
Dossier - Viver é lutar 
 
Documento mimeografado sobre os livros Saber para viver, livro para 
alfabetização de adultos, e Viver é lutar, livro de leitura para adultos 
(Rio de Janeiro, MEB, 1963). Contém: 1ª parte - Histórico da produção 
dos livros, na qual é apresentada ordenadamente, as diversas fases da 
elaboração do conjunto didático Viver é lutar, desde as primeiras 
reuniões até sua publicação e sua apreensão policial do 2º livro de 
leitura, em fevereiro de 1964 e a repercussão na imprensa. 
 
Em anexo a essa primeira parte estão três documentos elaborados por 
D. José Vicente Távora, presidente do MEB, a saber: carta de 
01.02.1964, encaminhando cópia do segundo livro e do fascículo 
Mensagem aos bispos e arcebispos da área do MEB; texto distribuído 
na coletiva à imprensa do Rio de Janeiro, em 27.02.1964; carta-
depoimento à Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), em 
10.03.1964. 2ª parte – Um instrumento didático para a educação de 
adultos: análise teórica sobre os fundamentos filosóficos, pedagógicos 
e sociais do conjunto didático e apresentação sintética dos manuais 
complementares para uso dos professores: Fundamentação (textos 
teóricos para fundamentação das aulas e programas radiofônicos); 
Justificação (textos com dados, ilustrações e estatísticas para subsidiar 
a elaboração das aulas e programas radiofônicos); Mensagem 
(orientações para o enfoque cristão das mesmas aulas e programas e 
subsídios para círculos de catequese, a serem desenvolvidos 
independentemente das escolas radiofônicas). 3ª parte - Repercussões 
na imprensa da apreensão do livro Viver é Lutar, em fevereiro de 1963, 
pela polícia de Carlos Lacerda, governador do então Estado da 
Guanabara, sob forma de agenda, documentando as diversas reações, 
interpretações, acusações e defesas suscitadas pela referida 
apreensão. Anexa a esta parte, cópia de artigo não publicado “MEB é 
educação de base”, sem indicação do autor. 
 
Reproduções e traduções do segundo livro de leitura, Viver é lutar, 
foram feitas por Folhetim (semanário, Rio de Janeiro, mar. 1964); 
Archives Internacionalles de Sociologie de La Cooperation nº 15 (Paris, 
jan./juin 1964, p.56-56) e Lettre nº 70 (Paris, juin 1964, p.23-28). 
Posteriormemte houve uma edição italiana Vivere é lottare: manuale di 
alfabetizzazione (Libreria Calustro Editrice de Pistoia, Milão, s.d), e uma 
adaptação radiofônica feita por Cordélia e Robert Speamann para a 
Rádio Eclesiástica do Sul da Alemanha, transmitida em 12 de abril de 
1968, sob o título “Viver é lutar; uma cartilha para trabalhadores rurais 
que, com freqüência, perguntam por que?”. 


