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Introdução

       Nos primeiros anos sessenta do século XX, de modo ímpar na história brasileira, os programas de alfabetização de adultos ameaçavam responsabilizar-se por mudanças sociais e políticas. Na região Nordeste, com seus 59,8% de analfabetos, a proporção de novos eleitores "conscientizados" pelo Método Paulo Freire cresceria significativamente nas eleições presidenciais marcadas para 1965. Além do mais, no  Nordeste havia um candidato natural à presidência (ou à  vice) ou, no mínimo, um forte cabo eleitoral das "esquerdas": Miguel Arraes. Por outro lado, havia camponeses organizados em conflito com proprietários rurais, além da crescente participação política, nas  maiores cidades  nordestinas, de sindicatos operários, bem como de estudantes universitários e secundaristas. 
     Na Paraíba, ocorreram três importantes movimentos de alfabetização popular (de jovens e adultos), cada um ao seu modo, pioneiro: (1) da alfabetização-educação de adultos pelo rádio (SIREPA - Sistema Rádio Educativo da Paraíba); (2) da aplicação em larga escala do Método Paulo Freire e do movimento de cultura popular adjacente (CEPLAR - Campanha de  Educação Popular)  e (3) da aplicação do maior programa de reação (pós-abril de 1964), liderado por missionários protestantes e técnicos norte-americanos (Cruzada ABC - Cruzada de Ação  Básica Cristã).  No início de 1964, no auge dos conflitos sociais,  atuavam  simultaneamente: o SIREPA, com centenas de escolas radiofônicas; a CEPLAR, com cento e trinta e cinco "círculos  de  cultura", e o que seria o embrião da Cruzada ABC preparava setecentos monitores para combater a CEPLAR e seu método político-pedagógico.  No interior desses conflitos, católicos jucistas e militantes comunistas da CEPLAR eram combatidos por protestantes conservadores do embrião que constituiria Cruzada ABC na Paraíba. 
        Neste trabalho, focalizamos com especial interesse o maior programa brasileiro da Cruzada de Ação Básica Cristã desenvolvido na Paraíba. Na pesquisa, utilizamos a documentação escrita da Cruzada ABC e os depoimentos orais dos seus principais dirigentes na Paraíba, além das informações registradas nos três principais jornais paraibanos. Teoricamente, inspiramo-nos em categorias pontuais de Castoriadis (1981, 1992) e Foucault (1979, 1987) tais como: “política/político”, “instituinte/instituído”  do primeiro e “micropoder”, “saber-poder” e “poder disciplinar” do segundo. Em termos da metodologia da exposição do trabalho, preferimos a seqüência: primeiro, a narrativa historiográfica (nacional e local) e, depois, a problematização teórica como “considerações finais”.    
 
As origens e a instituição da Cruzada ABC
     As missões  protestantes se estabeleceram, no Brasil, principalmente após a II Guerra Mundial, destacando-se, entre outras, a Metodista Episcopal,  a Batista, as Presbiterianas (do Norte e do Sul), as Congregacionais, todas com sede nos Estados Unidos O protestantismo, enquanto opção diversa do catolicismo, no Brasil, remonta aos anos trinta. Desde então os católicos se preocupam com a “perda do rebanho”  para os protestantes, em maior número, para os batistas e os presbiterianos. Entre esses, grupos de jovens destacaram-se em encontros, congressos e seminários, desde a segunda metade de 1950. Nesse sentido, a juventude protestante ganhou muitos adeptos, tendo vários de seus pastores filiados ao PCB, e membros entre líderes das Ligas Camponesas. Fonte: Novaes, Regina. “Os protestantes e os trabalhadores”, in Religião e Sociedade Nº5. Rio de Janeiro, Tempo Presente, 1980.  .  Em 1965, como  parte  do  trabalho dos protestantes, oficializou-se a Cruzada de Ação Básica Cristã como um  movimento de educação de jovens e adultos, sustentada por  um acordo  entre  a  USAID (United States Agency for Devellopment), o Colégio Agnes  Erskine  (Recife)  e  a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). A capital pernambucana era o centro de onde as ações irradiavam-se para o Nordeste Desde os primeiros anos da década de 1960, milhares de técnicos norte-americanos trabalhavam em Recife. “Era um pessoal de camisas de mangas curtas, sem paletó, gravatas borboletas, pencas de canetas no bolso, cadernos de notas amarelados, arranhando o português, misturando ao espanhol. Todos simpáticos, sorridentes, pontuais nos encontros, na maioria com cara de meninos, leitores assíduos dos jornais da região, atentos aos pronunciamentos de bispos (...) e às estatísticas cepalinas de Celso Furtado. Podiam não ser fuzileiros, mas pareciam prontos para a batalha nos trópicos. Fonte: Fernandes, Calazans e Terra, Antonia. Op.cit., p.40. . Este trabalho foi apoiado pela Diretoria das  Missões para o Mundo, através do Subcomitê para a América Latina. Um dos seus documentos declarava: "O objetivo é capacitar o homem analfabeto-marginalizado, a ser participante na sua sociedade contemporânea, como contribuinte do desenvolvimento sócio-econômico e recebedor de seus bens." (OBJETIVOS DA CRUZADA ABC, 1965)  As centenas de páginas deste documento registram parte significativa das ações da ABC. Trata-se de um documento interno da direção, não destinado à publicação. 
     No  entanto, o trabalho na área de alfabetização de  adultos havia  começado  três  anos antes da sua oficialização, com a distribuição das cartilhas "LER", "SABER" e da "Cartilha  ABC". Essas foram confeccionadas a pedido do governo federal, durante o Plano de  Emergência,  por uma equipe da "Promoção Agnes" em convênio com o governo Cid Sampaio (1959/63), de Pernambuco. A "Promoção Agnes", embrião da ABC, foi um programa de educação primária,  liderado pelo Departamento de  Extensão Cultural do Colégio Evangélico Agnes Erskine Esse colégio foi fundado em 1904, em Recife, sendo mantido pel Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e tendo entre seus objetivos fundamentais a evangelização.     e que ganhou o apoio do governo estadual para atuar em bairros pobres de Recife. O programa  experimental  durou  cinco meses e,  segundo  dados  do Colégio,  completaram o curso 1.180 dos 2.079  matriculados O projeto-piloto da atuação da Cruzada foi executado antes mesmo que se protocolasse o acordo cooperativo SUDENE-USAID-Agnes, já referido.  .  Foi mantido  através  das  verbas  do  convênio  SUDENE-USAID/Estados Nordestinos,  a  exemplo do que também ocorreu na Paraíba  com a alfabetização pelo Sistema Rádio Educativo da Paraíba.  Esse programa, realizado com êxito, segundo seus promotores,  deveria   ser  expandido, por toda  a  capital pernambucana e, depois, para todo o Estado.
     Em 1963, Miguel Arraes assumiu o governo de Pernambuco, apoiado numa campanha fortemente antiimperialista e tendo no Movimento de Cultura Popular (MCP) um contribuinte  decisivo  para sua  eleição.  Entre a assunção de Arraes e o golpe de  abril  de 1964, o apoio local, regional e nacional à aplicação do Método Paulo Freire ficara evidente e fora reiterado com a condução do seu propositor à coordenação do Plano Nacional de Alfabetização do governo Goulart no final de 1963. 
     Os projetos dos missionários protestantes norte-americanos de interferir na educação básica e especialmente na alfabetização dos  adultos foram adiados, assim como a "Promoção Agnes", sendo retomados e fortalecidos com o golpe de Estado:  
"Imediatamente  depois da revolução de 31 de março de  1964, os mesmos líderes reuniram-se no Colégio Agnes Erskine e  fizeram o  planejamento de um programa extensivo de educação de  base  de adultos. Esta promoção foi sujeita a uma experiência  laboratório de  um  plano  piloto utilizando os bairros de  Pina  e  Brasília Teimosa  na  cidade do Recife. Em virtude da  avaliação  positiva deste plano piloto, foi lançado um  grande programa em janeiro de 1966 nos três estados de Paraíba, Pernambuco e Sergipe”(Ibidem). 

     A Cruzada ABC pretendia contestar política e pedagogicamente os programas anteriores  de alfabetização de adultos, particularmente o "Sistema Paulo Freire", adotado oficialmente pelo governo deposto. O apoio e a convergência de propósitos que os movimentos de alfabetização de adultos "progressistas" haviam  encontrado  no governo Goulart, a Cruzada ABC iria encontrar  nos  governos militares, na segunda metade dos anos sessenta. Os obstáculos à sua ação,   anteriores ao golpe, ou  seja, os movimentos "progressistas/de esquerda" com seu centro irradiador, e ainda, o governo Arraes, em Pernambuco, declinaram e, assim, o  projeto  ABC podia ser colocado em prática. 
     A  sintonia  política com os novos detentores do poder no Estado era  apresentada  com  ênfase pela ABC. Um  dos  seus mentores, referindo-se  à decretação do  Ato  Institucional  Nº1 (AI-1), declarou: 
"Os  líderes militares brasileiros que se voltaram contra  a corrupção  e  o comunismo na Revolução de 31 de  março  de  1964, voltaram-se novamente em outubro de 1965, para tomar medidas mais fortes" (SMITH, 1965:105). 
     Nessa perspectiva, a Cruzada estava pronta para o combate, inspirando-se nos  preceitos religiosos que embasavam a  "missão" dos protestantes: 
"Cruzada é a  palavra  do dia no  Brasil.  Nós  da  Igreja Evangélica   estamos  engajados em grandes cruzadas para o evangelismo, alfabetização e o desenvolvimento do homem de acordo como Deus deseja que ele seja. No Norte Nordeste do Brasil,  com, 23 milhões de habitantes, problema de massa como doença, pobreza e analfabetismo, todas as forças devem se unir para combater" (IBIDEM). 

     A  partir  desses pressupostos, sua primeira presidente (e diretora do Colégio Agnes Erskine) pleiteou a ajuda financeira da USAID  e a "autorização" da SUDENE para atuar no Nordeste Fonte: ofício da presidente da ABC à Diretoria de Cooperação da SUDENE. Recife, 3/5/65.. O anteprojeto do convênio SUDENE-USAID-Agnes-Cruzada ABC e o Plano de Ação da  Cruzada ABC Fonte: Plano de Ação da Cruzada ABC. Recife, S/d.  fundavam-se nos acordos bilaterais Brasil-EUA e, em especial, nas resoluções de Punta Del Este (Uruguai, 1961)  que embasaram  as  ações da Aliança para o Progresso no  sentido  da erradicação do analfabetismo entre os adultos.                      
     Diante disso, impunham-se as seguintes medidas principais:
"Acabar  com  o  analfabetismo,  como passo inicial para  o  desenvolvimento  e progresso  do Brasil, para a paz política e social e para  o  bem estar de todos (...). Estender   a   educação  de  adultos  e   a   educação fundamental básica pelos estados nordestinos, através de um curso intensivo (....),  nas  escolas  supletivas  gratuitas  de   caráter populaR" (CONVÊNIO, 1965:01). 

     O  mesmo documento trazia a concepção de  analfabeto  adulto, que não se restringia  à  leitura e a escrita, mas também englobava aqueles "que não conhecem os rudimentos da  cultura  a  que  pertencem".  Seria considerado  alfabetizado o indivíduo que soubesse ler um  jornal comum e dominasse  aproximadamente duas mil palavras  e  seus significados. 
     Quanto à possibilidade de exploração política dos milhões de analfabetos nordestinos (59,83% da população entre 15 e 35 anos, conforme o Censo  de 1960, IBGE), a  Cruzada  manifestava  sua preocupação:
"No Nordeste do Brasil, (existem) cerca de 9.440.000 adultos analfabetos (...), vivendo em condições  subumanas.  Politicamente eles  são matéria-prima para a exploração de extremistas.  Sob  o ponto de vista social, não tem condições para integrar-se de modo satisfatório, numa sociedade democrático-industrial”(IBIDEM).· 

     Observa-se   o  quanto  (e  como)  a  alfabetização estava associada ao projeto político de vigilância e de combate aos grupos "de esquerda" que atuavam antes de abril de 1964. O conteúdo da ação seria o mesmo, mas em direção oposta: formar cidadãos eleitores integrados à sociedade e à nova ordem, e com uma outra consciência da "realidade nacional". Apesar de, em diversos documentos, a ABC referir-se à democracia, sua proximidade com os governos militares era notória e aberta.       
    Através desses instrumentos de cooperação internacional e com base nessas intenções (alfabetizar para integrar os adultos na sociedade do pós-golpe), a Cruzada  pretendia atingir um milhão de analfabetos (numa  primeira  fase)  e escolarizar pelo menos 25% num curso básico/primário. Empalmando a bandeira da USAID de "cooperação para o desenvolvimento econômico" – inatingível sem um mínimo de instrução e profissionalização, ou seja, sem  um  mínimo  de educação  sistemática –, a Cruzada ABC encaixou-se  nos  propósitos do Estado militar (Germano, 1993)  para a educação brasileira. Estes foram  embasados  nos doze acordos entre o MEC e a USAID, alicerçados em princípios econômicos que determinavam o investimento educacional, conforme o retorno prático/pragmático desse investimento.  Mas, a  Cruzada ia  além: queria formar uma  consciência "democrática e  cristã", que  combatesse a "exploração política dos grupos extremistas"  e colaborasse para concretizar os objetivos da "Revolução de 1964". Entre estes, destacava-se a eliminação dos grupos "de  esquerda" que atuavam no campo educacional e a ocupação dos seus espaços de atuação.  No  caso específico da Paraíba, a convite do próprio Secretário de Educação e Cultura do Estado, a ABC preocupou-se em combater o "Sistema Paulo Freire" utilizado  pela  CEPLAR  e substituir o projeto político-pedagógico (e, também, religioso) até então  desenvolvido.         
     Do total de alunos da Cruzada ABC, em todo o país, aproximadamente 75% foram matriculados na primeira fase (alfabetização). Em 1969, os dados da Cruzada registravam 298.422 matriculados nas classes de alfabetização, durante um semestre letivo. Além das capitais dos estados do Ceará, Pernambuco,  Bahia, Guanabara, Rio de Janeiro, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Goiás e  do Distrito Federal, a ABC atuou em 254 municípios, 136 dos quais eram paraibanos. 

A Cruzada da Paraíba     
      A Cruzada ABC encontrou na Paraíba um movimento  embrionário de   alfabetização   de adultos liderado por  evangélicos protestantes,  que  praticavam o "Método  Laubach".   Sua líder integrava o Instituto  Bíblico Betel  (entidade mantida pelas igrejas protestantes norte-americanas) e, em 1963,  trabalhava com um grupo de domésticas num bairro de João Pessoa. Eis seu depoimento: 
"Descobri que era impossível ajudar essas mulheres sem que elas aprendessem a ler. Dependia de conhecer o alfabeto (inclusive para o trabalho evangélico,  para  ler  a  Bíblia). Fiz  um  curso  pelo "método Laubach",  dado  em  Recife, que foi usado  por  evangélicos  que queriam  alfabetizar,  e  aprendi o método  rápido (...).  Nesta época, Paulo Freire também iniciava com seu método e dava cursos. Fui fazer, e fui vendo que sua proposta de ensino, de metodologia era  totalmente  política, e tentava conscientizar os  adultos  a tomar  uma  posição contra sua situação de pobreza  e  de  reagir contra  o  governo. A  propaganda  naquela  época  era Cuba, cooperação  com  a Rússia, e trazer o modelo prá  cá (...) Aquilo  me revoltou(!) Uma ideologia comunista, que  agia  contra Deus, e achei que devia tomar uma posição" (MENEZES, 1996).
           Ainda segundo a líder da ABC:
"O  Brasil estava sendo entregue a um  sistema  de educação  de  adultos, Método Paulo Freire, que queria preparar  a  pobreza para  agir  contra o governo, pensando que por  esse  meio  iriam conseguir  uma prosperidade na vida política e social, quando  na verdade não é esse o caminho. Uma guerra civil sempre traz muitos problemas para um país" (IBIDEM). 

        Para  encarar o desafio de combater a aplicação política do Método Paulo Freire, a líder protestante foi colocada à disposição (era professora estadual), ainda em 1963, do próprio gabinete do titular da Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba (SEC-PB), com o objetivo  precípuo de organizar uma campanha de alfabetização em oposição ao trabalho desenvolvido pela CEPLAR e seu "método". Escolhidas e treinadas as pessoas que iriam supervisionar o processo de alfabetização  e  multiplicar  a metodologia  proposta  para trezentos professores,  muitos  contratados do próprio Estado para atuar à noite, começava a se desenvolver a infra-estrutura da "Campanha  Evangélica  de Alfabetização" (CEA) que, a partir de janeiro de 1966, seria encampada pela Cruzada ABC.  Como  se pode notar, enquanto os evangélicos que dirigiam o Colégio Agnes Erskine, de Recife, enfrentavam dificuldades intransponíveis em relação ao governo Arraes, o embrião da ABC na Paraíba já atuava. 
       Conquistado  o  apoio  do  governo estadual  (que  gradativamente  se afastava  da  dos que aplicavam o Método Paulo Freire em função da proximidade destes com as Ligas camponesas),  os  primeiros  meses  de  1964  exigiram esforços coordenados a partir da Divisão de   Adultos do Departamento de Educação de Base da SEC-PB. Uma das ações iniciais da "pré-ABC" concentrou-se no material didático usado nas primeiras classes: a Cartilha ABC, de 1962.  A  "pré-ABC"  já  podia ser considerada, apesar do curto  prazo de sua existência,  uma "campanha" de alfabetização: professores treinados atuando, material didático sendo usado e respaldo da SEC-PB.
     No mês de  março  de 1964, a pré-ABC solicitava a convocação de dez mil professores e continuava a desenvolver as primeiras experiências em João Pessoa. Sua líder “já  estava em contato com os municípios, onde havia o  interesse dos  prefeitos,  que  cederiam pessoal da  própria secretaria  do município e, assim, pudesse iniciar a campanha comunitária mais fácil" (IBIDEM). 
     À proporção que os conflitos no campo e na cidade iam se agudizando, a campanha avançava. Contratar dez mil professores pelo Estado parecia ousadia ou exagero. O próprio  representante do  MEC na  Paraíba  declarara  só  ter  recursos  conveniados previstos para o "Método Paulo Freire" (CEPLAR). Ao mesmo  tempo, a coordenadora da “pré-ABC” era desafiada, segundo ela, pelas integrantes do Departamento  de Educação de Base da SEC-PB, que não entendiam  a rejeição das  propostas de Freire em proveito de um método (Laubach)  ainda  não testado. 
       Enquanto isso, os contatos com os líderes  evangélicos da Cruzada em Recife  avançavam. Segundo Lídia Almeida, os  primeiros  contatos foram feitos em 1963. Os entendimentos com a ABC resultaram na primeira fase de apoio ao trabalho paraibano, selando a intenção explícita de atuar  em toda a Paraíba com o aval e a infra-estrutura do governo estadual. Ainda mais, quando se anunciava a transição da política paraibana, que passaria a ser conduzida por João Agripino Filho, um líder (civil) das  forças que deram o golpe em 1964. Era  estratégia da própria Cruzada e da sua líder  paraibana adquirirem  crescente poder dentro da SEC-PB, com vista à expansão do programa para todo o Estado.          
     O convênio celebrado em 1966 constituiu a Ação Básica de Educação de Adultos (ABEA), entidade formada pela ABC e pelo governo estadual. Os convenentes reconheciam, na cláusula primeira: o problema  do  analfabetismo para o desenvolvimento  do  Nordeste; a  educação  de  base  não só  como  alfabetização,  mas  como "utilização de métodos e currículos especiais, que incluam a vida total  do  homem";  a educação de  base  como promotora de "mudanças  de  estrutura  por meios  democráticos"; a "implementação  de um programa educacional  de  grande  vulto" poderia resolver esse problema, se contasse com "grandes somas de recursos técnicos e financeiros" (CONVÊNIO CRUZADA ABC x ESTADO DA PARAÍBA). 
     Os objetivos declarados da ABEA eram:
"a - pugnar pela diminuição do índice de analfabetismo;
  b - encaminhar os elementos atualmente marginalizados a  um entrosamento político, social e econômico com os demais cidadãos;
  c  -  deixar na Secretaria de Educação,  deste  Estado,  um serviço com equipe técnico-administrativa, que permita ao  Estado continuar  o  programa  de Educação de Base de Adultos, em seu território, no término deste Convênio" (IBIDEM).

     Saliente-se  a  preocupação  de  continuidade  do   trabalho liderado pela Cruzada ABC, formando na SEC-PB uma equipe técnica e administrativa para a viabilização da permanência do programa. No convênio era previsto o trabalho nos municípios com maior número de habitantes, embora durante a expansão (1967-68) fossem atingidos 87,3% dos municípios paraibanos.      
     Fazia  parte  das "disposições gerais" do convênio, entre outras, a cláusula nona, que determinava: "Não será admitido, nas escolas e núcleos da  ABEA,  qualquer  proselitismo  religioso  ou  político,   nem discriminação  social  ou racial" (IBIDEM:03). Isso  significava  anular  os fortes  apelo  à  "conscientização  política"  que  marcaram   os movimentos "progressistas", como os das CEPLAR na Paraíba.  Para que o convênio fosse concretizado, a ABC e a SEC-PB montaram  uma estrutura operacional que contava com mais de cento e cinqüenta pessoas, entre diretores, supervisores, coordenadores e outros, nos vinte e quatro núcleos que cobriam a quase totalidade dos municípios da Paraíba. Em  termos de funcionamento, a equipe dirigente, formada por diretores, supervisores e coordenadores responsabilizava-se pelas seguintes atividades: "coordenação técnica e pedagógica; recrutamento e treinamento de professores; administração das áreas;  planejamento  e desenvolvimento do ensino; trabalhos comunitários" (IBIDEM:05). 
      A diretoria regional tinha a responsabilidade geral sobre o programa, incluindo desde o planejamento até a supervisão geral.  Por  sua vez, os diretores das quatro principais  áreas  - cujas sedes/núcleos situavam-se em João Pessoa, Campina Grande, Patos e  Cajazeiras - executavam os planos previamente estabelecidos, sendo responsáveis diretos pela   programação   técnica   e administrativa  da  ABC.  Nessa  tarefa,  eram  auxiliados  pelos diretores  assistentes. O trabalho de supervisão era dividido  em "pessoal  de treinamento e avaliação" e  supervisão  propriamente dita. Os supervisores trabalhavam "sob orientação  administrativa dos  diretores  (das  quatro  áreas)"  e,  através  da  equipe  de orientação e supervisão, preparavam/acompanhavam  os  professores. Nesse  trabalho, também atuavam os  supervisores  de  campo (rurais)  que  se  deslocavam  por  todo  o  Estado,  nas   suas comunidades  de mais difícil acesso, acompanhando a  execução  do programa  da Cruzada. Como base de todo esse trabalho, era  fundamental a presença dos  coordenadores  nas comunidades. Deviam, como atribuição principal, "estabelecer contatos com a comunidade e seus  líderes", fazendo desde  o levantamento  comunitário, a  distribuição de material,  a localização  das  escolas,  até  a  promoção  da  ajuda   técnica (incluindo a distribuição dos alimentos).        
      Certamente, a Cruzada ABC não teria se expandido, nem alcançado os municípios mais  longínquos da Paraíba, sem o apoio do governo e, particularmente, do governador que, enfatize-se, fez da entrega de diplomas (de alfabetização) da Cruzada ABC um dos seus lances de "marketing" político. A  prioridade  dada pelo governo estadual à  ABC  não conhecia nenhum precedente na história da educação da Paraíba.  A diretora confirma:     
"Eu  fui a cada município, em todos. O avião (do governo do Estado da Paraíba) no  tempo  de João Agripino ficou inteiramente à disposição do programa da ABC. Era prioridade de governo, viajava inclusive com ele (governador) para  entregar diplomas em todo o estado, ou com o Secretário  de Educação e Cultura, entregando até 1000 diplomas de uma só vez" (MENEZES, CITADA).
 
     Apesar desse apoio,  havia  problemas e obstáculos. Entre as maiores dificuldades da Cruzada estava a permanência do  alunado na  primeira  fase  e, principalmente, nas  fases  posteriores  à alfabetização. O problema em parte foi solucionado com a distribuição quinzenal  de  alimentos,  para  alunos  e  para  os  professores voluntários, mediante a assiduidade às aulas. Em vários locais, a Cruzada  contou  com a colaboração de prefeituras  e  secretarias  municipais  de educação,  e também, de padres católicos. Entre as regiões que mais avançaram na alfabetização  e na  seqüência das fases, estavam aquelas que contaram,  além  dos protestantes, com o apoio dos católicos. Entre os sacerdotes que colaboraram com a Cruzada ABC, naturalmente não estavam aqueles da Igreja  Católica  "progressista".  Ao contrário,  vários deles figuravam entre aqueles que apoiavam  os sindicatos rurais em contraposição às Ligas Camponesas, antes  de abril de 1964. 
     
Fracasso do plano norte-americano de subsidiar/controlar a alfabetização no Nordeste e em todo país

     No pós-golpe de abril de 1964, precisamente a partir de 1966, a Cruzada ABC tornou-se um programa do governo brasileiro, encarregado de  substituir e combater,  em  termos políticos e pedagógicos, os programas existentes antes do golpe  de 1964.  Por  suposto, suas ações deveriam ser facilitadas pelos organismos do Estado brasileiro. No entanto, desde o seu  início, obstáculos foram impostos por esses órgãos "facilitadores", como foi  o caso da SUDENE. Além das críticas à atuação político-pedagógica da ABC, também foram criticados os custos do programa, considerados exagerados. A animosidade entre os técnicos da SUDENE e a direção da  Cruzada  ABC  chegou  ao  ápice  quando  a  Superintendência recusou-se, reafirmando as críticas, a liberar parte  substancial das verbas destinadas ao cumprimento de sua programação.  
     A respeito desse episódio, o presidente da Cruzada ABC justificou:
"Devido  às  dificuldades  encontradas com  os  técnicos  de Recursos Humanos da SUDENE que fizeram oposição ao programa desde o  seu  início, em termos políticos,  filosóficos,  educacionais, religiosos e, finalmente pessoais, foi forçada a transferência da responsabilidade  da supervisão técnica e financeira da  Cruzada, para o Ministério do Planejamento e para o Banco Central"(DUBOSE JR. IN RELATÓRIO DA CRUZADA ABC, 1967:02). 

     Mesmo com as verbas concentradas no Ministério do Planejamento (MINIPLAN) e no Banco Central,  a participação técnica da SUDENE não cessou no novo convênio  firmado pela ABC. Desejava a Cruzada uma aplicação de quase nove milhões de cruzeiros novos, enquanto os técnicos da SUDENE,  não  escondendo suas conhecidas  críticas,  recomendavam gastos,  no  máximo,  da terça parte do valor  solicitado (PARECER DRH/SUDENE, 1967:03-04).  Se o "clima" SUDENE-ABC já não era amistoso,  os  novos pareceres agudizaram ainda mais as tensões. Segundo  a  Superintendência, quaisquer  que fossem os caminhos pedagógicos adotados pela  ABC, esta  não tinha se estruturado administrativamente  para  cumprir seus  propósitos declarados. Mesmo assim, a Cruzada firmou  novo convênio,  no final de 1966, com o MINIPLAN e a  USAID,  passando "por cima" dos pareceres da SUDENE.
        No  entanto, desvencilhar-se dos vetos da  Superintendência não  constituiu  obstáculo único da ABC. A liberação  da  segunda parcela  dos oito milhões de cruzeiros novos, conveniados  com  o MINIPLAN  e a USAID, estava condicionada à apresentação  de  um relatório  detalhado  sobre a aplicação da  primeira  parcela  (quatro milhões)  liberada  no final de 1966. Ocorre que  a  Comissão  de Cooperação  da  Aliança  para o Progresso  e  o  próprio  governo brasileiro,  através do Banco Central, que repassaria a  segunda parcela,  discordaram  das aplicações financeiras  realizadas  pela ABC e liberaram apenas 10% da segunda parcela. Diante  dos protestos da direção da Cruzada, ainda  contando com a interferência da USAID e da análise das suas prestações de contas, a liberação de verbas em  diversas  cotas   foi gradativamente acontecendo. Paralelamente à resistência do MINIPLAN e do  próprio Ministério  da Fazenda, e ainda à liberação parcelada (e vagarosa) das verbas conveniadas, a ABC conseguiu estabelecer  novo  convênio, diretamente com o MEC, para cobrir suas atividades de 1968. Esses impasses chamaram a atenção de outros órgãos  do  governo brasileiro,  diante  das vultosas quantias conveniadas. Além disso, o próprio Senado norte-americano enviou representantes  para "ver de perto" as ações da ABC nos Estados da Paraíba e de Pernambuco. 
          Entretanto, apesar de todos os  seus problemas de sobrevivência, a Cruzada tinha planos para a década de 1970  ou, pelo  menos, para os anos de 1970/72. Queria alfabetizar  mais  300.000 adolescentes e adultos em 1970 e atingir 1.100.000 até 1972 (CRUZADA ABC, 1970:15, ANO INTERNACIONAL DA EDUCAÇÀO). Para isso propôs  uma atuação conjunta com o MOBRAL. Na conclusão  do documento-proposta, apelava:
"Encaminhamos o presente plano, que poderá  ser implementado  pelo MEC-MOBRAL, através de convênio com a  Cruzada ABC,  que  só assim terá condições de honrar os convênios  já  em andamento  e  aprovados  pelo MOBRAL,  e  propor  as  respectivas contrapartidas aos demais convenientes. Fazemos sentir a  urgência de  uma tomada de posição, à vista do adiantado do ano,  sem  que tenhamos  ainda, podido comunicar oficialmente  aos  convenientes, qual será nossa participação esse ano" (RELATÓRIO DA DIRETORIA, 1967:16).

     Embora a  resposta do governo federal a esse apelo fosse negativa e selasse o término da Cruzada ABC, segundo a diretora paraibana, esta contribuiu decisivamente para a  viabilização do MOBRAL. 
"A  ABC  foi o embrião do MOBRAL. Eu estive em  reuniões  no MEC,  encontros  nacionais para desencadeamento de  um  movimento nacional  de alfabetização, levando nossa experiência e  a  nossa contribuição. Eles (técnicos do MEC) nunca se negaram a admitir a o  valor  do  trabalho  da  Cruzada  ABC.  Até,  uma  das  vezes, publicaram um estudo meu sobre psicologia da educação de adultos.  Usaram e aproveitaram até a metodologia, as cartilhas" (MENEZES, CITADA). 

     Um fator que corrobora as afirmações acima foi a significativa presença entre os alfabetizadores do  MOBRAL de  professores, supervisores e coordenadores da ABC, nos  Estados onde atuou. Entre as ações semelhantes, pode-se citar a utilização das  mesmas  metodologias, do material  didático,  de algumas técnicas propostas  por Paulo Freire, além do aproveitamento pelo MOBRAL dos "recursos humanos" formados pela ABC, na segunda metade dos anos sessenta. 
     
Considerações finais
      Na  década  de sessenta do século passado, a alfabetização constituiu-se como um  dos componentes fundamentais do "processo civilizatório" da sociedade brasileira contemporânea: projetando, discernindo,  optando, construindo cidadania, conquistando  direitos e  deveres sociais, formando hábitos, costumes, habilidades. No processo de produção/criação das instituições e das significações, havia  uma tensão entre o  social-histórico reformador que queria instituir-se e a tentativa "de controle" dessa produção pelas instituições já inscritas no histórico. A tensão e a emersão desse  controle, em relação ao que queria instituir-se, marcavam a macro e a micro-disputa pelo poder (Castoriadis,   1992 e Foucault, 1979).   
     No entanto, cotidianamente, as questões que permeavam o "político" não eram resolvidas como deliberação coletiva, de maneira "política", ou seja, por meio do embate de posições alicerçadas em argumentos. Isto requeria instituições aptas à produção e ao confronto de posições (instituídas) e  proposições (instituintes)  e, em sua consecução, a educação ocupava  posição de relevo. Indicava, também, a raridade da "deliberação coletiva" ao  longo da história brasileira, marcada desde suas bases pelo autoritarismo.  Tornara-se um desafio politizar uma sociedade marcada pela heteronomia, pelo  aviltamento constante dos direitos dos cidadãos, pela negação da possibilidade de decidir  (inclusive, eleitoralmente) como no caso dos milhões de analfabetos. Essa sociedade continuaria sob a égide do político, mas fora da esfera da decisão política dos problemas políticos. Qual era saída?  
     Não havia respostas prontas. Não existia receita para as "novas  formas". Existiram  apostas/projetos de “criação histórica” (Castoriadis, 1992). Uma  delas  foi a alfabetização de milhões de indivíduos, tanto no sentido das "reformas de base" do Estado populista, como na reação e na vigilância/punição desse instituinte pós-1964. Certamente, colado à alfabetização/saber havia um poder inerente, mesmo que não voltado para a derrubada do Estado. E, deste prisma,  ao analisar-se a alfabetização através da construção da  história da Cruzada ABC na Paraíba da segunda metade dos sessenta, procurou-se "captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais” · entendendo, como Foucault, que "não há  relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber  que  não suponha e não constitua, ao mesmo tempo, relações de poder" (FOUCAULT, 1987:30). Nessa empreitada, o poder (e a "política") foi investigado no cotidiano das salas de aula, nos treinamentos, na supervisão e  na coordenação  dos processos educativos desenvolvidos, onde o poder buscou seu alvo (alunos-comunidade-sociedade), foi implementado e se exerceu (IBIDEM:182).
     Para tal, adotou-se a idéia de que as práticas educativas/culturais não foram "alvos  inertes" da aplicação do poder estatal ou privado, mas serviu de "centro de transmissão" política. O poder exercido pela transmissão/conquista do saber inerente ao processo alfabetizador ”passou" pelos professores-estudantes-funcionários-diretores, funcionando "em rede" e proporcionando o exercício do poder ou sofrendo sua ação (IBIDEM, 183-184).      
     Finalmente, a construção histórica que nos ocupou não pôde aceitar a irradiação do poder através de um só núcleo: o Estado. Para além dos aparelhos estatais (inclusive o  educacional), visualizou-se uma "rede de micropoderes" que transcendeu o controle estatal, como indicaram as “práticas político-culturais e as representações” (Chartier, 1994)  educacionais deste período. Ainda com base em Foucault, destacou-se um tipo fundamental de poder "sutil e penetrante": o poder disciplinar. Este poder  organizou e  controlou o espaço, o  tempo,  fez  da vigilância sua operacionalização prática e implicou um registro-controle contínuo do  conhecimento, do saber. A alfabetização paraibana na década de 1960 – e, especialmente, a Cruzada de Ação Básica Cristã – instituiu-se como um dos elos desse tipo de poder político, educativo e religioso.  
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