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Trata o presente artigo da formação do monitor para o exercício de atividades na 
Educação Pré–Escolar no período de 1982 a 1985 quando o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização – Mobral recebeu do Ministério da Educação – MEC a incumbência de 
também atuar nesse nível de educação. Como metodologia utiliza–se a pesquisa 
documental tendo como fonte de investigação planos, programas e projetos, a 
Revista Criança e entrevistas com profissionais que à época atuavam no Mobral. 
Qualquer sociedade atribui funções às instituições de educação e ensino. Não é 
diferente com a sociedade capitalista. Nessa, por ser dividida em classes sociais 
antagônicas, a camada dominante reserva–se o direito de interferir na distribuição 
do saber, destinando às camadas ditas subalternas a fatia de conhecimento que 
garanta aos primeiros, poder e riqueza. O Programa de Educação Pré–escolar 
implantado pelo Mobral tinha como público alvo as crianças de baixa renda na faixa 
etária de 4 a 6 anos de idade, portanto, nessa perspectiva indica–se o monitor que 
possuíam pouca ou nenhuma escolarização específica para o exercício do 
magistério para desenvolver as atividades junto às crianças. A formação adotada 
tem como parâmetro orientações bem detalhadas sobre o fazer pedagógico, mais 
precisamente como fazer. Tais indicadores integram a matriz teórica da pedagogia 
liberal tecnicista, que, aliás, predominou no período da ditadura militar e que no 
início dos anos 1980 começou a ser questionada. Tal pedagogia fundamenta–se no 
liberalismo que tem como princípios básicos: o individualismo, a liberdade, a 
propriedade e a democracia. 
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INTRODUÇÃO 

                           Este  artigo objetiva discutir a formação do monitor destinado às 
atividades referentes às crianças de baixa renda, na faixa etária de quatro a seis 
anos de idade, vinculados ao Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, sob a 
responsabilidade do Movimento Brasileiro de Alfabetização - Mobral, convocado que 
foi pelo ministério da Educação para atuar nesse nível de educação, no período 
compreendido entre 1982 a 1985. 

   

       Resulta de um longo processo investigativo realizado entre os anos de 2003 a 
2006, ocasião em que elaborei minha tese de doutoramento. Os procedimentos 
metodológicos basearam-se na pesquisa bibliográfica e documental visto que foram 
examinados planos, programas, projetos, pareceres e resoluções emitidos no 
período da ditadura militar iniciada com o golpe de 1964 e, sobretudo o Programa 
Nacional de Educação Pré-Escolar, publicado e 1981 e documentos que orientaram 
a sua implantação. 



 A estes documentos acrescente-se àqueles os relativos ao Movimento Brasileiro de 
Alfabetização, visto que foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do 
programa. 

Para compor o quadro teórico de análise, dialogou-se com diferentes autores que 
discutem a formação do/a professor/a para a Educação Pré-Escolar como Jobim 
Souza (1984) Kramer (2006) e Leite Filho, (2006) entre outros 

Este artigo é constituído por introdução, uma contextualização histórica e política, 
seguido dos resultados e discussões,  considerações finais e as referências. 

  

  

O CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO 

Com o golpe militar de 1964, instala-se no país a ditadura militar que perdurou até 
1985. Referido período caracterizou-se se pela falta de democracia, supressão de 
direitos constitucionais, censura, perseguição política, repressão, tortura, exílio e 
morte para aqueles que se opunham a esse regime. Desse modo, entidades 
estudantis, sindicatos, partidos políticos foram impedidos de atuar e reprimidos 
violentamente. 

Para que  o país se adequasse a  esse regime de exceção foi necessário modificar a 
legislação. Desse modo é promulgada a Constituição de 1967,  um grande 
retrocesso para a sociedade brasileira, reforçada pela Emenda Constitucional n.º 1, 
de 17 de outubro de 1969.  

A Constituição de 1967 foi restritiva em relação aos trabalhadores e às crianças, 
pois "[...] proibia greves no serviço público e nas atividades essenciais", acabou 
com a "[...] estabilidade no serviço público e estimulou o trabalho infantil ao reduzir 
a idade legal mínima de trabalho para doze anos" (GERMANO, 1990, p. 76).  

O golpe militar foi mais um ajuste do sistema capitalista. Para responder às 
demandas do modelo econômico e à doutrina da segurança nacional, ora 
implantado modifica-se também o sistema educacional e nova legislação entra em 
vigor. Entre estas leis, destaca-se a 5.692/71que faz a fusão do ensino primário e 
ginasial da lei anterior -  4024/61 originando o ensino de 1º Grau, ampliando-se a 
educação obrigatória de cinco para oito anos de escolaridade. Prolonga-se a 
escolaridade, todavia, referido prolongamento nem sempre ocorreu com a 
qualidade devida.  

Esta desqualificação também se verifica em relação a questão da alfabetização, pois 
o governo brasileiro deposto  pelo golpe militar  havia criado o Plano Nacional de 
Alfabetização (PNA), cujo coordenador nacional era o educador Paulo Freire, que 
havia iniciado em 1962  uma experiência de alfabetização - realizada quase 
anonimamente -, com cinco analfabetos e depois repetida em Angicos/RN, com o 
mesmo sucesso e passou a ser adotada, oficialmente em todo território nacional, 
como proposta do governo federal em janeiro de 1964 (GÓES, 1989). O golpe de 
Estado que em 1964, instalou no país a ditadura militar interrompeu 
autoritariamente esse projeto. Seu idealizador, o educador Paulo Freire, foi preso e 
exilado.  



O PNA foi extinto no dia 14 de abril de 1964 (RIBEIRO, 2000) e, para se contrapor 
a esse programa que além de ensinar a ler, escrever e contar conscientizava, o 
Governo Federal  cria o Mobral pela lei n. 5.379 de 15 de dezembro de 1967 que 
passa a atuar por meio de uma Fundação, com personalidade jurídica, sediada no 
Rio de Janeiro que contava com autonomia administrativa e financeira e visava 
entre seus objetivos à "[...] alfabetização funcional e educação continuada para os 
analfabetos de 15 ou mais anos, por meio de cursos especiais, básicos e diretos 
[...]" (BRASIL, INEP, 1967, p. 354). Referida fundação estava vinculada ao 
Ministério da Educação e Cultura, à época.  

A expectativa era que o Mobral pudesse contrapor-se ao Movimento de Cultura 
Popular - MCP, que a partir de 1964 quando ocorreu o golpe militar começava-se a 
espraiar-se Brasil afora, pois alfabetizava jovens e adultos buscando fazer, 
dialeticamente da leitura do mundo um instrumento para a leitura da palavra,  
Januzzi (1979) em estudo confrontando sob o aspecto pedagógico a proposta de 
Paulo Freire e do Mobral desvela que enquanto este propõe a integração à 
sociedade a pedagogia freiriana leva à conscientização. 

Os recursos humanos de que o Mobral dispunha para a alfabetização constituíam-se 
de professores, normalistas, estudantes, outros profissionais e voluntários e para os 
postos de alfabetização, de acordo com o mesmo documento, podem servir de 
espaço físico escolas, clubes, igrejas, centros de culto, fábricas, galpões, quartéis, 
sindicatos e hospitais. Com grande alarde e no contexto da euforia do "milagre 
econômico"[1] o Mobral começa a funcionar com uma significativa estrutura 
administrativa, pois contava com apoio das autoridades do regime militar 
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                  As instituições de educação e ensino têm funções que lhe são 
atribuídas pela sociedade, sendo esta dividida em classes antagônicas, logo a 
distribuição do saber veiculado por tais instituições insere-se nesta ótica, 
reservando, portanto, a cada segmento social aquilo que é destinado a sua camada 
de pertencimento. 

   

                 Na sua origem, a revista Criança, já nasce com esse viés de classe, 
tanto que, como está explicitado no seu número inicial, destina-se ao monitor e 
tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do seu trabalho com as 
crianças de baixa renda que freqüentam a pré-escola. A denominação monitor é um 
forte indício dessa perspectiva.  

Quem era o monitor que se pretendia qualificar por meio da Revista Criança?  

               Os monitores eram selecionados pelas Coordenações Municipais com 
forte ingerência dos Prefeitos. Para atuar nos Núcleos de Educação Pré-Escolar - 
NEPEs exigia-se o ensino de 2º Grau com prioridade para quem possuíssem a 
habilitação magistério. Já para os Grupos de Atendimento à Educação Pré-Escolar - 
GAPEs, o monitor deveria ter no mínimo primeiro grau, ser da comunidade e ter 
mais de 18 anos.   

              As monitoras dos NEPEs,  depois de selecionadas recebiam um 
treinamento de noventa e seis horas enquanto que as do GAPEs era de quarenta 
horas. A programação desses treinamentos era feita pelo Mobral, por uma equipe 



técnica constituída por trinta profissionais cujo treinamento era feito no Rio de 
Janeiro para as supervisoras dos Estados, em seguida, a equipe central treinava as 
supervisoras de área. Tais treinamentos tinham sempre a participação de um 
técnico do Mobral Central. Em seguida era feito o treinamento nos município pelas 
supervisoras do Estado e pelas supervisoras de Área (LEITE FILHO, 2006). 

             Como se pode constatar as crianças desenvolviam suas atividades com 
alguém que poderia ter tão somente o ensino fundamental. Daí a necessidade de se 
criar a revista para atingir esse público que era bastante numeroso. 

             Que formação pretendia ser veiculada por meio da Revista Criança? 

            A RC é concebida como um veículo de formação em serviço e, pelo 
conjunto de artigos publicados demonstra a preocupação de fornecer algum 
subsídio que permita ao "monitor" realizar suas atividades, conhecendo 
minimamente as crianças e as discussões presentes na época sobre a pré-escola, 
das quais muitas se mantêm até hoje.  

             O conjunto de RC do número 1 até o número 14, com raras exceções, 
focaliza a formação do "monitor", no que concerne fundamentalmente ao aspecto 
técnico-pedagógico. Os artigos são de caráter prescritivo, em abordagem que deixa 
transparecer a pouca ou nenhuma escolarização específica para o exercício do 
magistério da parte desses monitores. A tônica de formação adotada tem como 
parâmetro orientações bem detalhadas sobre o fazer pedagógico, mais 
precisamente como fazer. Nessa perspectiva inserem-se as instruções de como 
preparar jogos, a confeccionar um boneco, como fazer uso do jornal, do papel 
pardo, como organizar uma reunião, como desenvolver atividades ao ar livre, 
utilizando pneus velhos, cabo de vassouras, cordas, latas. Até mesmo artigos que 
exigem maior fundamentação teórica a abordagem é prescritiva.   

                    Da leitura dos artigos da revista constata-se que são dadas 
orientações muito concretas e detalhadas de como o/a monitor/a deve proceder em 
cada caso, como se ele/ela fosse quase uma ‘tabula rasa", necessitando de um 
modelo para a realização da tarefa conforme pensada por outros. É evidente que 
era essa a proposta da revista, pois, contava com monitores, que além da exigência 
mínima de formação, em geral são voluntários ou recebem uma ajuda de custo 
irrisória, com raras exceções. (SAVIANI, s/d).     

                     É importante destacar que os assuntos tratados são de interesse 
educacional, mas a forma como são abordados expõe a marca da Pedagogia Liberal 
Tecnicista, teoria dominante na época. 

                   Estudando documentos produzidos pelo MOBRAL, pelo MEC datados 
respectivamente de 1977 e 1982 e alguns números da revista Criança, dirigidos aos 
profissionais da educação de crianças menores de 6 anos, Arce, (2001) encontrou 
resultados semelhantes a da minha pesquisa e assim se manifesta: 

Tais documentos assemelham-se a "receituários", isto é, são seqüencias de passos 
ou de atitudes, que devem ser seguidas para que o trabalho dê certo, estando 
delas ausente a reflexão teórica a respeito dos motivos e finalidades que 
justifiquem trabalhar de uma determinada forma e não de outra. (ARCE, 2001, p. 
176) 

                  Porém, o próprio Ministério da Educação e o Conselho Federal de 
Educação á época tinham clareza das exigências de formação para o exercício do 
Magistério nesse nível de Educação, pois pesquisei alguns documentos oficiais que 



estavam em vigor à época e, que, aliás, só foram revogados muito recentemente, 
para verificar como era concebida a formação de quem exerce o magistério na 
Educação Pré-Escolar, eis o que encontrei 

 O parecer 1.600/75 da Câmara de Ensino de 1º e 2º Graus aprova a habilitação 
em nível de 2º Grau para o magistério do Pré-Escolar e informa que "[...] a sua 
formação não envolve, apenas, aspectos educacionais. [...] deve iniciar seus 
alunos, desde cedo, em arte, literatura, música, expressão corporal. Tal 
conhecimento não se improvisa: é preciso uma formação sólida anterior, 
realimentada a cada ano [...]" (MEC/SER/SEPS, 1979, p. 43) e prossegue, 
estabelecendo que a Lei 5.692/71 possibilita essa formação de duas maneiras: em 
nível de 2º Grau, ou em nível superior. Em relação à formação em nível de 2º Grau, 
pode ocorrer com duração de quatro anos, ou mediante os Estudos Adicionais[2]. 

Um outro documento analisado tem como base uma publicação, em dois volumes, 
do Ministério da Educação e Cultura intitulado Atendimento Ao Pré-Escolar, datado 
de 1977, no qual há um capítulo intitulado O Educador. A articulista, após tecer 
considerações acerca da importância da formação específica do professor que 
atuará em Unidades do Pré-Escolar, cita o Parecer 1600/75 e, tanto estimula a 
formação do especialista em Educação Pré-Escolar em nível de graduação e pós-
graduação stricto sensu,

Os documentos do MEC apontam para uma formação inicial e continuada das 
professoras que exercem o magistério na Educação Pré-Escolar, no entanto para as 
Unidades do Pré-Escolar administradas pelo Mobral destina-se uma monitora que 
não possui a formação inicial proposta pelo Parecer 1.600/75. No documento 
Mobral sua origem e evolução, referindo-se aos seus alfabetizadores, diz "[...] 
(Observação: os alfabetizadores deverão ser recrutados de preferência entre 
professores e normalistas)" (Costa e Rocha, s/d, p. 35). Conclui-se, portanto, que é 
apenas um discurso, no qual a ideologia opera por meio da dissimulação, que 
consiste em ocultar, negar, obscurecer, ou representar de uma maneira que desvia 
a nossa atenção para a realidade dos fatos e reforça as relações de dominação, 
visto que provavelmente à criança, porque de baixa renda, destina-se alguém que 
não possui a formação exigida no Parecer e documentos oficiais emitidos à época, 
pelo Conselho Federal de Educação e pelo MEC.  

 como estimula diferentes Faculdades a desenvolverem 
pesquisa para se conhecer o perfil do pré-escolar brasileiro. 

A publicação do MEC traz ainda as características pessoais que as crianças 
apreciam no educador, especialmente se este possui "voz agradável [...]", "sabe 
rir[...]", "é bonito[...]", "é sincero[...]" (BRASIL, 1977, p. 197). Na realidade o que 
é, em geral, observado, quando há escolha de professoras para exercer sua função 
com crianças, está muito presente a segunda parte do artigo, corroborando idéias 
que já fazem parte do senso comum de que para ser professora de criança pequena 
precisa ser mulher, bonita, jovem, ter capacidade para amar, portanto um 
estereótipo da mãe dedicada, desprofissionalizada, que trabalhe por amor e não 
com sólida formação teórica por um bom salário. Enfim uma educação pobre para 
as crianças pobres, mentalidade que merece ser desconstruída, para se afirmar a 
cidadania sendo as crianças sendo sujeitos plenos de direitos, incluindo o direito à 
educação de qualidade. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  



O "monitor", na concepção da Revista, deve conhecer, incentivar, valorizar, 
partindo sempre das experiências e interesses das crianças, concepção que se 
revela antagônica ao ambiente de realização das atividades diárias, dado propor-se 
a utilização de espaços ociosos já existentes na comunidade, tais como um galpão, 
a sala de um clube, enfim, um ambiente qualquer. 

A política de formação destinada ao "monitor", constata-se a ênfase atribuída ao 
como fazer - ao invés do por quê fazer - com orientações muito detalhadas e 
precisas sobre cada uma das tarefas a serem desenvolvidas, como se a monitora 
fosse uma "tabula rasa", desconsiderando seus conhecimentos e, conforme acima 
indicado, com quase que total ausência da reflexão à busca necessária de um maior 
aprofundamento no que concerne à própria concepção de educação e de infância. 

O fato de se dispensar a qualificação formal do educador - aqui apenas um 
"monitor" - já que as atividades pedagógicas podem  ser desenvolvidas por pessoas 
voluntárias ou com remuneração irrisória, portanto não profissionalizadas deixou 
marcos na História da Educação Infantil, pois há muitos municípios que mesmo 
quando incluem o cargo de professor para exercer suas atividades na Educação 
Infantil acrescentam como auxiliar estagiárias, pagem sem a qualificação exigida 
por lei. 

Acrescente-se que persiste ainda um elevado percentual de professoras e exercício 
na Educação Infantil no Brasil, sem possuir o nível médio modalidade normal,  que 
é o mínimo exigido por lei, tanto que o MEC implantou um o Programa de Formação 
Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil. 
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[1] Período de crescimento econômico, porém com sacrifício da população devido 
aos baixos salários, embalado pelo slogan de que é preciso o bolo crescer para 
depois dividi-lo (SAVIANI, 1984; SKIDMORE, 1988) 

[2] Estudos Adicionais era a possibilidade de cursar, após a conclusão do Ensino de 
2º Grau, habilitação magistério, mais um ano, assim garantindo o direito de exercer 
o magistério até a sexta série do Ensino de 1º Grau. 


