizadas”; também é permitido realizar a busca por década, por ano e mês.23  

No acervo do jornal OESP, detectam-se variações significativas nos títulos das matérias 

publicadas relativas aos acordos estabelecidos entre MEC-USAID, fato que justifica a 

categorização minuciosa das matérias e a formulação de um banco de dados. 

A pesquisa é analítico-descritiva e exploratória. Analítico-descritiva, pois visa 

contextualizar os acordos estabelecidos entre MEC-USAID; exploratória porque, embora 

tenham sido localizadas outras fontes em relação aos acordos estabelecidos, não foram 

localizados até a presente data estudos que abordam os acordos MEC-USAID em fontes 

impressas – jornais do período estudado.  

                                                 
22 A busca pelas matérias do OESP também foi realizada no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Primeiro 

pela análise da descrição arquivística disponível na página eletrônica da instituição, que permite conhecer a 

“dimensão e suporte” do acervo, ou seja, ter os dados quantitativos do material salvaguardado e indicação dos 

documentos: filme ou papel. E, posteriormente, em visita técnica que possibilitou conhecer parte do acervo, no 

período a bibliotecária responsável pela hemeroteca ressaltou que não se tratava de um acervo composto por 

conjuntos seriados porque os exemplares foram doados, alguns pela sociedade civil e outros pelos próprios jornais. 

Todavia, o material relacionado ao período aqui estudado encontrava-se microfilmado, fato importante, pois o 

acesso à hemeroteca estava restrito aos funcionários, dado um “problema” no sistema central de refrigeração do 

ambiente. Cabe ressaltar que para efetuar a busca no Arquivo do Estado é preciso portar informações como: data, 

título do editorial, título da matéria e página. 
23 Todavia, o acesso aos conteúdos é restrito aos assinantes. 
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No aspecto da organização do trabalho, pensando a análise dos documentos, o projeto 

se ampara na ideia de “documento-monumento” e no “paradigma indiciário”. Para alcançar o 

objetivo da pesquisa, a análise dos materiais impressos é pautada em orientações específicas 

referenciadas por inúmeros estudiosos que partem da análise dos meios de comunicação 

impressos na construção da história da educação. Neste sentido, propõe-se seguir diretrizes 

específicas dadas pelo banco de dados elaborado para a análise dos artigos e textos do jornal. 

° Identificação do periódico por meio de: data de publicação, título, caderno, autor 

página e edição. 

° Dados quantitativos relativos à publicação de matérias relacionadas aos acordos MEC-

USAID no período de 1962 a 1973. 

° Contextualização do jornal no período relativo à pesquisa, análise do discurso das 

matérias publicadas, posicionamentos políticos, indicação dos conteúdos veiculados. 

Esta pesquisa também conta documentos oficiais localizados no Programa de Estudos e 

Documentação Educação e Sociedade – (PROEDES), sendo: 18 acordos, 01 catálogo, 18 

convênios, 07 decretos, 10 estudos, 05 listas diversas, 01 lei, 02 manuais, 02 pareceres, 12 

projetos, 02 relatórios, documentos jurídicos e bibliografias relativas aos assuntos abordados.  

A organização do corpus documental desta pesquisa ocorreu por meio da análise e 

respectiva categorização de acordo com sua natureza: documento oficial, documento jurídico, 

publicações veiculadas no jornal OESP. Por se tratar de uma análise cuidadosa, ocorreu em três 

vertentes, de forma concomitante: análise dos conteúdos publicados pelo OESP, documentos 

oficiais e jurídicos e as bibliografias relacionadas aos assuntos abordados. 

As cento e oitenta e seis matérias localizadas foram impressas em papel tamanho A3, 

ordenadas por ano e categorizadas por meio das diretrizes específicas já apresentadas para a 

constituição do Banco de Dados. Os conteúdos analisados foram publicados na Edição 

Nacional, Caderno Geral, e os temas eram diversos, fato que justifica a categorização dos 

principais temas.  

Fundamentada nas análises de todo o corpus documental apresentado, elaboração e 

interpretação do banco de dados exposto e bibliografias tidas como referência nos assuntos 

abordados, este trabalho propõe divisão em três capítulos.  

O primeiro capítulo expõe o projeto político, econômico e educacional defendido pela 

família Mesquita em suas páginas e apresenta a análise do banco de dados que compõe esta 

pesquisa.  

O segundo capítulo apresenta e problematiza as matérias veiculadas pelo OESP relativas 

a formalização, os debates políticos da oposição, as defesas dos respectivos ministros da 
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educação e nomes relacionados ao governo, os trâmites, revisões, funcionamento e o desfecho 

dos projetos estabelecidos no âmbito dos acordos MEC-USAID.  

Por fim, o terceiro capítulo mostra como OESP utilizou a luta do movimento estudantil 

contra o acordo MEC-USAID, para promover a defesa e exaltar o convênio e, ao mesmo tempo, 

desmotivar e incentivar o desaparelhamento da União Nacional dos Estudantes.   
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Capítulo I – Os Acordos MEC-USAID nas páginas do jornal O Estado de S. 

Paulo  

 

 

 O jornal O Estado de S. Paulo: princípios liberais e um projeto de Brasil 

 

Ao analisar a atuação inicial de Julio de Mesquita como proprietário de OESP (1902), 

Luca (2008, p. 152) aponta que o jornal se manteve independente, zelo que se coadunava com 

a cartilha liberal seguida por Julio de Mesquita. Tal liberdade a poderes constituídos era 

considerada essencial para o livre exercício da crítica política, vista como indispensável ao 

pleno funcionamento do jogo democrático. No entanto, a autora informa que análises a respeito 

da trajetória do jornal evidenciaram os limites e ambiguidades desse apregoado liberalismo, 

cuja fidelidade flutuava ao sabor das circunstâncias e diminuía sensivelmente diante de riscos 

efetivos de transformações sociopolíticas mais profundas. 

Após a morte de Julio de Mesquita, o jornal passou a ser dirigido por Julio de Mesquita 

Filho, esse por sua vez continuou a trilha do pai, ou seja, buscava elementos na ideologia liberal 

de acordo com suas necessidades, mantinha o jornal como opositor de governos eleitos, 

conspirava abertamente e de forma velada por meio de suas páginas, articulando levantes e 

seguia se opondo a candidatura de políticos que não atendiam aos seus interesses. (CAPELATO 

E PRADO, 1980, p. XXI)   

De acordo com a matéria publicada24 por Arruda (2009) no sítio eletrônico do Jornal O 

Estado de S. Paulo, Julio de Mesquita Filho25 se definia como defensor dos ideais do liberalismo 

e opositor de qualquer tipo de totalitarismo, de esquerda ou de direita. Advogava um processo 

de regeneração política capaz de livrar a República de governantes oportunistas e demagogos. 

Segundo o autor, os textos biográficos deixados pelo jornalista, registram que durante sua 

atuação (1927-1969) o jornalismo praticado pelo OESP jamais esteve dissociado da militância 

política. Sobre esse fato, seu filho, Ruy Mesquita, aponta que, “o jornalismo foi uma simples 

decorrência do interesse do pai por uma questão maior: “uma questão chamada Brasil”.  

                                                 
24Texto disponível em <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,um-liberal-movido-pelo-amor-ao-

pais,401422>. Acesso em 01 dez. 2017. De acordo com as informações do sitio eletrônico, Julio de Mesquita Filho 

foi diretor de opinião do OESP de 1927 -1969, após sua morte, seu neto Julio de Mesquita Neto, ocupou o cargo 

e manteve os ideais da família. 
25 Este trabalho entende que as pautas são ditadas e formatadas de acordo com os interesses dos proprietários do 

Jornal O Estado de S. Paulo. Portanto, as referências em relação aos Mesquita traduzem o pensamento veiculado 

nas páginas do periódico. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,um-liberal-movido-pelo-amor-ao-pais,401422
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,um-liberal-movido-pelo-amor-ao-pais,401422
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De acordo com Capelato e Prado (1980, p. 99), os Mesquita procuravam adaptar a teoria 

liberal à necessidade dos interesses que defendiam, integrando-se destarte livre-comércio e 

intervencionismo em sua ideologia. No que concerne ao extremismo de esquerda, o jornal 

efetivamente manteve perfeita coerência com seus princípios liberais, capitaneando a mais 

férrea cruzada contra o modelo político comunista, o que não se repetiu, todavia, com relação 

ao extremismo de direita (CAPELATO, 1989, p. 103). 

Ainda segundo Arruda (2009), Julio de Mesquita Filho acreditava que podia moldar o 

jornal como um veículo forte, influente, independente e, sobretudo, destinado a ajudar nas 

mudanças políticas que considerava necessárias para o país. Nesse sentido, o autor ressalta, que 

nos quarenta e dois anos26 (1927- 1969) em que Julio esteve à frente do Estado, o jornal se 

consolidou como empresa jornalística, tornou-se o jornal mais moderno do país, o mais 

importante veículo de mídia impressa da América Latina e conquistou respeito internacional.  

Sobre as afirmações de Arruda (2009), algumas questões merecem ser analisadas: a 

modernização do periódico, transformação do jornal em empresa jornalística e almejada 

independência do jornal. Todavia, é preciso ressaltar, que a primeira questão é entendida como 

parte do processo de transformação do periódico em empresa jornalística, em relação à almejada 

independência, partiremos da premissa de o jornal ter se “consolidado como empresa 

jornalística”. 

De acordo com Abreu (1996, p. 10), os fins dos anos 1940 e, principalmente, os anos 

1950, foram tempos de grandes transformações na imprensa brasileira, sob vários aspectos; 

nesse período, que politicamente é marcado pela redemocratização do país, os jornais tornaram-

se de fato grandes empresas comerciais, introduziram inovações técnicas e iniciaram um 

movimento de alteração de sua abordagem e linguagem, buscando uma maior objetividade na 

construção e na transmissão da notícia. Para Capelato (1988, pp. 15-16), a modernização dos 

periódicos ocorrida a partir da segunda metade do século XX, estava relacionada, sobretudo, a 

dois fatores: à sofisticação dos artifícios de sedução do público e à concorrência dos veículos 

de comunicação de massa eletrônicos.  

Acompanhando a restruturação da grande imprensa, OESP investiu27 a partir de 1948 

na aquisição de novas tecnologias para modernização do maquinário e, consequentemente, do 

                                                 
26 Arruda (2009) diz que 42 anos é formal, pois pelas contas de Julio de Mesquita seriam 37, uma vez que ele se 

recusava a contar os cinco anos (1940-1945) em que o jornal esteve sob a intervenção da ditadura de Getúlio 

Vargas. 
27 De acordo com Bontempi (2006, p. 127), o processo de modernização iniciado em 1946 no Estado de S. Paulo 

completou o círculo virtuoso com a alteração da base de sua receita, antes apoiada nos anúncios classificados, que 

a partir de 1950 passou a ser ancorada na publicidade das agências em cerca de 80% de seu montante. 
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material gráfico. Segundo Abramo (1989, pp. 28-32), quando iniciou seu trabalho no Estado 

(1948), o jornal estava num período de decadência jornalística. Seus responsáveis levantaram 

dinheiro28, compraram máquinas modernas, construíram um prédio novo, modernizaram as 

operações do jornal, contrataram equipe nova e introduziram métodos norte-americanos que 

não eram utilizados até então nos jornais de São Paulo ou do Brasil (ABRAMO, 1989, p. 35).  

Ainda de acordo com Abramo (1989, p. 35), introduziu-se no Estado um tipo de 

cobertura “neutra” e totalmente distante dos editoriais do jornal e, entre 1956 a 1961, OESP 

teria se tornado, segundo o autor, um dos jornais mais bem feitos do mundo.  

De acordo com Bontempi (2006, pp. 128-129), a seção “Notas e informações”, tida 

como espaço diário e de destaque na terceira página do OESP, atravessou incólume todo o 

período de reforma do jornal, permanecendo em seu espaço original e mantendo teor e 

linguagem usuais. Cumpre lembrar que, de acordo com o manual de redação e estilo do 

periódico (1990), a página três destinada ao editorial29 – Notas e informações – apresenta a 

posição do jornal30, da empresa ou do redator chefe.  

Considerando toda a modernização do periódico a partir de 1948 e a “consolidação do 

OESP como empresa jornalística”, passamos a analisar as possibilidades de sua almejada 

independência. A ideia de progresso, de desenvolvimento e de etapas de crescimento delineava 

os contornos da ideologia do periódico ao tratar os problemas relacionados à política, à 

economia e à educação. Todavia, a prática política da família Mesquita era constantemente 

reformulada de acordo com seus interesses e suas necessidades (CAPELATO e PRADO, 1980, 

p. 91). 

Para Mesquita Filho, o progresso econômico e a construção de uma nova nação eram as 

condicionalidades para “evolução” e para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, OESP 

                                                 
28 De acordo com Abramo (1989, p.28), os recursos eram oriundos do período (1940-1945) em que o Jornal foi 

ocupado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP na Ditadura Vargas. Para o autor, o episódio saneou 

as finanças do Jornal, pois o DIP aplicava recursos nos veículos por ele dirigidos. 
29 De acordo com Fonseca (2005, pp. 33-4), o editorial reflete não exatamente a ideologia de seus proprietários 

nominais, mas o consenso das opiniões que emanam dos diferentes núcleos que participam da propriedade da 

organização: acionistas majoritários, há financiadores que subsidiam a operação das empresas, anunciantes que 

carreiam recursos regulares para os cofres da organização através da compra de espaço, além de braços do aparelho 

burocrático do Estado que exercem grande influência sobre o processo jornalístico pelos controles que exercem 

no âmbito fiscal, previdenciário, financeiro. Assim sendo, o editorial afigura-se como um espaço de contradições. 

Seu discurso constitui uma teia de articulações políticas e por isso representa um exercício permanente de 

equilíbrio semântico. O autor também aponta, que embora os editoriais se dirijam formalmente à “opinião pública”, 

dialogam com o Estado, partidos políticos, movimentos sociais, representantes orgânicos de classes sociais, dentre 

outras. Todavia, destaca que o jornal, por meio do editorial, é canal de expressão de determinados setores, 

sobretudo, das classes dominantes. 
30 Para Fonseca (2005, p. 34), o modo como os editoriais defendem determinadas ideias e posições e criticam 

outras permite-nos compreender o sentido das coberturas jornalísticas. Assim, é plenamente possível conhecer o 

posicionamento de um jornal por meio dos editoriais (FONSECA, 2005, p. 34). 
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condicionou a evolução e o desenvolvimento brasileiro na produção e consolidação de um saber 

científico. Sob essa ótica, Mesquita sempre se mostrou favorável à entrada de capitais 

estrangeiros no país, sob a alegação de que, ante a insuficiência de capitais próprios reclamados 

pelo desenvolvimento, o país não podia prescindir da “ajuda externa” ou do “financiamento 

externo” para realizar “sua grande obra de progresso” (CAPELATO e PRADO, 1980, p. 90). 

Cumpre ressaltar que Julio de Mesquita, durante as primeiras décadas do século XX, além de 

sugerir identidade de comportamento entre os paulistas e saxões norte-americanos, mostrou-se 

favorável à imitação do modelo político, econômico e educacional norte-americano em vários 

aspectos para que o país se tornasse uma “grande potência” (CAPELATO, 1989, pp. 34 -5). 

Segundo Warde (2000), o ideal estrangeiro de civilização moderna e bem-sucedida 

passa a figurar no imaginário brasileiro como possibilidade de construção de nação civilizada 

desde a Proclamação da Independência política do Brasil, em 1822. De acordo com Warde 

(2000, p. 37), ao longo da história brasileira notam-se deslocamentos discursivos para atingir a 

modernidade. São deslocamentos, ora flagrantes, ora sutis; ora conflituosos, ora pacíficos, mas 

nos quais nunca se deixou de fazer referências ao Velho Mundo como fonte de uma cultura na 

qual brasileiros deveriam incessantemente se banhar, caso quisessem conquistar o status de 

civilizados, mas os Estados Unidos vão se afigurando nos ensaios utópicos das elites 

intelectuais e no imaginário social como terra prometida. A partir de meados do século XIX, 

começaram a circular no Brasil, particularmente nos e a partir dos centros urbanos do Sudeste 

(São Paulo, em especial), teses segundo as quais as chances de o Brasil trilhar o caminho do 

progresso estavam a se espelhar não mais no Velho Mundo, mas no Novo mundo, ou seja, nos 

Estados Unidos. A partir das palavras de Warde (2000), é possível inferir que a “grande 

admiração de Julio de Mesquita aos Estados Unidos” estava diretamente relacionada aos 

ensaios utópicos das elites intelectuais.  

De acordo com Arruda (2009), Julio de Mesquita Filho acreditava que a regeneração 

política do país só seria possível por meio da modernização do ensino. E, nesse sentido, o autor 

aponta que o diretor do jornal se tornou o mais aguerrido defensor da criação da Universidade 

de São Paulo, pois ela seria, acreditava Julio de Mesquita Filho, “o melhor caminho para se 

oferecer às elites conhecimento e consciência para promover a modernização e o progresso que 

o Brasil necessitava”.  

 

 

 O projeto político pedagógico defendido por OESP  
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A participação do OESP no âmbito da educação foi constante desde os tempos em que 

o jornal era chamado de “A Província de São Paulo” e, em diversos momentos, o jornal atuou 

com sujeito em campanhas educacionais, fiscalizador dos projetos e recursos educacionais e 

voga no país, crítico feroz de leis em tramitação, além de propositor de novos projetos 

(CARVALHO, 2003, pp. 191- 2).  

Como já dissemos, Julio de Mesquita Filho acreditava que a regeneração política do país 

só seria possível por meio da modernização da educação destinada às elites, agora 

acrescentaremos alguns pontos do projeto político-pedagógico que balizaram as ideias 

defendidas por Julio de Mesquita Filho, entre 1927 a 1969 e por seu sucessor Julio de Mesquita 

Neto, entre 1969 a 1996.  

De acordo com Capelato (1989, pp. 145-6), no Brasil do século XX, os reformadores 

liberais valorizavam o saber científico, a técnica e o método com a preocupação de consolidar 

o progresso, fortalecendo a ordem social. A educação, peça fundamental no processo, tinha 

como objetivo formar novas “elites bem-pensantes” a quem competiria administrar o país e 

formar a “consciência nacional”. Esta última tarefa implicava a transformação do povo 

ignorante e anárquico em cidadãos ordeiros e produtivos. No entanto, para atingir esses fins, 

era preciso que as “elites” estivessem aptas a compreender os problemas de sua época, dando-

lhes respostas adequadas. Desta forma, não é por acaso que, no projeto de universidade 

elaborado pelos reformadores liberais, a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras ocupava lugar 

de destaque: nela se formariam os cientistas sociais responsáveis pelo equilíbrio do organismo 

social.  

A universidade teria essa incumbência. Segundo Capelato (1989), Julio de Mesquita 

Filho advertiu que  

Formular o problema brasileiro é tarefa a que só os espíritos superiormente 

dotados e cultivados se poderão abalançar (...) filtrados através dos vários 

estratos que constituem normalmente uma sociedade organizada e 

perfeitamente articulada, a ação das elites intelectuais, formadas no cadinho 

dos centros superiores, refletir-se-á na consciência popular. (CAPELATO, 

1989, p. 146). 

O projeto político-pedagógico idealizado pelos reformadores liberais criticava o sistema 

educacional brasileiro por sua falta de organização, de planejamento, de coordenação e de 

eficiência e ressaltava que tais falhas acarretaram consequências nefastas para a sociedade. De 

acordo com o projeto dos liberais, era preciso promover a reorganização da sociedade por meio 

da extinção do analfabetismo, “instrução pública para todos”, este, aliás, era o lema da batalha 

travada em prol ao progresso e da reorganização de todos os níveis de ensino (primário, 
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secundário e superior). No entanto, essa tarefa era uma questão técnica, portanto, deveria ficar 

restrita aos especialistas (CAPELATO, 1989, p. 147). 

Ainda de acordo com a autora, a reorganização do ensino significava renovar a 

sociedade dentro da ordem. E, nesse sentido, Julio de Mesquita Filho tomou a iniciativa de abrir 

um amplo debate sobre o tema, por meio da formulação de um inquérito sobre a Instrução 

Pública em São Paulo (1926). A direção técnica do inquérito ficou a cargo de Fernando de 

Azevedo que, por sua vez, fez questão de frisar a identidade desta obra com a linha de 

pensamento do jornal. O documento31, dividido em três partes – “O ensino primário e normal”, 

“Ensino técnico e profissional”, “Ensino secundário e superior” – tornava explícita a vinculação 

que Mesquita Filho e Fernando Azevedo desejavam que houvesse entre universidade e o ensino 

secundário (CAPELATO, 1989, p. 148). 

No período que se estende de 1947 a meados da década de 1950, Laerte Ramos de 

Carvalho reiterava nos editoriais de educação do OESP as posições do dirigente do periódico e 

de Azevedo. Nessa lógica, tomou o ensino secundário como ponto nevrálgico da organização e 

da cultura, a que cabia formar a mentalidade média nacional ou, sob linguagem jornalística, a 

“opinião pública esclarecida”, selecionando os elementos mais capazes para o ensino superior, 

e a escola pública de nível primário com a subsequente ramificação profissionalizante – de 

acesso vedado ao nível superior – como peça chave da extensão da escola (BONTEMPI, 2006, 

p. 141). É preciso ressaltar que o pensamento dos Mesquita e de Laerte Ramos de Carvalho em 

relação ao ensino secundário seguia a mesma lógica da Lei Orgânica do Ensino Secundário 

(1946-1961), também conhecida como Reforma Capanema32. Para Bontempi (2001, pp. 143-

4), a presença33 de Laerte Ramos de Carvalho como responsável pelos editoriais conferiu 

                                                 
31 O documento continha críticas ao governo por não ter dispensado a devida atenção ao ensino secundário, 

apresentava as coordenadas básicas para um plano educacional orientado pelas perspectivas científica, enfatizava 

o ensino técnico profissionalizante para garantir o bom desempenho social via trabalho, dentre outras questões. De 

modo geral, os aspectos educacionais salientados no documento justificavam-se como resposta às necessidades 

suscitadas pelas mudanças ocorridas no Brasil desse período: a industrialização solicitava mão-de-obra 

especializada e os conflitos sociais surgidos nessa sociedade, que se tornava “complexa”, exigiam medidas 

asseguradoras da ordem social. As conclusões do inquérito, por sua vez, são consensuais, com diagnósticos e 

sugestões de cura muito parecidas com as que o organizador – Julio de Mesquita Filho – apresenta.  (CAPELATO, 

1989, pp. 149- 51). 
32 De acordo com Sposito (1984, p. 14), o autor da lei assim se exprimia: “o que constitui o caráter específico do 

ensino secundário é sua função de formar, nos adolescentes, uma sólida cultura geral, marcada pelo cultivo a um 

tempo das humanidades antigas e das humanidades modernas, e bem assim de neles acentuar e elevar a consciência 

patriótica e a consciência humanística. O ensino secundário se destina a preparação das individualidades 

condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, 

dos homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar 

habituais entre o povo”. 
33 De acordo com o autor, a própria contratação de Ramos de Carvalho, em 1946, visava garantir a participação 

do jornal nos debates sobre a elaboração de um projeto de Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

(BONTEMPI, 2001, pp. 143-4). 
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“autoridade acadêmica” ao discurso do periódico, assim como garantiu a antiga tradição de 

OESP ser um jornal de intelectuais. No mesmo sentido, Carvalho (2003, p. 195) aponta que, ao 

longo dos debates em torno da LDB (1946-1961), a presença de intelectuais ligados à educação 

no periódico serviu de argumento para “esclarecer os sujeitos” e os discursos considerados 

legítimos na disputa, assim como para deslegitimar outros sujeitos e discursos. 

Segundo Carvalho (2003), no momento em que a tramitação do projeto da LDB 

provocou a radicalização de posições34, o tradicional jornal paulistano entregou-se à disputa se 

expondo e utilizando todas as armas que um órgão de imprensa do seu porte pode oferecer aos 

que estão ao seu lado, lutando a mesma batalha (CARVALHO, 2003, p. 196). Passou a 

funcionar como um veículo divulgador das ideias, da organização e da mobilização dos sujeitos 

que participaram da Campanha de Defesa da Escola Pública, para tal registrou nas suas páginas, 

quase que diariamente, os principais acontecimentos em torno o evento (CARVALHO, 2003, 

p. 3). Ainda de acordo com Carvalho, naquele período, o jornal continuava a se posicionar 

pautado na ideologia liberal, a favor do ensino público, obrigatório e gratuito, bem como 

defendia a importância do seu conceito de universidade no cenário nacional. Nesse sentido, 

Carvalho (2003) afirma que, no tratamento dispensado pelo jornal ao tema educação, é 

historicamente recorrente o seu posicionamento como representante de uma elite que deveria 

“reconduzir a mentalidade do povo” (CARVALHO, 2003, pp. 191- 2). 35  

Segundo Cunha (2007, p. 116), a discussão e a aprovação da LDB não corresponderam 

às expectativas dos setores progressistas da sociedade. De acordo com as análises do autor, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aparecia como uma nova chance de resolver 

os problemas que afetavam os sistemas de ensino e, portanto, havia uma expectativa de 

transformação no panorama educacional.  

                                                 
34 A radicalização de posições no debate ocorreu a partir de 1959, quando o Deputado Carlos Lacerda apresentou 

um substitutivo ao projeto de LDB. Neste documento, a educação foi apresentada como um direito de escolha da 

família, ou seja, cabia a ela decidir pelo ensino público ou privado. Nessa lógica, ao Estado caberia, portanto, 

garantir a existência das duas iniciativas, oferecendo-lhes recursos técnicos e financeiros, pois, só assim, seria 

assegurado o direito de escolha. Em linhas gerais, o projeto favorecia a educação privada e religiosa. Logo, o 

substitutivo foi combatido por diversos educadores, que divulgaram por meio do jornal OESP um manifesto 

redigido por Fernando de Azevedo, intitulado “Mais uma Vez Convocados”, em favor do ensino laico, obrigatório, 

integral e gratuito. Esse manifesto marcou o início da Campanha em Defesa da Escola Pública (1960-1961). Ver 

Carvalho (2003). 
35 OESP continuava defendendo a ideia de levar a educação a todas as camadas da sociedade, pois, de acordo com 

o modelo liberal defendido pelo jornal, a educação da massa tratava-se de um imperativo da sobrevivência de uma 

nação democrática, afinal, só haveria democracia quando todos se tornassem cientes de seus direitos e deveres 

civis e, portanto, aptos a escolher seus líderes entre os que possuíssem capacidade intelectuais e morais para bem 

conduzir o país na direção do progresso. Ocorre que, para o periódico essa escola deveria corresponder à filosofia 

política do Estado liberal-democrático. De outra forma, as massas contempladas pelo poder público em suas 

demandas por acesso à escola poderiam tornar-se tiranas, oferecendo riscos à própria democracia (BONTEMPI, 

2006, p.152).  
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Aprovada a Lei, a imprensa e os movimentos sociais se posicionaram inúmeras vezes 

de forma crítica em relação a política educacional do país (VIEIRA, 2015, p. 242).  O Estado 

de S. Paulo teceu críticas, no entanto, interessa-nos destacar a “orientação do periódico” ao 

governo em relação à educação após a aprovação da LDB. Segundo o periódico,  

(...) a tarefa instante era a de extirpar definitivamente o analfabetismo, a de 

criar um sistema amplo e diversificado de estabelecimentos de grau médio, 

principalmente industriais e agrícolas, a de aparelhar autenticas universidades 

e escolas superiores isoladas com recursos materiais e humanos de alta valia 

e, finalmente, a de integrar o sistema educacional num programa político que 

atendesse aos reclamados mais profundos da nacionalidade. (...) Não há 

escolha entre o retrocesso e o progresso: as nossas tradições educacionais e 

republicanas estão a indicar o único rumo possível na atual conjuntura. Mais 

uma vez, o jornal recorre as suas tradições educacionais como meio de 

legitimar seu posicionamento (OESP, 01/01/1962, p.3). 

Cumpre ressaltar que o projeto educacional defendido pelo OESP e em voga no país 

estava pautado no desenvolvimento econômico e o sistema educacional já estava vinculado à 

política econômica, pois as reformulações do ensino ocorriam de acordo com as novas 

demandas do mercado trabalho. Tais apontamentos feitos pelo periódico, não eram novidade, 

inclusive tinham sido pautados na Carta de Punta Del Este (1961) e seriam “assegurados” pela 

USAID, de forma pontual em 1962 e a partir de 1964 por meio dos acordos MEC-USAID 

(1964-1968).  

 

 

Acordos MEC-USAID nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo  

 

Como já dissemos, entre 1962 a 1973 o jornal O Estado de S. Paulo veiculou por meio 

da edição nacional cento e oitenta e seis (186) vezes assuntos relacionados aos acordos 

estabelecidos entre o MEC e a USAID. Destas vezes, oito (8) editoriais veiculados entre abril 

de 1967 e julho de 1968, treze (13) manchetes36 e cento e sessenta e cinco (165) notícias37. 

Outro dado significativo está relacionado as discussões acerca da modalidade de ensino 

apresentadas pelo jornal, embora os acordos tenham abarcado todos os níveis de ensino, a maior 

                                                 
36 São consideradas manchetes, as notícias destacadas na capa do jornal OESP. 
37 De acordo com (CHAPARRO, 1993, pp. 69-70), nos tempos da ditadura, a comunicação empresarial da grande 

imprensa incorporou o caráter ufanista do regime, e ajudavam as empresas e os governos a publicar notícias, 

referências e comentários que lhes convinham. Ou – se fosse o interesse – a inibir a publicação. Neste sentido, este 

trabalho entende as veiculações de matérias e reportagens como notícias, uma vez que, OESP e o Regime Militar 

pactuam as ideias relacionadas aos acordos MEC-USAID, e o primeiro disponibiliza suas páginas para declarações 

de membros ligados ao regime.  
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incidência de discussões ocorreu no ensino superior. O gráfico abaixo apresenta a totalidade 

dos debates por modalidade de ensino.  

 

 

Fonte: Gráfico construído a partir da análise do banco de dados 

 

 

E a tabela a seguir mostra os dados quantitativos de publicações relacionadas aos 

acordos MEC-USAID, distribuídos por ano e mês.  

 

Tabela 1 - Publicações no jornal O Estado de S. Paulo. 

Relativas aos acordos estabelecidos entre o MEC-USAID (1962-1973)  

 

Fonte: Dados extraídos do acervo digital do Jornal “O Estado de S. Paulo”.  

Levantamento efetuado entre 15/08/2016 a 17/08/2016.  

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1962 - - - - - - - - - 1 - 1 2 

1963 - - - - - - - - - - - - - 

1964 - - - - - - - - - - - - - 

1965 2 - - - 2 3 2 1 - - - - 10 

1966 - - - 1 - 1 1 - - - 1 1 5 

1967 1 - 2 22 30 17 11 11 8 4 2 4 112 

1968 8 1 3 1 1 11 2 2 1 1 1 - 32 

1969 - - - - - - - 1 - 3 4 1 9 

1970 - - 3 1 - 4 - - 1 1 - 1 11 

1971 - - - - - - - - - 1 - - 1 

1972 - - - - 1 - - - - - 2 - 3 

1973 1 - - - - - - - - - - - 1 

23%

77%

Gráfico 01 - Discussão acerca das modalidades de ensino pelo 

OESP entre 1962 - 1973

Ensino 1º e 2º

Graus
Esino Superior



49 

 

 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, observa-se maior incidência de 

publicações entre 1965 a 1969, todavia o ano de maior repercussão foi 1967: de janeiro a 

dezembro deste ano, foram localizadas cento e doze (112), seguido de 1968, que de janeiro e 

dezembro somam trinta e duas (32) publicações. Vale destacar que, entre 1963 e 1964, o 

periódico limitou-se a informar o andamento de convênios firmados no âmbito da Aliança Para 

o Progresso, por meio da USAID em áreas como: saneamento básico, energia, habitação e 

saúde.  

Em relação a maior concentração de veiculações em 1967 e 1968, nota-se que os debates 

se estabeleceram em torno da reforma universitária e das manifestações contrárias do 

movimento estudantil em relação ao acordo de Assessoria e Planejamento do Ensino Superior. 

Nos anos seguintes, finalizado o acordo relativo ao ensino superior (1968), o periódico passou 

a veicular informações sobre os acordos relativos ao ensino de 1º e 2º graus, o que será 

apresentado mais adiante.   

Considerando as variações significativas de assuntos abordados dentro da temática deste 

trabalho e a categorização minuciosa realizada e já anunciada do banco de dados que compõem 

essa pesquisa, vê-se a distribuição quantitativa dos principais temas veiculados pelo periódico.  

 

 

TABELA 1.1 - Distribuição quantitativa dos principais temas veiculados no OESP  

 

Fonte: Tabela construída a partir da análise do banco de dados 

 

Principais temas 

Ocorrências 

nas 

publicações 

Formalização e encerramento dos acordos MEC-USAID 13 

Solicitação de Estados brasileiros para implementação de projetos 

desenvolvidos por meio dos acordos MEC-USAID 
8 

Declaração de representantes da USAID sobre os acordos MEC-USAID 8 

Desenvolvimento de trabalhos e execução, dos projetos MEC-USAID 12 

Constituição e nomeação, da equipe técnica brasileira para planejamento do 

ensino superior 
17 

Revisão e ampliação dos acordos MEC-USAID 15 

Declaração de ministros da educação, e nomes ligados ao ensino, 

relacionados aos acordos MEC-USAID 
23 

Debates políticos e denúncias relacionados aos acordos MEC-USAID 12 

Movimento Estudantil e os acordos MEC-USAID 78 

Total 186 
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Como se vê o tema mais recorrente nas publicações relacionadas aos acordos MEC-

USAID está associado ao movimento estudantil as publicações apresentam quase sempre três 

pontos unificados: reuniões, congressos, greves e manifestações de órgãos estudantis contrários 

à Reforma Universitária, aos acordos MEC-USAID, ao Relatório Atcon e ao Relatório Meira 

Mattos. 

Como já dissemos, a maior incidência de discussões ocorreu no ensino superior e, neste 

caso, os principais temas estão interligados ao ensino superior e ao movimento estudantil. 

Assim, as notícias relacionadas as declarações dos representantes da USAID, declarações dos 

respectivos Ministros da Educação e nomes ligados à educação, estavam pautadas nas 

manifestações contrárias aos acordos e de forma reiterada os pronunciamentos negavam: 

qualquer ameaça a desnacionalização do ensino brasileiro, qualquer influência estrangeira no 

sistema educacional38 e demarcavam que os técnicos americanos visavam apenas prestar 

colaboração para a rápida solução dos problemas brasileiros, por meio de assistência e 

financeira, bem como ratificavam que os acordos atendiam aos interesses nacionais.  

A formalização, revisão, ampliação e encerramento dos acordos também estavam 

pautadas nas declarações dos respectivos Ministros da Educação ou em declarações de 

representantes do governo norte-americano e, assim, os acordos eram concebidos como um 

projeto que beneficiaria milhares de crianças e jovens brasileiros e a instituição de um novo e 

revolucionário sistema de ensino, enquanto as revisões ocorreriam para que fossem bem 

definidas a participação do Conselho Federal de Educação na reconstrução do ensino brasileiro 

e para ajustar todos os pontos julgados inconvenientes aos interesses nacionais.  

O desenvolvimento dos trabalhos, execução dos projetos e a constituição da equipe 

técnica brasileira para o planejamento do ensino superior apresentam declarações do Ministro 

da Educação sobre a constituição da equipe, declarações de representantes da USAID sobre a 

consolidação da equipe, instalação de Ginásios Orientados para o Trabalho, relatórios e estudos 

produzidos pela equipe brasileira e pela equipe norte-americana, ampliação, melhoria e 

reformulação do ensino. 

                                                 
38 No entanto, Cunha (2014, p. 360) aponta que, vários grupos, em especial os vencedores nas disputas em torno 

da LDB/61, isto é, os privatistas procuraram, com sucesso variado, influenciar o MEC no processo de formulação 

e implementação das políticas educacionais na ditadura. No mesmo sentido Vieira (2015, p. 311) assevera que, as 

reformas do ensino superior e do 1º e 2º graus concebidas no governo militar apresentaram a incorporação 

desfigurada de experiências e demandas anteriores acrescidas de recomendações privatistas de Rudolph Atcon, 

dos assessores da USAID e de outras comissões. 
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Para melhor compreensão da distribuição dos principais temas veiculados pelo 

periódico, vê-se a distribuição quantitativa por ano. 

 

 

TABELA 1.2 

Distribuição quantitativa dos principais temas veiculados no OESP por ano 

  

 

 

Já sabemos que as primeiras matérias relacionadas a formalização de acordos entre o 

BRASIL-USAID no âmbito da educação foram veiculadas pelo OESP em 1962. A primeira 

anuncia a construção de 60 ginásios industriais e assistência técnica para o planejamento dos 

respectivos currículos (OESP, 02/10/1962, p.8) e a segunda informava sobre a “doação”, 

oriunda da Aliança Para o Progresso por meio da USAID, para o programa de ampliação do 

sistema de educação primária e básica do Rio Grande do Norte (OESP, 14/09/1962, p. 14). 

Entre 1963 e 1964, o periódico limitou-se em veicular informações relacionadas a acordos 

formalizados na área da saúde, energia, habitação, entre outras, pois, como apresentaremos, 

nesse período, as negociações entre USAID-Brasil estavam “congeladas”.  

Principais temas/Ano 

1
9
6
2
 

1
9
6
3
 

1
9
6
4
 

1
9
6
5
 

1
9
6
6
 

1
9
6
7
 

1
9
6
8
 

1
9
6
9
 

1
9
7
0
 

1
9
7
1
 

1
9
7
2
 

1
9
7
3
 

Formalização e encerramento dos 

acordos MEC-USAID 

2 - - 7 - 3 - - 1 - - - 

Solicitação de Estados brasileiros para 

implementação de projetos 

desenvolvidos por meio dos acordos 

MEC-USAID 

- - - 1 - - - 2 5 - - - 

Declaração de representantes da USAID 

sobre os acordos MEC-USAID 

- - - - 2 3 2 1 - - - - 

Desenvolvimento de trabalhos, 

execução, dos projetos MEC-USAID 

- - - - 1 4 2 3 1 - 1 - 

Constituição, nomeação, da equipe 

técnica brasileira para planejamento do 

ensino superior 

- - - - 1 10 6 - - - - - 

Revisão e ampliação dos acordos MEC-

USAID 

- - - - - 12 - 1 - - 1 1 

Declaração sobre os acordos de 

ministros da educação, e nomes ligados 

a educação 

- - - - - 15 1 2 4 - 1 - 

Debates políticos e denúncias aos 

acordos MEC-USAID 

- - - - - 12 - - - - - - 

Movimento Estudantil e os acordos 

MEC-USAID 

- - - 2 1 53 21 - - 1 - - 

Fonte: Tabela construída a partir da análise do banco de dados 
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A partir de 1965, estabelecido o golpe civil-militar e “descongeladas” as negociações 

entre USAID-Brasil, voltaram os conteúdos sobre os acordos com mais dinamismo. OESP 

veiculou a formalização de acordos para melhoria e ampliação do ensino primário, básico, para 

desenvolvimento do ensino vocacional, agrícola e economia doméstica (OESP, 30/06/1965, p. 

18) e a formalização do acordo para o planejamento do ensino superior (30/05/1965, p. 5). 

Iniciava de forma pontual a exposição dos debates do movimento estudantil, por meio do 

anúncio da realização de um congresso promovido pela UNE, bem como a declaração inicial 

dos estudantes, posicionando-se contra a atuação da USAID na educação e contra as medidas 

do ministro Suplicy de Lacerda em relação aos estudantes (OESP, 29/07/1965, p. 15).  

Em 1966, respaldando as declarações de representantes USAID sobre os convênios 

terem em vista a fundamental melhoria do ensino brasileiro e o aprimoramento das instalações 

necessárias para o devido fim, apresentou treinamentos, formação e aperfeiçoamento dos 

professores de 1º e 2º graus (OESP,26/04/1967, p. 32), passou a veicular informações sobre a 

instalação de modernos centros de treinamentos para professores, levantamento da equipe 

norte-americana e brasileira para desenvolvimento de novas diretrizes educativas para 1º e 2º 

graus (OESP, 29/04/1966, p. 5) e formação da equipe técnica para o planejamento do ensino 

superior (OESP, 18/11/1966, p. 8).  

Entre 1967 e 1968, o periódico veiculava de forma constante as manifestações estudantis 

em relação aos acordos, defendia os acordos e criticava os estudantes por meio de seis (6) 

editoriais, rebatia as críticas da oposição política por meio de dois (2), anunciou em doze (12) 

capas, declarações em defesa dos acordos, desfechos violentos de manifestações estudantis e 

intensificou a publicação de notícias relacionadas aos acordos. Cumpre ressaltar que as 

manchetes anunciavam os debates e indicavam as respectivas páginas. Anunciou a revisão do 

acordo relativo ao ensino, superior e sinalizou poucas alterações em relação ao texto anterior 

(OESP, 10/05/1967, p. 6).  

O foco no respectivo período está sobretudo nas manifestações estudantis e no 

planejamento da Reforma do Ensino Superior por meio do acordo MEC-USAID. Assim, parte 

dos debates apresentados em congressos, seminários e reuniões do movimento estudantil é 

apresentada pelo OESP. E, neste caso, entre outras questões, o periódico buscou apresentar ao 

seu leitor que os estudantes, eram contra a participação norte-americana na reestruturação do 

ensino superior brasileiro por meio do acordo MEC-USAID, contra o governo e contra as 

medidas repressivas adotadas em relação ao movimento estudantil.  

No caso, promoviam manifestações, marcadas por discursos veementes contra o acordo 

MEC-USAID e de acordo com jornais, esses estudantes eram “desinformados”, não eram 
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dignos de serem levados a sério. (OESP, 28/04/1967, p. 12). Apontavam que os protestos 

estudantis, que se verificavam em escala crescente em diversos estados, já estavam 

preocupando os círculos militares (13/01/1967, p. 1). Registrou, desfecho violento, da passeata 

que os estudantes “a todo custo” realizaram (OESP, 30/06/1967, p. 1). Informou que quase 

todos os estudantes discordavam das diretrizes da UNE, pois a consideravam radicais (OESP, 

20/09/1967, p. 1).  

Em relação ao planejamento do ensino superior, o periódico voltou sua atenção para a 

constituição da equipe técnica para assessoria e planejamento do ensino superior e veiculou 

declarações do Ministro Tarso Dutra informando a escolha da equipe (OESP, 29/04/1967, p.  

6). Houve demora para a escolha e troca da equipe (OESP, 13/01/1968, p. 6), pedido de 

demissão coletiva da equipe (OESP, 03/05/1967, p. 6), a nomeação de novos membros e as 

questões burocráticas que impediam que a equipe se constituísse (OESP, 06/01/1968, p. 5), 

declarações do Diretor do Ensino Superior alegando que o convênio só não tinha entrado e 

vigor “por culpa” do governo brasileiro (OESP, 20/12/1967, p. 5), declaração do representante 

da USAID informando que a demora para constituição da equipe foi um dos fatores que 

prejudicaram o trabalho no país (OESP, 13/07/1967, p. 60), além de declarações do Ministro 

da Educação alegando que, não existia qualquer “contradição entre as equipes técnicas, ou 

atraso nos trabalhos” (OESP,15/07/1967, p. 6). Embora OESP tenha utilizado representantes 

do governo e da USAID para apontar as questões, entende-se com base na crença dos 

proprietários do jornal em relação aos acordos que os fatos foram considerados um “problema”. 

Finalizado o acordo relativo ao ensino superior (1968), o periódico volta seu debate para a 

implementação dos Ginásios Orientados Para o Trabalho (GOTs). 

Entre 1969 e 1972, os debates relacionados aos acordos passam abordar a reformulação 

do ensino de 1º e 2º graus, a instalação dos GOTs, visando à promoção da formação “semi 

profissional” ao estudante brasileiro, para que esses integrassem imediatamente o mercado de 

trabalho, necessitado de mão de obra qualificada (OESP,25/09/1970, p. 37).  Desse modo, 

veem-se veiculações anunciando que 121 colégios agrícolas aprovaram a adaptação da escola 

para o plano de GOTs (OESP, 25/07/1969, p. 6), a criação de GOTs em Minas Gerais (OESP, 

19/11/1969, p. 8) e que convênios semelhantes tinham sido assinados em mais quatro estados 

brasileiros (OESP, 13/03/1970, p. 6), além da solicitação do Paraná para construção de GOTs 

por meio do acordo MEC-USAID (OESP, 21/11/1969, p. 6) e assinatura de termo aditivo do 

convênio MEC-USAID para construção de GOTs (21/12/1969, p. 10). Nesta fase, para OESP, 

a construção dos ginásios orientados para o trabalho atendia aos objetivos do governo da 

revolução da educação pela educação (OESP, 03/03/1970, p. 7) e a única manchete de capa 



54 

 

ocorre em 1970, anunciando a criação de 300 GOTs e indicando a página com os detalhes da 

informação (OESP, 25/09/1970, p. 1). 

Deve-se ter em conta que não necessariamente o jornal apresentava de forma 

aprofundada os conteúdos sobre a relação dos acordos e dos Ginásios Orientados para o 

Trabalho. Esta apresentação era sumária, apenas no sentido de registrar os acontecimentos. Se 

por um lado, desta forma, não havia subsídios para maiores discussões sobre o assunto, 

apontava para os seus leitores a presença dos acordos, mesmo após o desfecho da reforma 

universitária acontecida em 1969, mostrando que o tema principal tinha se transferido para a 

orientação para o trabalho, no ensino médio, como ação que necessitava de terminalidade de 

ensino, incluindo força de trabalho imediata na sociedade, logo após o término dos estudos 

secundários, sem que necessariamente os alunos almejassem a universidade. A única declaração 

desse período relacionada a um líder estudantil ocorre em 1971 por meio do Ministro Jarbas 

Passarinho, que aponta a “ingenuidade” do estudante ao julgar os acordos MEC-USAID, bem 

como a não existência do respectivo acordo (OESP, 27/10/1971, p. 12). 

Em 1973, o jornal noticiou o encontro dos Ministros da Educação da América Latina 

com a USAID para discussão de novos sistemas de financiamento de programas educativos, 

deixando subentendido o interesse do governo brasileiro e da USAID na formulação de novos 

projetos educacionais (OESP, 23/01/1973, p. 23). Ratificando, entre 1967 e 1968 o periódico 

centralizou os debates nas manifestações contrarias ao acordo MEC-USAID, sobretudo, as 

ações e debates liderados pela União Nacional dos Estudantes. Nesse sentido, os editoriais do 

período que compreende esta pesquisa tratavam os respectivos assuntos e concentraram-se nos 

referidos anos.  

 

TABELA 1.3  

 

Distribuição quantitativa dos principais temas veiculados nos editoriais do OESP 1967-1968 

 

Fonte: Tabela construída a partir da análise do banco de dados 

 

 

Ao analisar os conteúdos dos oito (8) editoriais, é possível afirmar que entre 1967 e 

1968 o OESP centralizou os debates em torno dos acordos formulados no ensino superior para 

Principais temas/Ano 1967 1968 

Manifestações contrarias do movimento estudantil ao acordo MEC- USAID 3 3 

Contestações do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) aos acordos  2 - 

Total 5 3 
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defender seu projeto de educação por meio da Reforma Universitária, pois, como já dissemos, 

o projeto de educação da família Mesquita reservava o ensino superior às elites e defendia um 

modelo de ensino capaz de promover o desenvolvimento econômico e social do país. Fazia-se 

importante formar grupos capazes de conduzir uma política educacional para formar o cidadão 

necessário para o desenvolvimento do país. Também pensavam no projeto de um ensino de 1º 

e 2º graus que formasse mão de obra qualificada por meio do ensino profissionalizante.  

Na visão do periódico, a Reforma Universitária era fundamental para formar 

especialistas capazes de atender as mudanças reclamadas institivamente pela civilização 

industrial e tecnológica (OESP, 15/06/1968, p. 3) e a reformulação, expansão e melhoria do 

ensino de 1º e 2º graus, era necessária, sobretudo para ampliar a oferta de escolas 

profissionalizantes (OESP, 01/01/1962, p. 3). Neste caso, só seria possível promover profundas 

revoluções no ensino por meio dos acordos MEC-USAID (OESP, 23/05/1967, p. 3). Assim, o 

periódico passou a funcionar como correia de transmissão do governo para difundir os acordos, 

ao mesmo tempo que defendia seu projeto. Para tal, não poupou esforços para criar um consenso 

favorável com seus escritos, para a realização dos projetos de “modernização” indicados pela 

USAID.  

Enquanto descontextualizava e atacava os movimentos contrários aos acordos, 

promovia a defesa destes. Considerava a assistência técnica e a considerável ajuda material 

norte-americana o meio para que aqui se realizasse a mais profunda revolução no ensino 

superior. Como em outros momentos da história, mantinha seus posicionamentos ligados ao 

ponto de vista da coletividade, bem como reservava o planejamento da educação apenas aos 

especialistas. Deste modo, respaldou a intensificação de medidas repressivas aos estudantes 

proposta pelo governo militar, sob a alegação de que os jovens eram instrumento político da 

esquerda e mantinham a campanha contra o acordo como meio de perturbação da ordem pública 

(OESP, 23/05/1967, p. 3).  

Os questionamentos e debates da oposição ligada ao MDB sobre as incongruências em 

relação aos acordos –existência ou não de financiamentos por meio dos convênios, 

questionamentos em torno dos documentos oficiais que não eram disponibilizados pelo governo 

– eram considerados pelo OESP como parte de um projeto de declinação de soberania do país 

(OESP, 30/06/1967).   

Longe de uma posição neutra, o jornal cedeu suas páginas para declarações de 

representantes da USAID, declarações dos respectivos Ministros da Educação e nomes ligados 

à educação para que promovessem a defesa incondicional dos acordos. No entanto, destacamos 

que as declarações dos respectivos Ministros da Educação sobre as disposições, informações 
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gerais, cláusulas aditivas, número de acordos firmados eram fragmentadas e o número de 

acordos informados não correspondem com as informações contidas nos documentos oficiais, 

sendo inclusive negada a existência do acordo relativo ao ensino superior. Tarso Dutra chegou 

a declarar que os 16 acordos firmados entre o MEC-USAID seriam revistos (OESP,27/06/1967, 

p. 64). No mesmo ano, Dutra declarou ao OESP a importância do acordo relativo ao ensino 

superior para o planejamento e assessoria do ensino superior (OESP, 17/05/1967, p. 32). No 

mesmo sentido, o próprio presidente Costa e Silva considerou o projeto da reforma universitária 

indicado pelo MEC-USAID decisivo para a solução da crise no ensino superior (30/06/1968, p. 

3). Contrariando seus colegas, em 1973, Jarbas Passarinho, ao relatar um encontro com um líder 

estudantil em Goiânia, asseverou que o estudante ficou decepcionado ao ser informado por ele 

“que o acordo MEC-USAID para o ensino superior não existiu” (OESP, 27/10/1971, p. 12). 

Fatos que confirmam as críticas relativas à ausência de informação ou declarações 

ambíguas sobre os convênios estabelecidos entre o MEC-USAID. Entretanto, o periódico, ainda 

sim, acreditava que ao veicular informações relacionadas aos acordos colaborava para pôr fim 

ao “injustificável estardalhaço que vinha se fazendo em relação ao assunto” (OESP, 

30/04/1967, p. 3). Deste modo, por meio da análise dos editoriais, nota-se que as matérias 

veiculadas ao longo do período desta pesquisa estavam diretamente alinhadas ao projeto 

defendido pelo OESP e imposto pelo regime a parte dos estudantes, professores e funcionários 

ligados ao MEC. 

    Assim, as notícias relacionadas ao 1º e 2º graus, também estavam pautadas nas 

declarações dos respectivos Ministros da Educação e em declarações pontuais de representantes 

da USAID. Estas, por sua vez, associavam a grave deficiência de formação técnica e na 

necessidade do aprimoramento de professores de nível primário e médio. Logo, os acordos 

MEC-USAID “resolveriam” as respectivas questões por meio da instalação de Ginásios 

Orientados Para o Trabalho (OESP, 25/09/1970, p. 37); ampliação, melhoria e reformulação do 

ensino e por meio do treinamento, formação e aperfeiçoamento de professores, que para atingir 

a situação “adequada” receberiam um material didático “caríssimo” com o planejamento 

completo de todas as aulas (OESP, 28/11/1967, p. 9). No mesmo sentido, as notícias 

relacionadas as solicitações de estados brasileiros para implementação de projetos pelos 

acordos, difundiam a necessidade e instalação de projetos educacionais capazes de formar mão 

de obra qualificada (OESP, 21/111969, p. 6) e apontavam a superação de fases difíceis do 

ensino, considerando a “ajuda” concedida (OESP, 19/11/1969, p.8). 
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Capítulo II - Os Acordos MEC-USAID nas páginas de OESP e o destaque 

para o ensino superior 

 

 

Os primeiros convênios e financiamentos formalizados entre Brasil e EUA, no âmbito 

educação brasileira, datam de 1920. No entanto, foi no contexto da Guerra Fria que a 

“cooperação internacional” se disseminou de forma mais abrangente.  

De acordo com Nogueira (1999, pp. 36-7), a noção de interdependência e cooperação 

internacional, com a emergência da Guerra Fria, ganhou uma conotação geopolítica expressa 

nas determinações da mensagem que Trumann enviou ao Congresso Norte-Americano em 

1949, conhecida como “Ponto IV”. Essa mensagem, posteriormente transformada no Act for 

Internacional Development (1950), definia e previa a necessidade de dois tipos de ajuda às 

economias subdesenvolvidas, caracterizadas por este ato como complementares. A primeira se 

daria pela exportação de conhecimento técnico, científico e administrativo, necessários para 

desenvolver a economia e a segunda, pela exportação e bens de produção (máquinas e 

equipamentos) e assistência financeira.  

Segundo o Catálogo de Acordos de Assistência Técnica desenvolvido pelo Ministério 

do Planejamento e Coordenação Geral (BRASIL,1967, p.3), o acordo de assistência técnica é 

mais antigo39 e ganhou expressão significativa em 19 de dezembro de 1950. Em decorrência 

deste acordo, foi assinado um termo aditivo em 30 de maio de 1953. Todavia, assistência técnica 

associada à assistência financeira só se efetivou a partir de 1961 por meio do Tratado da Aliança 

Para o Progresso.  

Ao analisar a gênese da Aliança Para o Progresso, Ribeiro (2006, p. 46-7) assevera que 

a política econômica externa norte-americana foi reconfigurada sob o impacto da viagem de 

Nixon, as demandas oriundas da Operação Pan-Americana40 e a revolução cubana. Entretanto, 

com o governo Kennedy, a região tornou-se verdadeiramente um locus preferencial para a 

alocação da ajuda externa americana. O presidente atribuiu mais significado às relações 

                                                 
39 O acordo de 1950 visava estabelecer “o intercâmbio de conhecimentos técnicos e a cooperação em atividades 

correlatas” visando “contribuir para um desenvolvimento equilibrado e coordenado dos recursos econômicos e da 

capacidade produtiva do Brasil”. O termo aditivo firmado em 1953, denominado Acordo sobre Serviços Técnicos 

Especiais entre o Governo dos Estado Unidos e do Brasil, estabelecia o fornecimento pelo Governo americano ao 

Governo brasileiro “de serviços técnicos e especializados em qualquer setor de atividades que se relacione com o 

desenvolvimento econômico do Brasil”, “sempre que este solicitar e (o Governo americano) concordar”. Em 

decorrência deste acordo, foi assinado um termo aditivo em 30 de maio de 195339. (BRASIL, 1969, p. 11). 
40Para mais informações sobre a viagem de Nixon à Argentina e as demandas oriundas da operação Pan-

Americana, ver Ribeiro (2006).  
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interamericanas do que qualquer outra administração do pós-guerra. Seu compromisso veio da 

aguda percepção pessoal e da sua equipe quanto ao “tamanho da ameaça comunista à região” e 

de uma genuína preocupação com a pobreza do continente, contra a qual ele pensava possuir as 

armas necessárias para erradicá-la. Nessa lógica, Kennedy concebeu o novo Programa de 

cooperação técnica e financeira para “auxiliar no desenvolvimento América Latina”.  

Segundo o documento (WASHINGTON, 1961, n.p.), o alinhamento da Aliança Para o 

Progresso ocorreu entre 5 a 17 de agosto de 1961, em uma Reunião Extraordinária do Conselho 

Interamericano Econômico e Social (CIES), realizado em Punta Del Este. De acordo com o 

texto, o alinhamento do Programa de Cooperação contou com o aval dos vinte e dois países 

latino-americanos membros da OEA, que firmaram compromisso de criar planos de ações 

econômicas e sociais para os próximos dez anos. Foi elaborado o documento denominado Carta 

de Punta del Este. O respectivo documento centralizava o homem como veículo do 

desenvolvimento econômico41de uma nação, elencava objetivos, requisitos, metas e diretrizes 

dos programas de assistência técnica42 e financeira, disponibilizadas por meio de acordos 

bilaterais administrados pela da USAID43 aos países que solicitassem.  

Ainda de acordo com o documento, os países periféricos precisavam crescer 

economicamente e para isso precisavam de tecnologia, de um ensino moderno voltado às 

especializações científico-práticas, de planejamento administrativo e, enfim, da reformulação 

das bases educativas para garantir acesso à escola e acabar com o analfabetismo 

(WASHINGTON, 1961, n.p.). E sob essa ótica, seriam equacionadas as Reformas da Educação 

nas décadas de 1960 e 1970, ou seja, a educação deveria atender à “nova ordem político-

econômica-social”. 

Segundo o documento elaborado pela Comissão da Aliança Para o progresso (BRASIL, 

1966, pp. 1-2), a Assistência Técnica dever ser entendida como um sistema de ajuda de um ou 

mais países a outro, visando ao desenvolvimento econômico e social. Na prática, a assistência 

técnica se traduz em propiciar a transferência de conhecimentos e práticas tecnológicas de um 

                                                 
41 Segundo Cardoso (2002, p.130), uma das facetas da ideologia desenvolvimentista é a sua ênfase em deslocar o 

debate da área política para a econômica. Segundo o autor, a Política Internacional é um exemplo desse 

deslocamento, uma vez que, questões como, combate à subversão e ao comunismo e a miséria em países como o 

Brasil, são de cunho político, mas, obtém uma mesma e única reposta, qual seja: é preciso industrializar o país, é 

preciso desenvolvê-lo economicamente. 
42Os acordos entre os países são denominados bilaterais e os programas de assistência são chamados multilaterais. 

Esse último foi realizado ONU, através da Organização das Nações Unidas (UNESCO), para a Educação, Ciência 

e Cultura (BRASIL, p. 5, 1966). 
43 A United State Agency for Internacional Development (USAID) foi criada em novembro de 1961 para substituir 

o Fundo de Empréstimo para Desenvolvimento e dar continuidade ao trabalho do International Cooperation 

Administration (ICA) que, desde 1954, financiava projetos de interesse norte-americanos em vários países 

subdesenvolvidos.  (WASHINGTON, n.p., 1961) 
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ou mais países para outros e a assistência financeira ocorreria por meio de doações e 

empréstimos.  

Para Motta (2010, p. 239), embora os objetivos propalados pelos norte-americanos 

enfatizassem avanços sociais e educacionais, havia lugar de destaque nesse campo discursivo 

para políticas de segurança: era preciso dotar os países atrasados de forças repressivas modernas 

capazes de fazer frente às ações do comunismo. Se a modernização econômica-social não fosse 

suficiente para conter a revolução – e de acordo com alguns teóricos o próprio avanço das ações 

modernizadoras, paradoxalmente, intensificaria as tensões sociais e o risco subversivo –, as 

forças militares e policiais deveriam estar preparadas.  

  De acordo com Ribeiro (2006, p. 126), a posição da delegação brasileira44 em Punta 

Del Este era, apesar dos limites da política independente e das oscilações do comportamento de 

Jânio Quadros, plenamente favorável à cooperação com a proposta americana, visto que muitos 

dos objetivos contidos no documento tinham sido lançados no Brasil e condiziam com as 

concepções e implantações do Plano de Metas45.  

Cabe esclarecer que a difusão do programa Aliança Para o Progresso era simultânea à 

posse de João Goulart e a adesão no Brasil não ocorria como esperado. Segundo Ribeiro (2006, 

p. 106), no governo de Goulart (1961- 1964), a Aliança Para o Progresso não foi bem recebida 

e passou a agrupar inimigos dentro do Estado Brasileiro e entre partidos políticos e grupos 

sociais organizados. A esquerda e uma parcela de grupos nacionalistas nunca aceitaram ou 

apoiaram o programa, uma que vez que eles consideravam o desenvolvimento da nação restrito 

ao imperialismo estadunidense um equívoco, por se tratar de políticas externas que serviriam 

aos interesses do país estrangeiro no Brasil.  

Cunha e Góes (1985), ao analisarem o contexto político do país nos anos 1960, apontam 

que a crise brasileira era econômica, social e política e o grande desafio de Goulart e que seu 

programa de “Reformas de Base” pretendia abrir um mais amplo mercado interno em um país 

terceiro-mundista, dependente, em um país onde se confrontavam interesses econômicos de 

                                                 
44 A delegação brasileira foi chefiada pelo ministro da Fazenda Clemente Mariani, que estava demissionário, por 

discordar das intervenções de Jânio na política monetária e cambial, Arthur Bernardes, ministro da Indústria e 

Comércio, Celso Furtado como Superintendente da SUDENE. O time de economistas incluía Roberto Campos e 

Ernane Galveas como delegado, José Bulhões Pedreira e Hélio Beltrão como assessores. Estranhamente, como 

assessor, Leonel Brizola. Ver Ribeiro (2006), p. 125. 
45 Plano de Metas surgiu em 1958 no governo de Juscelino Kubitschek, e tinha como objetivo acelerar a 

industrialização, os setores prioritários do Plano eram: energia, transporte, alimentação, indústria de base e 

educação. No âmbito da educação a formação técnico-profissional estava presente para diversos níveis de ensino. 

Ao avaliar o Relatório Final do Plano de Metas Para a Educação, Nogueira (1998, pp.73-4) assevera que do 

documento, articulava os níveis econômico, político e cultural. E a cooperação cultural justificava-se no discurso 

reiterado pela necessidade de incorporação da técnica/tecnologia e do conhecimento não produzido 

domesticamente, e que seria fundamental para o crescimento econômico do país (NOGUEIRA, 1998, pp.73-4). 
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mais variadas ordens: o latifúndio, impenetrável às mudanças sociais; os grupos ligados à 

internacionalização do capital que buscavam o poder político, indispensável à segurança de sua 

reprodução e a chamada “burguesia nacional” que preferia aliar-se ao capital internacional e 

fazer concessões à força de trabalho, apesar dos ideológicos do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (IPES) teorizarem a aliança de classes (CUNHA e GÓES , 1985, p. 8). 

No âmbito da educação, o ensino ainda era concebido como promotor da dinâmica do 

desenvolvimento e, nesse sentido, o Plano Trienal da Educação (1963-1965) apontava que a 

educação precisava acompanhar as mudanças de estrutura e de condições de trabalho da 

sociedade, portanto, precisava ser transformada e expandida para atender às novas necessidades 

da sociedade em mudança (BRASIL,1966, n.p.). Com essa base e pautado na prescrição da 

LDB, o Conselho Federal de Educação concebeu o Plano Nacional de Educação (PNE)46. De 

modo geral, o PNE atendia aos planos de Goulart e às propostas elencadas na carta de Punta 

Del Este, ou seja, reorganizar, reformular e expandir o ensino de modo que a educação formasse 

profissionais para o mercado de trabalho.  

De acordo com (Ribeiro, 2006, p. 23), a partir do golpe civil-militar (1964), o Programa 

da Aliança Para o Progresso passou a atuar com base em um viés mais corporativo, isso porque 

o novo regime estava pautado em duas ações importantes: a inflexão sofrida pela teoria da 

modernização, quando se passa a defender a ideia de que as forças armadas dos países 

subdesenvolvidos seriam instrumento modernizantes, passíveis de apoio dos EUA e a 

construção da política de ajuda militar do governo Kennedy. Assim, o Brasil tornou-se o maior 

receptor da “ajuda” técnica e financeira, por meio da USAID.  

Para Germano (2011), a política educacional47 do Regime Militar pode ser sintetizada 

em torno dos seguintes eixos: 1) Controle político e ideológico da educação escolar, em todos 

os níveis; 2) Estabelecimento de uma relação direta e imediata, segundo a “teoria do capital 

humano”; 3) Incentivo à pesquisa vinculada à acumulação de capital; 4) Descomprometimento 

com o financiamento da educação pública e gratuita, negando na prática, o discurso de 

valorização da educação escolar e concorrendo decisivamente para a corrupção e a privatização 

do ensino, transformando em negócio rentável e subsidiado pelo Estado. Logo, o Regime 

delegava e incentivava a participação do setor privado na expansão do sistema educacional e 

desqualifica a escola pública de 1º e 2º graus, sobretudo (GERMANO, 2011, pp. 105-6).  

                                                 
46 Ver Vieira (2915). 
47 Segundo Cunha (2014, p. 360), o processo de formulação e implementação das políticas educacionais na ditadura 

deve ser aperfeiçoada mediante o entendimento que vários grupos de interesse procuraram, com sucesso variado, 

influenciar o Ministério da Educação e Cultura. Nesse sentido, o correto é falar de “políticas educacionais na 

ditadura”. 
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A fim de objetivar essa nova mística da ascensão social48 pela acumulação do capital 

humano individual, como também possibilitar a criação de um número suficiente de indivíduos 

treináveis, sempre além das condições de absorção do mercado de trabalho, já internalizados 

então os valores do capital e da competição, vários acordos para o financiamento da 

“modernização” do aparelho escolar foram assinados entre o MEC e a USAID 

(ARAPIRACA,1979, p. 153). 

Retomando, então, entre 1964 e 1968, foram formalizados doze acordos entre o MEC-

USAID, contendo medidas como: reforma e reformulação de todos os níveis de ensino 

(primário, médio e superior), previa treinamento de professores, produção e circulação de livros 

didáticos, revisão de currículos, conteúdos programáticos, introdução de novos métodos, 

técnicas de ensino e planejamento educacional, reestruturação de escolas, órgãos e serviços 

educacionais, bolsas de estudo para professores brasileiros nos EUA, “doação” de 

equipamentos especializado, assistência técnica e financeira, construção de prédios escolares. 

Como se vê, a assistência técnica da USAID abarcaria todo o sistema educacional brasileiro, 

desde o treinamento de órgãos federais responsáveis pelo planejamento da educação, até o 

desenvolvimento de currículos; elaboração avaliações; preparação do material didático; entre 

outras medidas, como veremos, por meio da formalização dos acordos MEC-USAID. 

Uma das disposições gerais elencadas na formalização dos respectivos acordos 

determinava que, “as partes brasileiras envidariam os melhores esforços para dar publicidade 

ao andamento e realizações deste Projeto, através da imprensa, rádio e outros meios de difusão, 

identificando-o especificamente como parte da Aliança Para o Progresso (BRASIL, 1967, p. 

430). Nesse caso, entende-se que essa condicionalidade está diretamente relacionada com uma 

das diretrizes da Carta de Punta Del Este, “os acordos firmados por meio da Aliança Para o 

Progresso devem contar com o apoio de todas as camadas sociais para os projetos de 

modernização indicados pela USAID” (WASHINGTON, 1961, n.p.).  

OESP foi um dos meios de comunicação responsáveis por dar publicidade a 

formalização dos acordos e sobre o andamento das ações, como se pode ver, pelos seguintes 

títulos: Recursos da Aliança Para o Progresso para criar ginásios industriais (OESP, 

02/10/1962, p.8), USAID estuda o ensino (OESP, 28/06/1966, p.12); Convênio editará livros 

                                                 
48 De acordo com Arapiraca (1979, p. 152), do ponto de vista teórico a política educacional do Regime Militar 

pauta-se, na economia da educação de cunho liberal, responsável pela teoria do capital humano. Nesse sentido 

tenta estabelecer uma relação direta e imediata e mesmo de subordinação da educação à produção. Assim, a mística 

do capital humano passa a se constituir no passaporte da ascensão social possível, já que está ao alcance de todos 

a oportunidade de educar-se e daí aumentar o seu poder de barganhar maiores salários. Todos são iguais perante a 

lei. Ganha o mais apto. Reifica-se o indivíduo em detrimento da classe. Minimiza-se a contradição social básica 

entre o capital e o trabalho. 
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(OESP, 07/01/1967, p.7); Serão revistos os acordos MEC-USAID (OESP, 27/04/1967, p.64); 

Os acordos MEC-USAID (OESP, 30/04/1967, p.3); MEC firmou novo convênio (OESP, 

10/05/1967, p.3); MEC renova apoio ao convênio com USAID (OESP, 15/07/1967, p.34); 

Acordo MEC-USAID começa funcionar (OESP, 27/01/1968, p.6); Ensino terá grande ajuda 

(OESP, 14/11/1969, p.36); MEC amplia acordos para melhorar o ensino (OESP, 21/05/1972, 

p.39). Assim, ampliou progressivamente a necessidade de tais acordos para a educação 

brasileira e utilizou os debates de oposição aos acordos para promover sua defesa, 

principalmente ao que concerne ao ensino superior.  

 

 

A formalização dos Acordos MEC-USAID  

 

O primeiro acordo estabelecido entre Brasil e EUA por meio da Aliança Para o 

Progresso no âmbito da educação foi veiculado pelo OESP, em 1962. O título aponta “Recursos 

da Aliança para criar ginásios industriais”. De acordo com o texto, a Aliança Para o Progresso 

prestaria assistência financeira por meio da USAID-BRASIL no projeto dirigido pela Comissão 

Brasileiro-Americana e Educação Industrial (CBAI) visando à construção de 60 ginásios 

industriais e assistência técnica no planejamento dos respectivos currículos. E o projeto previa, 

ainda, a instalação de 50 ginásios industriais por ano nos três anos que se seguissem 

(OESP,02/10/1962, p. 8). 

Em dezembro do mesmo ano, OESP anunciava que “Mais de dois bilhões tinham sido 

doados pela Aliança Para o Progresso”, por intermédio da USAID-BRASIL, para o plano 

educacional do R. G. Norte”. Segundo o texto, o compromisso financeiro assinado pelo 

governador Aluízio Alves, pelo Ministério da Educação e pelo Ministro do Planejamento e 

superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)49, Celso 

Furtado, com o agente da USAID, tinha ocorrido em solenidade realizada no Palácio da 

Esperança. O montante financeiro seria destinado ao programa de melhoramento e ampliação 

do sistema de educação primária e básica do Rio Grande do Norte (OESP, 09/12/ 1962, p. 14) 

No mesmo texto, o periódico assevera que a população de Natal tinha saído as ruas para 

manifestar seu regozijo pelo acontecimento e que o compromisso tinha o objetivo de contribuir 

                                                 
49Segundo o Catálogo de Acordos de Assistência Técnica, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral (BRASIL, 1967, p. 3), a SUDENE era responsável pela gestão e coordenação de parte da 

assistência técnica e financeira dos EUA, na região do Nordeste.  
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a curto e longo prazo, para o desenvolvimento econômico e social do Estado (OESP, 

09/12/1962, p. 14).  

As duas matérias veiculadas pelos OESP, em 1962, registram que a existência de 

acordos que vinculam o planejamento da educação brasileira à USAID antecede a formalização 

dos acordos estabelecidos a partir de 1964 entre o MEC-USAID. No entanto, convém registrar 

que os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontam que, entre 1960 a 

1965, as doações concedidas pela USAID para a educação brasileira foram insignificantes 

diante dos empréstimos firmados, por essa mesma agência com o Brasil (NOGUEIRA, 1999, 

p. 90). Não foi localizada qualquer documentação que ateste a doação de “mais de dois bilhões” 

anunciada pelo OESP.  

A maior parte dos recursos previstos para os acordos assinados no governo de Goulart 

entre Brasil-USAID, por meio da Aliança para o Progresso não foi liberada, pois “o governo 

norte-americano estava convencido que (sic) o comunismo erodia rapidamente no Brasil no 

governo de João Goulart”. Em contrapartida, foram firmados acordos com governos estaduais 

como o caso do Rio Grande do Norte50.    

O primeiro acordo estabelecido entre MEC-USAID pós-golpe civil-militar, anunciado51 

pelo OESP ocorreu em maio de 1965. Segundo o periódico, o Ministério da Educação e Cultura, 

por meio do Ministro Flávio Suplicy de Lacerda, tinha firmado convênio com a USAID – 

visando ao planejamento para ensino superior no Brasil e, a partir daquele momento, o 

planejamento seria debatido por técnicos brasileiros nomeados pelo Ministro da Educação e 

Técnicos estrangeiros. O texto informa que, no ato da assinatura, estavam presentes o chefe de 

gabinete do Ministro, Professor Thompson Flores; os diretores de administração de orçamento 

do MEC, Srs. Mário Borges Estrela e Pedro Zuquim e o Padre José Vasconcelos como 

representante do Conselho Federal de Educação (CFE). Suplicy de Lacerda teria afirmado que 

“nas próximas semanas seriam conhecidos os nomes dos técnicos brasileiros que constituirão a 

Comissão de Planejamento” (OESP, 30/05/1965, p. 5).  

Segundo OESP, a formação da equipe de planejamento do Ensino Superior, reunindo 

cinco professores brasileiros e cinco assessores norte-americanos, para estudo da expansão e da 

melhoria do ensino universitário no Brasil, era a primeira consequência do convênio firmado 

                                                 
50 Pronunciamento do Subsecretário de Estado de Assuntos Interamericanos Thomas Mann, sobre a ajuda norte-

americana no Brasil veiculado no OESP em 19 de abril de 1961. 
51 Cumpre lembrar que, o primeiro acordo estabelecido entre o MEC-USAID pós golpe civil-militar ocorreu e 26 

de junho de 1964, destinava-se ao aperfeiçoamento do ensino primário e visava o contrato, de seis assessores norte-

americanos por dois anos (ALVES, 1968). No entanto, até a presente data, não localizamos os respectivos acordos 

no OESP. 
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entre o MEC-USAID. Sobre a finalidade da equipe assevera, “esta equipe atuará nas seguintes 

faixas: análise do atual sistema; fixação do que se pode considerar como ideal no ensino 

superior brasileiro; planejamento e execução do plano por etapa. Durante 24 meses, em tempo 

integral” (OESP, 18/11/1966, p. 8). 

O texto relativo a esse acordo não consta no documento produzido pelo Ministério da 

Educação e Cultura (BRASIL, 1967), intitulado “Acordos, Contratos, Convênios”. O respectivo 

acordo é citado no documento apenas no texto que o reformula em 1967. Do mesmo modo, 

também não localizamos outras informações dispostas no OESP sobre o anunciado convênio.  

No entanto, o documento produzido pelo Ministério do Planejamento e Coordenação 

Econômica (Brasil,1966, pp.32-3) registra as seguintes informações sobre o respectivo 

convênio. Projeto: Ensino Superior – Assessores de Planejamento; Objetivos: estabelecer 

sólidas bases para uma rápida expansão e melhoria do atual sistema de ensino brasileiro, 

mediante: 1) A elaboração de uma série inicial de planos exequíveis para a ampliação e 

reestruturação do sistema nacional de ensino superior, durante os próximos cinco anos; 2) A 

criação de um mecanismo eficiente para desenvolver planos a curto e longo prazo; 3) A criação 

de um quadro de técnicos brasileiros em planejamento educacional, cujo treinamento e 

experiência os capacitem levar avante, para o Ministério da Educação e Cultura, esse 

planejamento em bases continuas e progressivas mais adiantadas. O início do projeto: 23 de 

junho de 1965, com vigência até: 31 de dezembro de 1967. As entidades brasileiras 

participantes: Ministério da Educação e Cultura, por meio da Diretoria do Ensino Superior, com 

participação do Conselho Federal de Educação.   

Segundo Fávero (1992, p. 29), a assinatura desse acordo revela a mudança ocorrida na 

sistemática da ajuda norte-americana ao Brasil, já após o golpe militar, pois não se tratava 

somente de conhecer a estrutura do ensino, mas de promover reformas estruturais e legais que 

viessem colocar a universidade nos trilhos do desenvolvimento dependente. Para a autora, esse 

acordo foi praticamente imposto. O próprio CFE, que legal e regimentalmente deveria 

“promover ou divulgar estudos sobre os sistemas de ensino, adotar ou propor modificações que 

visassem expansão e ao aperfeiçoamento do ensino” aceitou-o como fato consumado, tendo sua 

participação se restringido à assinatura do seu presidente, Prof. Deolindo Couto, ad referendum.  

Sobre o acordo, a autora assevera: tratava-se, de reorientar, segundos parâmetros aceitos 

através de acordo entre o MEC e a USAID, o sistema de ensino superior, tanto em termos 

acadêmico-pedagógicos quanto em termos administrativos. Em quase todos os itens, o texto se 

refere à necessidade de planejamento e de adequação ao processo de desenvolvimento do País. 

Ao MEC era limitado à indicação dos integrantes da equipe brasileira, ao custeio das despesas 
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de viagem dessa equipe e à cooperação na elaboração de um plano de trabalho conjunto com a 

equipe americana. Os técnicos americanos eram colocados em posição de partilhar 

responsabilidades que não lhe deviam ser atribuídas, o que contribuía cada vez mais para a 

configuração de um status colonial (FÁVERO, 1992, pp. 33-5). 

Posteriormente, o jornal passa a divulgar a assinatura de outros convênios, destacando 

a execução de projetos para a educação rural, na produção de livros didáticos, na formação de 

professores e na estruturação dos ginásios vocacionais; ora favorecendo a necessidade da 

assinatura de tais acordos, ao divulgar a aprovação dos sujeitos envolvidos diretamente nos 

projetos, ora, simplesmente omitindo falhas e apresentando lacunas na história registrada para 

o seu leitor, como é possível vermos a seguir.  

Em junho de 1965, o jornal anuncia que o Ministro Hugo de Almeida Leme assinou 

cinco acordos com a USAID para execução de programas de educação rural, divulgação 

agrícola, pesquisas agropecuárias e planejamentos das atividades do Ministério da Agricultura. 

De acordo com o texto, os acordos foram assinados durante a visita do Sr. Hugo Leme ao 

Escritório Técnico de Agricultura (ETA) e tinham sido saudados pelo Reitor da Universidade 

Rural de Pernambuco, Prof. João de Deus de Oliveira Dias, que salientou a importância da 

assinatura dos termos para o progresso da educação rural (OESP, 30/06/1965, p. 18).  

Sobre os recursos e finalidade dos acordos, o periódico assevera que seria aplicado 250 

milhões em quatro projetos: intercâmbio entre as escolas e agronomia, veterinária, economia 

doméstica e outros ligadas às ciências agrícolas e veterinárias; edição de livros – textos – 

destinados àqueles estabelecimentos; desenvolvimento do ensino vocacional agrícola e de 

economia doméstica na rede de escolas do Ministério da Agricultura e Secretarias de 

Agriculturas; apoio ao funcionamento de centro de treinamento e informação  

(OESP,30/06/1965, p. 18). 

De acordo com o documento produzido pelo Ministério da Educação e Cultura 

(BRASIL, 1967), a assinatura corresponde a quatro convênios e esses foram renovados e 

integrados ao Projeto ETA, uma vez que tinham sido estabelecidos entre Brasil e EUA por meio 

de um Programa de Agricultura e Recursos Naturais, em 1956 (BRASIL, 1967, p. 41).  

Em 07 de janeiro de 1967, OESP veicula a matéria sobre a formalização do Convênio 

MEC- SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros) - USAID ocorrida no dia anterior. 

Segundo o texto, o convênio firmado sob a égide da “Aliança Para o Progresso”, permitiria a 

edição e distribuição de cinquenta e um milhões de livros escolares e técnicos para estudantes 

brasileiros de níveis elementar, secundário e universitário (OESP, 07/01/1967, p. 7).  
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Em outubro de 1967, OESP anuncia a cerimônia de lançamento do acordo MEC-SNEL-

USAID, ocorrida no Auditório do Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro. De acordo com as 

informações do periódico, estavam presentes: o Ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra; 

o Secretário Geral do MEC, Edson Franco, que era também presidente da Comissão do Livro 

Técnico e do Livro Didático (COLTED); o Diretor executivo da COLTED, Sr. Rui Baldaque e 

o representante da USAID, Sr. John Cohen.  

Em seu discurso, Dutra definiu o convênio como o “maior e mais audacioso Programa52 

de livro didático promovido por qualquer governo em todo o mundo”, pois seriam entregues de 

forma gratuita 51 milhões de exemplares técnicos e didáticos em todo Brasil, para todos os 

níveis de ensino, até março de 1969 e, posteriormente seria providenciado o suprimento de 

livros a preços reduzidos a todos os estudantes (OESP, 12/10/1967, p.7).  

Em janeiro de 1968, OESP trata os dados sobre o aprimoramento de professores de nível 

médio e primário, apresentados em Paris pelo Diretor do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), Prof. Carlos Correa Mascaro. E assevera sobre a situação ser grave, mas 

que era possível atingir uma situação “ideal”, em cinco anos, seguindo o planejamento lógico 

elaborado pela equipe MEC-USAID e material elaborado por meio do acordo MEC-SNEL-

USAID.  

Segundo o matutino, para atingir a situação ideal o INEP estava promovendo a 

distribuição de fichas para professores de todo o país e de todas as séries, contendo o 

planejamento completo de todas as aulas, para todos os dias do ano. Ressalta que esse material 

de custo elevadíssimo seria fornecido pela COLTED por meio do acordo MEC-SNEL-USAID 

de forma gratuita aos professores, juntamente com livros para os alunos (OESP, 28/11/1967, p. 

9).  

De acordo com Krafzik (2006, p. 126), ao analisar a primeira etapa do Programa de 

distribuição de livros técnicos e didáticos, temos que os livros chegaram parcialmente às mãos 

dos alunos. Os recursos significativos provenientes da USAID e do próprio governo brasileiro 

não significaram garantia de sucesso do Programa; outras variáveis, que não só econômicas, 

perpassaram no caminho da inovação. Mas, de certo, a COLTED favoreceu a indústria editorial.   

                                                 
52 Segundo Krafzik (2006, pp.124 - 125), a necessidade de aumentar o número de livros para tornar o Brasil uma 

“grande potência”, e ser igualado aos países desenvolvidos, conduziu o “gigantismo” do Programa da COLTED. 

O programa visou atingir grandes tiragens em dições de livros, pois dentro daquela lógica o número de leitores 

aumentaria, por meio da distribuição de livros de norte a sul do país e consequentemente diminuiria o número de 

analfabetos. Para a autora, apesar do otimismo dos gestores nas falas e depoimentos. Observa-se que a indústria 

do livro foi beneficiada em todas as etapas do papel, da matéria prima para a impressão do livro a comercialização. 

Entretanto, o Programa não teve o mesmo êxito.  
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Em novembro de 1967, OESP informa ao seu leitor por meio da sessão notas e 

informações, que teria sido firmado um novo acordo entre o MEC-USAID com colaboração do 

Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso (CONTAP)53, para a formação 

dos trabalhadores rurais e que o assunto seria tratado na página indicada. Segundo a matéria, o 

convênio visava dar continuidade à formação dos trabalhadores do campo especializados 

normalmente nas faixas de benfeitoria, capatazia e técnicos em assuntos agrícolas. Inicialmente 

seriam instalados 3 escolas-piloto: uma no Norte, outra no Centro e uma no Sul, que formariam 

o corpo docente para o nível médio agrícola. Sobre as obrigações das respectivas agências, 

consta que o CONTAP contribuiria com NCR$ 400 mil, enquanto USAID forneceria um 

assessor técnico para prestar assistência a diretoria de ensino agrícola, pelo prazo de 3 anos, 

além de proporcionar treinamento para um certo número de candidatos nos Estados Unidos 

(OESP, 28/11/1967, p. 9). 

Em 1969, OESP informa que o ensino teria grande ajuda com assinatura do convênio 

para a instalação de uma rede de Ginásios Orientados Para o Trabalho (GOTs)54. De acordo 

com o jornal, o Embaixador dos Estados Unidos, Sr. Charles Elbrick, teria informado que era 

com grande prazer que ele apresentava a assinatura do maior convênio entre o MEC-USAID 

até aquele momento. Sobre a finalidade do acordo, Elbrick asseverou que “esse projeto 

beneficiaria milhares de crianças e jovens brasileiros, com a instituição de um novo e 

revolucionário sistema de ensino, voltado para preparação do homem"(OESP, 14/11/1969, p. 

36).  

Embora OESP chame de grande ajuda e indique a assinatura do convênio, o que se vê 

no documento (Brasil, 1967) é a assinatura de uma emenda, em 17 de janeiro de 1968, que 

acresce ao convênio original55, datado de 31 de março de 1965, assistência financeira sob a 

forma de empréstimo para implementação dos GOTs e a criação do Programa de Expansão e 

                                                 
53 De acordo com o documento (BRASIL, 1967, p.3), o Conselho de Cooperação Técnica da Aliança Para o 

Progresso (CONTAP) era o órgão brasileiro responsável pela gestão e coordenação de parte da assistência técnica 

e financeira oriundas da USAID. 
54 Os ginásios orientados para o trabalho funcionavam da seguinte maneira: nas duas primeiras series do antigo 

ginásio predominavam as disciplinas de caráter geral, ao lado de disciplinas vocacionais, destinadas a sondar 

aptidões: artes industriais ou técnicas agrícolas, conforme a economia da região onde o ginásio se localizasse. Nas 

últimas séries, aumentava a carga horaria destinada às disciplinas vocacionais. Os alunos poderiam escolher entre 

dedicar-se às artes industriais, às técnicas agrícolas, às técnicas comerciais, à educação para o lar ou, ainda, ao 

aprofundamento dos estudos gerais (CUNHA e GÓES, 1985, p. 62). 
55 De acordo com o documento (BRASIL, 1967, pp.428-430), a finalidade do convênio era assistir o Conselho 

Federal de Educação, Conselhos e Secretarias Estaduais de Educação, no planejamento do ensino secundário no 

âmbito Federal e Estadual. Para tal, envolvia assistência técnica norte-americana para o planejamento do ensino, 

e treinamento de técnicos brasileiros nos EUA.  
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Melhoria do Ensino – PREMEM para supervisionar o projeto (BRASIL, 1967, pp.439-41). 

Cumpre destacar que o jornal, não veiculou a formalização do acordo original.  

Como já dissemos, os acordos estabelecidos entre o MEC-USAID atingiram todos os 

níveis do ensino e houve muita oposição, crítica e resistência em torno dos rumos da política 

educacional e na formalização dos acordos MEC-USAID. Segundo Arapiraca (1979), tais 

movimentos de resistência ocorreram por se tratar de divergências entre setores da sociedade e 

as diretrizes indicadas pelo governo, em relação à reforma do 1º e 2º graus (Arapiraca, 1979, p. 

171).  

No plano político-parlamentar, o enfrentamento ocorria, sobretudo, por meio do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição ao governo militar. O 

Deputado emedebista Marcio Moreira Alves (1968), ao discorrer sobre os trâmites que 

antecederam o acordo e o conteúdo dos documentos apresentados, assevera que os debates que 

antecederam a formalização dos acordos estabelecidos entre o MEC-USAID foram sigilosos, 

as reuniões ocorriam fora dos prédios públicos e as deliberações relativas ao ensino do País 

passaram a ser feitas em sedes de comissões americanas, cujos endereços não eram acessíveis 

a todos (ALVES, 1968, p. 8).  Assim, as questões em torno dos acordos firmados entre o MEC-

USAID eram motivo de especulações, mas não de análises objetivas, e os entendimentos se 

davam de acordo com a análise ampliada do panorama econômico e educacional do país. 

Entendia-se que os acordos estabelecidos entre o MEC e a USAID estavam relacionados com 

a ampliação do capital, principalmente norte-americano, no país e no período, além de, 

consequentemente, na necessidade de formação de mão de obra qualificada para atender a 

demanda do mercado (ALVES, 1968, pp. 8-11).  

Pela percepção geral, entende-se que a USAID tinha uma organização generalizada de 

influência geopolítica em toda América Latina. Entretanto, também fica evidente que a falta de 

informação e de desconexão de dados pautam o funcionamento dos projetos no Brasil. Ainda 

que haja uma omissão de informações proposital nas páginas de OESP, percebe-se que o 

desencontro de informações parecia um elemento comum a todo o projeto em funcionamento 

no país.  

 

 

Acordos MEC-USAID e o ensino superior, entre acordos e desacordos 

 

Frente às críticas, oposições e protestos, sobretudo, ao acordo destinado ao ensino 

superior, OESP noticiou que um dos pontos de discórdia entre o governo e a oposição era os 



69 

 

acordos MEC-USAID e informou que o Ministro Tarso Dutra, a convite do deputado Braga 

Ramos, presidente da Comissão de educação da Câmara, abordaria a questão na Câmara dos 

Deputados (OESP, 16/04/1967, p. 8).  

Em 27 de abril, o jornal veicula uma manchete sobre a abordagem de Dutra, na 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara. Segundo o texto, o Ministro informou que “os 

acordos em número de 16 firmados no governo anterior entre o MEC-USAID seriam revistos 

em todos os pontos julgados inconvenientes aos interesses nacionais”. Comunicou também que 

ainda não teve tempo de examinar todos eles, mas já realizou um encontro com representantes 

da USAID, encontrando receptividade para a revisão (OESP, 27/04/1967, p. 64). 

Além de não ter esclarecido qualquer detalhe sobre os acordos, o Ministro deixou 

evidente desconhecer parte dos convênios, bem como o número de acordos firmados entre os 

respectivos governos, na administração de seus antecessores. Após a análise do documento 

(BRASIL, 1967), atesta-se que, entre 1964 a janeiro de 1967, foram assinados 7 acordos entre 

o MEC e a USAID. Verifica-se certo equívoco em relação à declaração do Ministro sobre as 

revisões. Segundo Tarso Dutra, “nada havia a revisar nas diretrizes contidas nos documentos 

anteriores, firmados por outros titulares de relevantes funções governamentais, nem neles se 

continha qualquer cláusula por qualquer forma não condizente com os interesses do País” 

(BRASIL, 1967, p. 7). No entanto, o convênio relativo ao ensino superior foi revisto em maio 

de 1967, como se verá adiante.   

O primeiro “esclarecimento” sobre os acordos ocorreu por meio da declaração do 

embaixador norte-americano Sr. John Wills Tuthill e foi manchete no OESP. De acordo com 

Tuthill, “quando a imprensa divulgou a notícia sobre o acordo, para a formação de um grupo 

misto brasileiros - norte-americano destinado a estudar o ensino superior, os norte-americanos 

foram acusados, por alguns grupos, de estarem preparando a subversão do Ministério da 

Educação e Cultura e, através dele, de todo o Brasil, com algum propósito pernicioso".  

Rebatendo as “acusações”, afirmou que “a suspeita não tinha fundamento, pois os 

técnicos americanos buscavam pontos de vista e não impor o sistema dos Estado Unidos” ao 

Brasil. Nesse sentido, lembrou que “o convênio estabelecido entre os governos foi assinado 

livremente e que não teria sido firmado pelo governo, caso os norte-americanos não estivessem 

de acordo. Salientou que “o convênio ficaria em vigor até que um dos governos perdessem o 

interesse por ele”. Em relação às finalidades do acordo, informou que “tem em vista o 

lançamento de um programa para uma fundamental melhora no ensino brasileiro e, ainda, o 

aprimoramento das instalações necessárias – prédios, equipamentos, laboratórios e bibliotecas 

– para o incremento do estudo e da pesquisa (OESP, 26/04/1967, p. 1). 
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O jornal também registrou as impressões do deputado de São Paulo, pela legenda da 

Aliança Renovadora Nacional (ARENA) Sr. Renato Cordeiro sobre o acordo MEC-USAID 

relativo ao ensino superior e o combate da oposição.  

De acordo com OESP, Cordeiro, focalizou da tribuna os debates que em praça pública, 

na imprensa, rádio e televisão são tratados em torno de acordo MEC-USAID. Para o deputado, 

“tratava-se de um convênio de assessoria de planejamento do ensino superior que respeitava as 

tradições do ensino brasileiro, e que estava sendo combatido por elementos interessados em 

destruir os fortes laços de amizade entre Brasil e Estado Unidos".  

Cordeiro também lembrou que uma comissão brasileira de alto gabarito daria parecer 

sobre os anteprojetos elaborados nos termos dos referidos acordos, os quais estariam ainda 

sujeitos a aprovação da Diretoria do Ensino Superior e do Conselho Federal de Educação e, no 

caso de alteração de textos legais, ao pronunciamento do Congresso Nacional. Asseverou que 

“os que atacavam os acordos não os leram, não os conheciam (OESP, 15/06/1967, p. 4). 

Em contrapartida, o jornal anunciou no dia seguinte que o Movimento Democrático 

Brasileiro (MBD) tinha aprovado seu programa partidário e pretendia lutar para a transformação 

da ação política, por meio da libertação nacional, sobretudo, ao que se relacionava à política 

externa, à educação, à ciência e cultura, à segurança nacional e ao desenvolvimento econômico. 

E pretendia denunciar o processo de submissão do governo brasileiro aos interesses do balanço 

de poder que se pretendia impor ao mundo e os acordos MEC- USAID (OESP, 17/06/1967, p. 

5). 

Dias depois, o jornal informa que o novo programa do MDB tinha seguido para registro 

no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o texto, o documento dividia-se nas 

seguintes partes: organização política, da política econômica financeira, da educação, do 

trabalho, da política externa e de segurança nacional, e o plano de ação imediata que compõe 

denúncia dos acordos MEC-USAID e garantias de investimentos (OESP, 25/06/1967, p. 4).  

Em matéria veiculada em 28 de junho de 1967, o jornal informa que o Ministro da 

Educação teria reconhecido que os deputados do MDB estavam reivindicando para seus Estados 

verbas do acordo MEC-USAID. Segundo o jornal, o Ministro informava que os pedidos dos 

deputados oposicionistas visavam, especialmente, à aquisição de dinheiro para bibliotecas 

estaduais com livros distribuídos pelo acordo MEC-SNEL-USAID (28/06/1967, p.10). 

 De acordo com o editorial (OESP, 30 de junho de 1967), o Deputado Mario Covas 

contestava a posição do MDB, pois, ao mesmo tempo que ataca os acordos MEC-USAID, 

pleiteia nos gabinetes do MEC a sua participação em verbas correspondentes a esses acordos. 

Segundo Covas, ele teria procurado informar-se a respeito no Ministério e ali verificou que tais 
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verbas não existem, a não ser a verba destinada para material didático. Segundo o documento, 

a verba ainda não tinha sido regulamentada e, portanto, excluía a hipótese de sua distribuição, 

mostrando que os demais acordos tratavam-se apenas de assistência técnica e, nesse caso, 

caberia aos respectivos governos pagarem seus funcionários” (OESP, 30/06/1967, p.3). No 

entanto, em outro editorial, alguns dias depois, o jornal responde à questão dizendo que o debate 

da esquerda emedebista é “estéril e desorientado e a grita levantada pela oposição em relação 

aos acordos MEC-USAID, fazem parte de um projeto de declinação da soberania do país” 

(OESP, 02/07/1967). 

Nesse caso, identifica-se o debate entre o jornal e uma oposição. O jornal dá destaque à 

defesa que faz aos acordos apelando à soberania nacional. O fato é que o jornal pretende fazer 

valer a sua opinião, ainda que haja vozes que apontem para o descontentamento da questão, 

inclusive, mostrando incongruências em relação à existência ou não de financiamento. 

Ao defender o acordo MEC-USAID relativo o ensino superior, o Diretor do Ensino 

Superior do Ministério da Educação, Sr. Epílogo de Campos, disse que o acordo tantas vezes 

detratado, constituía-se apenas em um mero assessoramento para ensino superior (OESP, 

07/09/1967, p. 18). Cabe reafirmar que, naquele momento, poucos tinham conhecimento dos 

textos relativos aos acordos e, nesse caso, a oposição seguia manifestando-se sobre o 

conhecimento parcial dos acordos. Segundo OESP, O Sr. Carlos Lacerda, em pronunciamento 

feito na solenidade do cinquentenário da Fundação da Sociedade Brasileira de Autores (SBAT), 

também teria criticado os acordos MEC-USAID, afirmando que o povo só o conhecia 

parcialmente (OESP, 29/09/1967, p. 9).  

Como já dissemos, os três Ministros da Educação e Cultura do período, Suplicy de 

Lacerda, Raymundo de Aragão e Tarso Dutra só se pronunciaram sobre os Acordos após o 

deputado Marcio Moreira Alves do MDB - Guanabara (1968) apresentar no Congresso uma 

ameaça de processo de crime de responsabilidade. O Ministro Tarso Dutra disse que não estava 

muito preocupado com ameaça de processo formulada pelo deputado Márcio Moreira Alves, 

por não haver recebido no prazo de Lei as informações sobre os acordos MEC-USAID. Disse 

que o deputado, no seu lugar, teria as mesmas dificuldades em atender ao requerimento, tal 

volume de informações e de pormenores. Por fim, garantiu que os documentos com 

informações completas dos acordos MEC-USAID estariam no Congresso em poucos dias 

(OESP, 20/10/1967, p. 32).  
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Em novembro de 1967, o MEC publicou um documento56 intitulado “Acordos, 

Contratos, Convênios”, no qual se vê a apresentação assinada pelo Ministro da Educação e 

Cultura, Sr. Tarso Dutra, apontando: 

Os Convênios celebrados entre o Ministério da Educação e Cultura e 

organismos internacionais têm sido objeto de inúmeros debates e da formação 

de áreas de opiniões as mais diversificadas. A juventude, atenta aos problemas 

do País, vinha reclamando o conhecimento integral dos referidos documentos. 

Parlamentares, políticos e jornalistas exigiam, da tribuna, nas comissões 

técnicas das casas legislativas, e ainda, através da imprensa escrita e falada, a 

ciência dos entendimentos firmados. Prevalecia, em quase todos, o desejo de 

conferir convicções, no exame de uma matéria que, desde logo, se deixou 

associar a preocupações, por certo justas, com os resguardos da soberania do 

País. O farto material aí está, agora, para a mais larga divulgação. (...) Não foi 

negado até aqui, a quem quer que seja, o direito de pleitear uma maior 

divulgação dos textos, que apareciam registrados esporadicamente e, as vezes, 

apenas em parte, nos órgãos da imprensa nacional. A demora em publica-los 

em conjunto se deve à dificuldade de reunir em tão amplo material esparso e 

à preocupação de nele nada se omitir (BRASIL,1967, pp.6-7). 

O Ministro, além de confirmar as reivindicações de parte da sociedade civil, ao acesso 

dos documentos relativos aos acordos, sustenta que os respectivos convênios foram firmados 

sem a participação e conhecimento da sociedade civil.  Ainda reconhece que tais acordos foram 

registrados de forma esporádica e, às vezes, apenas em partes, por parte da imprensa nacional.  

Embora Dutra considere justo o pleito de maior divulgação dos acordos, o que se vê nas 

páginas do OESP são reações de ministros, ex-ministros, nomes ligados à educação e, 

sobretudo, do OESP, que visavam descaracterizar as “justas reivindicações”. No caso dos 

estudantes, o que mostraremos é a descontextualização da luta e a violência em torno das ações 

oposicionistas.  

Vale destacar que, embora o documento indicado pelo Ministro tivesse a finalidade de 

nada se omitir “para que não restasse dúvidas sobre os convênios, acordos e contratos firmados 

entre o MEC e organismos internacionais” (BRASIL,1967, p.8), o que se nota são ausências de 

textos, do próprio acordo, no caso, relativo ao ensino superior, formulado em 23 de junho de 

1965, e outros que se apresentam ao longo deste trabalho.   

                                                 
56Cabe ressaltar que não foi possível localizar os doze acordos elencados na obra de Alves (1968), no respectivo 

documento, uma vez que o documento não contabiliza os termos aditivos como novo acordo (BRASIL,1967). O 

documento por sua vez apresenta os acordos firmados entre o governo brasileiro por meio do Ministério da 

Educação e Cultura e países estrangeiros nas décadas de 1950 e 1960, registra as partes do convênio, a origem do 

acordo, sua finalidade, responsabilidades, disposições gerais, cláusulas específicas, regulamento e contratos de 

prestação de serviço, no caso de empréstimos ou de compras de equipamentos. Nesse sentido, cumpre registrar 

que os acordos apontados por Alves foram localizados no referido documento e, após comparação minuciosa dos 

textos, afirma-se que a única diferença está no detalhamento dos contratos de prestação de serviço.   
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Segundo Alves (1968), o que seu viu no documento apresentado foi um texto dúbio, 

passível de inúmeras interpretações, em que as referências e anexos, blocos, folhas 

suplementares, incisos e explicitações laterais deixavam suspeitar que, na implantação das 

comissões, os acordos tinham ultrapassado muito os limites das intenções iniciais (ALVES, 

1968, p.8). Alves disponibilizou os documentos ao público antes mesmo do governo liberar o 

acesso à população. Nesse caso, o documento oficial foi “liberado” oficialmente a partir de 

1968, após a inclusão de 144 páginas, bem como inclusão de errata (BRASIL,1967).  

A Professora Ester de Figueiredo, ao defender os acordos em matéria veiculada de maio 

de 1968, lembrou a “grande necessidade que o país tinha de intercâmbio cultural e afirmou que: 

não sabia de ninguém que, conhecendo todos os pormenores dos acordos, não o apoiassem, 

principalmente porque os convênios com entidades norte-americanas já deram excelentes 

resultados nos ensinos primários e médio, especialmente no Nordeste”.  

A professora quis “desfazer alguns equívocos a respeito dos acordos MEC-USAID, e 

assegurou: seus termos não são secretos, conforme se tem propalado, e podem ser conhecidos 

por qualquer interessado; e os acordos não implicaram em nenhuma submissão cultural aos 

Estados Unidos, porque isso, não seria possível, pois os encarregados de fiscalizar os acordos 

são o MEC e o CFE” (OESP, 25/05/1968, p.10).  

Portanto, os nomes ligados ao MEC e OESP rebatiam as críticas da oposição, 

ressaltando os benefícios dos acordos para o país e reforçavam não existir qualquer influência 

estrangeira no sistema educacional brasileiro. Em contrapartida, os grupos oposicionistas 

consideravam que os norte-americanos estavam determinando os rumos da política educacional 

brasileira por meio da reforma do ensino Superior (1968) e, consequentemente, a Reforma do 

1º e 2º graus (1971).  

Germano (1988) aponta que não é sensato pensar que as reformas educacionais tenham 

se traduzido numa incorporação pura e simples das recomendações norte-americanas e numa 

imposição da USAID através dos seus grupos de assessores que trabalharam junto ao MEC. É 

preciso relativizar a influência de tais assessores, tendo em vista o movimento interno em favor 

da modernização da educação existente desde a década de 1940. Para o autor, relativizar diz 

respeito apenas à necessidade de colocar nos devidos termos a ingerência norte-americana na 

política educacional brasileira. Sob essa perspectiva, não se trata de negar ou minimizar a 

influência dos EUA na educação brasileira, pois, é evidente que existiu (GERMANO, 1988, p. 

125).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Fávero (1992) chega a dizer que existem indícios mostrando que as manifestações 

contrárias ao acordo relativo ao ensino superior são o motivo para que se alterasse os termos do 

acordo firmado em 1965 (FÁVERO, 1992, p. 39). 

 

 

 A revisão do acordo omitido  

 

Em 09 de maio de 1967, OESP veiculou uma declaração do Diretor do Ensino Superior, 

Prof. Carlos Alberto Del Castilho, sobre a revisão do acordo. De acordo com o texto, Del 

Castilho negou que os técnicos norte-americanos estivessem determinando as diretrizes da 

política educacional brasileira. Ele afirmou que os técnicos brasileiros não têm medo dos 

americanos e confiam em uma ajuda desinteressada e construtiva.  

Sobre a revisão do acordo, asseverou que, “seria revisto e se necessário, ampliado de 

forma a adaptar-se a política adotada pelo governo federal”. Sobre a política adotada pelo 

governo e a ampliação do acordo, Del Castilho diz que a meta seria conseguir, a curto prazo, 

uma elite intelectual, tecnológica e científica, capaz de integrar a universidade como centro de 

progresso e desenvolvimento do país. Afirmou ainda que a intenção do atual governo era 

ampliar todos aos acordos e trazer cada vez mais técnicos estrangeiros para o Brasil (OESP, 

09/05/1967, p. 5).  

O discurso do ex-Ministro da Educação, Sr. Moniz de Aragão, teria sido o assunto 

principal na reunião do Conselho Federal de Educação, de acordo com o jornal. Aragão teria 

rebatido o ruidoso noticiário sobre sua irresponsabilidade e desatenção aos deveres do cargo 

exercido ao rever os acordos estabelecidos entre o MEC-USAID. Segundo o ex-Ministro, 

tratava-se de uma inverdade e as análises teriam ocorrido de acordo com a política do MEC, e 

reforçou que “apenas técnicos brasileiros não eram capazes de fazer tais planejamentos, ou 

aceitamos a cooperação, ou continuamos fazendo de conta que podemos fazer planejamento, 

quando não podemos” (OESP, 09/05/1967, p. 5). 

Tanto o Diretor do Ensino Superior quanto o ex-Ministro da Educação procuram 

evidenciar que o governo brasileiro estava de acordo com as diretrizes contidas nos acordos e 

com a necessidade da assistência técnica norte-americana para o planejamento do ensino 

brasileiro. Dias depois, OESP anuncia que, com poucas alterações, o novo convênio relativo ao 

Planejamento Educacional do ensino superior no Brasil tinha sido assinado no dia anterior 

(09/05/1967), no Rio de Janeiro. Segundo OESP, estiveram presentes na solenidade, o Ministro 

da Educação Tarso Dutra, o representante do Governo Brasileiro para Cooperação Técnica, 
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Prof. Faria Góes, representando o CFE, o Prof.  Antônio Ferreira de Almeida Júnior e o diretor 

em exercício da USAID no Brasil, Sr. William Ellis. Ellis recusou-se a prestar declarações sobre 

o novo convênio, afirmando apenas que "o problema já foi resolvido pelos brasileiros e que a 

USAID, funcionou e funcionará como simples assessora técnica (OESP, 10/05/1967, p. 6).  

Segundo o próprio documento (Brasil, 1967, p. 17), o convênio entraria em vigor a partir 

da sua assinatura e teria vigência até 30 de junho de 1969, podendo ser cancelado pela DES ou 

pela USAID mediante comunicação prévia, bem como prorrogado ou modificado de comum 

acordo. Ao analisar as alterações do acordo firmado em junho de 1965 e o de maio de 1967 

Fávero (1997, p. 38) chama atenção para alguns aspectos. Primeiro, o título mudou de “Acordo 

MEC-USAID para o Planejamento do Ensino Superior do Brasil” para “Convênio de 

Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior”, transformando-se a Equipe de Planejamento 

do Ensino Superior (EPES) em Equipe de Assessoramento ao Planejamento do Ensino Superior 

(EAPES).  

Para a autora, essas alterações indicam talvez a intenção de reorientar o trabalho e alterar 

a natureza do acordo realizado em 1965. Não se tratava de planejar as reformas do ensino 

superior no país, mas de assessorar seu planejamento; retirava-se, ao menos contratualmente, o 

poder de técnicos estrangeiros assumirem a função de co-planejadores do ensino superior 

brasileiro.  

Ainda de acordo com a autora, se no acordo anterior cabia às autoridades brasileiras 

somente tomar as medidas legais para institucionalizar as reformas e planos a serem propostos, 

neste segundo momento, o Governo assume também a iniciativa da excussão (FÁVERO, 1992, 

p. 40). Tal alegação pode ser verificada nas disposições gerais do convênio (BRASIL, 1967, p. 

17), caberia sempre as autoridades brasileiras competentes a responsabilidade de determinar a 

política e as normas de Educação, bem como de aprovar ou não todos os planos elaborados. Os 

planos, quando aprovados, seriam postos em execução pelas autoridades brasileiras.   

 Reforçando as alterações do acordo, o ex-Ministro da Educação, Suplicy de Lacerda, 

teria afirmado que o convênio MEC-USAID tinha sido melhorado e ninguém poderia colocar 

dúvidas sobre o patriotismo do atual governo, pois a equipe norte-americana trouxe apenas a 

experiência que não tínhamos, para formar um corpo de especialistas, sem qualquer ofensa a 

nossa autonomia e pontos que ferissem o interesse nacional (OESP, 16/05/1967, p. 5). 

No mesmo sentido, o Ministro Tarso Dutra afirmou que no acordo MEC-USAID “não 

havia uma linha que não fosse do interesse do Brasil" (OESP, 17/05/1967, p. 12). Nesse caso, 

as respectivas alterações, bem como as declarações do ex-Ministro e do Ministro Tarso Dutra, 

indicam que a revisão não passava de um artifício para conter as pressões dos grupos contrários 
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ao acordo. A afirmativa verifica-se também nas análises de Cunha (1988). Para o autor, o novo 

convênio tinha seu conteúdo organizado de tal maneira que não se pode deixar de pensar que 

ele foi redigido, ao contrário do celebrado dois anos antes, em função das reações da opinião 

pública contrarias à intervenção dos consultores norte-americanos no planejamento do ensino 

superior (CUNHA, 1988, p. 179). No mesmo sentido Cunha e Góes (1985, p.33), apontam que, 

só mesmo a reação estudantil, o amadurecimento do professorado e a denúncia de políticos 

nacionalistas com acesso à opinião pública evitaram a total demissão brasileira no processo 

decisório da educação nacional.  

Em junho, OESP volta a anunciar uma nova revisão do acordo, na tentativa de acalmar 

as reações da opinião pública, e reforçar a alegação do governo que apenas técnicos brasileiros 

não seriam capazes de planejar as mudanças do ensino brasileiro. O texto informa que, o acordo 

foi revisto para que fosse bem definida a participação do CFE na reconstrução do ensino 

brasileiro, eliminando dúvidas ou aborrecimentos futuros e que um dos itens deixou bem claro 

que caberia ao CFE aprovar ou reprovar todas as modificações propostas pela equipe do MEC-

USAID. Ao se posicionar, o Conselheiro do CFE, Clóvis Salgado, asseverou que a carência de 

técnicos na área da educação no Brasil levou as autoridades contratarem os serviços da USAID 

para assessorar a equipe brasileira no planejamento da educação (OESP, 08/06/1967, p. 9).  

Para Cunha (1988, pp.180 -11), o convênio rezava que era firmado “com a participação 

do Conselho Federal de Educação”, mas a adesão do CFE não correspondia às expectativas do 

Ministro Tarso Dutra. Houve conselheiros que julgavam comprometedor o fato de a maior pare 

da equipe brasileira ser membro do CFE; já outros, como Durmeval Trigueiro, tiveram posição 

marcadamente contraria ao “papel subsidiário do CFE” e à colocação de técnicos brasileiros 

como “parceiros estrangeiros”.  

Para o conselheiro, a educação brasileira deveria ser um projeto nacional, elaborado 

com autonomia e independência. Segundo o autor, a discussão foi acalorada, mas acabou 

vingando uma solução de compromisso entre o ministro e os membros do CFE. Assim, o CFE 

firmou o convênio com o MEC-USAID não como participante, mas como testemunha o 

Conselho assumia, também, o papel de avaliador final dos planos da EAPES no seu conjunto.  

O OESP, nesse caso, ao registrar impressões dos Conselheiros do CFE optou em 

reproduzir apenas a versão dos membros favoráveis57ao convênio como, Antônio Ferreira de 

Almeida Júnior e Clóvis Salgado Clóvis Salgado.  

                                                 
57 Ver Cunha 1988.  
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Em agosto de 1967, ao justificar a assinatura do acordo MEC-USAID, o novo Diretor 

do Departamento de Ensino Superior (DES), Prof. Epílogo de Campos informou que, "a 

experiência norte-americana em setor universitário era multissecular, enquanto nossa 

experiência no setor universitário não ia além de quatro décadas. Por isso, foi assinado acordo 

MEC-USAID”. Disse também que “tratava-se apenas da colaboração norte-americana, e que o 

governo não ia copiar nada, pois a universidade brasileira tinha de ser adaptada as nossas 

necessidades”. (OESP, 29/08/1967, p.13). 

 

 

Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior  

 

Além da oposição de parte da sociedade civil ao acordo revisto e os impasses relativos 

ao CFE, o governo brasileiro também enfrentava problemas para com a equipe técnica 

brasileira. De acordo com a matéria veiculada pelo OESP, o Diretor da DES, Sr. Epilogo de 

Campos, tinha informado que o governo estudava a substituição de toda a equipe brasileira que 

atuava no convênio MEC-USAID e que o problema seria estudado conjuntamente pelo órgão e 

pelo CFE (OESP, 07/07/1967, p.6). 

Segundo o documento (Brasil, 1968, p.15), em julho de 1967, demitiu-se 

sucessivamente a equipe mantendo apenas um integrante, o Prof. Rubens d´Almada Horta 

Porto, a pedido de Tarso Dutra. No entanto, o documento não informa o motivo das demissões, 

registra apenas que o ministro solicitou a nomeação da nova equipe a DES.  

De acordo com a declaração do chefe da equipe americana do acordo MEC-USAID, 

Prof. J. Martin Klotscher, veiculada pelo OESP, o “convênio ainda não tinha começado a 

funcionar, porque as constantes alterações feitas pelo Ministro da Educação na DES impediam 

que se formasse um grupo fixo de técnicos brasileiros para trabalhar”. Klotscher também 

informou que “os EUA não poderiam suportar por muito tempo essa situação, pois estavam 

pagando 4 técnicos, não tendo até agora começado a trabalhar”. E explicou que a primeira 

providência da equipe norte-americana, ao tomar contato com a equipe brasileira, seria a 

definição de objetivos básico do planejamento educacional no Brasil. No MEC, assessores do 

ministro Tarso Dutra admitiram que o acordo do ensino superior encontrava-se em crise e que, 

segunda feira próxima, o ministro se reuniria com o diretor da USAID, para dar uma solução 

ao problema, possibilitando o início imediato da equipe mista (OESP, 13/07/1967, p.60). 

Dias depois, OESP veicula uma nota oficial o MEC. De acordo com o porta voz do 

Ministro Tarso Dutra, o comunicado constituía-se em resposta, a entrevista do chefe da equipe 
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americana do acordo MEC-USAID, Prof. J. Martin Klotscher. O professor norte-americano, 

em entrevista ao "Estado", acusara o governo brasileiro pelo não funcionamento do convênio 

MEC-USAID, já que “não conseguira formar, ainda, uma equipe estável de professores 

brasileiros". Enquanto isso, o novo Diretor da DES, Prof. Epilogo de Campos, afirmou aos 

jornalistas que nomearia, em breve, uma nova equipe para representar o setor do convênio 

(OESP, 15/07/1967, p. 34).  

 Após reunir-se com Klotscher, no Rio de Janeiro, Tarso Dutra declarou ao OESP que 

tinha se comprometido, com o representante da USAID, a escolher pessoalmente a equipe 

brasileira. Adiantou que o acordo relativo ao ensino superior passaria a funcionar dentro de 10 

dias (OESP, 18/07/1967, p. 36).  

No mês seguinte, OESP veiculou uma declaração do Ministro Tarso Dutra, sobre os 

motivos do acordo ainda não ter começado a funcionar. Segundo Dutra, o acordo não tinha 

começado a funcionar porque o Ministério da Educação escolhia a equipe brasileira com muito 

cuidado, a fim de que houvesse representantes das várias regiões do País e de diversas 

profissões (OESP, 01/08/1967, p. 5). 

Em 08 de agosto de 1967, OESP informa que faltava professores para acionar o acordo. 

Segundo o texto, a equipe brasileira do acordo MEC-USAID – vigente já há um ano – não 

conseguiu trabalhar mais de 72 dias, por não ter podido reunir um número estável de 

professores. Questionado, o ministro Tarso Dutra declarou que “começaria a encarar seriamente 

o problema do acordo".  

O periódico também informou que o único representante da equipe, Sr. Rubens Porto, 

afirmou “não ter pedido demissão ainda em consideração ao ministro". E asseverou: “essa 

representação unitária e impeditiva de dinamização tem dado margem a determinado 

comentário no ministério, onde se afirmar que o acordo MEC-USAID é o convênio mais 

atacado e mais inexistente da história do Brasil.  

O problema é de tal ordem que os norte-americanos representantes da USAID, liderados 

por Martin Klotsche, formularam denúncia pública declarando de que os Estados Unidos estão 

pagando professores que não podem trabalhar devido à inexistência de uma equipe brasileira 

(OESP, 08/08/1967, p. 6).  

No mesmo texto, Rubens Porto afirma que era quase impossível reunir no Rio de 

Janeiro, trabalhando em regime integral para o convênio MEC-USAID, especialistas de vários 

Estados, como desejava o diretor da DES, Epílogo de Campos (OESP, 08/08/1967, p. 6).  

Contrapondo Rubens Porto, Epílogo de Campos declarou que, finalmente, dentro de 

uma semana seriam divulgados os nomes dos professores do grupo brasileiro no acordo MEC-
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USAID e que a turma, escolhida em 4 Estados seria nomeada pelo presidente da República para 

o mandato de 4 anos. Por último, Campos assegurou que apresentaria ao ministro da educação 

um plano para reformulação da DES, cuja estrutura estava arcaica (OESP, 17/08/1967, p. 64) 

Quase um mês depois após a declaração de Campos sobre a divulgação dos nomes da 

equipe brasileira, OESP anuncia que o ministro Tarso Dutra tinha entregado ao Presidente Costa 

e Silva, em Brasília, a lista contendo os nomes dos cinco componentes da nova equipe brasileira 

no acordo MEC-USAID para ensino superior e que a lista seria divulgada ainda naquele dia, 

podendo-se adiantar apenas que a equipe era composta por dois professores, um administrador 

e sociólogo (OESP, 19/09/1967, p. 7). 

Mais uma vez, a lista com os nomes da equipe não foi divulgada na data prometida. 

Todavia, foi anunciado pelo OESP que os elementos brasileiros que compunham a comissão 

do acordo MEC-USAID para o ensino superior receberiam, cada um, a gratificação mensal de 

três mil cruzeiros novos. E que a remuneração tinha sido sugerida pela DES e aprovada pelo 

presidente Costa e Silva (OESP, 27/09/1967, p. 8). 

De acordo com Cunha (1988), a maioria dos indicados para composição da equipe 

brasileira não aceitava o convite, devido à exigência de tempo integral e ao salário reduzido 

(CUNHA, 1988, p. 179). Nesse sentido, a veiculação do OESP sugere que uma das dificuldades 

era de fato a baixa renumeração e, nesse caso, a publicação informava que a quantia tinha sido 

revista e aprovada pelo presidente.  

A exigência dos membros da EAPES atuarem em tempo integral, na implantação do 

processo de planejamento do ensino superior, fazia parte das disposições gerais do acordo 

(BRASIL, 1967, p. 16).  

Quase cinco meses após a assinatura do novo convênio MEC-USAID para Assessoria 

ao Planejamento do Ensino Superior, o Diretor da DES, Prof. Epílogo de Campos, informou ao 

OESP que a nomeação da equipe tinha ocorrido no dia anterior (28 de setembro de 1967) e que 

os trabalhos previstos no acordo iniciariam em princípios de outubro. Ao informar o nome da 

equipe, o periódico destaca: Prof. Rubens Porto, o único que pertencia também a turma passada, 

demitida pelo atual diretor do DES; Prof. Osmar Ferreira, do Rio de Janeiro, pertencendo a 

Getúlio Vargas; Prof. José Fernando Carneiro, do Rio Grande do Sul, e Flávio Sampaio, da 

Universidade de Administração de São Paulo. Para conseguir colaboração desses dois últimos 

professores, o ministro Tarso Dutra precisou requisitá-los a seu colega Jarbas Passarinho, 

ministro do trabalho (OESP, 29/09/1967, p. 5). 

No entanto, as questões em torno da nomeação dos membros da EAPES, bem como o 

funcionamento do acordo, estavam longe de serem resolvidas. Quase três meses depois do 
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Diretor da DES ter anunciado por meio do OESP a nomeação dos membros da equipe brasileira 

e informado que o início dos trabalhos ocorria em outubro, ele concedeu uma entrevista ao 

jornal e reconheceu que o acordo MEC-USAID ainda não tinha entrado em funcionamento por 

culpa do governo brasileiro, que não nomeava seus membros (OESP, 20/12/1967, p. 5). 

Em janeiro de 1968, OESP veicula uma declaração do “único membro brasileiro” da 

EAPES, Prof. Rubens Porto, sobre a nomeação do restante da equipe e sobre o andamento dos 

trabalhos. Segundo Porto, provavelmente, o ministro Tarso Dutra daria resposta definitiva sobre 

a data em que os outros três professores brasileiros começariam a trabalhar juntos aos atuais 

membros do convênio, passada mais uma semana. Sobre o andamento dos trabalhos, ressalta 

que, apesar da diferença entre os membros da equipe americana (4) e da equipe brasileira (1), 

o convênio MEC-USAID não estava completamente parado.  

 Os professores americanos visitavam regularmente várias universidades do país e 

procediam pesquisas sobre ensino superior. Sobre a nomeação da equipe, o Professor alegou 

que a nomeação dos membros tinha sido aprovada pelo Ministro Tarso Dutra há três meses e 

que, até aquela data, os professores José Fernando Carneiro e Hermínio Pessoa não tinham 

conseguido liberação do Ministério do Trabalho por motivos burocráticos, e os outros membros 

ainda não tinham tomado posse porque o Prof. Epílogo de Campos queria que todos os membros 

fossem empossados na mesma ocasião (OESP, 06/01/1968, p. 5). 

Como se vê, oito meses após a assinatura do novo convênio, a equipe ainda não estava 

constituída de forma igualitária e, se anteriormente a questão era a remuneração, por meio da 

declaração do Prof. Rubens Porto acrescentam-se entraves burocráticos.  

Dias depois, OESP anuncia que o ministro da Educação, Tarso Dutra – em resposta ao 

apelo do professor Rubens Porto – prometeu tratar do caso da nomeação dos demais 

representantes nacionais no acordo, cujos trabalhos estão praticamente paralisados, enquanto 

se aguardava aquela providência (OESP, 13/01/1968, p. 6). 

Em 22 de janeiro de 1968, quase nove meses após a assinatura do novo acordo, e 

diferente das declarações anteriores sobre a equipe ser composta por quatro membros, ocorreu 

a nomeação de cinco brasileiros para a composição da EAPES. A notícia foi veiculada pelo 

OESP no dia seguinte e, além de anunciar que o Diretor da DES, Prof. Epílogo de Campos, 

tinha nomeado a equipe, apresentou aos seus leitores os respectivos nomes, são eles: os Srs. 

Laerte Ramos de Carvalho, da USP e ex-reitor da Universidade de Brasília; Hermínio Pessoa, 

da Universidade Federal do Pará; Osmar Ferreira e Rubens Porto, da Fundação Getúlio Vargas, 

do Rio de Janeiro e Fernando Carneiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por 

fim, anunciou que a posse da equipe ocorreria na próxima semana (OESP, 23/01/1968, p. 6). 
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Como se vê, o quinto elemento para composição da EAPES foi Laerte Ramos de 

Carvalho. O professor Laerte era responsável pelos editoriais de educação do OESP no período 

que compreende esta pesquisa, de modo que a sua concepção sobre os acordos não exatamente 

contradizia os interesses do jornal.  

Ao anunciar a posse dos membros para composição da EAPES, o periódico informa que 

o ministro Tarso Dutra deu posse aos Srs. Hermínio Pessoa, Osmar Ferreira e Fernando 

Carneiro e que motivos de saúde impediram Laerte Ramos de Carvalho de comparecer. 

Segundo os novos membros, a primeira reunião da equipe tinha ocorrido no dia anterior (25 de 

janeiro de 1968) e os problemas tratados referiram-se principalmente ao programa de ação da 

equipe brasileiro-norte-americana (OESP, 26/01/1968, p. 7). 

No dia seguinte, OESP informou que tinha iniciado os trabalhos do acordo MEC-

USAID para o ensino superior e que o Prof. Rubens Porto entregou ao diretor da DES diversas 

pastas contendo resultado de todas as pesquisas feitas por ele e pelos quatro membros da equipe 

norte-americana, enquanto aguardavam a nomeação do restante da equipe brasileira. Segundo 

o periódico, todas as conclusões seriam encaminhadas a DES, sob forma de sugestões, pois o 

convênio tinha o objetivo de assessorar esse órgão e estas sugestões seriam enviadas ao CFE 

para receber parecer final (OESP, 27/01/1968, p. 6). 

Menos de dois meses após a posse da equipe brasileira, OESP anuncia que o MEC-

USAID tinha um Projeto. De acordo com o texto, o Prof. Rubens Porto, chefe da equipe 

brasileira, tinha anunciado que, em maio próximo, os nove membros da equipe mista (5 

brasileiros e 4 norte-americanos) apresentariam ao ministro, Tarso Dutra, um relatório completo 

intitulado “Projeto de Reforma Universitária” (OESP, 17/03/1968, p. 11). 

Em 30 de junho de 1968, um ano antes do prazo previsto para encerramento do acordo 

de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior, a USAID cancelou o contrato. O Diretor da 

USAID, Sr. Van Dyck, convocou a imprensa em julho de 1968 para explicar as atividades 

desenvolvidas no país, particularmente o acordo de planejamento do ensino superior.  Destacou, 

inclusive, que, em 10 de janeiro daquele ano, o Ministério da Educação e Cultura foi notificado 

sobre o encerramento do acordo. De acordo com Sr. Dyck, várias dificuldades prejudicaram o 

progresso da execução desse convênio, entre elas a demora entre "a assinatura do acordo e a 

designação pelo ministério de uma equipe de brasileiros, e quando a equipe foi indicada, não 

tinha mais tempo para realizar seu trabalho”. Isso associado ao corte de verbas que a USAID 

teve que enfrentar, obrigou a agência a refazer a seleção dos projetos a serem continuados. Em 

vista dos problemas com o projeto, resolveu-se canalizar os seus recursos para outros projetos 

educacionais em andamento (OESP, 03/07/1968, p. 12). 
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Outros motivos também são apontados para o cancelamento do acordo, no Relatório da 

Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior. Segundo o documento (Brasil, 

1969, p. 641), a política e as decisões dos EUA foram indevidamente influenciadas pela 

oposição manifesta ao MEC-USAID e, mesmo em face da esmagadora evidência das 

deficiências do acordo, foi dada atenção insuficiente aos conselhos e recomendações da equipe 

americana. Bem tarde a equipe pode seguir por alguns caminhos de cooperação produtiva com 

os membros brasileiros da equipe; entretanto, quando estas atividades começaram a mostrar 

resultados positivos e elevado potencial de realizações, o projeto foi interrompido pela decisão 

unilateral da USAID.  

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos pela EAPES, produziu-se o documento 

intitulado, “Relatório da Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior”. Germano 

(2011, pp. 123-4), ao analisar o conteúdo do documento, aponta que, entre outras questões, o 

relatório partia do pressuposto de que a educação era essencial ao desenvolvimento econômico 

da sociedade, concedia grande ênfase à privatização do ensino, a defesa de gratuidade do ensino 

público era restrita apenas ao ensino primário, conforme explicitava a Constituição de 1967. 

Nos níveis secundário e superior, o ensino público deveria ser gratuito apenas para aqueles que 

provassem falta de recursos.  

Após intensos questionamentos, sobre contradições entre o material elaborado pelo 

Grupo de Trabalho da Reforma Universitária (GTRU) – e as conclusões do relatório MEC-

USAID – Relatório da Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior, OESP 

veiculou uma nota oficial do Ministro Tarso Dutra, que se limitou a assegurar que não estava 

encontrando contradições entre os documentos (OESP, 21/09/1968, p. 5).       

Cunha (1988), ao analisar e comparar o Relatório produzido pelo GTRU e o Relatório 

MEC-USAID, aponta grandes semelhanças: a concepção empresarial da universidade e o 

paradigma explícito da universidade norte-americana a mostrar o caminho para a brasileira. 

Assim, assegura que a reforma universitária foi ditada pelos consultores norte-americanos, mas 

não foi imposta (CUNHA, 1988, pp. 22-3). Por outro lado, os indícios parecem apontar que, 

por conta das desorganizações na montagem da equipe, pode-se dizer que a GTRU está mais 

ligada às concepções e aos interesses brasileiros sobre o ensino superior, do que meramente 

uma “ditação” do que vem da parte dos técnicos estrangeiros.  

Um dos apontamentos feitos no documento produzido pela equipe brasileira da EAPES 

indica que a estruturação da Universidade prepare professores, técnicos, cientistas e 

profissionais imediatamente destinados “às necessidades do desenvolvimento do País”. Para os 

técnicos brasileiros, “se os norte-americanos agiam assim, que dizer de nós, ainda com pecha 
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de subdesenvolvidos, a formar universitários em modalidades sem colocação no mercado?” E 

afirmam: “desperdiçamos tempo e dinheiro, quando temos pressa e somos muito pobres. Damo-

nos ao descabido luxo de não orientar os universitários para as necessidades reais do País” 

(BRASIL, 1969, p. 72). 

O mesmo pensamento verifica-se no OESP. Para o periódico, o relatório do GTRU 

representava um esforço válido e honesto do governo para enforcar realisticamente o grave 

problema da modernização universitária. Se cumpridas suas recomendações, avançaríamos no 

sentido da universidade, ou da multidiversidade moderna, cuja característica deveriam ser a 

funcionalidade através do seu ajustamento do mercado de trabalho, a criatividade tecnológica 

e a científica (OESP, 08/10/1968, p. 4).  

Segundo Fávero (1991, p. 58), momentaneamente convertida em problema político e 

social prioritário, a universidade seria reformada para evitar qualquer possibilidade de 

contestação – interna e externa – e para atender às exigências de ascensão e aos interesses 

sociais de parcela da classe média que apoiou o golpe de 1964 e que exigia recompensas.    

Cunha (1978), ao avaliar a importância do relatório produzido pelo GTRU, aponta que 

é o documento mais importante para o entendimento da política educacional. Sua importância, 

deriva do fato de ter feito convergir, nas suas recomendações implícitas, indicações do relatório 

do convênio MEC-USAID para o ensino superior e, também, de ter resultado, além de fornecer 

a chave para o entendimento de várias outras medidas da política educacional, principalmente 

a profissionalização do ensino médio, sugerida como Lei, em 1971 (CUNHA ,1978, p. 241). 

Ainda de acordo com Cunha (1988, p. 239), a EAPES recebia o grosso das críticas 

lançado contra os consultores estrangeiros. Atraindo sobre si os ataques, livrou o caminho dos 

convênios voltados para o 1º e 2º graus. A partir de 1969, estando fora Atcon e o MEC-USAID, 

fechados os canais de participação política ostensiva, os consultores tiveram seu caminho 

aplainado e vieram em numerosas levas. Até que secasse a fonte de recursos, em 1973, 

conseguiram orientar os dirigentes universitários brasileiros para a reestruturação 

administrativa e pedagógica das instituições de ensino superior de acordo com o modelo vigente 

nos EUA.   

 

 

Os fragmentos dos acordos MEC-USAID no ensino de 1º e 2º graus  

 

Segundo OESP, Pernambuco tratava a ampliação do Plano Educacional, por meio do 

convênio firmado entre governo do Estado – SUDENE-MEC-USAID, no fim de 1964, para 
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construção de 610 salas de aulas, no total de 8 bilhões de cruzeiros. Informa também que o 

governador Sr. Paulo Guerra teria insistido na Secretaria de Educação e Cultura para que a 

Comissão Executiva do Programa de Educação de Pernambuco (CEPEPE) fosse responsável 

pela execução do plano de melhoria e ampliação do ensino primário e básico do Estado (OESP, 

27/01/1965, p. 5). Embora o periódico aponte a formalização de um convênio entre o Estado de 

Pernambuco-SUDENE-MEC-USAID, no fim de 1964, mas também não se encontrou forma de 

confirmar esse dado até o presente momento (1967).  

De acordo com o documento (Brasil, 1967, p. 449), o convênio formalizado em 

Pernambuco, ocorreu em 03 de junho de 1966 e denomina-se MEC-SUDENE-CONTAP-

USAID. Sua finalidade era a criação do Centro de Treinamento Educacional junto ao Centro 

Regional de Pesquisas Edu-Pedagógicos do Recife, do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP). Desse modo, cumpre lembrar que, em 1966, o governo ainda não tinha 

liberado qualquer documento oficial sobre a formalização dos acordos MEC-USAID.  

Sem veicular qualquer informação sobre os termos do acordo estabelecido entre MEC-

USAID, no âmbito do ensino primário. OESP informa que o Sr. Rosson Lawrence Carrwell 

representante da USAID, estava presente na qualidade de observador na Conferência realizada 

pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) para debater os rumos dos 

treinamentos, formação e aperfeiçoamento de professores da educação primaria. Diz-se que os 

técnicos norte-americanos trabalhavam em estreita colaboração com os técnicos brasileiros e 

que a maioria dos projetos previa a ida de bolsistas aos EUA para treinamento avançado (OESP, 

29/04/1966, p.5). Para Fávero (1992, p. 45), apesar da aparência de mão dupla, a ida de bolsistas 

brasileiros aos EUA era uma via de mão única, pois a ideologia capitalista estava sempre vindo, 

seja diretamente, através dos técnicos importados, seja através dos bolsistas que não somente 

eram treinados, mas doutrinados naquela ideologia.  

Como se vê, as veiculações são fragmentadas: algumas vezes as informações sequer 

correspondem aos registros disponíveis nos documentos oficiais, outras, não foram localizadas 

com a finalidade de publicizar os acordos firmados entre o MEC-USAID, mas sem que se 

encontre um documento que confirme o dado. Nesse sentido, entendemos que se faz necessário 

apresentar as informações localizadas relativas ao acordo “para o planejamento do ensino 

primário”.  

De acordo com o documento (BRASIL, 1967, pp. 453-5), o convênio para o 

planejamento do ensino primário foi estabelecido em 26 de junho de 1964, entre MEC, atuando 

através do INEP e a USAID e tinha como finalidade assegurar assistência técnico-consultiva 

da USAID, ao projeto do MEC, para treinar uma equipe de pelo menos seis técnicos brasileiros 
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em planejamento, para a educação primária em nível nacional, capaz de dar assistência a regiões 

e Estados em bases contínuas e que se encarregarão do preparo de pessoal-chave em técnicas 

de planejamento, execução, avaliação e administração primária, em nível estadual. Em 30 de 

dezembro de 1966, foi assinado um termo aditivo que manteve a finalidade do convênio e 

adicionou, a elaboração de planos e ações especificas para melhor articulação da educação 

primária com a secundária e a superior.   

Para o MEC, duas questões elencadas no acordo eram fundamentais e condição 

necessária para à reformulação educacional no âmbito do ensino primário. A primeira, era o 

preparo de autoridades estaduais na formulação e execução de planos educacionais. A segunda, 

a realização de um cuidadoso estudo do sistema educacional primário, a fim de delinear as 

dimensões específicas dos problemas existentes. Para que fossem descobertas as causas básicas, 

e uma vez identificadas, seriam elaborados planos para as soluções destes problemas dentro da 

capacidade de cada Estado (BRASIL, 1967, p. 454).   

O desenvolvimento dos trabalhos relativos ao acordo do ensino primário foi noticiado 

pelo OESP. Segundo as informações do periódico, três professores norte-americanos – Frank 

Lane, Charles Turner e Harry White – estavam fazendo o levantamento da situação do ensino 

em todo o Brasil, por força de convênio entre o MEC-USAID. Ao concluírem, os técnicos do 

MEC e os professores norte-americanos sugeririam uma nova diretriz educativa (OESP, 

28/06/1966, p. 12).  

O periódico também anunciou parte do estudo em andamento desenvolvido pela Equipe 

de Assistência Técnica ao Ensino Primário (EATEP), apresentado na III Conferência Nacional 

de Educação realizada em Salvador. Para OESP, “a apresentação mais interessante e de elevado 

conhecimento” tinha sido elaborada pela equipe de assistência técnica ao ensino primário, por 

intermédio do convênio entre o MEC-INEP-USAID. Sobre a pesquisa, garantiu que “os estudos 

pretendem manter os alunos na escola, assegurando-lhes progresso harmonioso ao longo do 

curso” (OESP, 27/04/1967, p. 6). 

Segundo Silva (1983), entre as constatações dos estudos produzidos pela EATEP 

estavam as altas taxas de reprovação e evasão escolar primária. Desse modo, a equipe 

desenvolveu pesquisas para buscar as causas desse fenômeno. Como resultado, acabou 

propondo medidas tais como: melhoria da qualificação dos professores, revisão de currículos, 

utilização de novos métodos e técnicos e recursos didáticos (SILVA, 1983, p. 95).     

De acordo com as informações do OESP, a EATEP estava elaborando um projeto para 

modificar o calendário escolar das escolas primárias situadas em áreas rurais. A medida visava 

tratar os problemas de evasão e repetência e, nesse caso, o calendário seria uma das causas 
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destes problemas, pois não coincidia com as épocas de plantio e colheita. Para a equipe, a 

alteração possibilitaria um substancial aumento de matrículas. No entanto, o grupo afirmou que 

não desconsiderava os obstáculos de ordem econômica e social ligados à causa, bem como a 

necessidade de formação do professorado leigo (OESP, 16/07/1967, p. 5). 

Como dissemos, acrescentou-se sob forma de termo aditivo ao convênio MEC-USAID, 

relativo ao ensino primário, a elaboração de planos e ações especificas para melhor articulação 

da educação primária com a secundária e a superior. Ocorre que essa articulação entre todos os 

níveis de ensino apresentava questões estruturais, como defasagem de estrutura física para 

atender a demanda crescente tanto no ensino superior quanto no ensino médio, distribuição do 

orçamento destinado à educação, planejamento da educação, entre outros.  

 Para Braghini (2014, p. 128), a questão da multidão de estudantes à porta do ensino 

superior também esteve relacionada ao fluxo de alunos saídos do ensino médio, principalmente 

a partir de um dos seus segmentos, o ensino secundário, que também carecia de vagas, e cuja 

taxa de matrículas havia crescido 4,3 pontos entre 1947 e 1964. No caso do ensino médio, houve 

tanto o estímulo para que os alunos não obstruíssem o fluxo da seriação dos cursos, evitando-

se as reprovações, quanto a possibilidade de que todos os estudantes desse nível de ensino 

pudessem prestar o vestibular. Ainda de acordo com a autora (2014, p. 133), a respeito de uma 

suposta impossibilidade de o ensino superior comportar os seus pleiteantes foi aventada a 

possibilidade de distribuí-los pelos diversos ramos do nível médio para que o volume de 

interessados em dar sequência vertical à carreira fosse amenizado. O ensino médio 

profissionalizante deveria ser, segundo esses discursos, uma bandeira de luta e, em meados da 

década de 1960, passou-se à defesa da distribuição de alunos por esse tipo de ensino entendido 

como “ensino terminal”. As aptidões dos alunos seriam desenvolvidas na escola, dessa forma 

eles poderiam assumir, imediatamente, uma posição profissional e não necessariamente 

procurariam o curso superior.  

Vale ressaltar que a articulação entre educação primária, média e superior tinha sido 

considerada um dos problemas a serem resolvidos no Brasil por meio da Aliança Para o 

Progresso. Neste caso, o CIES recomendou a reforma e extensão do ensino médio por meio da 

oferta de algum tipo de formação vocacional ou pré-profissional, pois, com essa medida, 

esperava-se um considerável aumento de matrícula para todo ensino médio (WASHINGTON, 

1961, n.p.).  

A respeito do ensino técnico, OESP anunciou, em janeiro de 1965, que 23 diretores de 

Escolas Técnicas de todo o país teriam acertado novos critérios para o aumento das matrículas 

em todas as escolas mantidas pelo MEC, bem como ocorreria a criação de novos cursos para 
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atender a demanda regional de mão de obra qualificada e a racionalização dos planos de 

aplicação da verba orçamentária de cada escola. De acordo com o Diretor de Ensino Industrial 

do MEC, à época o Prof. Armando Hildebrand, as pesquisas para o levantamento, em todo o 

país, das necessidades de cada região, seriam realizadas por organizações, como a Fundação 

Getúlio Vargas. O professor também assegurou que não faltariam às escolas os equipamentos 

necessários para o seu pleno funcionamento, tendo em vista entendimentos mantidos com o 

Ponto IV-USAID58, o qual, através de um plano de cooperação técnica, forneceria toda a 

maquinaria necessária às escolas técnicas (OESP, 23/01/1965, p. 5).  

A partir da análise do documento desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura 

(Brasil, 1967), entende-se que as pesquisas para o levantamento, das necessidades de cada 

região era condicionalidade para os pedidos de financiamento ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Pelos motivos já expostos, tais pedidos eram efetivados por meio da 

USAID. Desse modo, os estudos foram apresentados pela primeira vez a USAID em 22 de 

março de 1966, avaliados e devolvidos para ajustes pelo organismo norte-americano em 05 de 

outubro de 1966. Foi aprovado em 21 de setembro no mesmo ano e o contrato de empréstimo 

de nº 145/SF-BR entre o BID e o Brasil foi celebrado em 30 de junho de 1967. Os recursos 

liberados foram destinados à compra de equipamentos norte-americanos para as escolas 

técnicas de todo o país.   

No mês seguinte, OESP, informa ao seu leitor que, o secretário da Educação de Sergipe, 

Prof. Manoel Cabral Machado, solicitou à direção da USAID maior colaboração nos planos 

educacionais do Estado e pediu a designação, em caráter permanente, de um supervisor dos 

planos realizados sob controle daquele órgão (OESP, 13/07/1965, p. 6).  

Considerando a brevidade de OESP ao tratar o assunto, entendemos por meio das 

disposições apresentadas pelo documento (Brasil, 1966) que a solicitação do Secretário de 

Sergipe está relacionada ao serviço de Assessoramento para o Ensino Médio. Neste caso, o 

material aponta que o convênio tinha como objetivo assistir os conselhos e Secretarias Estaduais 

de Educação no preparo de seus planos para o ensino de nível secundário e no treinamento de 

uma equipe de técnicos brasileiros em planejamento de ensino que prestem serviços consultivos 

em caráter permanente.  

                                                 
58Segundo o Catálogo de Acordos de Assistência Técnica desenvolvido pelo Ministério do Planejamento e 

Coordenação (Brasil,1967, p.3), o Escritório do Governo Brasileiro para a Coordenação do Programa de 

Assistência Técnica Projetos – Ponto IV era o órgão responsável por parte da coordenação dos projetos de 

assistência técnica firmados entre Brasil- EUA. Em 07 de abril de 1961, sob Decreto 50.420, para “Escritório do 

Governo Brasileiro para a Coordenação do Programa de Assistência Técnica (Ponto IV). 
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Assim sendo, a USAID firmaria contrato com uma instituição dessa especialidade nos 

Estados Unidos com o fim de assegurar os serviços de quatro consultores norte-americanos por 

um período de 24 meses e de outros assessores técnicos necessários. Esses consultores 

trabalhariam diretamente com funcionários designados pelo MEC, pela Diretoria do Ensino 

Secundário e pelas Secretarias Estaduais de Educação. Seus serviços teriam “caráter 

consultivo” e se prestariam ao planejamento do ensino secundário no âmbito federal e estadual. 

O início do projeto seria em 31 de março de 1965, com vigência até 30 de julho de 1967. A 

entidade brasileira participante era o Ministério da Educação e Cultura, por meio da Diretoria 

do Ensino Secundário (BRASIL, 1966, p. 32). Cumpre ressaltar que, tal informação não consta 

no documento (BRASIL, 1967), designado a apresentar ao público todos os acordos 

formalizados entre o Brasil e entidades estrangeiras no âmbito da educação.  

Embora o documento (BRASIL, 1966) registre 30 de julho de 1967 data final do acordo, 

OESP anuncia que fonte credenciada do gabinete do ministro da Educação, afirmou que Tarso 

Dutra não prorrogaria o convênio relativo ao ensino médio, cujo prazo de validade expirava no 

próximo dia 31. No entanto, o periódico assevera que, ao ser consultado ministro, disse que não 

tinha tomado ainda qualquer decisão (OESP, 12/07/1967, p. 5).  

No dia seguinte, Tarso Dutra prestou nova declaração ao OESP sobre a prorrogação do 

acordo. Segundo o diário, o ministro não acreditava na prorrogação do acordo MEC-USAID 

referente ao ensino médio, porque o convênio atingiu seus objetivos e a matéria que o inspirou 

está esgotada. Ressaltou, contudo, que nada impedia novos entendimentos em outras bases e 

para outros fins, caso isso se fizesse necessário (OESP, 13/07/1967, p. 6). 

Não tardou para que se fizesse necessário outros entendimentos entre o MEC e a 

USAID. Em dezembro de 1967, Tarso Dutra, informou ao OESP que tinha regressado de 

Washington onde, durante 8 dias, estudou com os meios econômicos norte-americanos a 

possibilidade de uma ampliação dos empréstimos para setor educacional do país. O ministro 

também declarou que tinha entrado em entendimento com a USAID e, a partir de fevereiro de 

1968, começaria o financiamento de um projeto para o ensino médio (OESP, 14/12/1967, p. 

72).  

Todavia, o documento (Brasil, 1969) aponta que o projeto indicado por Tarso Dutra 

tinha término previsto para 01 de maio de 1968 e o convênio deveria ser assinado em 15 de 

junho de 1968. Dentre os objetivos, destacavam-se: ampliação do sistema de ensino médio 

público em 4 Estados: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, por meio de 

construção de novas escolas; aprimoramento e treinamento de professores para nível médio em 

todo o país; distribuição de bolsas de estudo.  
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Os termos acordados entre os países era de um empréstimo de US$ 25 milhões da 

USAID, a ser pago com um prazo de carência de 10 anos e o prazo total para que o Governo 

brasileiro efetivasse o pagamento do empréstimo seria de 40 anos, com juros de 

aproximadamente 0,5% ao ano. A parte brasileira aplicaria o mesmo montante – 25 milhões de 

dólares. No entanto, a contribuição brasileira a esse projeto foi cortada pelo Ministério do 

Planejamento e a USAID, automaticamente retirou sua oferta (BRASIL, 1969, p. 50). Como se 

vê, o projeto indicado por Dutra teve a oferta de empréstimo retirada. No entanto, mostraremos 

que outros empréstimos foram negociados entre Brasil-EUA no âmbito da educação secundária.  

Ao sinalizar os recursos destinados aos projetos, o periódico deixa de esclarecer que o 

montante oriundo da USAID se tratava de empréstimos. Pelos motivos já expostos, entendemos 

que os acordos estabelecidos entre o MEC-USAID atendiam às aspirações do governo militar 

e do OESP de ajustar definitivamente o sistema educacional aos diversos interesses do 

capitalismo. Ribeiro (2006), ao analisar os recursos financeiros concedidos ao Brasil por meio 

de empréstimos via USAID, reforça que “a ajuda externa dos anos 60 significou uma projeção 

do poder americano no Brasil. Poder econômico, poder político, poder psicológico de 

convencimento e persuasão da validade do estilo de vida americano”. Sob ponto de vista, o 

autor considera que a “Aliança Para o Progresso pode ser entendida como uma vasta operação 

de intervenção econômica e política, disposta em campo como um baluarte dos interesses 

americanos” (RIBEIRO, 2006, p. 365).  

Como dissemos, o periódico atuou de forma indireta como crítico em relação às 

questões entorno da EAPES e demonstrou uma parcela dos problemas estruturais do governo 

em relação ao cumprimento das cláusulas sobre o acordo de assessoria ao planejamento do 

ensino superior. No entanto, a mesma ação não foi verificada quando se tratava dos convênios 

destinados ao 1º e 2º graus. Diante disso, entende-se que ao veicular informações relativas aos 

respectivos acordos, OESP o fazia de forma subsidiária. Assim, nota-se que, por razões político-

ideológicas, encerrado o convênio MEC-USAID relativo ao ensino superior (1968), o jornal 

passou a veicular notícias sobre os GOTs. Ampliando progressivamente a “necessidade” da 

instalação de tal projeto. Desse modo, o periódico continuava legitimando o discurso do 

governo e, ao mesmo tempo, defendia seu projeto para educação, ou seja, reformulação, 

melhoria e expansão do ensino de 1º e 2º graus, sobretudo para ampliar a oferta de escolas 

profissionalizantes. Tal medida “iria” conter a demanda por ensino superior e, desse modo, a 

universidade continuaria reservada à elite. 

Como dissemos, a partir do AI-5 (1968), OESP declarou seu “rompimento” com o 

governo militar e manteve seu apoio a política econômica e a projetos considerados por eles 
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validos. Desse modo, não notamos qualquer descolamento do discurso projetado nas páginas 

do periódico em relação aos acordos MEC-USAID.  

Em julho de 1969, OESP informou que, Diretores de 121 colégios agrícolas do País 

entregaram ao Ministro da Educação, Tarso Dutra, um documento aprovando a adaptação 

dessas escolas ao plano de Ginásios Orientados Para o Trabalho e a transformação do ciclo 

colegial em escola-fazenda. Registrou também que a este projeto o acordo MEC-USAID 

destinaria 40 mil cruzeiros novos, de início, aos colégios que se adaptassem ao novo currículo 

(OESP, 25/07/1969, p. 6).  

Segundo OESP, o Governador de Minas Gerais, Sr. Israel Pinheiro da Silva, anunciou 

que o Estado ia vencer a fase difícil da educação por meio do acordo MEC-USAID, que previa 

a criação de 10 estabelecimentos de GOTs em Minas Gerais (OESP, 19/11/1969, p. 8). Dias 

depois, o periódico informa que o governador paranaense, Sr. Paulo Pimentel, solicitou ao 

presidente Emílio Garrastazu Médici a inclusão do Paraná no acordo MEC-USAID, para 

construção de unidades escolares de ensino médio, especialmente as que propiciassem a 

formação de mão de obra técnica (OESP, 21/11/1969, p. 6).  

Em dezembro de 1969, o jornal informou que o ministro da Educação, Sr. Jarbas 

Passarinho, reuniu todos os técnicos do MEC encarregados do preparo e da execução de 

diversos convênios com países e organismos internacionais, para promover um balanço dos 

convênios internacionais em execução ou em preparo. Segundo o ministro, naquele momento, 

o MEC mantinha convênios com o Banco Nacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), com a USAID e com a Área Socialista da Europa. Sendo o convênio mais recente, 

firmado em novembro último, com a USAID para a construção de 276 ginásios orientados para 

trabalho (GOTs), em todo território Nacional (OESP, 21/12/1969, p. 10). Não se tratou da 

formalização de um novo convênio, assinou-se um termo aditivo, em 17 de janeiro de 1968, 

acrescentando ao convênio firmado em 1965, assistência financeira sob a forma de empréstimo 

para a construção e implementação dos GOTs. Por fim, até a presente data, não localizamos 

qualquer convênio ou termo aditivo firmado em novembro de 1969.   

No entanto, cabe destacar que o acordo MEC-CONTAP-USAID, firmado em 1965, 

previa a criação de uma Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). O grupo composto 

por 4 técnicos norte-americanos e 4 brasileiros, além de prestar assistência técnica aos Estados, 

elaborou a apresentou ao governo, em 1967, o projeto para a construção e instalação dos 276 

GOTs, a serem distribuídos em quatro Estados, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, e um ginásio piloto nas capitais de 18 Estados e no Distrito Federal.  (BRASIL, 

1967, pp. 428-30).  
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Para OESP, o “convênio assinado” visando à obtenção de recursos para a construção 

dos GOTs, atendia os objetivos, propostos na linha de ação do governo – a revolução da 

educação pela educação. (OESP, 03/03/1970, p. 7). Dias depois o jornal, anuncia que o ministro 

da Educação, Jarbas Passarinho, e o Governador da Bahia, Sr. Luiz Vianna Filho, assinaram o 

convênio para implantação de 58 ginásios orientados para o trabalho e conversão de 12 ginásios 

convencionais ao projeto. O periódico destaca que o programa global da USAID prevê a criação 

de 257 GOTs em 4 anos, no valor global de 64 milhões de dólares e que convênios semelhantes 

ao da Bahia já foram assinados pelos Estados do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais (OESP, 13/03/1970, p. 6).  

Ao expor a “grave deficiência do ensino brasileiro”, Jarbas Passarinho informou que, 

apenas quatro mil, dos 44 mil professores primários existentes no país, eram formados. E para 

sanar a questão, seriam 300 GOTs e aplicados 64 milhões de dólares concedidos pela USAID 

nesses projetos, cujo objetivo principal era propiciar uma semiformação profissional aos 

estudantes brasileiros, para que estes se integrassem imediatamente ao mercado de trabalho, 

necessitados de técnicos e da mão de obra especializada (OESP,25/09/1970, p. 37).  

Em dezembro, OESP ratifica que o acordo firmado entre o MEC-USAID previa a 

construção de 257 unidades dos GOTs. Anuncia que, em breve, Brasília iniciaria a construção 

da primeira unidade para que funcionasse a partir de fevereiro de 1972 (OESP, 13/12/1970, p. 

13). 

Segundo Cunha (2014, p. 916), os “ginásios orientados para o trabalho” caracterizavam-

se por oferecer um ou mais focos profissionalizantes, conforme sua localização geográfica e 

econômica, em artes industriais, técnicas comerciais ou técnicas agrícolas. A estas foi 

acrescentada a “educação para o lar”, herança extemporânea da “economia doméstica” das 

escolas agrotécnicas, que convergia com o tradicionalismo familiar ainda resistente no país.   

Ao analisar a perspectiva adotada pelo regime militar acerca das relações entre educação 

e trabalho no ensino médio, Germano (2011, p.176) confirma tratar-se de uma tentativa de 

estabelecer relação direta entre sistema educacional e sistema ocupacional, de subordinar a 

educação à produção. Desse modo, a educação só teria sentido se habilitasse ou qualificasse 

para o mercado de trabalho. Por isso, o 2º grau deveria ter um caráter terminal – esse princípio 

consta nas recomendações do GTRU – e, em certas situações, até mesmo o 1º grau deveria ter 

um caráter de terminalidade.  

O caráter terminal do ensino de 2º grau faria com que os estudantes saíssem da escola 

mais cedo e ingressassem no mercado de trabalho. Desse modo, a Reforma do Ensino de 1º e 

2º graus, cujo marco é a Lei nº 5.692/71, “apresenta dois pontos fundamentais: a extensão da 
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escolaridade obrigatória para oito anos, compreendendo agora todo o denominado ensino de 1º 

grau, junção do primário com o ginásio e a generalização do ensino profissionalizante no nível 

médio ou 2º grau” (VIEIRA, 2015, p. 310). 

Segundo Cunha (2014, p. 918), a concepção da profissionalização universal e 

compulsória no ensino de 2º grau não era defendida por uma corrente de pensamento expressiva 

dentro nem fora do MEC. Nenhum país do mundo a praticava, tampouco era proposta pelos 

organismos internacionais. Para que a concepção da profissionalização universal e compulsória 

prevalecesse, foi preciso que o MEC recorresse a procedimentos autoritários. 

Para Braghini (2014, pp.140-1), a Lei nº 5.692 parece destacar que o ensino 

profissionalizante de nível médio, além de ter sido utilitário aos interesses de formação imediata 

de quadros técnicos para postos de trabalhos emergenciais, buscava escoar os estudantes para 

fora da escola rapidamente, na tentativa e impedi-los de dar seguimento de carreira e de vida 

por meio do caminho universitário. Assim, entendemos que a reforma do 2º grau está 

diretamente relacionada à contenção da demanda por ensino superior e, por esse ponto de vista, 

a universidade continuaria reservada a elite. A questão pode estar ligada aos ditames do 

capitalismo, já que incluía na roda das discussões sobre os acordos, a necessidade de parcerias 

entre estados, agências intervenientes para o funcionamento dos trabalhos e bancos, mas 

também atendia aos interesses do governo americano, apontados ao longo deste trabalho, 

fundamentado pela política de influências da Guerra Fria; buscavam alterar à força, problemas 

estruturais, históricos, da educação, como a questão da ausência e vagas no ensino superior e o 

fluxo na seriação; interferia em aspectos ligados à formação, advogando sobre a necessidade de 

profissionais da área técnica, a despeito de fechar a Universidade para quem quisesse segui-la 

como trajetória. 

Em 1972, o secretário geral do MEC, Coronel Confúcio Pamplona, declara ao OESP 

que o Ministério da Educação e Cultura mantinha, naquele momento, oito acordos com 

organismos internacionais destinados à expansão e melhoria do ensino de 1º e 2º graus. Entre 

eles, o maior era com a USAID e destinava-se ao ensino de 2° grau, além de ter como objetivo 

criar melhorias qualitativas no ensino de nível médio por meio de cursos intensivos de 

treinamento de professores, modernização de currículos, administração educacional, criação de 

escolas-modelo e suprimento de material didático.  (OESP,21/05/1972, p. 39).  

Mais uma vez, não foi possível localizar a informação veiculada pelo OESP nos 

documentos oficiais relacionados ao acordo destinado ao 2º grau. Uma vez que o único acordo 

relativo ao planejamento do ensino secundário e serviços consultivos vigorou até 31 de 

dezembro de 1971 (BRASIL, 1967, p. 430). 
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Ainda em 1972, OESP informa ao seu leitor que a produtividade do sistema de ensino 

brasileiro era muito baixa e, para enfrentar a situação, o MEC executaria um projeto prioritário 

para o estabelecimento de novos currículos para ensino de 1º grau em todo o país. De acordo 

com Jarbas Passarinho, o Conselho Federal de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação, 

indicaram os novos componentes curriculares e a equipe de especialistas pertencentes à 

Secretária-Geral do MEC estudaria os aspectos do projeto para aplicação de parte dos recursos 

do acordo MEC-USAID (OESP,05/11/1972, p. 34).  

Por fim, o jornal anuncia que a USAID patrocinou o encontro dos Ministros da 

Educação da América Latina, Ásia e África, para discutir os sistemas de financiamento dos 

programas educativos em países “em vias de desenvolvimento”. De acordo com as informações 

do OESP, a reunião ocorreria a partir do dia 29 de janeiro, em Cartagena, Colômbia, duraria 

três dias e, além dos respectivos ministros, estaria presente o presidente do BID, Antonio Ortiz 

Mena, e o Diretor do Departamento de Educação da OEA, Alfonso Ocampo. (OESP 

23/01/1973, p. 23).  
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Capítulo III – O movimento estudantil e os acordos MEC-USAID  

 

 

A questão de tratar o movimento estudantil como ponto destacado da história do MEC-

USAID nas páginas do jornal foi inevitável, tendo em vista, a grande evidência dada a essa 

relação pelos próprios responsáveis pelo diário. O movimento estudantil (ME) passa a ocupar 

as páginas do OESP a partir de uma série de manifestações realizadas em todo o país a partir 

de 1965 contra a interferência norte-americana na reformulação do ensino superior por meio do 

acordo MEC-USAID.   

Todavia, foi entre 1967 e 1968 que o jornal intensificou a veiculação e passou a criticar 

e atacar as ações do movimento estudantil.  OESP acreditava que o acordo abriria o caminho 

para a reforma da universidade brasileira, pois os técnicos norte-americanos “transfeririam seus 

profundos conhecimentos para a equipe técnica brasileira” responsável pelas análises e 

recomendações acerca do planejamento do ensino superior e “ofertariam ajuda material 

necessária para a reforma” (OESP, 23/05/1967, p. 3) 

No entanto, uma das condicionalidades elencadas na carta de Punta Del Este para a 

manutenção dos acordos estabelecidos entre o MEC e a USAID era “o apoio de todas as 

camadas sociais para implementação dos projetos indicados” pelos norte-americanos 

(WASHINGTON, 1961, n.p.), o que não aconteceu, pois uma parte da sociedade civil, sobretudo 

o movimento estudantil ligado à União Nacional dos Estudantes (UNE), opunha-se ao projeto 

de reforma universitária imposto pelo regime militar.  

Santana (2014) nos apresenta os pontos de conflito entre o projeto de reforma 

universitária defendido pelos estudantes e o imposto pelo regime. Segundo a autora, o 

movimento estudantil deixava claro que não aceitaria uma reforma que não democratizasse 

verdadeiramente as universidades brasileiras; que fosse dissociada das transformações também 

necessárias no âmbito socioeconômico; e, muito menos, que fosse promovida por um governo 

ditatorial, mas a ditadura ao contrário, impôs uma reforma que, além de ter sido construída a 

partir do debate fechado, era dissociada dessas transformações e colocava a universidade a 

serviço do modelo de desenvolvimento econômico do governo; modelo este cujo caráter 

desenvolvimentista era criticado pelos estudantes nos documentos oriundos dos Seminários 

Nacionais de Reforma Universitária da UNE59 (SANTANA, 2014,  pp. 251-2). 

                                                 
59 De acordo com Santana (2014, p.266), a articulação das lutas políticas e educacionais do movimento estudantil 

em defesa da reforma universitária, não estava evidente nos dois primeiros documentos elaborados pela UNE no 

I e II Seminário Nacional de Reforma Universitária (Declaração da Bahia e Carta do Paraná, respectivamente). Só 



95 

 

Entre os pontos de conflito estava a “interferência norte-americana” no ensino superior, 

por meio das recomendações do Plano Atcon e do Acordo MEC-USAID. De acordo com 

Santana (2014, p. 254), a expectativa do movimento estudantil era de que a reforma 

universitária deveria ser elaborada por especialistas brasileiros, e não pelos norte-americanos.  

Segundo o ME, as políticas do governo não consideravam as bases culturais do ensino 

brasileiro, mas ao contrário, visavam apenas à eficiência deste ensino, com a formação de 

“profissionais operacionais e vinculados ao status quo, isto é, quadros técnicos para o 

desenvolvimento capitalista sob a orientação norte-americana. Daí eles se oporem à reforma 

universitária promovida pela ditadura, já que esta última se fundamentou-se, em grande medida, 

nas recomendações do relatório Atcon e no acordo MEC-USAID (SANTANA, 2014, p. 254). 

No mesmo sentido, Fávero (1992, p. 35) aponta que, para os universitários, a 

concretização do acordo MEC-USAID contribuía para fazer uma reforma universitária às 

avessas, discutida, planejada e executada no interior mesmo das estruturas que precisavam ser 

reformadas. Por isso, duvidavam da “resposta técnica” que o acordo pretendia dar aos 

problemas – elaborar planos, criar mecanismos para desenvolvê-los e organizar um quadro de 

pessoal em planejamento educacional – por acreditarem que essa questão não se restringiria 

apenas ao âmbito da técnica educacional, mas envolviam compromissos carregados de 

determinações de caráter político.  

Para Germano (2011, p. 123), a reforma universitária do Regime Militar representa, 

sobretudo, uma incorporação desfigurada de experiências e demandas anteriores, acrescidas das 

recomendações privatistas de Atcon, Relatório da Equipe de Assessoria ao Planejamento do 

Ensino Superior (EAPES), e de outras comissões – como a comissão Meira Mattos – criadas 

para analisar e propor modificações do ensino superior brasileiro. Conceitualmente, ela se 

tomou por base a “teoria do capital humano” – que estabelece um vínculo direto entre educação 

e mercado de trabalho, educação e produção – e a Ideologia da Segurança Nacional. Tratava-

se de reformar para desmobilizar os estudantes.  

De acordo com Braghini (2015, p. 196), o prolongamento das reivindicações, como se 

verá mais adiante, está relacionado a uma série de pautas ligadas aos interesses dos jovens e o 

seu ensino, com o funcionamento das escolas, com a sua entrada na universidade e a garantia 

de sua vaga e com temas como MEC-USAID, Imperialismo etc. Paralelo a isso, vê-se a 

instituição de pedidos de vigilância nas escolas e nos locais de circulação dos jovens, à procura 

por disciplinamento dos estudantes etc., A Comissão Meira Mattos, comissão especial cujo 

                                                 
ficou evidente em 1963, no documento “UNE: Luta Atual Reforma Universitária”, embora na prática, ela já 

ocorresse. 
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documento base funciona como norteador de ações antiestudantis, pois faz uma interpretação 

de reforma universitária relacionando-a com “problemas estudantis”, o que desembocou no 

Decreto nº 62.024, 29/12/1967 – e o Decreto- Lei nº 477, 16/2/1969, que definiu as “infrações 

disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de 

estabelecimento de ensino público ou particulares”.   

Assim, os pontos de conflito entre os projetos para a reforma universitária passaram a 

ser debatidos em seminários e congressos promovidos pela UNE e entidades estudantis 

relacionadas a referida instituição, os respectivos eventos delinearam as ações político-

educacionais do ME contra o acordo MEC-USAID e o Projeto de Reforma Universitária ora 

imposto. Desse modo, suas ações traduziram-se em passeatas, greves, assembleias e 

manifestações contra o Plano Atcon e o acordo MEC-USAID; o regime militar; a repressão 

sofrida pelos estudantes; as Leis Suplicy e Suplicy-Aragão; cobrança de anuidades; a 

incorporação dos excedentes nas universidades; privatização das universidades; 

democratização do ensino; precarização do salário de professores; cortes de verbas federais para 

as universidades; entre outros, resultando na produção de documentos como, carta política e 

notas oficiais elaboradas pelos diretórios acadêmicos, União Estadual dos Estudantes (UEE) e 

pela UNE.  

A Reforma do ensino superior também foi marcada por protestos e o movimento 

estudantil enfrentava as determinações dos relatórios elaborados pela Equipe de Assessoria ao 

Planejamento do Ensino Superior (EAPES), bem como o relatório elaborado a pedido do MEC 

pelo Professor Rudolph Atcon.  

Não bastando às questões ligadas às condições objetivas da Educação e do ensino 

superior em particular, ainda havia questões de manifesto social, inclusive de bases populares 

que, de maneira ampla, era plenamente combatida pelas páginas de OESP. Segundo Vieira 

(2015, p. 238), João Goulart ponderava que os problemas da Educação se ligavam às chamadas 

reformas de base, pelas quais pugnou até o fim de sua gestão. Admitia que o Estado a admitir 

deveria ficar responsável por fornecer escolas a todos, querendo educar a nação inteira e não só 

uma elite. Segundo esta missão, Goulart se lançava ainda ao ataque em outras frentes: dilatar 

as matrículas e abrir escolas ao ingresso dos jovens; promover a Campanha Nacional de 

Alfabetização, dando-lhes condições “para o assalto final contra o analfabetismo”. Em se 

levando em conta as proclamações do presidente da República, caberia à Universidade a obra 

de renovação nacional, devendo fazer os alicerces “do pensamento organizado da Nação”.  

Ainda de acordo com Vieira (2015, p. 241), no período de Goulart, com a mobilização 

das massas populares, abriu possibilidade de realizar trabalhos de educação popular, como os 
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casos do Movimento de Educação de Base – MEB, dos Centros Populares de Cultura – CPCs 

da UNE e do Movimento de Cultura Popular do Recife, cujas experiências apareceram no Plano 

Nacional de Alfabetização daquele momento. No mesmo sentido, Germano (2011) aponta que, 

as mobilizações populares em favor de reformas na estrutura da sociedade brasileira 

intensificaram-se e o conflito entre capital e trabalho acentuou-se, agravando a crise de direção 

política do Estado.  

Segundo o autor, as campanhas e movimentos de educação e cultura popular 

despontavam em todos os pontos do país, notadamente no Nordeste, com propostas de 

conscientização política e social do povo. A matrícula no ensino fundamental aumentou no 

período de (1960-1964), enquanto uma parcela dos estudantes universitários, através da UNE 

(União Nacional dos Estudantes), engajou-se na luta pela organização da cultura com vistas a 

uma transformação estrutural da sociedade brasileira.  

Greves, mobilizações, assembleias, crescimento das organizações sindicais, surgimento 

das Ligas Camponesas e dos Sindicatos Rurais faziam parte do contexto político da época. Até 

mesmo a Igreja Católica preocupava-se com a situação social e política e, temendo perder o 

controle do seu “rebanho”, organizou sindicatos rurais, concorrendo com o PCB (Partido 

Comunista Brasileiro) e com as Ligas Camponesas. A Igreja chegou a criar um sistema de rádio 

difusão educativa com o MEB (Movimento de Educação de Base) e envolveu-se em campanhas 

eleitorais em favor de candidatos cristãos (GERMANO, 2011, p. 50). 

Todavia, a participação popular era entendida pela classe dominante, por parte dos 

militares e pelos EUA como o avanço comunista no país. Assim, parte da burguesia nacional 

somada a cúpula militar e partidos políticos que os represavam, tentavam barrar as Reformas 

de Base no Congresso, por meio de propagandas financiados por instituições ideológicas e 

políticas financiadas prioritariamente por empresas norte-americanas, como Instituto de 

Pesquisa e Estudo Social (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), que em 

suas ações visavam neutralizar o apoio popular recebido por João Goulart e, para tal, produziam 

e difundiam conteúdos anticomunistas em rádios, televisões e jornais, além de exibir mensagens 

em filmes e radionovelas, fazendo oposição ao governo, que era rotulado por esses Institutos 

como “comunista”. 

Pelos motivos expostos, criticar e atacar as manifestações do movimento estudantil era 

uma das maneiras para defender e apontar beneficies do acordo MEC-USAID, sobretudo, o 

meio de “conquistar” a simpatia da “opinião pública” para a atuação da USAID no país.  Desse 

modo, tanto o regime quanto o jornal tomaram medidas para eliminar e desmobilizar os 
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movimentos contrários aos acordos, assim “garantiriam” a “assistência técnica” norte-

americana e “parte dos recursos” para a implementação da reforma universitária.  

Trata-se de compreender, portanto, que nas páginas de OESP, uma parte considerável 

do conteúdo que dizia respeito à história dos acordos está imediatamente ligada ao desmonte 

do movimento estudantil. Infere-se uma íntima relação entre os relatórios Atcon e Meira 

Mattos, com o conteúdo do jornal e, por conseguinte, para o próprio estabelecimento dos 

acordos MEC-USAID. Para OESP, o sucesso do pacto entre os países estava imediatamente 

relacionado ao processo de apaziguamento de parte do movimento estudantil.  

Entretanto, vale destacar que o alinhamento político-educacional do movimento 

estudantil pela reforma universitária era foco a ser eliminado, antes mesmo do golpe civil-

militar. Segundo Braghini (2015, p. 140), as práticas juvenis foram usadas como um elemento 

incentivador, por parte da imprensa, para deposição do governo de João Goulart e, 

posteriormente, como principal justificativa para a formulação de uma lei que controlasse as 

entidades juvenis.  

 

 

A oposição dos estudantes ao acordo MEC-USAID  

 

A primeira matéria veiculada pelo OESP que relacionava ao movimento estudantil a 

USAID, ocorreu em julho de 1965. O texto informava que, durante a realização do 27º 

Congresso Nacional dos Estudantes, o presidente da mesa diretora do evento, José Henrique 

Maia, tinha declarado que, “o movimento universitário estava mais unido do que nunca, porque 

antes não havia um inimigo comum, e agora tinham no ministro Suplicy de Lacerda, e na 

USAID que mandaria técnicos para reestruturar o ensino”.  

Ao avaliar o evento, o jornal asseverou que, “a UNE tinha promovido manifestos 

subversivos contra o governo e a política educacional.  E insistia em atacar violentamente a Lei 

Suplicy60, convocando os estudantes para “acentuar o manifesto e impedir o fim da entidade, a 

revogação das expulsões e punições de caráter ideológico e para combater a progressiva 

alienação da soberania nacional aos norte-americanos” (OESP, 29/07/1965, p. 15).  

                                                 
60 Lei nº 4.464, de 9 de novembro de 1964, conhecida pelo nome de seu autor o ministro da educação Suplicy de 

Lacerda. Por meio do art. 22 legalmente extingui a UNE ao revogar o Decreto-Lei nº 4105, de 11 de fevereiro de 

1942, que reconheceu a União Nacional dos Estudantes, como entidade coordenadora e representativa dos corpos 

discentes dos estabelecimentos de ensino superior de todo país.  A Lei permitiu que a ditadura colocasse em curso 

uma repressão violenta contra o movimento estudantil e a juventude (LIRA, 2010, p. 125).   
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Dias depois, ao anunciar o término do Congresso, OESP informou ao leitor que “o 

movimento estudantil elegeu a sua nova diretoria61 e aprovou o relatório da Comissão de 

Problemas Nacionais “no qual conclamavam os universitários a repudiarem os dispositivos da 

Lei Suplicy e o acordo MEC-USAID”. Sendo o acordo, considerado pelos estudantes uma das 

medidas “atentatórias à soberania nacional e aos interesses do povo brasileiro”, pois “atendia 

apenas aos interesses das classes dominantes, não permitindo ao governo construir qualquer 

solução real para o problema das universidades brasileiras” (OESP, 01/08/1965, p. 26). 

Vale destacar que, após o 27º Congresso e ao longo de 1966, o ME articulou62 protestos 

contra a política educacional do regime, o acordo MEC-USAID e a Lei Suplicy. No entanto, 

até a presente data, não localizamos no OESP veiculações relacionadas às respectivas 

manifestações. Fato que nos leva a inferir o apagamento de parte das manifestações do ME em 

relação ao MEC-USAID. Nesse sentido, é relevante apresentar pontos de lutas elencados no 

Plano de Ação elaborado pelo movimento estudantil, em 28 de junho de 1966, em Belo 

Horizonte, durante a realização do 28º Congresso da UNE. Segundo Sanfelice (2015), o 

movimento luta pela reforma universitária, pela revogação do acordo MEC-USAID, contra a 

transformação das universidades federais em fundações particulares, pela escola pública 

gratuita, pela revogação da Lei Suplicy, entre outras. O autor também aponta que a Declaração 

de Princípios aprovada no Congresso, denunciava os militares no poder como representantes 

dos interesses imperialistas e dos monopólios nacionais, contra os direitos das classes 

produtoras camponesas e contra a participação dos trabalhadores no resultado da produção 

nacional, conclamando o povo a uma união para destruir aquelas forças e conduzir o processo 

de libertação nacional. Como resposta, a ditadura prendeu e enquadrou na Lei de Segurança 

Nacional inúmeros estudantes (SANFELICE, 2015, pp. 136-7). 

Ainda de acordo com o autor, os estudantes passaram a sair às ruas em passeatas contra 

a Lei Suplicy, contra o acordo MEC-USAID, que visava à reformulação da universidade 

brasileira e contra o aparato de governo ditatorial. As passeatas tiveram repercussão no país e 

no exterior, à medida que eles se deparavam com a repressão policial. Os estudantes 

denunciavam a intervenção norte-americana na educação, nos outros setores da vida nacional e 

                                                 
61 De acordo com Santana (2014, p.135), o novo presidente da UNE era o paulista Antonio Xavier. A maior 

preocupação das lideranças estudantis era promover a rearticulação da UNE, o que não era uma tarefa fácil, dadas 

as condições vividas pelo Brasil e a situação em que se encontrava a entidade, sem sede e diretoria.  
62 De acordo com Santana (2014, p.136), após o 27º congresso ocorreu uma reação generalizada do movimento 

estudantil sob a liderança da UNE e foram registradas greves, protestos e inúmeras formas de manifestações contra 

a política educacional do regime, contra a Lei Suplicy e contra o acordo MEC-USAID. A autora também aponta 

as manifestações realizadas ao longo de 1966, entre elas a passeata de resistência e denúncia à ditadura militar, 

ocorrida em Belo Horizonte, em março 1966.  
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a forma totalitária do governo ... Cartazes contra o governo federal – gritos abaixo a ditadura, 

viva a soberania nacional, abaixo o imperialismo, o movimento estudantil ganhava o cenário 

da nação brasileira (SANFELICE, 2015, p. 136). 

Contrapondo as críticas dos estudantes sobre o acordo MEC-USAID, o embaixador 

norte-americano John Thutill afirmou que “não considerava que tal acordo pudesse constituir 

qualquer ameaça a desnacionalização do ensino brasileiro. Primeiro porque foi o Brasil que 

teve a primeira iniciativa e, segundo porque os técnicos americanos visavam apenas prestar 

colaboração”. Ao esclarecer a “intenção” do governo norte-americano, asseverou que “visavam 

apenas colaborar em todos os sentidos para rápida solução dos problemas brasileiros” (OESP, 

14/12/1966, p.5).  

 Em junho de 1967, OESP veiculou uma denúncia feita pelo presidente da União 

Metropolitana dos Estudantes. De acordo com o texto, o estudante tinha declarado que, “os 

estudantes e o povo brasileiro denunciavam a pouca atenção que as autoridades educacionais 

estavam dando ao acordo MEC-USAID, que nada mais era que a concretização, no ensino 

superior, da dominação americana em torno dos setores de atividades do país”. Para o estudante, 

“essa dominação, visava destruir a nossa nacionalidade, transformando o povo brasileiro em 

instrumento de interesses americanos, que não tem vinculação alguma com os interesses 

brasileiros" (OESP, 09/06/1967, p. 5).   

No mês seguinte, o periódico uma declaração do Professor J. Martin Klosche, membro 

norte-americano da EAPES, sobre as manifestações estudantis contrárias ao acordo MEC-

USAID. Para Klosche, “a campanha que os estudantes vinham mantendo contra o acordo era 

incompreensível, pois tanto eles quanto a USAID, tinham interesse na reforma do ensino 

brasileiro” (OESP, 13/07/1967, p. 60). 

Ao abordar a luta dos estudantes contra o acordo, OESP procurava evidenciar que os 

estudantes produziam debates infundados que “acaloravam imerecidamente o público pensante 

e o ambiente universitário”. Segundo o periódico, “era peculiar a vulnerabilidade do meio 

estudantil brasileiro às sugestões epidêmicas, o que provava o nosso baixo grau de 

racionalidade”.  Os universitários proclamaram indesejável o acordo antes de conhecê-lo: “Não 

li e não gostei, como diria Oswald de Andrade”. E que, “alguns aguerridos estudantes – 

abastecido o coração de raiva e cérebro de névoa – dispuseram-se finalmente a ler os acordos: 

não descobrindo qualquer propósito sinistro, passaram um super ufanismo ridículo alegando 

que bastaria uma comissão de professores nacionais para identificar e sanar os males 

universitários”. Desse modo, considerava as críticas estudantis como “uma sessão de posturas 

ridículas" (OESP, 23/05/1967, p. 4). 
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Na visão do jornal, tinha se tornado “esporte favorito de alguns estudantes acusar os 

americanos”, e isso era “condição fundamental de autoafirmação nacionalista”. Mas, “tratando-

se da maior civilização tecnológica que o mundo já conheceu, a acusação era bizarra” (OESP, 

23/05/1967, p. 4). Mantendo o discurso do OESP, o ministro da educação Tarso Dutra tratou 

os debates estudantis contra acordo MEC-USAID como mera falta de conhecimento. Para o 

ministro, “os estudantes que reclamavam contra os convênios educacionais assinado com os 

Estado Unidos desconheciam seus termos" (OESP, 01/08/1967, p. 5). 

Cunha (1988), ao relatar sua participação no movimento estudantil na década de 1960, 

aponta que os estudantes das grandes cidades, de alguma forma, foram engajados nas lutas por 

mais vagas, mais verbas e contra o acordo MEC-USAID, contra a política educacional da 

ditadura. Partiam da ideia de que a USAID ditava as diretrizes para o ensino superior. No 

entanto, o autor assevera que a concepção de universidade calcada nos modelos norte-

americanos não foi imposta pela USAID, com a conveniência da burocracia da ditadura mas, 

antes de tudo, foi buscada a partir da década de 1940 por parte dos administradores 

educacionais, professores e estudantes, principalmente aqueles com imperativo de 

modernização e, até mesmo, da democratização do ensino superior. E quando os assessores 

norte-americanos aqui desembarcaram, encontraram um terreno arado e adubado para semear 

suas ideias (CUNHA, 1988, p. 22).  

Alimentando o discurso da luta sem fundamento, o periódico aponta que, “as 

características enunciadas no ideário da rebelião estudantil são precisamente as dos sistemas 

universitários norte-americano, o que torna pitoresca a virulência da oposição estudantil à 

absorção da experiência através do acordo MEC-USAID. E afirma que “a reforma universitária, 

se bem executada, contribuirá para eliminar as causas de rebeldia”, mas não pacificaria os 

rebeldes sem causa, pois, segundo o jornal, os jovens querem engajar-se numa contestação 

global, substituindo antes de conhecer, reivindicando antes de saberem contribuir, provocando 

sofrimentos sob pretexto de sanar injustiças (OESP, 08/10/1968, p. 4). 

Percebe-se que OESP buscava limitar as manifestações e práticas estudantis, 

desqualificando o debate estudantil, indicando falta de conhecimento para o debate e 

imaturidade para contribuir nas discussões. Para OESP, as ações estudantis “provocavam 

sofrimento sob pretexto de sanar injustiças”.  No entanto, o que se via era a defesa de uma 

reforma universitária que democratizasse o ensino, mantendo a gratuidade, o investimento nas 

escolas públicas, ampliado o número de vagas etc.. Nesse caso, considerando o caráter elitista 

do ensino superior brasileiro, as reivindicações do ME eram extremamente pertinentes. 
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O periódico também buscava enfatizar a insubordinação dos estudantes e, ao mesmo 

tempo, anunciava, de forma reducionista, os eventos produzidos pelo ME. Essa afirmativa 

verifica-se na matéria veiculada em maio de 1967. Ao anunciar a realização do I Seminário 

Nacional sobre infiltração imperialista no ensino brasileiro, OESP o faz de forma breve. O texto 

indica que “o evento tinha sido organizado pela extinta UNE e pela Federação dos Estudantes 

da Universidade de Brasília”. Registrou-se também que “o Reitor da Universidade – Laerte 

Ramos de Carvalho – tinha proibido a realização do evento”. Sobre a finalidade do Seminário, 

o periódico indicou que “os estudantes declararam que visava elevar o nível teórico da luta do 

movimento estudantil do Brasil” (OESP, 31/05/1967, p. 6).   

O Estado de S. Paulo demonstrando não legitimar a UNE, passou a utilizar o termo ex-

UNE sempre que tratava a entidade, fato que criminalizava o movimento e amparava as ações 

violentas do governo. De certa forma, as discussões envolvendo o movimento estudantil já 

estavam nas páginas de OESP desde o final da década de 1950. Braghini (2015) percebe, 

inclusive, as modificações dos argumentos para com os estudantes nas páginas de diferentes 

veículos da imprensa, mostrando os grupos estudantis que reivindicam e são atacados nas 

páginas dos jornais, principalmente em OESP. No caso, este jornal, ao falar do MEC-USAID, 

já está partindo do princípio de “ilegalidade” da UNE que foi decretada logo após o golpe de 

1964. 

Na revista Revisão, de março de 1967, circulou uma tese da UNE com o título: 

“Seminário da União Nacional dos Estudantes sobre a infiltração imperialista no ensino 

brasileiro”. Nesta tese, a UNE esclarece, em linhas gerais, como se dava a infiltração 

imperialista no país. Desse modo, para os estudantes, “a intervenção do imperialismo se fazia 

sentir nos meios de comunicação e no sistema educacional, veículos de transmissão de uma 

ideologia classista e alienante” (REVISÃO, março de 1967, apud SANFELICE, 2015, pp. 137-

8).  

De acordo com Santana (2014), após longas análises sobre a infiltração imperialista no 

ensino brasileiro, em 1967, a UNE estabeleceu, como um dos prontos do programa de luta do 

movimento a denúncia do acordo MEC-USAID, do Plano Atcon e de todos os instrumentos de 

infiltração no sistema de ensino. Nesse sentido, propunham que a luta não se restringisse apenas 

ao caráter de denúncia, mas que se efetivasse no “boicote” à sua aplicação (SANTANA, 2014, 

p. 247). Ainda na revista Revisão, de março de 1967, os estudantes consideraram que as 

reformas projetadas pelos norte-americanos entregavam as rédeas do ensino aos técnicos da 

USAID. No mesmo texto, denunciaram que o Relatório Atcon, propunha a transformação do 

ensino gratuito em pago e da universidade estatal em fundação privada. Ao final, concluíram: 
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Vejam colegas, a que ponto chegamos: ao invés de aumentar o âmbito do 

ensino gratuito, acaba-se com ele. Por isso, combatemos o acordo. Por isto, 

não concordamos com seus promotores. Por isto achamos que qualquer 

intromissão estrangeira no ensino, não só fere a nossa soberania, com também 

ameaça a própria segurança nacional (REVISÃO, 03/1967, apud 

SANFELICE, 1986, p. 124). 

 

De acordo com Germano (2011, p. 117), a tônica do relatório Atcon recaía sobre a 

necessidade de disciplinar a vida acadêmica, coibindo protestos, reforçando hierarquia e a 

autoridade. Além disso, o relatório enfatizava a importância de racionalizar a universidade, 

organizando-a em moldes empresariais, privilegiando, assim a questão da privatização do 

ensino. Segundo Fávero (1994, pp. 64-5), a reação do movimento estudantil ao pagamento de 

anuidades não era relativa ao valor a ser pago, mas sim uma questão de princípios. Afinal, desde 

os debates da LDB, final dos anos 1950 e início dos anos 1960, os jovens defendiam a escola 

pública, gratuita e a democratização da universidade, portanto, viam as recomendações do 

Plano Atcon – incorporadas pela USAID – e nas iniciativas do regime militar, “uma forma de 

privatizar a universidade pública e torná-la cada vez mais frequentada por elementos provindos 

das classes sociais mais abastadas.  

Vale destacar que a questão do ensino pago está presente no relatório elaborado por 

Rudolph Atcon, no relatório produzido pela EAPES, na Comissão Meira Mattos, no documento 

produzido pelo GTRU etc.. Nessa perspectiva, nota-se que a posição em favor da privatização 

do ensino decorre da existência de um “consenso” entre os setores dirigentes (intelectuais, 

empresários, tecnoburocratas, militares), em face ao projeto político e econômico do Regime 

Militar (GERMANO, 2011, p. 130). À medida que crescia a contestação do movimento 

estudantil, aumentava o caráter repressivo do regime. Assim, em junho de 1967, os Diretórios 

acadêmicos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-MG) formularam uma nota conjunta sobre o Decreto-Lei nº 

28863, conhecido entre os estudantes como Lei Suplicy-Aragão.  

O documento foi veiculado pelo OESP e, de acordo com o texto, “o movimento 

estudantil correlacionava a nova medida repressiva do regime às denúncias estudantis sobre o 

acordo MEC-USAID”. Assim, “classificaram o decreto como “mais uma leizinha que o 

imperialismo americano exigiu do MEC, por não gostar das denúncias sobre a infiltração norte-

americana no ensino superior brasileiro” (OESP, 04/06/1967, p. 6).  

                                                 
63 O Decreto-Lei de nº 288 de 28 de fevereiro de 1967 foi elaborado pelo ministro da educação Moniz de Aragão 

e revogou a Lei conhecida como Suplicy. De acordo com Braghini (2015, p. 195), o Decreto-Lei, reformulou a 

organização da representação estudantil, mantendo-a como órgão controlado por responsáveis adultos e com 

caráter cívico “construtivo”. A partir dele, foram extintos “os órgãos estudantis do âmbito estadual, ainda que 

organizados como entidades de direito privado”.  
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Extintos e firmes no propósito de difundir a luta contra o acordo MEC-USAID e o 

imperialismo. Valdo Silva, presidente da União Metropolitana dos Estudantes (UME), foi 

assunto no OESP, ao anunciar a realização do Seminário Regional, a ser realizado no Rio de 

Janeiro, entre os dias 13 e 15 de junho, como o tema “Imperialismo, MEC-USAID” (OESP, 

09/06/1967, p. 5). Ainda que OESP tenha veiculado a informação sobre a realização do 

Seminário Regional, não houve qualquer menção sobre a realização do evento. Ao analisar a 

finalidade do Seminário, Fávero (1994) aponta que ele tinha o objetivo de realizar o estudo 

crítico sobre o acordo MEC-USAID, relacionando a política educacional do governo à política 

geral do país, de forma a abrir de imediato o espaço para estudo dos documentos em questão e, 

a longo prazo, para análise de outros aspectos da realidade brasileira.  

Com a mesma finalidade, a UNE distribuiu uma edição especial do seu jornal “O 

Metropolitano”, contendo o acordo e todas as teses e recomendações aprovadas pelos 

estudantes no evento. Entre as recomendações, previa-se a organização de grupos permanentes 

de estudo dentro das faculdades, objetivando o conhecimento e a discussão sobre essas questões 

(FÁVERO, 1994, p. 68). 

Os eventos produzidos pelo movimento estudantil e anunciados pelo periódico, bem 

como as observações de Fávero, evidenciam que os estudantes, aos menos os congressistas, não 

“proclamaram indesejável o acordo MEC-USAID sem antes conhecê-lo”, tão pouco 

desconheciam o documento. Fato que deixa evidente a discordância de projeto político-

educacional defendida pelo movimento estudantil, projeto este legitimado pelo OESP e pelo 

governo.  

Os preparativos do 29º Congresso da UNE foram anunciados pelo OESP como “reunião 

secreta com cerca de trinta universitários representantes de diversas universidades, que ocorreu 

no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz”. De acordo com o texto, “a reunião tinha sido comandada 

por José Luiz Guedes, presidente da extinta UNE e visava discutir os pormenores do 29º 

Congresso dos estudantes. Na visão do jornal, Guedes “com muita tranquilidade, referiu-se às 

dificuldades que teriam de enfrentar, diante da disposição do governo estadual e federal de 

reprimir o encontro dos estudantes”. Seguindo-se uma discussão geral do temário do 

Congresso, foi considerado de grande importância: a reforma universitária, o acordo MEC-

USAID, questão dos excedentes e a análise crítica do ME antes de depois de 1964 (OESP, 

09/07/1967, p. 26). 

A propósito da anunciada realização do 29º Congresso da UNE, OESP veiculou uma 

manchete com a declaração do ministro da educação Tarso Dutra, reforçando a condição de 

ilegalidade da UNE, associada ao apelo do Secretário de Segurança de São Paulo, Coronel 
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Sebastião Chaves. Segundo o ministro, “o governo não se sentia obrigado a respeitar nenhum 

órgão ilegal, como era o caso da UNE, que teve suas atividades suspensas pelo Decreto-Lei nº 

57.634, de 14 de janeiro de 1966, com base no art. 36 da Lei de Segurança Nacional”. E, nesse 

caso, “o governo de São Paulo tinha se comprometido com o governo Federal e auxiliaria no 

cumprimento da lei”. Chaves, por sua vez, dirigiu um “apelo” aos pais dos estudantes para que 

procurassem evitar que seus filhos se envolvessem em atividades subversivas, dirigidas por 

minorias, pois a polícia paulista cumpriria parte do que lhe competia (OESP, 13/07/1967, p. 6). 

Sobre a suspensão das atividades da UNE, Hagemeyer (1997, p. 16) enfatiza a sua 

clandestinidade, dotava-lhe da aura de “principal organização de resistência contra a ditadura”. 

A clandestinidade é uma situação que afeta a própria produção simbólica do movimento. À 

medida que urge explicar seus reais compromissos, as atividades como pichação de muros, a 

impressão de panfletos e mesmo reuniões tornam-se em si mesmas atividades revolucionárias, 

uma contestação à ordem vigente. Por outro lado, o significado social destas atividades é 

sobrevalorizado, crescendo a demanda por informações “proibidas”, não divulgadas pelos 

órgãos oficiais e pela imprensa. Embora OESP tenha anunciado a “reunião secreta” dos 

estudantes para a organização do congresso e dias depois a declaração do Ministro sobre as 

possíveis consequências – repressão – ao movimento estudantil, caso fosse realizado o evento, 

não foi noticiado uma repressão efetiva ao caso.  

No entanto, em 01 de agosto de 1967, OESP demonstra que tinha informações sobre o 

Congresso, inclusive sobre a deliberação do Plano Nacional de lutas do movimento. De acordo 

com o texto, naquele momento, sabia-se que grande número de universitários presentes no 

evento tinha retornado aos estados de origem para desencadear um plano nacional de agitação 

contra a política do governo para o ensino, denunciado como “ditadura” e contra o acordo MEC-

USAID, apresentado como “infiltração imperialista no ensino superior” (OESP, 01/08/1967, p. 

11).   

Como em outros congressos, a UNE produziu um documento final. Esse por sua vez, 

foi veiculado pelo OESP em 05 de agosto de 1967. Entre outras questões, o que se vê no 

documento é a articulação da luta por uma reforma universitária associada à transformação 

política, econômica e social. O documento apresenta no terceiro item parte do Plano Nacional 

de ações do ME:   

3- Luta contra o Acordo MEC-USAID, a reforma universitária da ditadura, a 

privatização das universidades, transformação em fundações, entrega do 

ensino ao controle de capital estrangeiros. Denunciar todas as medidas de 

adequação das universidades aos interesses do imperialismo e a extinção da 

gratuidade do ensino. O boicote ás medidas concretas de aplicação do Acordo 



106 

 

MEC-USAID e da reforma universitária imposta pela ditadura (OESP, 

05/08/1967, p. 9). 

O apagamento sobre o início do Congresso confirma-se no editorial veiculado em agosto 

de 1967, bem como nos leva a inferir que a carta política do movimento estudantil foi veiculada 

com o intuito de dar subsídios para “deslegitimar” a atuação estudantil. Em tom pejorativo, o 

periódico avalia a publicidade dada ao 29° Congresso e desqualifica a carta elaborada pela 

UNE. Para OESP, “graças a proibição feita pelo governo, o congresso da extinta UNE tinha 

tido uma publicidade inteiramente fora de propósito”. Referindo-se ao conteúdo do documento 

produzido pelos estudantes, asseverou:  

Como todos já esperavam, o congressinho aprovou uma serie de “teses”, 

consubstanciadas em uma carta política, repetindo todos os chavões relativos 

ao acordo MEC-USAID, ao imperialismo, a aliança estudantil - operário - 

camponesa, etc., numa demonstração de senilidade precoce revelada pelo 

monoideísmo e pelo cada vez maior empobrecimento da imaginação. Não 

vamos perder tempo em analisar a chamada carta política da UNE, pois nada 

há aí que mereça maior exame. Vale a pena, contudo, chamar atenção para o 

caráter “alienado” do documento, que mostra a total desvinculação entre 

ideias fixas desses jovens e a realidade do País. Falácias ideológicas, são 

instrumentos absolutamente inúteis para melhora da produtividade e do nível 

de vida da população (OESP, 05/08/1967, p. 3).  

Para o periódico, os estudantes eram “desinformados” e “tinham a obrigação de estar 

melhor informados porque estavam na universidade”, mas “continuavam presos a uma visão 

arcaica, inspirada num submarxismo”, enquanto o mundo já tinha chegado ao fim da “era 

ideológica”. Assim, afirma que o documento produzido era: 

(...) o mais claro atestado de que nosso sistema de educação não estava 

preenchendo as suas funções. O que é indiscutível é que esses “líderes” 

arcaicos atrapalham tremendamente a vida das escolas brasileiras. Falando 

somente de greves, tomada de poder por meios violentos, não só não estudam, 

não se formam e não se capacitam intelectualmente e tecnicamente, como 

perturbam todo o trabalho universitário sério, do qual depende, sem qualquer 

discussão, o próprio desenvolvimento brasileiro, desenvolvimento esse que 

não pode ser decretado por nenhum congresso pseudo-estudantil. Essa 

situação, sim, não pode ser tolerada pelas autoridades do País. Em vez de 

proibir que alguns tolos se reúnam para proporcionar melancólica exibição de 

seu despreparo, o que importa é livrar as universidades brasileiras desses 

desordeiros inconsequentes (OESP, 05/08/1967, p. 3).  

Do ponto de vista de OESP, o que os estudantes replicavam sobre o MEC-USAID era 

insuficiente, mal explicado. De certa forma, a ideia pura e simples de que os acordos eram 

resultado de uma política “imperialista” não explicava o que eram os acordos em 

funcionamento. Observando as próprias manifestações de OESP, percebe-se que a ideia de 
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imperialismo está muito pautada pelo controle dos Estados Unidos a uma pretensa concepção 

brasileira de nação da qual a universidade pública é um item importante, por ser a formadora 

dos grupos de elite política do país.  Além disso, havia sim um imaginário anti-imperialista por 

toda a América Latina, da qual o estudante da UNE não estava isolado.  

Ao final, reside no termo “imperialismo” a contrariedade aos elementos estrangeiros 

que passam a pautar aspectos relevantes da trajetória de vida dos jovens, como a passagem pelo 

sistema de ensino, o ingresso no ensino superior, os ditames relacionados à escola e ao trabalho. 

Além disso, os discursos privatistas vêm sempre pautados pela necessidade de relacionar a 

escola à empresa; não se isola da ideia de “financiamento” como sinônimo de “empréstimo”; 

incute categoricamente e publicamente, a necessidade de sujeitos relacionados à política externa 

norte-americana às questões educacionais latino-americanas, ainda que essa relação já estivesse 

politicamente dada pelo histórico das relações internacionais desde o início do século XX. Ser 

imperialista é ter local de destaque em questões de fundo estratégico em nome do 

“desenvolvimento do Brasil”.  

Por outro lado, o jornal mostrava que um determinado tipo de estudante tinha que ser 

retirado do ambiente universitário, acusando-o de ignorante. Como se pode ver, ao longo do 

trabalho, não foi o jornal O Estado de S. Paulo a fonte mais confiável para que se entendesse o 

que eram os acordos, tendo em vista que passavam mais tempo por defendê-los do que informar 

o leitor sobre o conteúdo dos próprios, o que, convenhamos, parecia um problema generalizado, 

a omissão e desorganização.  

No mesmo dia, OESP informa aos seus leitores que o chefe da polícia de segurança do 

Departamento de Polícia Federal, Sr. Denizard Pinheiro, confirmou que a justiça militar 

enquadraria na Lei de Segurança Nacional, 392 estudantes que participaram do Congresso 

clandestino organizado pela extinta UNE (OESP, 05/08/1967, p. 10). Embora a publicidade 

dada aos jovens fosse “fora de propósito” e os jovens fossem presos a uma visão arcaica de 

“submarxismo”, OESP continuou “cedendo” suas páginas para as ações do movimento 

estudantil.  

Para atacar os estudantes, havia uma prática de jogar todos as concepções equivocadas 

do mundo na mão da UNE, tamanho era o esforço para a sua desmobilização.  Percebe-se, no 

entanto, que a UNE não era a única representação estudantil. Havia, segundo o jornal, quem 

não concordasse com os encaminhamentos da representação universitária e que serviu de 

reforço para chamá-la de “radical”, ainda que posicionando outra parcela estudantil que, da 

mesma forma, não concordava com a manutenção dos acordos.  
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Em setembro, OESP veiculou uma manchete apontando que quase todos os alunos não 

seguiam as diretrizes da UNE. De acordo com o texto, apenas 7 das 21 escolas superiores 

seguiam a linha de ação e métodos da extinta UNE, em defesa de reivindicações de classe, como 

denúncia do acordo MEC-USAID e extinção das anuidades. Embora a maioria dos órgãos 

estudantis também fosse contra o acordo MEC-USAID e o pagamento de anuidades, quase 

todos não concordavam com as diretrizes da UNE e as consideravam extremamente radicais e 

afastadas do pensamento das massas estudantis (OESP, 20/09/1967, p. 32). 

Foi anunciado em dezembro de 1967 o “II Encontro Sobre Infiltração Imperialista no 

Ensino”, promovido pela UNE em fevereiro de 1968, bem como, alerta sobre a preparação de 

uma luta nacional contra o acordo MEC-USAID. Segundo OESP, participaria do encontro 

representantes de todos os Estados, procurando mostrar que “o corte de verbas federais para as 

universidades é uma justificativa para a infiltração do dinheiro estrangeiro, que está sendo 

aplicado no ensino brasileiro” e que “o acordo MEC-USAID tinha nascido do relatório Atcon, 

que previa a criação de centros de orientação dentro das universidades como uma maneira de 

controlar o estudante, limitando-lhes todos os seus atos” (OESP, 03/12/1967, p. 35).  

Para Cunha (1988, p. 318), a certeza de que o projeto da universidade da “revolução” já 

se encontrava em implementação fez com que para ela não fossem carreados recursos 

substanciais do orçamento. Ao contrário, dela se retiraram verbas, em proveito retiradas dos 

setores mais problemáticos. Sobre a alegação dos estudantes sobre o acordo MEC-USAID “ter 

nascido do relatório Atcon, que previa a criação de centros de orientação dentro das 

universidades como uma maneira de controlar o estudante, limitando-lhes todos os seus atos”, 

entendemos que primeiro é necessário apontar como os estudantes percebem essa correlação. 

Para tal, utilizaremos, trechos de uma “cartilha impressa pela Comissão de Recepção aos 

Calouros do Centro Acadêmico Visconde de Cairu, da Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas da USP”, redigida em princípios de 1968, exposta por Cunha (1988):  

A luta principal do movimento estudantil no momento tem sido contra o 

acordo MEC-USAID, que pretende elaborar a Reforma Universitária. 

Baseado no relatório Atcon, feito pelo professor Rudolph Atcon a serviço da 

agência interamericana – USAID – sobre o ensino na América Latina. O 

relatório, a partir de críticas (a todos evidentes) do ensino brasileiro, propõe 

soluções deslocadas de nossa realidade. O Brasil é um dos países que destina 

menos verbas para a educação no seu orçamento, e o prof. Atcon apresenta 

medida de eliminação do ensino gratuito, transformação das universidades em 

fundações. Sem falar na mentalidade capitalista, tecnicista que pretende impor 

aos cursos, transformando a universidade num apêndice das organizações 

industriais (CUNHA,1988, pp. 234- 238). 
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Como se vê, os estudantes demonstram clareza em relação à articulação de Rudolph 

Atcon e à USAID e da direção geral de suas propostas: modernização do ensino superior, a 

privatização da universidade e a desmobilização do movimento estudantil (CUNHA, 1988, p.  

238).  

Fávero (1991), ao esclarecer a relação do relatório elaborado por Atcon e a 

reestruturação das universidades brasileiras, assevera a importância de deixar claro que o 

relatório elaborado por Rudolph Atcon não nasceu, como muitos pensam, de estudos sobre 

nossas instituições universitárias. Os princípios e ideias contidos no Plano Atcon apareceram 

pela primeira vez em 1958, em um trabalho, apresentado na Universidade de Princeton, com o 

título Outline of a proposal for US policy concentration in Latin America on university 

reorganization and economic integration64 e, em 1963, o relatório tinha sido assumido pela 

USAID como parte do projeto educacional para a América Latina, sendo que em 1965 serviu 

como base para o estudo das universidades brasileiras (FÁVERO, 1991, pp. 19-20).  

Segundo Fávero (1994, p. 28), as recomendações de Atcon para a filosofia educacional 

do continente propunha entre outras, as seguintes medidas a serem adotadas: transformar as 

universidades estatais em fundações privadas; eliminar a interferência estudantil na 

administração das instituições e colocar o ensino superior em bases rentáveis, cobrando 

matriculas crescentes durante um período de 10 anos. Ao analisar as recomendações de Atcon 

para o ensino superior brasileiro, Fávero (1991, p.20) aponta que, além de generalizar e 

universalizar soluções para o ensino superior, o relatório defendia um modelo empresarial para 

as universidades e afirmava que o ensino superior tinha um papel central na promoção do 

desenvolvimento o país. O documento também propunha a neutralidade política no interior das 

instituições de ensino superior como fundamento básico do processo de reforma, ou seja, assim 

como a Comissão Meira Mattos, o relatório Atcon representou uma iniciativa de consolidação 

da hegemonia do regime civil-militar na educação.  

OESP veiculou parte das ações de luta do movimento estudantil, que se traduziram em 

passeatas, greves, concentrações, assembleias e “invasão”, contra o acordo MEC-USAID no 

planejamento da reforma do ensino superior. Os autores como Sanfelice (2008), Cunha (1988) 

e Santana (2014) registram passeatas estudantis contra o acordo MEC-USAID a partir de 1965.   

                                                 
64 Esboço de proposta da política de concentração estadunidense na reorganização universitária e integração 

econômica da América Latina.  
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No caso de OESP, as manifestações estudantis contra os acordos explodem em 1967. 

De certa maneira, o jornal se utiliza das manifestações para alimentar um ataque ao movimento 

estudantil que já acontecia desde o início dos anos 1960. A Reforma Universitária e o 

posicionamento dos Acordos são a pauta preferencial do jornal a partir de 1967. Em 

contrapartida, passa a publicar sobre os movimentos de oposição, no esforço para o 

desmantelamento da UNE como representação estudantil. A reforma universitária passa a ser 

pauta de interesse do jornal, enquanto há também uma circularidade de interesses entre o 

periódico e o seu público leitor, já que há uma reação comum em torno de certo tipo de 

estudante, tido por “baderneiro”, “comunista” que deveria ser aplacado.  

 

 

As ações do movimento estudantil contra o acordo MEC-USAID  

 

Entre 1967 e 1968, OESP veiculou parte das manifestações estudantis ocorridas no país 

contra o acordo MEC-USAID. Foram anunciadas passeatas, greves, concentrações, assembleias 

e “invasão”. Ao se posicionar, o periódico deixou evidente seu desconforto quanto às ações dos 

estudantes e apoiou a intensificação da repressão ao movimento estudantil, fato que demonstrou 

seu alinhamento com governo, a fim de extirpar a contestação do movimento estudantil.  

Em relação às pautas estudantis, assevera-se que os estudantes mantiveram-se alinhados 

às ações e aos planos estabelecidos nos Congressos e Seminários e, em alguns momentos, 

acrescentavam-se questões pontuais de cada Estado e, nesse caso, os demais estudantes se 

solidarizavam com as respectivas causas em suas manifestações. 

Para melhor compreensão das manifestações veiculadas pelo periódico, bem como suas 

ações, pautas e local, indicamos um quadro, elaborado a partir das matérias publicadas pelo 

OESP.  

 

 

Quadro 1.1 – Manifestações Estudantis veiculadas no OESP 1967-1968 

 

Estado Pautas 

DF MEC-USAID e reforma universitária, regime militar 

GO MEC-USAID e falta de verbas para ensino superior 

MG MEC-USAID, Relatório Atcon, reforma universitária, a falta de vagas no ensino 

superior, repressão aos estudantes, vinculação da universidade brasileira ao acordo 

MEC-USAID 
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PE MEC-USAID e falta de verba no ensino superior 

PR MEC-USAID, Relatório Atcon, excedentes, repressão militar, reforma universitária 

e extinção da UNE, política educacional do governo, cobrança de anuidade no ensino 

superior. 

RJ MEC-USAID, Relatório Atcon, pagamento das anuidades, infiltração norte-

americana na universidade brasileira, repressão policial as manifestações estudantis, 

ratificação do acordo MEC-USAID, manutenção restaurante estudantil, política 

educacional do governo, excedentes, violência policial e regime político, dominação 

imperialista do ensino, destruição do restaurante estudantil 

RS MEC-USAID e punições aplicadas a presos acadêmicos  

SP MEC-USAID, Relatório Atcon, ratificação do acordo MEC-USAID, infiltração 

norte-americana na universidade brasileira, excedentes, política educacional do atual 

governo, sistema de cátedras, ensino pago, prisão de estudantes, repressão as 

manifestações estudantis e falta de verba para ensino superior 
Fonte: Quadro construído a partir do banco de dados  

 

 

Nota-se, então, que as manifestações ocorreram em vários Estados do Brasil e que, deste 

modo, as pautas apresentam as principais lutas do movimento estudantil ao longo da década de 

1960, para defender uma reforma universitária associada a reformas sociais. Sobretudo, 

mostram as discordâncias do ME em relação ao projeto de reforma universitária imposto pelos 

militares, bem como a condução do país por um governo ditatorial, assim como expõem os 

problemas estruturais da universidade brasileira naquele momento.  

Em março de 1967, OESP veicula a primeira passeata estudantil relacionada ao acordo 

MEC-USAID. Segundo as informações do periódico, os líderes estudantis de Belo Horizonte 

tinham licença do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e para impedir o choque 

com a polícia, os estudantes se comprometeram a não carregar cartazes ofensivos ao Governo 

Federal, limitando-se a abordar apenas os problemas da classe, como reforma universitária, a 

falta de vagas no ensino superior e o convênio MEC-USAID (OESP, 18/03/1967, p. 6). 

No mês seguinte os estudantes voltam a ocupar as páginas do OESP. Segundo o 

periódico, os dirigentes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMG decidiram 

promover assembleias gerais, com o objetivo de verificar o ponto de vista universitário sobre 

os convênios MEC-USAID (OESP, 28/04/1967, p.9). Em maio, o jornal informa que o DCE da 

UFMG teria confirmado a realização de uma passeata em protesto contra o acordo MEC-

USAID e divulgado uma nota oficial, condenando a onda de violência que tem sido vítima os 

estudantes brasileiros, na sua luta contra o imperialismo (OESP, 27/05/1967, p. 4). 

Dias depois, OESP deixou evidente as consequências da anunciada passeata, e 

asseverou que “os estudantes mineiros pretendiam desafiar a proibição da Secretaria de 
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Segurança, e realizar uma passeata”. No mesmo texto, informou que “o Secretário da Segurança 

Joaquim Ferreira Gonçalves tinha anunciado que impediria a passeata de qualquer forma e já 

tinha estabelecido um esquema policial, do qual participariam 1.500 elementos da polícia 

militar, guarda civil e delegacia de vigilância social, além de cães adestrados, carros pipa e 

bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral (OESP, 02/06/1967, p. 5). 

No dia seguinte, o desfecho violento da passeata estampou a capa do jornal. Segundo as 

informações, “1.500 policiais assessorados por carros-pipa, bombas de gás lacrimogêneo e de 

efeito moral tinham entrado em choque por cerca de três horas com estudantes universitários 

que queriam a todo custo realizar uma passeata contra o convênio MEC-USAID”. E o resultado, 

tinha sido “a detenção de dezenas de estudantes e populares, e 7 estudantes ficaram presos, para 

serem enquadrados na Lei de Segurança Nacional” (OESP, 03/06/1967, p. 1). 

Em nota oficial, o DCE da UFMG afirmou que os estudantes queriam contar com a 

compreensão das autoridades brasileiras, no sentido de não utilizem a violência, pois queriam 

apenas fixar sua posição a respeito do acordo MEC-USAID, e não entendiam por que um 

governo democrático impedia o direito de crítica (OESP, 06/06/1967, p. 6). 

No Paraná, os estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná foram 

notícia ao promoverem uma passeata pelas ruas de Curitiba. Segundo periódico, “os estudantes 

protestaram contra a entrada dos excedentes na escola, alegando que esta “não tinha condições 

materiais para recebê-los”. Ao descrever o ato, aponta que “entre as bandeiras carregadas na 

passeata haviam cartazes com os dizeres: “MEC-USAID, “Universidade paga em dólar”, 

“Militar ganha para matar”, “Professor não ganha suficiente para poder ensinar”, “Escolas para 

o povo; abaixo o ensino pago”, “Coronel um milhão, professor, 300.mil. Certo?” (OESP, 

29/04/1967, p. 6). 

Os estudantes da Universidade Federal de Porto Alegre apareceram nas páginas do 

OESP ao realizarem uma passeata contra “o acordo MEC-USAID e as punições aplicadas a 

presos acadêmicos”. Segundo o periódico, os estudantes tinham “intranquilizado o centro da 

capital gaúcha” e, durante a passeata, “queimaram a bandeira dos Estados Unidos; gritaram 

slogans antiamericanos enquanto protestaram contra o acordo” (OESP, 12/05/1967, p. 12). 

Os estudantes cariocas, por sua vez, tornaram-se notícia por protestarem contra o acordo 

MEC-USAID e o pagamento de anuidades. Segundo OESP, “os estudantes carregavam faixas 

pedindo o fim do pagamento das anuidades e do acordo MEC-USAID” e apresentavam um 

“discurso contra a infiltração americana na universidade brasileira” (OESP, 14/04/1967, p. 5). 

Dias depois, voltaram a ser assunto ao promoverem uma manifestação “em frente ao palácio da 

cultura, contra acordo MEC-USAID e a violência policial na repressão de manifestações 
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estudantis e o poder totalitário do executivo federal”. No mesmo texto, o periódico anuncia que, 

em Niterói, tinha ocorrido uma “manifestação relâmpago, marcada por discursos veementes 

contra o acordo MEC-USAID” e que os estudantes incineraram a bandeira dos EUA (OESP, 

28/04/1967, p. 12). 

Em maio, OESP informou que os estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) tinham anunciado greve de protesto contra a ratificação do acordo MEC-USAID e 

assembleia conjunta de membros da UNE e do DCE, para determinarem a posição a ser adotada 

com relação a ratificação do acordo (OESP, 12/05/1967, p. 30).  

Em 21 de maio de 1967, OESP informa que a “extinta UNE” tinha divulgado nota oficial 

no dia anterior convocando estudantes, veteranos, calouros e secundaristas, para uma “passeata 

monstro”. De acordo com o texto, o objetivo do ato era protestar contra o acordo MEC-USAID 

e não cumprimento das promessas feitas pelo diretor do ensino superior aos estudantes, de dar 

apoio a manutenção do restaurante estudantil no calabouço65 (OESP, 21/05/1967, p. 7). Dias 

depois, o jornal informa que, “a polícia tinha entrado em choque com os estudantes cariocas 

que participavam da passeata promovida pela extinta UNE”. Segundo as informações do texto, 

“a polícia armou um cerco e prendeu primeiro os estudantes que conduziam faixas de protesto 

com os dizeres Fora o governo que não foi eleito pelo voto, Acordos MEC-USAID e o 

imperialismo atuando no ensino, Contra o fechamento do restaurante calabouço (OESP, 

23/05/1967, p. 6). 

No dia 24 de maio, os estudantes foram capa do OESP. O texto anunciava que “os 

estudantes ligados à UNE estavam acampados no pátio do restaurante calabouço e iam 

promover, sem consentimento do DOPS, uma passeata pelas ruas do Rio de Janeiro, para 

protestar contra o acordo MEC-USAID, a dominação imperialista do ensino e a destruição do 

restaurante calabouço (OESP, 24/05/1967, p. 30). 

O Ministro Tarso Dutra, ao comentar as greves e passeatas estudantis contra o acordo 

MEC-USAID, declarou que “o Estado do Rio era o único que ele não tinha conseguido dialogar 

com os estudantes” e afirmou que “estava pronto para dialogar, aceitando quaisquer 

                                                 
65 De acordo com Hagemeyer (1997), tratava-se do restaurante central dos estudantes, fundado para oferecer aos 

estudantes mais pobres uma oportunidade de manterem seus estudos no Rio de Janeiro. Junto com comida, 

recebiam música brasileira e boletins informativos, contavam com uma pequena biblioteca e uma clínica médico-

dentaria, tudo mantido com verbas estaduais e federais. A administração era feita com a participação dos 

estudantes. Com o golpe de 1964, o restaurante foi fechado por alguns meses, depois reaberto e gerido apenas 

pelas autoridades estaduais e federais. Para o autor, os estudantes entendiam o fechamento do restaurante, como o 

fechamento do elo da retorica da esquerda estudantil: a ditadura militar, vassala dos interesses do imperialismo 

americano, destruía a educação no Brasil, para alienar o povo, cortando seu acesso à universidade, este por sua 

vez simbolizado pelo Calabouço (HAGEMEYER. 1997, pp. 29-30).  
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reivindicações, menos as relacionadas ao acordo MEC-USAID”, que só traria “benefícios para 

a nação” (OESP, 30/05/1967, p. 7).  

Para OESP, era necessário que “os fomentadores de greves, desrespeito às normas de 

convívio universitário, fossem expulsos de todas as universidades brasileiras”. E nesse sentido, 

defendia que o governo:  

Estabelecesse um regime disciplinar que garantisse ás universidades e às 

demais escolas o mínimo de tranquilidade imprescindível à realização de 

sumas tarefas influindo de maneiras diretas na solução dos problemas 

brasileiros. Esse era o único caminho para impedir o desvirtuamento 

ideológico do ensino, desvirtuamento que, servindo ainda que mal, os 

desígnios primários e ressentido do ditador cubano, era o maior crime 

cometido contra o futuro nacional (OESP, 11/08/1967, p. 3) 

Como já dissemos, na visão do periódico, os protestos estudantis eram pautados em uma 

pretensa ideologia política socialista, “pseudomarxistas”. Desse modo, ao correlacionar a luta 

estudantil contra a presença norte-americana no ensino brasileiro e contra o “imperialismo” a 

Fidel Castro, procura reforçar a ideia de subversão à ordem, bem como justificar um regime 

disciplinar para conter as manifestações e “proteger” a nação do comunismo.  

Em maio de 1967, OESP veicula uma matéria associando as manifestações estudantis 

ocorridas no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e Recife. Em tom alarmista e sugerindo coação 

no meio estudantil anuncia: “a sucessão de protestos estudantis “que se verificava em escala 

crescente em diversos estados” estava “preocupando os círculos militares de Brasília pelas 

consequências que deles poderiam advir”. No mesmo texto, informa que “em Recife um 

estudante da Universidade Rural de Pernambuco foi ferido a tiros por um colega por ter 

recusado a participar da passeata contra o acordo MEC-USAID, pela falta de verba e para 

aproveitamento dos excedentes (OESP, 13/05/1967, p. 6).  

Para Sanfelice (2015, p. 138), foi sem dúvida a politização crescente do movimento 

estudantil que fez com que ele passasse a ser motivo de preocupação cada vez maior nos 

círculos militares. Os estudantes representavam uma voz de denúncia frequente ao desempenho 

dos governos militares.  

 Os alunos paulistas voltaram a ocupar as páginas do OESP ao realizarem uma 

assembleia na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP). Ao comentar o ato, OESP afirmou que tinha ocorrido contínuos ataques ao Ministro 

Tarso Dutra e que todos os oradores colocaram em termos de aceitação ou não, o convênio 

MEC-USAID (OESP, 18/04/1967, p. 15). 
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Em 20 de abril de 1967, OESP informa que a “extinta UNE”, por meio do DCE da PUC-

SP, estava “convocando uma assembleia, para discutir uma formula de bloqueio a polícia 

educacional do atual governo, totalmente vinculada ao imperialismo, e a posição a ser tomada 

quanto a guerra do Vietnã, que era consequência da política imperialista norte-americana” 

(OESP, 20/04/1967, p. 60). Em abril, OESP anuncia que os estudantes do Grêmio da Filosofia 

da Universidade de São Paulo (USP) “tinham decidido manter a invasão” e informaram que “o 

objetivo era “chamar a atenção do povo sobre o problema dos excedentes e do acordo MEC-

USAID” (OESP, 26/04/1967, p. 10). 

Para OESP, a “invasão” de escolas era considerada “manifestação de desrespeito à 

ordem pública estabelecida no País e à propriedade pública”. De acordo com sua visão, os 

jovens que participavam desse ato eram “desordeiros, grupo de indivíduos que, felizmente” 

para eles, estava “bem longe de representar a média dos sentimentos da mocidade universitária” 

(OESP, 23/05/1967, p. 3).  

Ao anunciar a manutenção de greve dos estudantes da Faculdade de Filosofia da São 

Bento, aponta a conclusão dos alunos sobre o acordo MEC-USAID. Segundo o texto, os alunos 

tinham “decidido em assembleia geral fazer greve por mais 24 h” e, “em seguida, os jovens se 

dividiram em grupos de 20 alunos e constituíram comissões para debater o acordo MEC-

USAID”. Após examinarem o texto do acordo, “concluíram que era uma fórmula de controle 

fisiológica" (OESP, 27/04/1967, p. 18). 

Quando do anúncio do fim da greve dos estudantes da Faculdade de Medicina de 

Campinas, OESP informou que os alunos continuavam em assembleia permanente e que os 

“dirigentes do centro acadêmico Adolfo Luiz divulgaram manifesto criticando o governo 

federal pelo acordo MEC-USAID”. No mesmo texto, anuncia que os estudantes da Escola de 

Engenharia de São Carlos tinham decidido não comparecer às aulas em solidariedade aos 

excedentes do estabelecimento. Em Araraquara, o DCE da Faculdade de Filosofia “distribuiu 

um comunicado em que informa a população acerca das razões que determinaram a greve 

naquele instituto”. Em relação ao documento produzido pelos estudantes, asseverou “os 

estudantes protestaram contra o acordo MEC-USAID e reiteraram suas solidariedades aos 

excedentes” (OESP, 28/04/1967, p. 28). 

Em 20 de abril, os estudantes paulistas ocuparam a capa do OESP. O texto anunciava 

que os estudantes “promoveram uma concentração na Praça Ramos de Azevedo” para hipotecar 

solidariedade aos excedentes das diversas faculdades paulistas e protestarem contra o acordo 

MEC-USAID” (OESP, 20/04/1967, p. 1). O texto diz que “os dirigentes dos órgãos de 

representação da classe informaram que a concentração serviu para dar início a outros 
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movimentos que visavam denunciar ao público o acordo MEC-USAID” (OESP, 20/04/1967, 

p. 60).  

No dia seguinte, ao comentar o “ato público” realizado pelos estudantes na Praça Ramos 

de Azevedo, OESP buscou descaracterizar a luta estudantil, sugerindo que tinham utilizado o 

debate dos excedentes para promover outros movimentos:  

Embora o ato público realizado pelos estudantes tivesse por objetivo 

caracterizar uma posição em defesa dos excedentes, o que se viu, foram os 

promotores da concentração queimarem nas escadarias do teatro Municipal 

um simulacro da bandeira norte americana como protesto contra o acordo 

MEC-USAID e contra a participação dos EUA na guerra do Vietnã (OESP, 

21/04/1967, p.9). 

No mesmo texto, o periódico informa que os estudantes carregavam cartazes com dizer 

“que exigia o aproveitamento dos excedentes, que atacava o acordo MEC-USAID”, havendo 

ainda os de sentido político com slogans "abaixo o imperialismo", "abaixo o Estadão", quando 

passavam diante do prédio do jornal (OESP, 21/04/1967, p. 9). 

A manifestação estudantil contra o periódico demonstra a disputa entre os estudantes e 

OESP em relação ao MEC-USAID. Nesse caso, para vencer a batalha, o jornal 

descontextualizava as discussões do movimento estudantil e reforçava meios legais para coibir 

suas manifestações. Para OESP, a crise estudantil em São Paulo tinha “iniciado com o 

movimento dos excedentes da Faculdade de Medicina do Paraná e foi ampliada com o apoio 

dos estudantes da USP”. Seu ponto crítico “surgiu com a encampação pela União Estadual dos 

Estudantes das campanhas dos excedentes e a transformação do movimento num combate a 

infiltração imperialista no ensino brasileiro e ao acordo MEC-USAID” (OESP, 08/06/1967, p. 

18).  

Ao tratar as manifestações dos estudantes, OESP buscava evidenciar que o ME era 

comandado por uma ideologia de esquerda distorcida. A partir dessa perspectiva, eram  

Pitorescos estudantes obedientes ao comando da mal denominada esquerda, já 

misturaram a questão do acordo MEC-USAID com a dos chamados 

excedentes, com o imperialismo, com a guerra do Vietnã e não sabemos como 

ainda não relacionaram com o problema da discriminação racial nos EUA”. 

Em todo caso deixamos a sugestão, para ser trabalhada pela imaginação 

delirante da “esquerda festiva” (OESP, 30/04/1967, p. 3). 

Segundo Hagemeyer (1997, p. 23), a autojustificativa da “revolução” apegou-se a 

ordem, a qual depende do efetivo combate à “subversão”, na qual se investe na imaginação do 

perigo vermelho. Para neutralizar o discurso da oposição, a alternativa autoritária residiu em 
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procurar corporificar o conflito e demonizar os protestos contra a ordem vigente, por um lado 

e por outro, tratava-se de encarar a crise desencadeada pelo movimento estudantil como um 

“problema de ordem estritamente educacional”, explorado por lideranças subversivas 

infiltradas dentro das universidades com o objetivo de promover um “clima artificial de guerra 

revolucionária”.  

Mas o que este pesquisador chama de “problema de ordem estritamente educacional” 

como vindo da parte do governo, não pode ser desmerecido. O que os documentos que OESP 

registram para a história diz que havia, sim, irritação por parte dos responsáveis pelo jornal com 

os slogans e chavões próprios da rotina dos universitários que associavam os excedentes e o 

MEC-USAID em uma única manifestação. A questão primordial é pensar: e por que não? 

Afinal os manifestos possuem pautas de lutas e são a partir delas que agremiam pessoas para as 

manifestações.  

Entretanto, o problema principal não reside aí, e sim no fato de que, ao atacar o MEC-

USAID, os estudantes apresentam uma série de descontentamentos em relação à própria 

estrutura universitária e ao sistema de ensino de maneira geral. Primeiro porque o problema dos 

excedentes diz respeito ao fluxo de pessoas que, mesmo aprovadas pelo vestibular 

classificatório, não tinham vaga garantida da universidade. Era uma garantia legal, tanto a 

universidade quanto o governo podiam ser responsabilizados. Depois, porque vão se somando 

problemas relacionados ao funcionamento da universidade, ao restaurante, à forma de ensino, 

à política educacional, à violência contra os estudantes. Há de se pensar que o estudante, por 

sua pauta anti-imperialista, denuncia os problemas relacionados à sua própria rotina como 

aluno, cidadão e por quem reivindica elementos primários relacionados à sua própria educação 

e formação. Portanto, o que é “estritamente educacional” pode ser o elemento político 

primordial.  

Os problemas educacionais não são a parte menor do problema. Eles são a parte mais 

clara de um progressivo processo repressivo que, ao mesmo tempo, cala o movimento estudantil 

e pauta a organização de um projeto de reforma universitária em que Atcon, Meira Mattos e 

MEC-USAID são sujeitos e práticas atuando em sintonia de ideias e direcionamento para as 

práticas. Desgastar o movimento que é de caráter educacional é a tônica. No editorial veiculado 

em maio, OESP reproduz um anúncio do presidente Costa e Silva em relação às manifestações 

estudantis. O texto demonstra a insatisfação do governo e registra o apoio do periódico na 

intensificação da repressão, para conter os movimentos contestatórios. Segundo OESP, 

O governo estava disposto a assumir nova posição mais enérgica e severa, em 

relação às recentes manifestações estudantis que ultimamente tinha se 
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verificado em todo o País, por entender que, certos exageros verificados nesse 

terreno, em vez de fortalecer o governo contribuía para desgastá-lo. E o 

governo sustentado por um dispositivo militar coeso não precisa temer as 

consequências de arruaças provocadas por uma insignificante minoria de 

agitadores. Ao se posicionar afirmou, “não só estamos de acordo com a visão 

do Sr. Presidente em relação ao problema como temos a certeza de que ela 

coincide inteiramente com ponto de vista da coletividade a respeito da 

delicada questão (OESP, 23/05/1967, p. 3). 

No mesmo texto, volta a tratar as manifestações estudantis em relação aos excedentes 

como algo fora da realidade, algo que perturba a ordem pública e restringe o planejamento 

educacional à especialistas:   

Não menos lamentável é a situação em que se acham os jovens que tendo sido 

aprovados nos exames vestibulares, seguiram postos a margem, por falta de 

vagas. Efetivamente, o ingresso desses rapazes na faculdade seria 

inconcebível pois, existe insuficiência das instalações e dos corpos docentes. 

Todo o mal reside no fato de pessoas que nada entendem de ensino, e 

sobretudo de ensino científico, se terem disposto, ao surgir a questão, a encara-

la sob o prisma de uma solução imediatista. Ora, isso, além de perturbar 

inevitavelmente a ordem, veio incentivar a juventude a exigir o pronto 

cumprimento do que é impossível. Pois, o problema dos excedentes só poderá 

ser resolvido com tempo e dinheiro, muito dinheiro (OESP, 23/05/1967, p. 3). 

Ao atacar os estudantes, OESP promove a defesa do acordo e deixa evidente quem são 

os especialistas aptos a promover o planejamento educacional do ensino superior – EAPES. 

Após afirmar que “a campanha dos estudantes contra o acordo MEC-USAID era “indigna” e 

“a intenção dolosa era evidente”, asseverou:   

O que se pretende é caluniar e torpedear uma convenção livremente 

estabelecida entre o nosso governo e uma agência de governo norte-americano 

voltada ao desenvolvimento das América, privando-nos dos conhecimentos 

profundos que os seus técnicos em educação estão aptos a transmitir-nos, bem 

como de uma considerável ajuda material. Terão acaso esses energúmenos a 

noção desses imensos incalculáveis benefícios que trouxe para o país a 

iniciativa do governo ao contratar, dezenas de professores universitários de 

países altamente evoluídos culturalmente, criando condições, para que aqui 

realizassem a mais profunda das Revoluções que, no melhor sentido da 

expressão, já se verificou no seio da coletividade brasileira? Cremos que isso 

seria o suficiente para que cessassem uma campanha que nos avida e humilha 

(OESP, 23/05/1967, p. 3). 

A partir dessa passagem, entendemos que o acordo MEC-USAID era concebido pelo 

governo e pelo OESP como a possibilidade de reestruturar o ensino superior no país, por meio 

da assistência técnica norte-americana que “transmitiria” à equipe brasileira “conhecimentos 

profundos, de professores universitários de países altamente evoluídos culturalmente”. De 

modo que fossem incorporados “métodos e práticas modernas de administração, que 
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resultariam em maior economia e eficiência operacional”, além da adequação da universidade 

brasileira as necessidades do mercado de trabalho.  

Segundo Braghini (2015), no Brasil dos anos 1960, foi possível detectar a questão da 

superlotação universitária, a partir da história dos excedentes. Excedentes eram os candidatos 

que obtinham a média nos vestibulares, mas não conseguiam se matricular nas escolas de nível 

superior, pois o número de aprovados extrapolava ao número de vagas disponíveis. Para a 

pesquisadora, a questão dos excedentes pode ser compreendida como um ponto importante 

dentro do que era apontado como “crise educacional” que se estendeu ao longo de 1960 e que 

foi disparadora de uma série de movimentos estudantis universitários de contestação. Ponto 

histórico destacado porque revelou uma deficiência na articulação do ensino superior em 

relação ao ensino médio (BRAGHINI, 2015, pp. 159-60). 

Ainda de acordo com Braghini (2015, p. 162), as denúncias do movimento estudantil 

contra o mau funcionamento do ensino, mostraram que, como “vitimas”, sofreram os danos 

oriundos de problemas jurídicos e estrutural, ou seja, as disposições esperadas pela Lei, que 

eram as garantias de prosseguimento dos estudos em ambiente aparelhados para tal, não eram 

de todo atendidas. Mais tarde, verificou-se que, Costa e Silva considerava a reforma 

universitária a resposta para resolver a questão dos excedentes. Não dispondo de todo o recurso, 

receava-se das manifestações estudantis, pois parte dos recursos para efetivação da reforma 

estava condicionada ao acordo MEC-USAID:  

Tudo depende de vir a ser aceito ou não pelos estudantes - o que não é, 

entretanto, um ponto pacífico. Receia-se que o fato de boa parte dos recursos 

previstos pela Reforma - cerca de 40% - provir de financiamento externo, o 

mais precisamente, do acordo MEC-USAID, crie problemas, pois as minorias 

subversivas há algum tempo já procuram agitar os círculos universitários 

contra esse acordo (OESP, 30/06/1968, p. 3). 

Embora Costa e Silva tenha alegado que “cerca de 40% dos recursos previstos pela 

reforma universitária viriam do acordo MEC-USAID”, o que se vê no documento (BRASIL, 

1967) é o comprometimento financeiro da USAID para a manutenção da equipe técnica norte-

americana no país, no período máximo de quatro anos e o custeio do treinamento de bolsistas. 

Sendo as respectivas “responsabilidades” condicionadas à disponibilidade de recursos da 

agência (BRASIL, 1967, pp. 16-17).  Todavia, vale destacar que o Relatório da Equipe de 

Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior (BRASIL, 1969, p.  48) considerou os recursos 

destinados para manutenção da equipe norte-americana no Brasil, como doação da USAID para 

o ensino superior.  
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Para Costa e Silva, “os agitadores estavam infiltrados nas manifestações de rua, 

misturados aos que, de boa-fé, reclamavam o atendimento de algumas justas reivindicações. O 

difícil era joeirar esses elementos”, separar o falso do verdadeiro (OESP, 30/06/1968, p. 3). 

Segundo Braghini (2015), parte da grande imprensa buscava diferenciar juventude 

“estudiosa” como aquela que não seguia os ditames da UNE, que não passava o seu apreço aos 

“agrupamentos cubanos infiltrados”; não se misturava aos estudantes grevistas; resistia  “às 

pressões espúrias”. Quanto às suas práticas, a juventude dita “estudiosa” não se preocupava 

com atividades extraescolares voltadas para a agitação política, para a contradição etc.. Eles 

tinham autonomia para agir nas “boas causas”; voltava, pois, a sua “energia exuberante” para o 

trabalho, para o estudo (BRAGHINI, 2015, p. 195). Portanto, para as páginas de OESP, o 

contraponto na classe dos estudantes foi dado de maneira a buscar um equilíbrio no momento 

de conceber a interpretação do caso aos seus leitores. De outra forma, o importante, nos anos 

1967-1968, era manter a visão de um inimigo comum: o estudante que denunciava os abusos e 

faltas do governo em relação aos processos de sua formação.  

O fato é que as manifestações das tais “minorias subversivas” ocupavam um espaço 

significativo em parte da grande imprensa e, mesmo reprimidos pelas sanções legais e pela 

violência do regime, “agitavam” o meio universitário e parte da população. Ao tratar o impacto 

da ação política do movimento estudantil Hagemeyer (1997, p. 5) afirma que o movimento 

estudantil foi o único sobrevivente do golpe, a única organização clandestina de oposição ao 

regime, atuando fora dos partidos oficiais, antes da explosão das agências clandestinas. E 

conseguiu, em dado momento, reunir a simpatia de amplos setores da sociedade que passavam 

a expressar cada vez mais seu descontentamento com o rumo político do país e a hipotecar 

solidariedade aos estudantes em protesto nas ruas.  

Assim, a partir de suas ações contra o acordo MEC-USAID, os estudantes lutavam por 

uma reforma universitária que fosse associada às transformações político-econômico-sociais do 

país, por uma universidade pública e gratuita que atendesse a todas as classes sociais. Ao 

mesmo tempo, denunciavam problemas da universidade brasileira, tais como: falta de vagas 

para atender a demanda existente, crescente e acumulada no ensino superior – excedentes –, 

corte de verbas destinadas ao ensino superior, precarização das estruturas físicas, materiais e de 

condições de trabalho dos professores nas universidades, privatização do ensino, violência 

militar e repressão aos estudantes, etc.. 

. 
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Os “rebeldes sem causa”   

 

   Nos primeiros meses de 1968, OESP veicula uma matéria acusando “elementos da 

extinta UNE” de tomarem conta da passeata que os excedentes realizavam em Brasília, pedindo 

mais vagas. De acordo com o texto, os estudantes ligados a UNE, “munidos com cartazes e 

faixas contra o acordo MEC-USAID, Reforma Universitária, críticas ao Governo Federal e às 

Forças Armadas”, desviaram o propósito da manifestação e incomodaram os alunos. A alegação 

foi “subsidiada” por uma “aluna” da Escola de Medicina Veterinária que tinha se queixado: 

"fomos divulgar os problemas da escola, onde estamos proibidos até de permanecer, e os 

manifestantes gritavam o tempo todo o nome da UNE, e poucas vezes fizeram referência aos 

excedentes" (OESP, 14/03/1968, p.17). 

 Em abril, OESP anuncia que a palavra de ordem dos “líderes” estudantis cariocas tinha 

mudado para “Foi iniciado o processo irreversível da derrubada da ditadura, meta final de todo 

brasileiros" e afirmou que “os dirigentes da UNE, UME e DCE da UFRJ estão buscando contato 

com as demais lideranças, a fim de pôr em prática um programa com pontos fundamentais, 

dentre eles: concentração de esforços na luta pela manutenção do ensino gratuito, contra a 

transformação das universidades em fundações, anulação do acordo MEC-USAID e qualquer 

outra forma de interferência estrangeira no ensino brasileiro" (OESP, 06/04/1968, p. 7). 

Ao anunciar a realização do Congresso promovido pela União Gaúcha dos Estudantes 

Secundaristas, o periódico informa que a prefeitura de Porto Alegre tinha cedido um auditório 

para a realização do evento, “mas o comparecimento tinha sido ínfimo e os temas em debate 

eram os usuais: falta de verba para o ensino e acordos MEC-USAID (OESP, 25/06/1968, p. 

14).  

Na mesma lógica, sugerindo que as manifestações contra o acordo MEC-USAID e 

reforma universitária estavam relacionadas a “uma minoria” estudantil, OESP informa que 

cerca de vinte estudantes realizaram manifestações pelas ruas centrais de Curitiba, contra a 

política educacional do governo e o acordo MEC-USAID (OESP, 26/06/1968, p. 13). Em outro 

momento, tratou a luta contra o acordo MEC-USAID como secundária e reafirmou que era 

restrita a um grupo circunscrito que promovia “atos subversivos”. Assim, informou que os 

estudantes secundaristas tinham realizado uma passeata em frente ao Teatro Municipal de São 

Paulo, “contra a Portaria 31, que limitava o número de aula dos professores. Depois andaram 

por ruas do centro da cidade, parando o Largo do Paissandu”, onde fizeram um comício. “No 

meio da manifestação, chegou a notícia de que havia caído a portaria 31. Os estudantes então, 

passarão a dizer que a luta era agora contra o acordo MEC-USAID e contra a política 
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educacional do governo”. Durante a passeata, “os secundaristas, cujo número não chegava a 

duzentos, pintaram ônibus e carros com dizeres subversivos. (OESP, 01/06/1968, p. 13).  

 Ao anunciar uma “agitação” ocorrida no dia anterior no Conjunto Residencial da USP 

(CRUSP), OESP simula a desorientação da UNE e dos estudantes quanto “a vinda do professor 

Rudolph Atcon a São Paulo”. De acordo com o texto, “um grupo de jovens estava preparando 

cartazes para a manifestação com as inscrições: Atcon, go home, MEC-USAID, entreguismo 

cultural, MEC-USAID ciência para imperialismo e Atcon imperialista e Ferri (Guimarães Ferri 

– Reitor da USP) entreguista, mas ninguém sabia onde se encontrava o professor Atcon, que os 

estudantes disseram que viria falar com os professores da USP”. Então o “líder da ex-UNE, que 

veio do Rio de Janeiro, gritou”: “Companheiros, a vinda do Prof. Atcon, segundo fomos 

informados agora, foi adiada para o próximo dia 12. Mas não importa. Vamos fazer a 

manifestação contra as suas ideias” (OESP, 13/06/1968, p. 19). 

Na mesma página, o periódico, informa que, no período da tarde, “cerca de mil 

estudantes invadiram e picharam o prédio da Reitoria da USP com frases de ataque à política 

educacional e ao acordo MEC-USAID”. Depois, “um grupo de aproximadamente 200 subiu ao 

6º andar gritando frases de ataque ao reitor, à reforma universitária e ao MEC-USAID” (OESP, 

13/06/1968, p. 19). 

A manifestação foi abordada no editorial veiculado dia 15 de junho de 1968. Para O 

Estado de S. Paulo, a UNE, UME e UEE tinham perdido a influência no meio universitário e a 

escala da violência parecia que “tendia entre decrescer junto da esmagadora maioria dos jovens 

universitários”. Nesse sentido, asseverou “os rumos dos movimentos estudantis são 

imprevisíveis, porque múltiplos fatores mal conhecidos podem vir a condicioná-los, mas, de 

qualquer modo, a tendência meramente reivindicatória ganha dia a dia terreno sobre as teses 

defendidas pelos “grupelhos extremistas” que procuram deslocar a luta para o terreno 

ideológico, vale dizer para baderna gratuita e irracional”.  

Na visão do OESP, “a imensa maioria dos estudantes condenava abertamente as velhas 

lideranças da UNE e da UME, bem como os chefetes da UEE, por terem compreendido 

finalmente que não será com passeatas, manifestações de rua e slogan contra o acordo MEC-

USAID que abriria caminho para indispensável reforma da universidade brasileira” (OESP, 

15/06/1968, p. 3). 

No mesmo texto, o periódico afirma que “os estudantes afastaram em massa das 

soluções violentas, o que deixava os “radicais cada vez mais isolados” e que só os próximos 

dias poderiam confirmar ou desmentir essa impressão de que “o bom senso tendia a impor-se, 

por meio da procura de um diálogo construtivo”. De qualquer modo, “não cometemos a 
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injustiça de responsabilizar a classe estudantil no seu conjunto pelas brutalidades praticadas 

pelo grupo de energúmenos que, além e ferir profundamente a dignidade da nossa universidade, 

desceu ainda ao requinte selvático de emporcalhar os muros com slogans reveladores da 

mentalidade vandálica dos seus autores” (OESP, 15/06/1968, p. 3). 

Dias depois, o jornal noticia a suspensão das aulas da Faculdade de Filosofia da USP 

para o pronunciamento do presidente do Grêmio estudantil. De acordo com o texto, o estudante 

subiu as escadas, no saguão da Faculdade, bateu palmas e começou a falar: "a manifestação 

marcada para hoje é para levar às ruas nossa luta contra atual estrutura da escola, contra o 

sistema das cátedras, contra a política educacional do governo e sobre tudo, contra a restauração 

que se pretende fazer e contra os acordos MEC-USAID (OESP, 21/06/1968, p. 13). 

Na mesma página, OESP registra a greve em Recife e Belo Horizonte; impedimento de 

passeata em Salvador e Brasília contra o acordo MEC-USAID e a reforma universitária. E 

anuncia que Costa e Silva estava disposto a liquidar a “agitação” estudantil, que as ordens do 

presidente eram no sentido de as autoridades militares serem rigorosas, enquadrando na Lei de 

Segurança Nacional todo estudante envolvido em manifestações de rua. O periódico afirmou 

que o governo reconhecia como validas algumas das reivindicações estudantis, mas não 

concordava com tumultos e badernas. E afirmou ser esse o erro fundamental das lideranças 

estudantis, pois poderiam levar todo o movimento a ser considerado subversivo, causando 

consequências sérias para o ensino (OESP, 21/06/1968, p. 13).  

Em 25 de junho de 1967, reforçando a ideia de falta de representatividade de líderes 

estudantis “OESP anuncia “violência só de estudante”. O texto aponta a realização de uma 

passeata liderada pela “ex-UEE” contra a repressão sofrida por seus colegas do Rio de Janeiro. 

Segundo o periódico, apesar de não ter ocorrido nenhuma espécie de repressão por parte da 

polícia, os estudantes, que saíram em passeata, cometeram atentados contra Secretaria da 

Educação, o Citibank66, e a Farmácia do Exército e atearam fogo, depois de depredar um carro 

oficial do Rio de Janeiro.  

Em todos os atentados, os estudantes empregaram as mesmas armas: bombas molotov 

e bombas juninas, porretes de madeira e barras de ferro, tijolo pedras e tiros. Em relação à 

manifestação, declarou que “fez-se notar a falta de organização dos manifestantes, cada grupo 

gritava um slogan, quase ninguém atendia as ordens dos líderes do movimento. Em frente à 

                                                 
66 Instituição financeira de origem americana com agências no Brasil.  
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Secretaria da Educação o presidente da ex-UEE – José Dirceu de Oliveira – subiu num carro67 

para protestar contra o acordo MEC-USAID e o ensino pago e a falta de escolas, mas quase 

ninguém conseguiu ouvi-lo, por causado barulho das bombas juninas que eram atiradas contra 

a Secretaria da Educação (OESP, 25/06/1968, p. 20). 

O editorial veiculado em 09 de julho de 1968, anunciou que em 30 de junho o convênio 

MEC-USAID “que provocou protesto e controvérsia nos meios estudantis” tinha encerrado. 

Para o periódico, “a luta declarada pelas lideranças estudantis contra o convênio era parte de 

um programa mais amplo de agitações que vinha atingindo escolas e universidades e que já 

tinha alcançado as ruas dos principais centros urbanos”. Ao avaliar os objetivos da luta, 

afirmou:  

Os objetivos dessa luta não iludem a mais ninguém. Sempre apoiamos as 

reivindicações estudantis quando elas traduzem exigências por melhores 

condições de ensino e da vida universitária. Não podemos, entretanto, 

concordar com a propagação de fantasias desatinadas. Propalaram, por 

exemplo, que o MEC-USAID tem o objetivo de colocar a Universidade a 

serviço do capital estrangeiro. E não há nenhum documento que autorize tão 

disparada afirmação. Os líderes estudantis julgam-se progressistas e protestam 

apenas o seu inconformismo diante de estruturas e valores existentes, mas, no 

fundo, são medularmente reacionários porque não querem, de fato, as 

mudanças que a civilização industrial e tecnológica instintivamente reclamam 

(OESP, 09/07/1968, p. 3). 

Mais uma vez, o periódico deixa evidente que apoia grupos que defendem suas lutas e, 

ao desconsiderar a luta do movimento estudantil contra o acordo MEC-USAID e defender a 

reforma universitária imposta pelo regime, reforça a manutenção do seu projeto educacional. 

Pelos motivos expostos, consideramos que as lutas do ME não se tratavam de “fantasias 

desatinadas”, entende-se, sobretudo, que se tratava de uma batalha político-ideológica em torno 

do acordo MEC-USAID e cada grupo buscava o apoio da opinião pública.  

Hagemeyer (1997), ao analisar a luta entre estudantes e o regime militar junto à opinião 

pública, aponta que, ao longo de 1968, o movimento estudantil conquistou vitórias mais 

significativas da batalha discursiva, atraindo e mobilizando outros setores da sociedade civil – 

parte da classe média –, contra o regime militar. Diante da crise política, o desfecho para sufocar 

o descontentamento e a revolta política foi a implacável violência militar e a instituição do AI-

5.  

                                                 
67 Segundo Hagemeyer (1997, p.48), o hábito de tornar carros como palanque improvisado foi corriqueiro nos 

movimentos estudantis do Brasil, vinculado ao imaginário da rebeldia e da contestação, ao transformar um objeto 

de consumo – símbolo de status – em uma tribuna pública.  
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Para Braghini (2015, p. 196), deve-se pensar que o movimento político, trabalho ativo 

de parte dos estudantes do período, foi um dínamo para um amplo e progressivo processo de 

cerceamento dos estudantes em seus diversos espaços de convivência. Para a autora, a 

sustentação do cerco aos estudantes esteve longe de ser responsabilidade exclusiva dos militares 

do “alto comando da Revolução”, senão respaldado por ávidos pedidos da imprensa que se 

colocava como porta-voz autorizada da sociedade civil, de professores da universidade que se 

sentiam constrangidos com as contrariedades dos alunos em relação ao poderes de cátedra; à 

própria condição universitária, como berço da intelectualidade que, em alguns casos, não 

aceitou a entrada maciça de estudantes etc..  (BRAGHINI, 2015). 

Assim, os anos que sucederam o AI-5 foram marcados por desaparecimento de líderes 

estudantis, prisões, assassinatos, torturas etc., De acordo com Lira (2010, pp.163-6), muitas 

lideranças do movimento estudantil ingressaram na luta armada. Os jovens estavam motivados 

pela necessidade de dar prosseguimento à luta contra a ditadura, mesmo em situações adversas. 

Os estudantes resistiam, apesar das evidentes dificuldades e buscavam reorganizar a entidade. 

No entanto, o regime colocou em andamento uma operação de guerra contra o movimento 

estudantil e a juventude, montaram um aparato de segurança ostensivo de defesa, a fim de evitar 

qualquer expressão de descontentamento.  

Entre 1969 e 1970, não localizamos veiculações relacionadas ao movimento estudantil 

e ao acordo MEC-USAID. Todavia, vale ressaltar que as ações do movimento estudantil no 

âmbito da educação se mantinham. De acordo com Pellicciotta (1997, apud Braghini, 2015, p. 

250), tratava-se de outras manifestações que não grandes movimentos de massa acontecidos 

nos anos 1960. O movimento estudantil nos anos de 1970 fez projetos e deu suas respostas de 

cunho social compartilhando de “outros ideais de sociedade, política e cultura na forma de outra 

aventura de criação política”.  

No entanto, em o outubro de 1971, OESP veiculou uma declaração do Ministro Jarbas 

Passarinho sobre o encontro com um líder estudantil goiano associado ao acordo MEC-USAID. 

Segundo as observações do ministro, “o estudante não era um subversivo, mas sim um 

oposicionista correto, embora ingênuo e mal informado. Ele demonstrou ingenuidade julgando-

se dono de uma verdade desconhecida. Do outro lado, mostrou-se desinformado, porque 

considerava o governo entreguista por haver firmado o acordo MEC-USAID”.  

De acordo com Passarinho, o estudante tinha declarado que não teve a oportunidade de 

ler este compromisso e “tinha ficado profundamente desapontado quando informei que tal 

acordo não existe”. O Ministro declarou ter perguntado ao estudante “se visitando o MEC, ele 

se convencesse de que não havia este acordo, escreveria um artigo, penitenciando-se pela 
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calúnia”. Eis que o estudante tinha aceitado “o desafio mas nunca tinha aparecido, porque sabia 

que seria desmoralizado” (OESP, 27/10/1971, p. 12). 

A desmoralização, nesse caso, parece não ser do estudante. Uma vez que, como 

mostramos ao longo desse trabalho, o respectivo ministro e seus antecessores trataram os 

acordos firmados entre o MEC-USAID por meio de declarações veiculadas pelo OESP. Nesse 

caso, ao declarar que tal acordo não existia, Passarinho contradiz o próprio documento 

produzido pelo governo com informações sobre o acordo. O que não causa espanto, 

considerando as informações prestadas ao período que sequer correspondiam aos fatos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao veicular matérias relacionadas aos acordos MEC-USAID, o Estado de S. Paulo atuou 

como transmissor dos ideais hegemônicos e, ao longo do período que compreende esta 

pesquisa, buscou garantir a concretização do seu projeto político-econômico-educacional para 

o país, sobretudo, por meio da reforma do ensino superior. Nesse sentido, centralizou os debates 

em torno do acordo de Assessoria e Planejamento do Ensino Superior, apoiou e defendeu de 

forma incondicional o acordo, ampliando progressivamente a necessidade dos vínculos entre a 

educação no país e os convênios em todos os graus de ensino. Desse modo, não foram 

verificados deslocamentos no discurso do periódico e relação aos acordos MEC-USAID, 

considerando o momento anterior e posterior ao golpe civil-militar. 

Assim sendo, OESP não poupou esforços para criar consenso favorável em parte da 

população para a realização dos projetos de modernização indicados pela USAID. A primeira 

estratégia observada foi o aumento ou a redução do número de matérias veiculadas, por dias, 

meses, anos, relacionadas aos assuntos acerca dos acordos. A “assistência técnica e financeira”, 

de forma constante, era apontada como a possibilidade de reformar e reformular o ensino do 

país. Por este ponto de vista, o jornal anunciou diversas vezes matérias sobre a construção de 

novas escolas técnicas, aquisição de materiais, formação de professores etc., dizendo que se 

tratava de recursos oriundos da USAID, quando se tratava de empréstimos concedidos ao 

Brasil, por meio da USAID. Tratou de veicular a solicitação de estados brasileiros, para a 

inserção nos acordos, apresentou “problemas” na situação educacional do país e os acordos 

como “solução” para os respectivos problemas; fragmentou notícias e selecionou aspectos ou 

particularidades dos fatos.  

Ao apresentar o posicionamento de profissionais ligados ao MEC, optou em reproduzir 

apenas opiniões, favoráveis aos acordos, esses, por sua vez, exaltavam os projetos. OESP 

também cedeu suas páginas para que os respectivos ministros da educação discorressem sobre 

as disposições, informações gerais e rebatessem as críticas em torno dos acordos. Todavia, o 

que se viu foram informações dúbias, inconsistentes e, em alguns casos, os esclarecimentos 

sequer foram localizados ou correspondem às informações dispostas nos documentos oficiais. 

Nesse caso, cumpre relembrar que a maior parte da população não conhecia ou não tinha tido 

acesso aos documentos oficiais dos acordos estabelecidos entre o MEC-USAID e, nesse 

sentido, o jornal pode ser considerado um “instrumento” de propagação utilizado para fazer 

circular a aceitação ou conformação dos sujeitos em relação aos acordos.  
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O jornal também se manifestava contrário às vozes dissonantes à sua posição de 

enaltecimento aos acordos. Considerava o debate partidário “estéril e desorientado” e afirmava 

que “fazia parte de um projeto de declinação de soberania do país”; utilizava as manifestações 

estudantis contrárias ao acordo para atrair a atenção do leitor e, assim, analisava e atacava as 

ações dos estudantes, enquanto defendia seu projeto de educação e os acordos. 

Uma parte considerável do conteúdo que dizia respeito à história dos acordos está 

diretamente ligada ao desmonte do movimento estudantil. A partir dessa perspectiva, o jornal 

difundiu as manifestações estudantis como “baderna gratuita e irracional”, de “grupelhos 

extremistas”, “adeptos ao comando de comunista”, entre outros. Tratava-se, sobretudo, de 

descaracterizar os debates políticos e criminalizar os movimentos contrários à sua opinião. 

Ainda que, em diversos momentos, os estudantes denunciassem as péssimas condições do 

ensino país por meio de suas ações, como forma de conter as manifestações contrárias ao 

acordo, o periódico respaldava que o governo intensificasse as ações de repressão para conter 

as “minorias subversivas” e alegava que tais medidas eram necessárias para o bem e o futuro 

da nação. Chegou a sugerir medidas para eliminar esses estudantes das universidades.  

 O fato é que o jornal pretendia fazer valer a sua opinião, ainda que os movimentos 

contrários aos acordos apontassem para o descontentamento da questão e demonstrasse 

incongruências.  

Como verificado ao longo do trabalho, não foi o jornal O Estado de S. Paulo a fonte 

mais confiável para que se entendesse o que eram os acordos, tendo em vista que passavam 

mais tempo por defendê-los para garantir seu projeto de educação do que informar o leitor sobre 

seu conteúdo, o que, convenhamos, parecia um problema generalizado a omissão e 

desorganização.  
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ANEXOS 

 

1- Relação de Matérias do jornal O Estado de S. Paulo entre 1962 a 1973 

Data Título Caderno Página 

02/10/1962 Recursos da “Aliança” para criar ginásios industriais Geral Pág. 8 

09/12/1962 
Mais de dois bilhões doados pela “Aliança” para o plano 

educacional do R. G. do Norte 
Geral Pág. 14 

23/01/1965 Escolas Técnicas: encerrada a reunião Geral Pág. 5 

27/01/1965 Pernambuco trata da Ampliação de plano Educacional Geral Pág. 5 

30/05/1965 Convênio Visa Planificação do Ensino Superior Geral Pág. 5 

30/06/1965 Planejamento no Campo da Agricultura Geral Pág. 18 

13/07/1965 Sergipe reivindica maior ajuda Geral Pág. 6 

01/08/1965 Termina o congresso de estudantes; resoluções Geral Pág. 26 

29/04/1966 Certame debate aperfeiçoamento Geral Pág. 5 

28/06/1966 USAID estuda o ensino paulista Geral Pág. 12 

26/07/1966 Acusador não pertence à USAID Geral Pág. 1 

18/11/1966 A Universidade terá nova base Geral Pág. 8 

14/12/1966 Thutill visita Belo Horizonte Geral Pág. 5 

07/01/1967 Convênio editará livros Geral Pág. 7 

04/03/1967 Universitários criticam o ato Geral Pág. 6 

18/03/1967 Tarso estuda falta de vaga Geral Pág. 6 

14/04/1967 Estudantes fazem exigências Geral Pág. 5 

16/04/1967 Tarso Dutra refuta Sodré Geral Pág. 8 

18/04/1967 Ministro criticado Geral Pág. 15 

19/04/1967 Anuidade é o novo problema Geral Pág. 12 

20/04/1967 Filosofia em greve; ato público às 18 h Geral Pág. 15 

20/04/1967 Concentração é hoje às 18 h Geral Pág. 60 

21/04/1967 Polícia tolerou a passeata estudantil Geral Pág. 9 

25/04/1967 FFCL pode ser ocupada Geral Pág. 14 

26/04/1967 Permanece ocupado o Grêmio da Filosofia da USP Geral Pág. 10 

26/04/1967 Embaixador explica convênio MEC - USAID Geral Pág. 32 

26/04/1967 Tuthill Ganhou até boas-vindas Geral Pág. 13 

27/04/1967 Decidido apoio aos excedentes Geral Pág. 18 

27/04/1967 Serão revistas os acordos MEC-USAID, revela Tarso Geral Pág. 64 

27/04/1967 Educação: no fim os debates Geral Pág. 6 

28/04/1967 Polícia evita comício sem choques direto Geral Pág. 12 

28/04/1967 Filosofia da USP aceita os excedentes Geral Pág. 28 

29/04/1967 Estudantes examinam o malôgro Geral Pág. 9 

29/04/1967 MEC-USAID já em reexame Geral Pág. 6 

29/04/1967 Mackenzie vê 4.a se amplia greve Geral Pág. 10 

30/04/1967 Os acordos MEC- USAID Geral Pág. 3 

03/05/1967 MEC revê os acordos Geral Pág. 6 

03/05/1967 Hoje no "Estado" Geral Pág. 3 

09/05/1967 Acordo; Moniz refuta a acusação Geral Pág. 5 
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10/05/1967 Hoje no estado Geral Pág. 6 

10/05/1967 MEC firmou novo convênio Geral Pág. 3 

10/05/1967 Pintor vai abrir mostra - Revistas  Geral Pág. 9 

12/05/1967 Agitação em Porto Alegre Geral Pág. 6 

12/05/1967 Acordos: estudantes deverão decidir hoje Geral Pág. 30 

13/05/1967 Contra o acordo Geral Pág. 12 

13/05/1967 Greve inquieta a área militar Geral Pág. 36 

13/05/1967 A situação estudantil inquieta os militares Geral Pág. 6 

16/05/1967 Tarso não v\ê as lideranças Geral Pág. 5 

17/05/1967 Educação vai ter o numeral bilhão Geral Pág. 12 

18/05/1967 Edil critica alta de taxas Geral Pág. 12 

19/05/1967 Ensino sente a falta de técnicos Geral Pág. 6 

19/05/1967 Ministério opina pela federalização Geral Pág. 30 

20/05/1967 Banco no NE nega relatório Geral Pág. 6 

21/05/1967 UME carioca fará passeata Geral Pág. 7 

23/05/1967 O governo e a questão estudantil Geral Pág. 3 

23/05/1967 Rio: Policia dissolve passeata Geral Pág. 6 

23/05/1967 MEC denuncia plano subversivo Geral Pág. 6 

23/05/1967 As sugestões epidêmicas Geral Pág. 4 

24/05/1967 Crises no Rio, Minas e Curitiba Geral Pág. 30 

24/05/1967 UME fará passeata Geral Pág. 7 

25/05/1967 Artigo de Campos nos Anais Geral Pág. 4 

27/05/1967 Estudantes: governo irá rever sua posição Geral Pág. 4 

30/05/1967 Suplicy assume pregando união Geral Pág. 7 

31/05/1967 Direção da UNB proíbe seminário Geral Pág. 6 

01/06/1967 Minas: malogrou comício da UEE Geral Pág. 7 

02/06/1967 Suplicy pede o diálogo legítimo Geral Pág. 5 

03/06/1967 Polícia Mineira impede passeata  Geral Pág. 32 

03/06/1967 Protesto em paz no Ceará  Geral Pág. 32 

06/06/1967 Novas faculdades na pauta do CFE Geral Pág. 6 

08/06/1967 MEC-USAID: Clausulas serão revistas Geral Pág. 9 

08/06/1967 Estudante no fim da Crise Geral Pág. 18 

08/06/1967 Hoje, no “Estado” Geral Pág. 3 

09/06/1967 Presidente apressa os estudos do CFE Geral Pág. 5 

10/06/1967 CFE decide alterar cláusulas do acordo Geral Pág. 6 

15/06/1967 Convocação extra deverá malograr Geral Pág. 4 

17/06/1967 Oposição aprovou linha a linha partidária Geral Pág. 5 

25/06/1967 Novo programa do MDB vai ao TSE para registro Geral Pág. 4 

28/06/1967 MDB pede verba de acordo Geral Pág. 10 

30/06/1967 A indecisão reinante inquieta a área militar.  Geral Pág. 3 

02/07/1967 Oposição sem autoridade Geral Pág. 3 

06/07/1967 Educação é investimento Geral Pág. 5 

06/07/1967 Lyra não falou sobre encontro Geral Pág. 4 

07/07/1967 Ensino: estuda-se a troca de equipes Geral Pág. 6 

09/07/1967 Estudantes preparam congresso Geral Pág. 26 

12/07/1967 MEC-USAID volta a debate Geral Pág. 5 

13/07/1967 Órgão ilegal não será respeitado Geral Pág. 6 

13/07/1967 Alterações entravam acordos Geral Pág. 60 
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15/07/1967 MEC renova apoio ao convênio com USAID Geral Pág. 34 

16/07/1967 Professores examinam a modificação do calendário Geral Pág.5 

18/07/1967 MEC-USAID está concluído Geral Pág. 36 

01/08/1967 Tarso: o MEC não foge ao diálogo Geral Pág. 5 

01/08/1967 UNE insisti na agitação Geral Pág. 11 

02/08/1967 Polícia pode enquadrar 392 Geral Pág. 10 

05/08/1967 Carta da ex UNE prega luta armada Geral Pág. 9 

08/08/1967 Faltam professores para acionar acordo Geral Pág. 6 

09/08/1967 Venda de terras será fiscalizadas Geral Pág. 6 

11/08/1967 O melancólico congresso da UNE Geral Pág. 3 

15/08/1967 Estudantes farão passeata Geral Pág. 7 

17/08/1967 Faculdades vendem diplomas Geral Pág. 64 

23/08/1967 Hoje no "Estado" Geral Pág. 3 

29/08/1967 Universidade deve projetar o interior Geral Pág. 13 

02/09/1967 Tarso anuncia alfabetização Geral Pág. 11 

07/09/1967 União criará universidade Geral Pág. 18 

08/09/1967 Segue hoje o plano contra analfabetismo Geral Pág. 1 

19/09/1967 Tarso dá nomes para MEC-USAID Geral Pág. 7 

20/09/1967 A UNE perde terreno Geral Pág. 32 

20/09/1967 MEC processa ex prefeitos Geral Pág. 6 

27/09/1967 Receberão gratificação de 3 mil Geral Pág. 8 

29/09/1967 MEC-USAID começa em outubro Geral Pág. 9 

10/10/1967 São Paulo terá escola industrial Geral Pág. 16 

12/10/1967 Hoje no "Estado" Geral Pág. 3 

12/10/1967 MEC-USAID já distribui livros Geral Pág. 7 

20/10/1967 Classe estudantil é tranquila diz Tarso Geral Pág. 32 

28/11/1967 Hoje no "Estado" Geral Pág. 3 

28/11/1967 Acordos MEC-USAID vai ajudar rurais Geral Pág. 9 

03/12/1967 Discutido caso "Caetano" Geral Pág. 35 

14/12/1967 Tarso pediu maior ajuda Geral Pág. 72 

20/12/1967 Epílogo: MEC não segue as reformas Geral Pág. 5 

27/12/1967 Bônus vai dar ajuda a ensino Geral Pág. 30 

03/01/1968 Grave a situação do ensino Geral Pág. 6 

06/01/1968 Decreto provoca reação Geral Pág. 6 

06/01/1968 Acordo terá 5 do Brasil Geral Pág. 5 

13/01/1968 Mec fará certame nacional de ensino Geral Pág. 6 

23/01/1968 Nomeada a equipe brasileira Geral Pág. 6 

26/01/1968 Educação vai ter prioridade Geral Pág. 7 

27/01/1968 Acordo MEC-USAID começa a funcionar Geral Pág. 6 

31/01/1968 Férias universitárias devem ser alteradas Geral Pág. 6 

06/02/1968 Investimento humano, ou insumos invisíveis -2 Geral Pág. 4 

14/03/1968 Ex UNE consegue dirigir passeata Geral Pág. 17 

17/03/1968 Filosofia da USP volta hoje as aulas Geral Pág. 11 

26/03/1968 USP pagará caro a invasão Geral Pág. 15 

06/04/1968 Palavra de ordem muda Geral Pág. 7 

25/05/1968 Diálogo, só entre alunos e mestres Geral Pág. 10 

01/06/1968 Sodré denuncia agitações Geral Pág. 13 

06/06/1968 Educação obtém maiores recursos Geral Pág. 18 
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13/06/1968 Atcon era motivo de toda a agitação Geral Pág. 19 

15/06/1968 A crise nas nossas universidades Geral Pág. 3 

15/06/1968 Problemas vão ao MEC Geral Pág. 11 

21/06/1968 Estudantes veem fórum de debates Geral Pág. 13 

25/06/1968 Minas faz 14 prisões Geral Pág. 14 

25/06/1968 Violência só de estudante Geral Pág. 20 

27/06/1968 Passeata transcorre em ordem Geral Pág. 23 

29/06/1968 200 apoiam a reforma Geral Pág. 12 

30/06/1968 Costa propenso ao diálogo e reformas Geral Pág. 3 

02/07/1968 MEC-USAID terá relatório final Geral Pág. 17 

03/07/1968 USAID dá explicações Geral Pág. 12 

09/07/1968 A propósito do MEC-USAID Geral Pág. 3 

11/07/1968 Reforma aceitará sugestões Geral Pág. 17 

10/08/1968 Mineiros querem luta "legal e ilegal" Geral Pág. 15 

21/09/1968 Reforma universitária vai a exame Geral Pág. 5 

08/10/1968 A causa dos rebeldes e os rebeldes sem causa Geral Pág. 4 

29/11/1968 Tarso fala de ensino 3 h na câmara Geral Pág. 6 

25/07/1969 Agricultura vai ter mais escolas Geral Pág. 6 

07/10/1969 Sem base o temor ante o MEC-USAID Geral Pág. 10 

14/11/1969 Ensino terá grande ajuda Geral Pág. 36 

15/11/1969 Educação reúne dois ministros Geral Pág. 7 

19/11/1969 Minas venceu a fase difícil, afirma Israel Geral Pág.8 

21/11/1969 Governadores opinam Geral Pág. 6 

21/12/1969 MEC verifica os convênios Geral Pág. 10 

03/03/1970 Trem irá ao Balanço do MEC Rio em 3 h 4 meses depois Geral Pág. 7 

13/03/1970 Prontos os currículos para moral e civismo Geral Pág. 6 

22/04/1970 Por que não temos livros didáticos? Geral Pág. 6 

25/09/1970 Passarinho expõe grave deficiência Geral Pág. 37 

13/12/1970 "O nosso maior inimigo é o subdesenvolvimento" Geral Pág. 13 

04/03/1971 Vestibular terá taxa sazonal Geral Pág. 24 

15/10/1971 Comissão terá os nomes logo  Geral Pág. 14 

21/05/1972 MEC amplia acordos para melhorar ensino Geral Pág. 39 

05/11/1972 Novos currículos, meta dos Estados Geral Pág. 34 

19/11/1972 MEC nega influência estrangeira no setor Geral Pág. 56 

23/01/1973 Reunião da América Latina debate escolas Geral Pág.23 

 


