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RESUMO 

 
 
Este trabalho tem o intuito de realizar uma pesquisa documental sobre o 
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), bem como sua 
operacionalização na cidade de Araras, interior de São Paulo, sem, no 
entanto, focarmos as práticas de sala de aula. Esta pesquisa utiliza tanto 
documentações cedidas pelo arquivo da Prefeitura Municipal de Araras, quanto jornais 
e entrevista com uma ex-alfabetizadora do movimento, além de uma análise nos 
documentos elaborados pelos organizadores do movimento. Com o propósito de estabelecer 
um diálogo com as atuais pesquisas desenvolvidas na área de História da Educação 
Matemática, localizamos nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro alguns livros de matemática utilizados no MOBRAL, a fim de 
verificar como o ensino desta disciplina era proposto em materiais didáticos 
do movimento. Concluímos que a função da escolaridade pretendida pela 
Fundação MOBRAL estava relacionada ao retorno econômico, como, por 
exemplo, a formação de mão de obra. A proposta dos materiais didáticos não 
considerava o processo dialógico como elemento importante, priorizando a 
memorização. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. MOBRAL. Ensino de Matemática. 
Método Biográfico. 
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ABSTRACT 
 
 
This work aims to make a documentary research on the Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (MOBRAL), as well as its operation in the city of Araras, São Paulo, 
without, however, focusing on the practices of the classroom. This research uses both 
documents provided by the city of Araras, and newspapers and interview with a literacy ex-
tutor of the movement, and an analysis of documents elaborated by the organizers of the 
movement. In order to establish a dialogue with current research developed in the area of 
History of Education Mathematics, we find in the archives of the National Library of Rio 
de Janeiro some mathematical books used in MOBRAL in order to see how the teaching of 
this subject was proposed in the textbooks of the movement. We conclude that the level of 
education required by MOBRAL Foundation was related to the economic return, for 
example, the training of manpower. The proposal of teaching materials did not consider the 
dialogical process as an important element, prioritizing memorization. 
 
Keywords: Youth and Adults. MOBRAL. Mathematics Teaching. Biographical Method. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
“Escrever a História dos vencidos exige a aquisição de uma memória que 

não consta nos livros da História oficial (...). O historiador (...) pretende fazer 
emergir as esperanças não realizadas (no) passado e inscrever em nosso presente 
seu apelo por um futuro diferente (...). O esforço (...) é não deixar essa memória 
escapar, mas zelar pela sua conservação e contribuir na reapropriação desse 
fragmento de História esquecido pela historiografia dominante.” (COIMBRA, 
[2000?], sem paginação). 

 
  

Ensinar e aprender. Professores e alunos. Educação. O universo da Educação e, 

particularmente, o mundo escolar, para nós leitores(as) escolarizados(as), está (ou esteve) 

presente, com muita freqüência, em nosso cotidiano. 

O que um dia foi o “outro”, nossos primeiros alumbramentos – a primeira vez que 

fomos à escola, as primeiras lições, os primeiros professores, a primeira aula como 

professores - hoje faz parte de nós mesmos. 

Muito do que ocorre no mundo da educação ainda é pouco conhecido pelos(as) 

pesquisadores(as) e até mesmos pelos professores que, embora imersos nele, nem sempre 

conseguem perceber o que os estudantes pensam, o que significa ensinar e aprender, o que 

diz cada uma das cenas que compõem o cotidiano da escola, que significado possuem a 

leitura e a escrita, para grupos significativos de pessoas que a elas não tiveram acesso. 

Muitas pessoas têm dificuldade em responder “para que serve a História?” e, em 

particular, a História da Educação.  

Lopes e Galvão (2005) afirmam que a História nos permite ver que, em outros 

lugares, culturas e épocas, ou - perto de nós, a educação, de modo geral, e a escola, em 

particular, têm mudado, mas parecem manter alguns elementos intocados que 

surpreendentemente, são os mesmos, aqui, na era de 2000 e lá em 1915. 

O pequeno trecho introdutório acima, sobre a concepção de História em Walter 

Benjamin, nos aponta a necessidade e, portanto, a atualidade de questionar que memória 

histórica tem sido construída em nosso país. (COIMBRA, [2000?]). 

A História que nos é imposta, seleciona e ordena os fatos segundo alguns critérios e 

interesses, construindo, com isso, “zonas de sombras, silêncios, esquecimentos, 
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repressões[...]”e negações. (RIBEIRO, 1996, p.180 apud COIMBRA, [2000?], sem 

paginação). 

A memória histórica atual, ao longo dos anos, tem sido produzida pelas práticas dos 

“dominadores”, impossibilitando que os “dominados” deixem registrados suas experiências 

de resistência e luta, colocando no esquecimento os embates ocorridos em nosso país, como 

se esses sujeitos não tivessem participado da política brasileira, impondo-lhes mais uma vez 

o silêncio. 

A lembrança é a musa da narrativa. Nada desaparecerá no passado enquanto o 

homem exercitá-la, pois ela pode apontar erros e exigir justiça. 

É a partir dos vestígios preservados pelo tempo, que a história é construída e/ou 

reconstruída. 

Nesse sentido, apresentamos a pesquisa intitulada como Panorama Histórico do 

MOBRAL: operacionalização no município de Araras, que foi desenvolvida na referida 

cidade, localizada no interior de São Paulo. 

Desde o seu início, a educação no Brasil sempre foi algo para poucos. Comparando-

se com a alfabetização de adultos, torna-se uma quimera. 

Os meus primeiros contatos com a literatura que permeia a educação de jovens e 

adultos no Brasil me impulsionaram a buscar um melhor entendimento dos fatores 

influentes na educação dessas pessoas, que tiveram o direito da educação negado na 

infância e adolescência, por isso nossas preocupações voltarem-se à história. 

Segundo Pinto (1994), o adulto é o membro da sociedade ao qual cabe a produção 

social e a direção da sociedade. Existencialmente, o adulto é o homem na fase mais rica de 

sua existência, mais plena de possibilidades. Nessa fase da vida é que melhor se verifica o 

caráter de trabalhador no ser humano. Portanto, na medida em que a sociedade vai se 

desenvolvendo, a necessidade da educação de adultos torna-se mais imperiosa. 

 

[...] a sociedade se apressa em educá-los não para criar uma participação, já 
existente, mas para permitir que esta se faça em níveis culturais mais altos e mais 
identificados com os estandartes da área dirigente, cumprindo o que julga ser um 
dever moral, quando em verdade não passa de uma exigência econômica. (PINTO, 
1994, p. 81). 
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Rocco (1979) analisa o processo de Educação de Adultos sob duas dimensões. Na 

primeira, a Educação de Adultos pode ser caracterizada como um processo destinado a 

suprir a carência escolar daqueles que não usufruíram do processo comum de escolarização, 

e, sendo assim, não utilizam os meios mais simples de comunicação escrita. A segunda 

dimensão tem por objetivo o aperfeiçoamento de adultos que já dominam os mínimos 

indispensáveis da comunicação escrita e que se utilizam do processo como uma forma de 

aprimoramento ou especialização. 

Desse modo, essa pesquisa relaciona-se à Educação de Jovens e Adultos, um grupo 

marcado pela exclusão escolar ocorrida por diversos fatores1. Assim, este estudo reflete 

nossas preocupações com o sentido social e comunitário. 

“Pouco ou nada se tem dito sobre as experiências escolares anteriores do público da 

EJA” (FONSECA, 2001a, p.5). Nós, professores que trabalhamos com adultos, e mais 

especificamente com o ensino da matemática a jovens e adultos, sabemos da importância de 

tentar resgatar essas experiências.   

 

[...] como tal, esse grupo tem perspectivas e expectativas, demandas e 
contribuições, desafios e desejos próprios em relação à Educação Escolar. Cabe, 
pois, às instituições educacionais se comprometerem com uma política de inclusão 
e de garantia do espaço do adulto na Escola, o que implica uma disposição para a 
reflexão e para a consideração dessas especificidades no delicado exercício de 
abandono e de criação, de reordenação e de (re)significação das práticas 
pedagógicas da EJA. (FONSECA, 2001a, p. 228). 

 

Assim como Fonseca (2005), quero suscitar indagações, compartilhar reflexões e 

sugerir perspectivas referentes à educação de jovens e adultos. 

Portanto, no sentido de fazer emergir histórias esquecidas, trago aqui uma 

experiência de alfabetização de jovens e adultos, ocorrida entre as décadas de 1960 e 1980, 

em Araras, interior de São Paulo: o MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização, 

vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Inicialmente, o objetivo era fazer uma 

leitura dessa experiência, tendo como sujeitos alguns professores, alunos e coordenadores 

                                                 
1 “Na realidade, os que abandonam a escola o fazem por diversos fatores, de ordem social e econômica 
principalmente, e que, em geral, extrapolam as paredes da sala de aula e ultrapassam os muros da escola. 
Deixam a escola para trabalhar; deixam a escola porque as condições de acesso ou de segurança são precárias; 
deixam a escola porque os horários e as exigências são incompatíveis com as responsabilidades que se viram 
obrigados a assumir. Deixam a escola porque não há vaga, não tem professor, não tem material. Deixam a 
escola, sobretudo, porque não consideram que a formação escolar seja assim tão relevante que justifique 
enfrentar toda essa gama de obstáculos à sua permanência ali”. (FONSECA, 2005, p. 32-33). 
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que atuaram no MOBRAL, que vivenciaram as experiências deste Movimento durante o 

período militante no município de Araras, interior de São Paulo. No transcorrer da 

pesquisa, novos rumos foram tomados, pois a existência de uma quantidade significativa do 

material arquivado sobre o MOBRAL em Araras, um acervo de Jornais desde 1970 até 

1980 e vários livros de matemática do MOBRAL foram suficientes para que o percurso da 

pesquisa fosse alterado.  Assim, coletamos os dados destas fontes, fizemos uma análise 

documental e realizamos uma entrevista com uma ex-alfabetizadora do MOBRAL para 

complementar este trabalho (ANEXO A).   

      

Questão de Pesquisa 

 

A pergunta que se coloca para essa pesquisa é:  

 Como se desenvolveu o Movimento Brasileiro de Alfabetização, especificamente no 

município de Araras?  

O objetivo é realizar uma revisão bibliográfica sobre a história do MOBRAL, bem 

como sua operacionalização no município de Araras. Além disso, estabelecendo um 

diálogo com a História da Educação Matemática, pretendemos verificar como o ensino de 

matemática era proposto em materiais didáticos do Movimento Brasileiro de Alfabetização. 
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2 DISCUSSÕES SOBRE OS MÉTODOS UTILIZADOS    
  

Considerando a trajetória da educação de adultos no Brasil, em particular, o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização, nos questionamos como compreender seu 

contexto, razões e porquês sem conhecer sua história? Como compreender suas 

especificidades sem conhecer o contexto da sua época? 

A história, partindo de uma abordagem qualitativa, serve para elucidar o contexto 

vivido e fornecer os significados deste contexto.  Consideramos a abordagem qualitativa 

como sendo a mais apropriada para a realização dessa pesquisa, visto que, de acordo com 

D’Ambrósio (2006), a pesquisa qualitativa lida e dá atenção as pessoas e suas idéias, 

procura fazer sentido de discursos e narrativas que estariam silenciosas. 

Segundo Bicudo (2006), o qualitativo engloba a idéia do subjetivo, passível de 

expor sensações e opiniões. Goldenberg (2007) salienta que na pesquisa qualitativa a 

preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, 

mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de 

uma instituição, de uma trajetória etc.  

Assim, o conhecimento histórico do Movimento Brasileiro de Alfabetização elucida 

o contexto e fornece os significados para a cultura da educação de adultos, bem como para 

a cultura deste movimento. Desenvolver a pesquisa histórica para construir a memória da 

Educação de adultos no Brasil e analisar criticamente a história de um grupo social não 

privilegiado pela historiografia é um desafio a ser enfrentado. 

Os estudos de natureza sócio-histórica compreendem o estudo dos grupos humanos 

no seu espaço temporal e preocupam-se em discutir os variados aspectos do cotidiano das 

diferentes classes e grupos sociais. 

O método de pesquisa histórica caracteriza-se como uma abordagem sistemática por 

meio de coleta, organização e avaliação crítica de dados que tem relação com ocorrências 

do passado. Um dos objetivos da investigação histórica é lançar luzes sobre o passado, para 

que este possa clarear o presente, inclusive fazer perceber algumas questões futuras. 

(WOOD; LOBIONDO 2001 apud PADILHA; BORENSTEIN 2005). 

A idéia de reconstruir o passado, tal qual aconteceu, foi abandonada, mesmo porque 

tal intento é impossível. A experiência ocorrida é única. A discussão filosófica sobre o 
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tempo é mais complexa do que a constatação da dificuldade de discutirmos a 

temporalidade. Não temos acesso ao passado. Ele é intangível, intocável, irremovível, 

inacessível.  Podemos exemplificar a afirmação da não existência concreta ou da 

inacessibilidade do passado:  

- Quem é capaz de “desderramar” uma xícara de café derramada sobre a mesa? O 

que podemos fazer é limpar a sujeira. Encher outra xícara. Observar a mancha sobre a 

toalha. Mas o fato acontecido não tem como “desacontecer”.  

- Alguém, com uma fotografia na mão, poderia nos dizer: “eis aqui uma evidência 

do passado”. Mas isso não resolve nosso problema. O que é a fotografia, se não uma 

afirmação da inacessibilidade do passado? A imagem da fotografia apenas comprova nossa 

afirmação de que ele não existe, não está ao nosso alcance. Aquilo que é retratado na 

fotografia pode ter existido, mas já não existe mais. O fato é que não temos acesso ao 

passado. Não temos como manuseá-lo. (CARNEIRO, 2008) 

A pesquisa histórica tem o propósito de demonstrar os sucessos, fracassos, 

ocorrências em geral ou eventos no âmbito de interesse do historiador. 

Mencionamos anteriormente que o conhecimento histórico sobre o MOBRAL 

fornece significados para a cultura da Educação de adultos.  

Segundo Burke (2005), ao se referir à cultura popular, considera o termo “cultura” 

mais problemático que o termo “popular”. O termo cultura costumava se referir as artes e 

ciências. Depois, foi empregado para descrever seus equivalentes populares – música 

folclórica, medicina popular e assim por diante. Na última geração, a palavra passou a se 

referir a uma ampla gama de artefatos (imagens, ferramentas, casas e assim por diante) e 

práticas (conversar, ler, jogar).  

Há trinta anos, ocorreu um deslocamento gradual no uso do termo pelos 

historiadores. Antes empregado para se referir a “alta cultura”, ele agora inclui também a 

cultura cotidiana, ou seja, costumes, valores e modo de vida. Podemos dizer que houve uma 

aproximação da visão de cultura dos historiadores com a dos antropólogos. (BURKE, 

2005) 

Para esta pesquisa, nos apropriamos dos princípios da História Cultural. O interesse 

por cultura, história cultural e estudos culturais ficou cada vez mais visível nas décadas de 
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1980 e 1990. “Estamos a caminho da história cultural de tudo: sonhos, comida, emoções, 

viagem, memória, gesto, humor, exames e assim por diante”. (BURKE, 2005, p.46) 

A História Cultural já era praticada na Alemanha há mais de 200 anos e pode ser 

dividida em quatro fases:  

1- clássica; 

2- história social da arte (iniciou-se na década de 30); 

3- a descoberta da cultura popular (década de 60); 

4- a nova história cultural. 

A seguir sintetizamos cada uma dessas fases. 

 

História cultural clássica 

 

A fase da história clássica é discutida como um período voltado para a análise de 

documentos produzidos por órgãos oficiais do governo. A história clássica se deslocava de 

historiadores especialistas em arte ou literatura, na medida em que a idéia de cultura estava 

associada à conexão entre pinturas e poemas como evidência da cultura e do contexto 

histórico em que foram produzidos. A maior crítica dos historiadores clássicos deste 

período era de que as análises culturais não contribuíam com a idéia de construção do 

Estado, cuja maioria dos relatos descrevia-se em narrativas políticas. (HISTÓRIA...[200-]). 

Burke (2005) relata este período (1800-1950) como aquele em que os historiadores 

culturais concentravam-se na história dos clássicos. Aponta livros como A cultura do 

Renascimento na Itália, do historiador suíço Jacob Burckhardt, publicado pela primeira vez 

em 1860 e Outono da Idade Média (1919), do historiador holandês Johan Huizinga, como 

sendo exemplos de tal vertente da história cultural. Para o autor, em ambos os livros está 

implícita a idéia de que o historiador pinta o “retrato de uma época”. Burckhardt, em seu 

livro mais famoso, descreveu o que chamou de individualismo, competitividade, 

autoconsciência e modernidade na arte, literatura, filosofia e até na política da Itália 

renascentista. Em um de seus ensaios, Huizinga declarava que o principal objetivo do 

historiador cultural era retratar padrões de cultura, em outras palavras, descrever os 

pensamentos e sentimentos característicos de uma época e suas expressões ou 

incorporações nas obras de literatura e arte.  
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História social da arte 

 

Para retornar aos primeiros usos da expressão “história social” na historiografia 

moderna, podemos fixar a História Social como modalidade que começou a aparecer de 

maneira auto-referenciada por ocasião do surgimento do Grupo dos Annales, na França, 

que naquele momento principiou a se mostrar claramente construída ao lado da História 

Econômica por oposição à História Política tradicional.  

Também é evidente que a historiografia marxista da mesma época, seguidora dos 

princípios norteadores que já no século XIX haviam sido indicados por Marx e Engels com 

vistas a uma nova filosofia da história, direcionava-se para a elaboração de uma história 

preocupada com a conjunção dos aspectos econômicos e dos sociais. O que haveria de 

relevante a ser estudado não era certamente a história dos grandes homens, ou mesmo a 

história política dos grandes estados e das instituições, mas sim a história dos ‘modos de 

produção’, isto é, das bases econômicas e sociais que determinariam toda a vida social e 

também a história das ‘lutas de classes’, isto é, das relações entre os diversos grupos sociais 

presentes em uma sociedade, particularmente nas suas situações de conflito. 

A delimitação de um novo campo a ser chamado de “história social” surgiu sob a 

forte influência destes dois campos de motivação que passaram a exercer profunda 

influência no seio da historiografia da primeira metade do século XX. De um lado, vinham 

os ataques desfechados pelo grupo dos Annales contra aquilo que consideravam uma “velha 

história política”, de outro lado, começavam a surgir as primeiras grandes obras da 

historiografia marxista, que cumpriam um programa de filosofia da história voltado aos 

fatores econômicos sociais tal como havia sido proposto pelos fundadores do materialismo 

histórico a partir de meados do século XIX. (BARROS, 2005). 

 

A descoberta da cultura popular 

 

A idéia de “cultura popular” ou Volkskultur se originou no mesmo lugar e momento 

que a de “história cultural”: na Alemanha (BURKE, 2005, p.29). Canções e contos 
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populares, danças, rituais, artes e ofícios foram descobertos pelos intelectuais de classe 

média, nessa época. 

Um dos primeiros exemplos, publicado em 1959, foi História Social do jazz, escrito 

por Francis Newton, um dos pseudônimos de Eric Hobsbawn. O autor discutia não apenas a 

música, mas também seu público, abordando o jazz como negócio e forma de protesto 

político e social. Todavia segundo Burke (2005) o mais influente dos estudos feitos na 

década de 1960 foi A formação da classe operária inglesa (1963), de Edward Thompsom, 

o qual não se limita a analisar o papel desempenhado pelas mudanças econômicas e 

políticas na formação de classe, mas examina o lugar da cultura popular. 

 

A nova história cultural 

 

A expressão “nova história cultural” entrou em uso no final da década de 1980. É a 

forma dominante de história cultural praticada hoje.  

 

Ela segue um novo “paradigma”, no sentido do termo usado na obra de Thomas 
Kuhn sobre a estrutura das “revoluções” científicas, ou seja, um modelo para a 
prática “normal” da qual decorre uma tradição de pesquisa. (KUHN 1962 apud 
BURKE 2008, p. 68). 
 

A possibilidade de uma história total salta aos olhos nesse campo. A “volta do 

acontecimento” analisada com tanta perspicácia por Pierre Nora e a predominância das 

ideologias, alvo ideal para a história nova, fazem dela um terreno de pesquisas-modelo para 

o historiador novo. (GOFF, 1998). 

O novo estilo de história cultural deve ser visto como uma resposta às formas de se 

praticar história atuantes até esse período, à expansão do domínio da “cultura” e à ascensão 

do que passou a ser conhecido como “teoria cultural”. A preocupação com a teoria é uma 

das características distintivas da nova história cultural.  

 

Certas teorias culturais fizeram com que os historiadores tomassem consciência de 
problemas novos ou até então ignorados, e, ao mesmo tempo, criassem por sua vez 
novos problemas que lhes são próprios. (BURKE, 2008, p. 70). 
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A “nova história cultural” teve muito sucesso nos Estados Unidos, reunindo 

historiadores da literatura associados ao “novo historicismo”, historiadores da arte e da 

ciência, bem como o que podemos chamar de historiadores “comuns” ou “normais”. No 

entanto, o movimento é internacional. Na frança, a expressão histoire culturelle demorou a 

entrar na linguagem graças a rivais como l’histoire dés mentalités e l’histoire de 

l’imaginaire social. Mas, Roger Chartier, dentre outros, se definem agora como 

historiadores culturais. Na Alemanha, a “nova história cultural” se incluiu na tradição de 

Burckhardt e Huizinga, dando maior ênfase a “história do cotidiano”. Na Grã-Bretanha, a 

história cultural é efetivamente um desenvolvimento novo. (BURKE, 2008).  

Podemos citar alguns teóricos que trouxeram contribuições importantes para os 

praticantes da nova história cultural, como por exemplo: Mikhail Bakhtin, Norbert Elias, 

Michel Foucault e Pierre Bourdieu.  

Hoje, mais que nas décadas passadas, os historiadores tendem a usar expressões 

como “cultura da imprensa”, “cultura de corte” ou “cultura do absolutismo”. 

Exemplificamos a seguir, alguns títulos de livros publicados na década de 1990, os quais 

revelam esta tendência mencionada acima: “a cultura do mérito”, “a cultura da empresa”, 

“a cultura do jogo”, ”a cultura do seguro de vida”, “a cultura do amor”, “a cultura do 

puritanismo”, “a cultura do absolutismo”, “a cultura do protesto”, “a cultura do segredo”, 

“a cultura da polidez” e segundo Burke (2008), até mesmo “a cultura da arma” encontrou 

seu historiador.  

Exemplificamos algumas abordagens dentro de dois aspectos característicos da nova 

história cultural: “Práticas” e “Representações”. 

1. “Práticas” 

- a história das práticas religiosas (e não da teologia); 

- a história da fala (e não da lingüística); 

- a história do experimento (e não da teoria científica); 

- a história do esporte; 

- a história da viagem; 

- as coleções (tema da história das práticas que atrai os historiadores da arte e da 

ciência e as equipes de galerias e museus); 

- a história da leitura, entre outros. 
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2. “Representações” 

Muitas formas de representação, sejam elas literárias, visuais ou mentais, foram 

estudadas nas últimas duas ou três décadas, como por exemplo: 

- representações da natureza;  

- histórias das representações da estrutura social; 

- representações do trabalho (incluindo as mulheres trabalhadoras); 

- representações das mulheres como deusas, prostitutas, mães ou feiticeiras; 

- representações do “outro” (dos judeus pelos gentios, dos brancos pelos negros e 

assim por diante). 

- imagens literárias e visuais dos santos; 

- musicologia;  

- a história da memória;  

- a história da cultura material. A maioria dos estudos sobre cultura material enfatiza 

o clássico trio de temas – alimentos, vestuário e habitação, e muitas vezes focaliza a 

história do consumo. 

Um tema que se solidifica na nova história cultural, que em 1970 poderia ser 

considerado inconcebível é a história do corpo. Estudos concentrados nos corpos 

masculinos e femininos, no corpo como experiência e como símbolo, nos corpos 

desmembrados, anoréxicos, atléticos, dissecados e nos corpos dos santos e dos pecadores 

são exemplos de estudos realizados do início da década de 1980 em diante. Há também 

livros dedicados à história da limpeza dos corpos, da dança, dos exercícios, da tatuagem e 

do gesto.  Todavia, percebemos que há uma variedade de abordagens praticadas sobre a 

rubrica nova história cultural.  

Segundo Pesavento (2005), a História Cultural pressupõe um método trabalhoso e 

meticuloso a fim de revelar os significados perdidos do passado. Pressupõe ainda uma 

carga de leitura ou bagagem acumulada para potencializar a interpretação, por meio da 

construção do maior número de relações possíveis entre os dados, tendo como resultado 

propostas de versões para o acontecido e certezas provisórias. 

 

[...] Mas no campo da História Cultural, o historiador sabe que a sua narrativa pode 
relatar o que ocorreu um dia, mas que esse mesmo fato pode ser objeto de múltiplas 
versões. A rigor, ele deve ter em mente que a verdade deve comparecer no seu 
trabalho de escrita da História como um horizonte a alcançar, mesmo sabendo que 
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ele não será jamais constituído por uma verdade única ou absoluta. O mais certo 
seria afirmar que a História estabelece regimes de verdade e não certezas absolutas. 
(PESAVENTO, 2005, p. 51). 

 

Para esta pesquisa, fizemos um levantamento de fotos, que não serão utilizadas para 

análise. Estas fotos foram utilizadas apenas na apresentação do seminário para os colegas 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) e para os 

componentes da banca do exame de qualificação, para familiarizar os presentes com os 

diversos locais e sujeitos que participaram do Movimento. Algumas fotos relacionadas ao 

material didático e a pedagogia do MOBRAL foram mantidas neste estudo. 

Como fontes primárias utilizadas temos:  

- documentos elaborados pelos organizadores do MOBRAL; 

- livros de matemática utilizados no MOBRAL; 

- acervo de jornais da Câmara Municipal de Araras no período de 1970 à 1980; 

- entrevista com uma ex-alfabetizadora do MOBRAL de Araras; 

- e, documentos do Mobral, do arquivo morto, da Prefeitura Municipal de Araras: 

a) resumo de cada fase dos convênios feita pela Supervisora do MOBRAL 

de Araras Olívia Pelegatta. Período: 1971 à 1980; 

b) algumas Fichas de controle dos alfabetizadores; 

c) folhas de gratificação dos alfabetizadores do MOBRAL de Araras; 

d) folha de caracterização do agente; 

e) folha de Relação de gratificação para crédito; 

f) pasta de Prestação de Contas da COMUN (Comissão Municipal) do 

MOBRAL de Araras; 

g) termos de Convênio entre o MOBRAL e a COMUN; 

h) duas Atas dos Trabalhos da Comissão Municipal do MOBRAL; 

i) circulares do MOBRAL à COMUN; 

j) boletim explicativo do MOBRAL às Comissões Municipais; 

k) lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967. Provê sobre a alfabetização 

funcional e a educação continuada de adolescentes e adultos.  

Como fontes secundárias, temos nossa revisão de literatura, contendo leituras 

referentes ao objeto de pesquisa e leituras complementares de pesquisas já realizadas nesta 

vertente.  
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A fim de alcançarmos um dos objetivos propostos, como opção metodológica, a 

coleta de dados da entrevista foi realizada por meio do Método Biográfico, na modalidade 

relatos de vida. 

No Método Biográfico, o objeto de estudo é o indivíduo, na sua singularidade. Este 

é o aspecto incontornável e marcante desta metodologia. (FONTES, [200?]).  

Essa prática sociológica pretende conjugar observação e reflexão.  

 

Bertaux propõe que seu método seja denominado de aproximação 
biográfica (approche biographique). A aproximação biográfica dissolve o 
fazer fragmentado pela introdução da reflexão em todas as “etapas” da 
pesquisa, desde a elaboração teórica até a coleta de dados. (BRIOSCHI ; 
TRIGO, 1987, p.632). 
 
 

Entendemos que esta proposta critica outros métodos pelo posicionamento de 

Bertaux ao colocar que em seu método há a introdução da reflexão em todas as “etapas” da 

pesquisa. Questionamo-nos como não haver em outros métodos a existência da reflexão? 

Como elaborar uma problemática, formular hipóteses, construir questionários com a 

ausência da reflexão? Para nós esta posição não está comprovada. 

 Segundo as autoras Brioshi e Trigo (1987), a aproximação biográfica contradiz os 

métodos usuais em sociologia que distinguem as várias etapas da investigação como: 

elaboração da problemática, formulação de hipóteses, construção de questionários ou 

roteiros de entrevista, coleta, processamento e análise dos dados.  

Thiollent (1980 apud BRIOSHI; TRIGO, 1987, p. 632), comenta que “as técnicas 

de pesquisa não deveriam ser ensinadas como receitas ou instrumentos neutros e 

intertrocáveis, mas sim como dispositivos de obtenção de informação cujas qualidades, 

limitações e distorções devem ser metodologicamente controladas.” Suas críticas se 

dirigem à transformação dos meios de captação de informações numa supervalorização dos 

instrumentos de observação, que dispensa a elaboração técnica. 

A antropologia tem a mais antiga tradição na tomada dos relatos de vida, iniciada já 

no século XIX, associada à expansão colonial e à necessidade de trazer a imagem do “bom 

selvagem” para a cultura ocidental.  Mas as contribuições mais significativas para esta nova 

perspectiva  devem-se à Escola de Chicago que, influenciada por Robert Park, produziu um 
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notável conjunto de estudos, em que é patente o interacionismo simbólico2 de George 

Herbert Mead (1863-1931). Mead trouxe para as ciências sociais uma nova maneira de 

pensar o comportamento social dos indivíduos. (FONTES, [200?]). 

Dentro dessa perspectiva do interacionismo simbólico, os relatos de vida 

forneceram elementos para se compreender “a fundo” as categorias consideradas desviantes 

da sociedade: vagabundos, prostitutas, delinquentes, toxicômanos etc. (BRIOSHI; TRIGO, 

1987).  

O ressurgimento dos métodos biográficos, ocorreu por alturas do 9º Congresso 
Mundial de Sociologia (1978). Mais de uma vintena de trabalhos são então 
apresentados sobre histórias de vida, e onde estão patentes inúmeras linhas de 
pensamento. Os meios sociais inquiridos são multiplos. Encontram-se desde 
trabalhos com camponeses, trabalhadores sazonais, operários, empregados, 
industriais, elites, mas também, jovens delinquentes, e outros grupos similares.  
Nos anos oitenta assiste-se à consagração dos métodos biográficos, sendo de 
destacar à proliferação de estudos biográficos sobre os professores. (FONTES, 
[200?], sem paginação).  

 

 Na história o uso do método oral também data dos anos 20 e nasceu com a 

necessidade de estudar culturas iletradas com extensa tradição oral.  

 O ano de 1948 é considerado o marco do nascimento da História Oral, também 

chamada “História Oral Moderna”. A História Oral surge inicialmente como possibilidade 

de preencher lacunas documentais e preparar documentação para os futuros historiadores. A 

primeira experiência nesse sentido foi a constituição de um arquivo, por Allan Nevins3, que 

                                                 

2 O Interacionismo Simbólico é uma especialização sociológica que tem origem na Escola de Chicago, 
muito utilizada na microsociologia e psicologia social. Este estudo teve origem no pragmatismo, e além da 
pesquisa de Mead, teve a dedicação de Herbert Blumer e Charles Cooley. Blumer criou o termo 
“interacionismo simbólico” e interpretou os estudos de Mead. Defendeu a idéia que as pessoas atuam em 
relação às coisas conforme o significado de cada coisa, ou seja, você reage a uma situação conforme a mesma 
significa para você. Este significado são resultados da interação social e interpretação que cada um possui e 
elabora. É um campo de estudos que exige várias técnicas de métodos de investigação. (REBOUÇAS, 2009). 

 

3 Allan Nevins – historiador, nascido em 20 de maio de 1890. Começou a vida como jornalista, mas terminou 
com uma reputação como um dos historiadores americanos mais populares da época. Embora ele escreveu 
uma série de livros sobre uma variedade de tópicos, ele é mais famoso por seu estudo de oito volumes da 
história da Guerra Civil Americana. Em 1948 ele inaugurou na Columbia o primeiro programa de História 
Oral nos E.U.A. Morreu em 5 de março de 1971.(Britannica Concise...2011). 
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resultaria no Oral History Research Office da Columbia University, um programa de 

história oral composto de quase 8.000 memórias gravadas e cerca de 1.000.000 páginas de 

transcrição. Este programa diferenciou-se de experiências anteriores, aos usos precedentes 

de relatos orais em diversos momentos da historiografia – desde Heródoto e Tucídides4, 

pois residiu na possibilidade de registro e na intencionalidade em execução de projetos a 

partir de depoimentos. (SANTHIAGO, 2009) 

 Na década de 1960, com o ingresso da História Oral no ambiente acadêmico, as 

fontes resultantes de entrevistas adquiriram maior confiabilidade, graças à sistematização 

de pressupostos e procedimentos.   

A partir dos anos 70, acentuou-se o interesse pelo uso dos depoimentos pessoais na 

pesquisa social e vários estudos com o objetivo de procurar estabelecer a ordem conceitual 

e metodológica das “histórias de vida” surgiram no cenário da produção científica. 

Segundo Briosche e Trigo (1987), podemos tentar caracterizar o que é o “relato de 

vida” usado pela sociologia e o uso que fazem dele as outras disciplinas. Para as autoras, a 

história oral usa o relato de vida como uma forma de obter informações sobre um passado 

recente para reconstruir ou ampliar o conhecimento sobre um acontecimento ou período. A 

finalidade é o conhecimento das informações que ajudem o historiador a conhecer melhor 

determinado evento ou circunstância. A sociologia considera de forma diversa a relação 

com o passado contida na narrativa de vida que seria, então, um testemunho da relação que 

o narrador mantém com a história. Assim, o material obtido será o fato ou o acontecimento 

em sua apresentação subjetiva, os eventos vistos sob o prisma e o crivo perceptivo do 

narrador. 

Os relatos de vida têm sido uma fonte muito rica para os estudos sobre trajetórias de 

vida e mobilidade social, apreendendo as relações estabelecidas pelos indivíduos durante 

sua vida e indicando o sentido histórico e a dinâmica das relações sociais. (BRIOSCHE; 

TRIGO, 1987, p. 634). 

                                                                                                                                                     
 
4Estes dois “historiadores” (Heródoto e Tucídides) viveram no século V a.C., ou seja, nos anos 400. O 
primeiro (Heródoto) viveu e produziu sua obra, aproximadamente, na primeira metade do século (499 a 450 
a.C.), sendo que sua obra era voltada para a descrição de outros povos (os bárbaros) em relação aos gregos. 
Tucídides produziu sua obra na segunda metade do século (450 a 400 a.C.), a qual, ao contrário de seu 
antecessor, narrava os conflitos de gregos contra gregos, o que podemos ler na obra A Guerra do Peloponeso. 
(cf CUNHA, 2007). 
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Dentro da visão sociológica, o uso da técnica método biográfico na modalidade 

relatos de vida possui várias modalidades. Caracterizamos neste estudo três modalidades, 

dentre as quais, para a realização da entrevista desta pesquisa, utilizamos a segunda 

modalidade.  

Primeira modalidade: o relato é obtido em sua forma mais pura e livre por meio da 

entrevista em que o pesquisador aborda o sujeito do modo mais aberto o possível, dizendo 

“fale de sua vida”, e interferindo um mínimo durante a narrativa. O material obtido é um 

discurso onde categorias, ordem cronológica e distribuição no tempo são dadas pelo 

narrador. 

Segunda modalidade: segue os mesmos princípios da primeira, mas com uma 

pequena variação. É solicitada uma narrativa sobre determinado aspecto ou período da vida 

do narrador, uma narrativa sobre um aspecto específico da experiência de vida do narrador, 

sejam suas relações familiares, suas relações de trabalho ou qualquer outro recorte na 

experiência vivida do indivíduo. 

Terceira modalidade: estruturalmente diferente das anteriores, é o caso dos 

testemunhos que dá o sujeito sobre sua vivência e participação em determinada instituição, 

seja ela sindicato ou partido político, por exemplo. Esta forma de depoimento pode ser 

considerada o meio do caminho entre o método biográfico e a história oral, pois enquanto 

vivência ou experiência subjetiva está dentro da proposta do método biográfico, da visão 

sociológica e enquanto informação sobre a instituição ou movimento a que o sujeito 

pertence, está no domínio do objetivo da história oral. 

Observamos que a terceira modalidade também poderia ter sido utilizada, caso o 

interesse principal fosse coletar informações referentes à instituição em si, sendo assim, 

optamos pela segunda modalidade que tem caráter pessoal e subjetivo. O objetivo desta 

entrevista, mais do que adquirir informações sobre o movimento, era obter uma narrativa de 

um período de vida da narradora vivenciado no contexto que buscávamos, o MOBRAL. 

No método biográfico, a situação de entrevista é, fundamentalmente, uma situação 

de interação social, de comunicação, onde se defrontam o pesquisador com um projeto 

definido e o pesquisado que, aceitando a proposta, faz um relato de sua existência em que 

está contida uma mensagem destinada ao seu interlocutor. É uma narrativa na qual o herói é 

o narrador que dá uma interpretação pessoal sobre os fatos de sua própria vida. 
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(BRIOSCHE; TRIGO, 1987). Ao optar por este método, o pesquisador deve estar 

consciente de que nas narrativas de história de vida a subjetividade está presente em toda a 

sua amplitude. Assim, faz-se necessário que na opção pelo método biográfico esteja 

implícita a aceitação da subjetividade e da intencionalidade do narrador. A sociologia 

encara o relato de vida como capaz de fornecer elementos para o conhecimento da realidade 

social tanto a nível sócio-cultural como sócio-simbólico. 

Num primeiro momento, optamos por um grupo de depoentes julgados 

significativos para o tema da pesquisa. Segundo Alves-Mazzotti (2001), o pesquisador 

escolhe o contexto e os participantes de sua pesquisa, em função das questões de interesse 

do estudo, das condições de acesso e permanência no campo e da disponibilidade dos 

sujeitos. Mas como toda pesquisa pode tomar rumos diferentes, optamos pela realização de 

apenas uma entrevista com a ex-alfabetizadora do MOBRAL em Araras, Miriam Aparecida 

de Godói Camargo5. 

Alguns dados foram coletados dos Jornais “Tribuna do Povo” e “Opinião Jornal”, 

no período de 1970 a 1980. Na Câmara Municipal de Araras há um acervo em que esses 

Jornais estão encadernados e organizados em prateleiras, chamado Hemeroteca. Os jornais 

atuais, Tribuna do Povo, Opinião Jornal e Jornal de Àgora também possuem espaço nessa 

hemeroteca. O Opinião Jornal tem edições desde a época em que era conhecido como 

Revista Opinião. O primeiro exemplar foi publicado em junho de 1965. O acervo do Jornal 

Tribuna do Povo não é completo. A primeira edição dessa hemeroteca é de 1960.  No 

acervo, ainda é possível encontrar exemplares do Jornal A Cidade (1978 – 1995), Jornal de 

Araras (1951 – 1964), Jornal A Verdade (1995 – 2000), Jornal de Hoje (2001 – 2004), 

Folha de Araras, Liderança, Compasso e Gazeta Regional. (NOTÍCIAS...2011). 

O maior problema dos jornais serem encadernados é a impossibilidade de xerocar 

algumas informações. Exemplo disto é uma nota importante, contida na edição do dia 14 de 

fevereiro de 1971, do Jornal “Opinião Jornal”, que traz a notícia da Portaria que designava 

os membros da Diretoria do MOBRAL. Devido à encadernação não é possível verificar os 

nomes de todos os membros. 

 

                                                 
5 A entrevistada Miriam Aparecida de Godói Camargo autorizou que seu nome real fosse exposto nesta 
pesquisa. 
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3 ANALFABETISMO E ALFABETISMO 
 

3.1 Do problema do analfabetismo 
 
 

Mãe: O que você aprendeu na escola hoje? 
Filho: Aprendi a escrever. 

Mãe: E o que você escreveu? 
Filho: Eu não sei, a professora não ensinou a gente a ler. 

 
(SILVA, 2007, p. 4). 

 
 
 De acordo com estudos realizados pela UNESCO, em 1950 havia aproximadamente 

setecentos milhões de analfabetos em todo o mundo, o que representava 44% da população 

com mais de 15 anos de idade. 

 É importante lembrar que os conceitos “alfabetismo” e “analfabetismo” não se 

mantiveram os mesmos ao longo da história. 

  

“O termo alfabetismo funcional foi cunhado nos Estados Unidos na década de 
30 e utilizado pelo exército norte-americano durante a Segunda Guerra, 
indicando a capacidade de entender instruções escritas necessárias para a 
realização de tarefas militares (Castells, Luke & MacLennan, 1986). A partir 
de então, o termo passou a ser utilizado para designar a capacidade de utilizar a 
leitura e escrita para fins pragmáticos, em contextos cotidianos, domésticos ou 
de trabalho, muitas vezes colocado em contraposição a uma concepção mais 
tradicional e acadêmica, fortemente referida a práticas de leitura com fins 
estéticos e à erudição.” (UNIVERSIDADE..., [199-?], sem paginação). 

O termo analfabetismo, em alguns casos, foi utilizado para designar um meio termo 

entre o analfabetismo absoluto e o domínio pleno e versátil da leitura e da escrita, ou um 

nível de habilidades restrito às tarefas mais rudimentares referentes à "sobrevivência" nas 

sociedades industriais. Há um conjunto de fenômenos relacionados que podem ser 

associados ao termo analfabetismo funcional, por exemplo, o analfabetismo por regressão, 

que caracterizaria grupos que, tendo alguma vez aprendido a ler e escrever, devido ao não 

uso dessas habilidades retornam à condição de analfabetos. Especialmente na França, o 

termo iletrisme foi utilizado para caracterizar populações que, apesar de terem realizado as 

aprendizagens correspondentes, não integram tais habilidades aos seus hábitos, ou seja, em 
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sua vida diária não lêem nem escrevem, independentemente do fato de serem capazes de 

fazê-lo ou não. 

Para Rocco (1979), quando o indivíduo pertence a uma sociedade cuja cultura não 

possui comunicação escrita, não pode ser considerado analfabeto; a ele se aplica a 

denominação de “pré-analfabeto”, visto que tem possibilidades de vir a alfabetizar-se, caso 

o seu ambiente social proporcione condições para tanto.  

“O termo “analfabeto” aplica-se a indivíduos pertencentes a uma cultura onde a 

leitura e a escrita são elementos básicos e indispensáveis e não são utilizados por total 

desconhecimento.” (ROCCO, 1979, p.12, grifo do autor). 

Inicialmente, no século XIX, as enquetes sobre alfabetização consideravam 

alfabetizadas pessoas capazes de escrever o próprio nome; já em torno dos anos de 1940, 

passou-se a considerar alfabetizada quem se demonstrasse capaz de ler e escrever um 

bilhete simples. (BRITTO, 2007, p.20). 

 Em 1958, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), com o intuito de estabelecer um padrão internacional para estatística em 

educação e políticas educacionais, em particular no que tange aos índices de alfabetismo ou 

analfabetismo, propôs uma definição de pessoa alfabetizada e de pessoa analfabeta. 

Segundo a UNESCO, alfabetizada seria a pessoa capaz de ler e escrever com compreensão 

uma frase simples e curta sobre a sua vida cotidiana; analfabeta seria a pessoa que não 

consegue nem ler nem escrever uma frase simples e curta sobre a sua vida cotidiana. 

(BRITTO, 2007).   

Na literatura americana, o termo alfabetismo funcional referencia-se às basic skills, 

ou competências funcionais. Kirsch & Julgeblut (1986) e Flecha et al. (1993), referem-se, 

como fonte importante para essa abordagem da temática, o programa de pesquisa 

desenvolvido na Universidade do Texas desde 1973, sob a denominação Adult Performance 

Level Project (ALP). (KIRSCH; JULGEBLUT, 1986; FLECHA et al., 1993 apud 

UNIVERSIDADE..., [199-?], sem paginação). Por meio de metodologias quantitativas e 

qualitativas, esse programa visa a definir as competências funcionais necessárias ao 

desempenho satisfatório em contextos socioculturais determinados. Ao lado da leitura, da 

escrita e do cálculo, o programa considera como competências funcionais a linguagem oral, 

a informática, a resolução de problemas e as habilidades interpessoais aplicadas a contextos 
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como a economia doméstica, saúde, trabalho, recursos comunitários, leis e governo. 

(UNIVERSIDADE..., [199-?]).  

 Temos, no Brasil, mensurações do analfabetismo e alfabetismo da população jovem 

e adulta por meio de levantamentos censitários e indicadores, como por exemplo, o INAF 6, 

um programa do Instituto Paulo Montenegro.7  

 Os resultados do Censo de 1970 (Tabela 1) demonstram que, de 54.164.257 

brasileiros, com mais de 15 anos de idade, 17.882.125 eram analfabetas, ou seja, 33% da 

população. A demonstração censitária desse ano se faz necessária devido ao Movimento 

Brasileiro de Alfabetização ter se efetivado neste período. 

 

Tabela 1 - População analfabeta segundo a idade – 1970 
IDADE 

EM ANOS 
POPULAÇÃO 

 RECENSEADA 
POPULAÇÃO ANALFABETA 

N.º ABSOLUTO % 
15 – 19 10.203.492 2.340.342 22.9 
20 – 24 8.422.167 2.187.941 26.0 
25 – 29 6.546.791 1.934.103 29.5 
30 – 39 10.782.038 3.449.418 32.0 
40 – 49 8.094.393 3.065.771 37.9 
50 – 59 5.354.738 2.389.472 44.6 
60 – 69 3.067.143 1.539.226 50.2 

70 anos e mais 1.693.495 975.852 57.6 
TOTAL 54.164.257 17.882.125 33.0 

Fonte: (IBGE apud SPERANZA, 1973, p. 10). 

 

 Dos 17.882.125 analfabetos (Tabela 2), 55,4% estavam na faixa etária de 15 a 39 

anos, ou seja, aquela considerada prioritária, por constituir um grupo de idade que tinha ou 

                                                 
6 O Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) revela os níveis de alfabetismo funcional da população 
brasileira adulta [...] O Indicador mensura os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira entre 15 
e 64 anos de idade, englobando residentes em zonas urbanas e rurais de todas as regiões do Brasil, quer 
estejam estudando ou não. Em entrevistas domiciliares, são aplicados questionários e testes práticos. O 
intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,2 pontos percentuais 
para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. A definição de amostras, a 
coleta de dados e seu processamento são feitos por especialistas do IBOPE que, com o mesmo rigor com que 
realizam seus demais trabalhos, oferecem esses serviços gratuitamente em apoio à ação social realizada pelo 
Instituto Paulo Montenegro. (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO... [19-?], sem paginação) 
 

7 O Instituto Paulo Montenegro é uma organização sem fins lucrativos, vinculada ao IBOPE, que tem por 
objetivo desenvolver e executar projetos na área de Educação. (IBOPE... [19-?], sem paginação) 
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teria, em curto prazo, participação na força ativa e, portanto, repercussões de caráter 

econômico. 

Tabela 2 - População analfabeta, distribuição percentual segundo a idade - 1970 
IDADE 

EM ANOS População Analfabeta 
% Sobre o Total da População 

Analfabeta 

15 – 19 2.340.342 13,1 

20 – 24 2.187.941 12,2 

25 -29 1.934.103 10,8 

30 – 39 3.449.418 19,3 

40 – 49 3.065.771 17,1 

50 – 59 2.389.472 13,4 

60 – 69 1.539.226 8,6 

70 anos e mais 975.852 5,5 

15 anos e mais 17.882.125 100 
Fonte: (IBGE apud SPERANZA, 1973, p. 11). 

 

 Entre as causas dessas cifras altas e persistentes de analfabetos está o fato de o 

sistema regular não absorver toda a clientela da faixa etária de 7 a 14 anos. Fazendo uma 

comparação na Tabela 3 entre a população escolarizada e a não escolarizada, podemos 

observar que 34, 9% dessa população não estavam, em 1964, sendo absorvida pelo Sistema 

Educacional, com incidência maior da não escolarização nos 7 (55,3%), 8 (35,1%), 13 

(34,3%) e 14 anos (40,7%). 

 
Tabela 3 - População escolarizada e não escolarizada na faixa etária de 7 a 14 anos em 

1964 
 

População 
 
 

Idade em anos 

Escolarizada Não Escolarizada TOTAL 

Nº 
absoluto 

% Nº 
absoluto 

% Nº absoluto % 

7 877.198 44.7 1.086.714 55.3 1.963.912 100.0 

8 1.249.294 64.9 674.736 35.1 1.924.030 100.0 
9 1.237.332 71.7 487.583 28.3 1.724.915 100.0 
10 1.364.993 72.9 523.177 27.1 1.888.170 100.0 
11 1.183.374 74.0 416.153 26.0 1.599.527 100.0 

12 1.196.615 70.0 511.527 30.0 1.708.142 100.0 

13 936.326 65.7 489.340 34.3 1.425.666 100.0 

14 712.420 59.3 488.043 40.7 1.200.463 100.0 
TOTAL 8.757.552 65.1 4.677.273 34.9 13.434.825 100.0 

Fonte: (Censo Escolar do Brasil apud SPERANZA, 1973, p. 13). 
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A Tabela 4, abaixo, demonstra os diferentes níveis de instrução da população não 

escolarizada, na faixa de 7 a 14 anos em 1964. É importante observar que 64,2% desta 

população não possuíam estudo algum, ou seja, 3.002.090 de pessoas, na referida faixa 

etária, não tinham oportunidade de acesso aos bancos escolares. 

 

Tabela 4 - População não escolarizada na faixa etária de 7 a 14 anos – 1964 

Idade em 

anos 

População não escolarizada 

Com o curso 

primário 

Com o curso 

médio8 

Com grau não 

declarado 

Sem nenhum 

estudo 
TOTAL 

7 22.581 - 378.275 685.858 1.086.714 

8 41.452 - 128.851 504.433 674.736 

9 45.732 - 77.696 364.155 487.583 

10 60.859 746 81.493 380.079 523.177 

11 70.307 738 60.910 284.198 416.153 

12 124.437 1.383 71.541 314.166 511.527 

13 177.108 2.227 63.075 246.930 489.340 

14 204.857 3.469 57.446 222.271 488.043 

TOTAL 747.333 8.563 919.287 3.002.090 4.677.273 

% 16.0 0.2 19.6 64.2 100.0 

Fonte: (Censo Escolar do Brasil apud SPERANZA, 1973, p. 13). 

 

 Os dados do Censo Demográfico de 1970 indicam uma população de 19.387.367 

em idade escolar, na faixa etária de 7 a 14 anos, com um atendimento de escolarização de 

66,9%, ou seja, 12.968.663 pessoas (Tabela 5). A população não escolarizada era de 

6.418.704, o que representava 33.1% daquela na faixa de obrigatoriedade escolar. 

 

  

                                                 
8  Dos muitos debates travados, foi aprovada em 1961, finalmente, a Lei n.º 4.024, que estabelecia as 
diretrizes e bases da educação nacional [...] A estrutura do ensino manteve a mesma organização anterior, ou 
seja: � Ensino pré-primário, composto de escolas maternais e jardins de infância. � Ensino primário de quatro 
anos, com possibilidade de acréscimo de mais dois anos para programa de artes aplicadas. � Ensino médio, 
subdividido em dois ciclos: o ginasial, de quatro anos, e o colegial, de três anos. Ambos compreendiam o 
ensino secundário e o ensino técnico (industrial, agrícola, comercial e de formação de professores). � Ensino 
superior [...]. (SISTEMA EDUCATIVO... [19-?], sem paginação) 



35 
 

Tabela 5 - População em idade escolar – 1970. 

Faixa 
Etária 

População 
em idade 
escolar 

População 
escolarizada 1º grau 

População não 
escolarizada 

Nº absoluto % 
Nº 

absoluto % 

7 a 14 anos 19.387.367 12.968.663 66.9 6.418.704 33.1 
Fonte: (IBGE apud SPERANZA, 1973, p. 14). 

 

Analisando as Tabelas 6 e 7, podemos verificar que 27,2% da população, com mais 

de 15 anos, tinha apenas de 1 a 3 anos de estudo, enquanto 20,2% de 4 e 5 anos, sendo que 

a oportunidade de concluir por mais de 6 anos no sistema educacional, foi oferecida apenas 

a 14,7%, na seguinte distribuição: de 6 a 9 anos, 8,5%; de 10 a 12 anos, 4,5% e de 13 a 17 

anos, apenas 1,7%. Sendo 4,9% sem declaração de instrução, fica evidenciado 33% da 

população analfabeta.  
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Tabela 6 - Distribuição da população com mais 
de 15 anos 
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Tabela 7 - Distribuição percentual da 
população com mais de 15 anos 
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Reportando nossa pesquisa acerca da acepção das palavras em questão, as quais, 

mereceram o título deste capítulo, vimos que o ano de 1990 foi definido pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) como o Ano 

Internacional da Alfabetização, em razão de suscitar, naquele momento, uma discussão a 

respeito de outro significado da alfabetização. 

Segundo Britto (2007, p. 25), na acepção atual de alfabetismo, ser alfabetizado é, 

portanto, mais que simplesmente ser capaz de ler e escrever o próprio nome e de reconhecer 

símbolos isolados como se fossem desenhos.  

Atualmente, não é correto estabelecer um recorte que apenas separe analfabetos de 

alfabetizados, qualquer que seja a definição aceita desses dois conceitos. Há uma 

complexidade que vai além de simplesmente dividir as pessoas em dois grupos, os que 

sabem ler e escrever e os que não sabem. O quanto cada pessoa sabe e usa a escrita e o 

cálculo matemático é bastante variado. A partir desta perspectiva, o Instituto Paulo 

Montenegro e a ONG Ação Educativa passaram a realizar, desde 2001, uma pesquisa 

nacional sobre os níveis de alfabetismo em leitura e escrita e cálculo matemático – o INAF, 

citado anteriormente neste estudo, que caracteriza o alfabetismo em três níveis, 

respectivamente, alfabetismo rudimentar, alfabetismo básico e alfabetismo pleno. Esse 

discurso de ampliação dos conceitos de analfabetismo e alfabetismo se estende ao longo de 

toda a década de 1990, e trouxe também o conceito de letramento para os debates acerca de 

educação de jovens e adultos.  

Segundo Rocco (1979), o “letrado” ou o “alfabetizado” seria aquele que domina a 

escrita e a leitura de forma satisfatória, com precisão e presteza. Diante de um texto a 

mensagem seria capitada e haveria possibilidade de reprodução e interpretação, tanto sob 

forma oral como sob forma escrita. Entretanto, ressaltamos que, a partir desse último 

conceito, se dão as discussões atuais da EJA e, portanto, isto não será aprofundado neste 

estudo, pois tais discussões não competem a década de 1970, período que estamos 

analisando.  
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM ANOS DE 
MILITÂNCIA 

 

4.1 Das primeiras ações ao MOBRAL 
 

As primeiras ações educativas voltadas para a clientela adulta já realizadas no Brasil 

ocorreram por volta da década de 1930. Nessa época, começava também a consolidar-se 

um sistema público de educação elementar no país. A educação gratuita crescia devido ao 

processo de industrialização e concentração populacional nos centros urbanos e isso 

impulsionava um movimento para o ensino elementar de adultos que não haviam 

freqüentado a escola anteriormente. (COLETI, [2008?])  

As discussões travadas durante o Estado Novo9, em face dos resultados do Censo de 

1940 (indicando a existência de 55% de analfabetos nas idades de 18 anos e mais) e os 

apelos da UNESCO para que os países envidassem esforços contra o analfabetismo eram 

fatores influentes na decisão de enfatizar a educação da população adulta. 

 

Surgem as primeiras obras (livros ou artigos) especificamente dedicadas ao ensino 
supletivo. Inicia-se a polêmica entre os que acreditavam ser mais razoável 
solucionar o problema do analfabetismo através da maior ampliação das redes de 

                                                 
9 Getúlio Dornelles Vargas (1883-1954). Advogado, nascido na cidade de São Borja, estado do Rio de 
Grande do Sul, em 19 de abril de 1883. Iniciou sua vida política como deputado estadual (1909 - 1912; 1917 - 
1921) pelo Partido Republicano Rio Grandense (PRR), e na mesma legenda foi indicado e eleito, em outubro 
de 1922, à Câmara dos Deputados e, em 1924, reeleito deputado federal (1923 - 1926). Com a posse do 
presidente Washington Luís, em 15 de novembro de 1926, assumiu a pasta da Fazenda permanecendo no 
cargo até dezembro de 1927. Eleito presidente do Rio Grande do Sul tomou posse em 25 de janeiro de 1928. 
Em agosto de 1929, formou-se a Aliança Liberal, coligação oposicionista de âmbito nacional que lançou as 
candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa à presidência e vice-presidência da República, respectivamente. 
Derrotado nas urnas pelo candidato paulista Júlio Prestes, Vargas reassumiu o governo do Rio Grande do Sul, 
e articulou o movimento de deposição do presidente Washington Luís, que culminaria com a Revolução de 
1930. Após o exército da junta governativa, Getúlio Vargas tomou posse como chefe do governo provisório 
em 3 de novembro de 1930. Com a promulgação da Constituição de 1934, foi eleito presidente da República 
pela Assembléia Constituinte. Em 10 de novembro de 1937 anunciou a dissolução do Congresso e outorgou 
nova Carta, dando início ao Estado Novo. Governou o país até ser deposto, em 29 de outubro de 1945. 
Elegeu-se senador (1946-1949) na legenda do Partido Social Democrático (PSD) e concorreu às eleições 
presidenciais de 1950 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), agremiação que fundara em 1945. Vargas 
recebeu 48,7% dos votos, vencendo por larga maioria seus opositores, e tomou posse em 31 de janeiro de 
1951. Suicidou-se, no Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 1954. (OS PRESIDENTES E A REPÚBLICA, [18-
]a, sem paginação). 
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ensino elementar comum e os que solicitavam medidas de efeitos mais a curto 
prazo, enfatizando a necessidade de programas especiais para adultos. (PAIVA, 
1987, p.159). 

  

Segundo Rocco (1979), a partir da década de quarenta, o Brasil empreendeu 

diversas campanhas, de cunho federal, em prol da erradicação do analfabetismo. 

Ao final da ditadura de Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954) em 1945, o país se 

democratizava lentamente. 

A primeira campanha de âmbito nacional para a erradicação do analfabetismo 

surgiu em 1947, por meio da Portaria da Educação nº. 57, de 30/1/47, que criara no 

Departamento Nacional de Educação, o Serviço de Educação de Adultos. Para que esse 

Serviço pudesse organizar uma grande campanha, foram necessárias outras providências 

administrativas. Instituiu-se o Fundo Nacional do Ensino Primário a fim de liberar recursos 

para melhorar o sistema escolar primário. Em 1945, Getúlio Vargas assinou o Decreto nº. 

19.513, de 30/8/1945, que regulamentava o auxílio federal para o Ensino Primário, dos 

quais, 25% seriam destinados à educação de adolescentes e adultos. Criadas as condições 

financeiras, a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes (CEEA), 1947 a 1963, 

teve possibilidade de iniciar seus trabalhos. Razões de ordem nacional e internacional 

permitiram o aparecimento dessa Campanha. 

 

Baseado no lema “ainda por amor às crianças é que devemos educar adolescentes e 
adultos” pretendia com o atendimento dos adultos elevar o nível de vida das 
crianças. [...] Estávamos vivendo politicamente as mudanças ocasionadas pela 
Revolução de 1930 e a volta à democratização do país. [...] (ROCCO, 1979, p. 46). 

 

Essa Campanha foi coordenada por Lourenço Filho (1897-1970) 10 que, com sua 

experiência de professor da época, conseguiu estender o programa para as diversas regiões 

brasileiras. Assim, várias escolas supletivas foram criadas, mobilizando diversos campos 

administrativos, profissionais e também de voluntários. A avaliação dessa Campanha, feita 

por Lourenço Filho, mostrou que a ela na sua primeira década, foi vitoriosa, não apenas 

                                                 
10Lourenço Filho foi considerado por Péricles Madureira de Pinho, ministro de Educação do governo de 
Vargas em 1953, como um dos membros do grupo “Os Grandes da Educação do Brasil”, ao lado de Fernando 
Azevedo (1894-1974), Anísio Teixeira (1900-1971) e Almeida Júnior (1850-1899). Segundo Pinho, Fernando 
Azevedo foi sociólogo, historiador da cultura e reformador de sistemas e instituições, Anísio foi filósofo, 
inovador, inquieto dos problemas pedagógicos e Lourenço Filho foi o sistematizador dos estudos pedagógicos 
brasileiros por sua incrível capacidade de trabalho nesse âmbito (GANDINI, 1995 apud COSTA [200_ ].  
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pela instalação de inúmeras classes, mas também porque possibilitou a elevação da taxa de 

alfabetização. O número de alunos de ensino supletivo aumentou, a evasão diminuiu e a 

aprovação alcançou a média de 50%. 

Embora a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes continuasse suas 

atividades, a 9 de maio de 1952 aprovou-se o Regulamento da Campanha Nacional de 

Educação Rural (CNER) - 1952 a 1963, cujo objetivo era levar a educação de base ao 

meio rural, ou seja, ela era uma campanha voltada para o homem do campo. A priori, os 

objetivos apresentados no Regulamento desta Campanha especificavam a necessidade de 

um levantamento das condições econômicas, sociais e culturais do meio, ao mesmo tempo 

em que propunham metas como o preparo de técnicos, a cooperação entre instituições e o 

emprego de técnicas avançadas para o homem do campo. Assim, no início da década de 50, 

tínhamos duas Campanhas em funcionamento: a Campanha de Educação de Adultos e 

Adolescentes, iniciada em 1947 e a Campanha Nacional de Educação Rural, iniciada em 

1952. 

Posteriormente, instalou-se outra campanha denominada Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo. Esta foi criada em janeiro de 1958 e estava subordinada 

diretamente ao Ministro da Educação, o que lhe conferia mais prestígio, diferente da 

Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes subordinada ao Diretor-geral do 

Departamento Nacional de Educação e a Campanha Nacional de Educação Rural, dirigida 

por uma pessoa nomeada pelo Ministro da Educação.  As atividades deveriam ser 

desenvolvidas nas áreas municipais, utilizando os métodos e materiais das outras duas 

campanhas. Em 1959, quando os recursos para a campanha aumentaram substancialmente 

(90 milhões) e suas atividades se expandiram, foi lançada uma nova programação 

alfabetizadora por meio do rádio, em convênio com o Sistema Rádio Educativo Nacional 

(SIRENA)11. Foi instalada em Leopoldina uma emissora de ondas tropicais (rádio 

                                                 
11 Em abril de 1957 foi criado o Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA), anexo à Campanha de 
Educação de Adultos e Adolescentes (CEAA), com o objetivo de fomentar a criação de Sistemas Rádio-
educativos regionais. (PAIVA, 1987). Sob a liderança de João Ribas da Costa, organizou-se o SIRENA, com 
emissões educativas gravadas por locutores da Rádio Nacional e distribuídas em discos de acetato às 
emissoras, muitas delas católicas, que se responsabilizavam pela implantação de escolas radiofônicas. No 
entanto, embora contadas aos milhares, essas escolas não tinham a recepção organizada, desconhecendo-se 
sua eficácia. Sabe-se também que os programas, pela sua linguagem bastante erudita, não atingiam a 
população a que se destinava. O SIRENA publicou a Radiocartilha, impressa em cores, mas considerado o 
material didático mais fraco do período. (CAMPANHAS, [19_?]) 
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SIRENA) e adquiridos receptores cativos em número suficiente para a experimentação dos 

cursos preparados pela CEAA, por meio de escolas radiofônicas com recepção organizada e 

assistência de monitores treinados. (PAIVA, 1987). Entretanto, em 1961 se inicia a fase de 

dificuldades financeiras, ocasionando a extinção da Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo. Para Rocco (1979), tais campanhas eram um só movimento em prol da 

erradicação do analfabetismo, de cunho federal, tripartido, endereçado às mais diversas 

áreas, coordenado pelo Ministro da Educação, com recursos federais consignados, no 

orçamento da República. 

Paralelamente às campanhas, havia os movimentos de educação popular. 

 Antes do golpe militar, em anos de plena efervescência política, foram realizadas 

diferentes experiências de alfabetização de adultos, como o Movimento de Educação de 

Base (MEB), a Mobilização Nacional contra o Analfabetismo (MNCA), os Centros 

Populares de Cultura (CPCs), os Movimentos de Cultura Popular (MCP), e, posteriormente, 

o Plano Nacional de Alfabetização (PNA) no Rio de Janeiro.  

Os movimentos de educação popular surgem na primeira metade da década de 1960, 

em decorrência do interesse de pessoas saídas “da atuação concreta nos movimentos 

educativos, que começam a se multiplicar, ou provenientes de setores influídos pelo 

pensamento social cristão, mais recentes e preocupados com questões educativas”. 

(PAIVA, 1973 apud RIBEIRO, 2007, p. 171). 

Neste sentido, Ribeiro (2007) afirma que o objetivo mais amplo destes movimentos 

era o de que a população adulta tomasse parte ativa na vida política do país e, para tanto, 

novos métodos de alfabetização precisavam ser criados. 

 

Os movimentos que surgiram na primeira metade da década dos 60, voltados para a 
promoção popular, prendiam-se às condições políticas e culturais, vividas pelo país 
naquele momento. Eles nasceram das preocupações dos intelectuais, políticos e 
estudantes com a promoção da participação política das massas e do processo de 
tomada de consciência da problemática brasileira que caracterizou os últimos anos 
do governo de Kubtischek. Deles participam os liberais, as esquerdas marxistas e 
os católicos influídos pelos novos rumos abertos pela reflexão de filósofos cristãos 
europeus e pelas transformações que se anunciavam na doutrina social da Igreja 
[...] (PAIVA, 1987, p. 230). 

 

 Segundo Paiva (1987), esses grupos buscavam criar a oportunidade de construção 

de uma sociedade mais justa e mais humana. Pretendiam a transformação das estruturas 
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sociais, econômicas e políticas do país, o rompimento dos laços de dependência do Brasil 

com o exterior e a valorização da cultura autenticamente nacional, a cultura do povo. 

 

A perspectiva educativa desses grupos, entretanto, caracteriza-se pelo “realismo”, 
eles buscam métodos pedagógicos adequados à preparação do povo para a 
participação política. Esses métodos combinam a alfabetização e educação de base 
com diversas formas de atuação sobre a comunidade em geral, considerando como 
fundamental a preservação e difusão da cultura popular e a conscientização da 
população em relação às condições sócio-econômicas e políticas do país (PAIVA, 
1987, p. 231). 
 

 Muitos movimentos se caracterizaram como “voltados para a promoção da cultura 

popular” tanto em relação aos seus objetivos políticos quanto em sua metodologia. Os 

principais movimentos desse gênero foram os Centros Populares de Cultura e os 

Movimentos de Cultura Popular. Além deles, também o MEB – a partir do seu segundo ano 

de atuação – passou a caracterizar-se como um movimento dessa natureza. (PAIVA, 1987, 

p. 231). 

 Segundo Motta e Braick (2005), em 1961, o retrato político e econômico do Brasil 

era caótico (Figura 1): altíssima taxa de inflação, dívida externa crescente e uma 

organização administrativa marcada pela corrupção. 

 

Fonte: Motta e Braick (2005, p. 137) 

Figura 1 - Dívida externa de 1930 a 1964 
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Jânio Quadros (1917-1992) (o homem da vassoura)12, foi o presidente que herdou 

toda essa situação quando ganhou as eleições de 1960, assumindo o governo em janeiro de 

1961. Seu mandato foi o mais curto de nossa história: apenas sete meses de governo. Ele 

renunciou, alegando estar sendo pressionado por “forças terríveis”, insinuando a existência 

de um complô contra seu governo. (MOTA; BRAICK, 2005). 

O governo Jânio Quadros parecia colocar desde o início uma ênfase especial na 

meta da educação. Segundo Paiva (1987), em termos práticos, no campo da educação de 

adultos, este interesse se traduziu no apoio do Movimento de Educação de Base (MEB) e 

na criação da Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo (MNCA). 

Por meio do decreto nº. 50.370, de 21 de março de 1961, o presidente determinou 

que o governo federal fornecesse recursos para a realização de um Movimento de 

Educação de Base por intermédio das emissoras católicas, por meio de convênios com o 

MEC e outros órgãos da administração federal. Foi assinado um convênio entre o MEC e a 

CNBB. O Movimento de Educação de Base deveria executar um plano qüinqüenal (1961-

1965), instalando inicialmente 15.000 escolas radiofônicas e expandindo-se nos anos 

subseqüentes.  

Vale ressaltar que as escolas radiofônicas de Natal são citadas como as matrizes que 

deram origem ao MEB. No final dos anos de 1950, o Ministério da Educação e Saúde criou 

o Sirena – Sistema Nacional de Radiofusão Educativa Nacional, já citado nesta pesquisa. 

(FÁVERO, 2009) 

Disponibilizava-se um horário das emissoras para emissões educativas. Esses 

programas eram acompanhados de material didático, a Radiocartilha, elaborada no Rio de 

Janeiro e distribuída para todo o país. O Sirena foi inspirado num modelo de base 

paroquial, criado em 1947, pelo Pe. José Salcedo, em Sutatenza, na Colômbia. Portanto, em 

                                                 
12 Jânio da Silva Quadros - seu símbolo de campanha era uma vassoura (para varrer a corrupção). (MOTA; 
BRAICK, 2005, p.137). Advogado, nascido em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, em 25 de 
janeiro de 1917. Foi eleito presidente da República, com apoio da União Democrática Nacional (UDN), tendo 
como vice o candidato da oposição João Goulart. Primeiro chefe de Estado a tomar posse em Brasília, em 31 
de janeiro de 1961, renunciou ao cargo sete meses depois, abrindo uma grave crise política no país. 
Candidatou-se ao governo do estado de São Paulo em 1962, mas foi derrotado. Por ocasião do golpe militar 
de 1964, teve seus direitos políticos cassados por dez anos. Retornou à vida pública após a anistia, e em 1982 
candidatou-se, sem sucesso, ao governo de São Paulo. Em 1985 elegeu-se prefeito de São Paulo pelo PTB. 
Faleceu na cidade de São Paulo, em 16 de fevereiro de 1992. (OS PRESIDENTES E A REPÚBLICA, [18-]b, 
sem paginação) 
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setembro de 1958, na cidade de Natal, iniciou-se a experiência de alfabetização de adultos 

por meio do rádio, destinada ao meio rural, que recebeu o nome de escolas radiofônicas. 

(PAIVA, 2009). 

Paiva (1987) descreve os objetivos do MEB: 

- oferecer uma educação de base que levasse ao camponês uma concepção de vida, 

tornando-o consciente de seus valores físicos, espirituais, morais e cívicos; 

- um estilo de vida que guiasse seu comportamento nas esferas pessoal, familiar e 

social; 

- uma mística de vida que atuasse como uma força interior que assegurasse 

dinamismo e entusiasmo no cumprimento dos seus deveres e no exercício de seus direitos. 

Para alcançar tais objetivos, organizaram-se “sistemas” de educação por meio das 

escolas radiofônicas. Durante o seu primeiro ano, o MEB tratou da organização do sistema 

rádio-educação, concentrando suas atividades no Nordeste. Em 1961, foram abertas 2.687 

escolas radiofônicas distribuídas pelos Estados do Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Sergipe, Bahia e Goiás, atingindo 38.734 alunos. O maior número de escolas 

se concentrava nos estados do Ceará (941) e Rio Grande do Norte (1.083).  

Na medida que o trabalho se desenvolvia, os técnicos do MEB começaram a 

repensar o papel das escolas radiofônicas, os objetivos, a metodologia e essa atitude fez 

com que o Movimento de Educação e Base começasse a se caracterizar como um 

movimento de cultura popular, desenvolvendo uma metodologia própria, a partir do seu 

segundo ano de atuação.  

Após o I Encontro de Coordenadores realizado em dezembro de 1962, concluiu-se 

que a educação de base precisava transcender a mera escola radiofônica e atuar mais 

profundamente sobre as comunidades rurais. A educação “deveria ser considerada como 

comunicação a serviço da transformação do mundo”. (PAIVA, 1987, p. 241). 

 

O MEB objetiva a educação da população rural definindo a educação como um 
processo de integração na cultura. Sua ação educativa pretende: desenvolver as 
potencialidades individuais, preparando o homem para sua realização pessoal e 
para transformá-lo num agente de mudança e desenvolvimento social. (BRASIL, 
1971a, p.26) 
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Assim, o MEB integrou e desenvolveu uma metodologia de Animação Popular nas 

comunidades. A promoção humana estava intimamente ligada à preparação para a 

participação na vida econômica, social e política do país por meio da conscientização. 

O trabalho era desenvolvido a partir do treinamento da liderança local e formado 

por elementos do próprio povo. 

As atividades educativas podiam ser classificadas em três tipos: 

- Atividades Cooperativas, em benefício dos participantes do grupo, pela ajuda 

mútua, e em benefício da comunidade; 

- Atividades Recreativas: Clubes de futebol, festas folclóricas; 

- Atividades de Capacitação e Formação, por meio de clubes voltados geralmente 

para a aprendizagem e ensino de corte e costura, enfermagem, puericultura e de Escolas. 

(BRASIL, 1971a). 

O MEB contava com recursos federais repassados pelo MEC e recursos 

provenientes de convênio com a SUDENE, além de financiamento e doações de entidades 

nacionais e internacionais. 

Pode-se observar o crescimento das atividades desse Movimento, o qual atingiu sua 

maior amplitude no ano de 1963 (Tabela 8). Nos anos seguintes, até 1965, em face das 

novas condições políticas, os dados decresceram em torno de 40%: das 6.218 escolas 

radiofônicas atuantes em março de 1964, restavam apenas 4.554 em dezembro. 

 

Tabela 8 - Amplitude do campo de atuação do MEB 

Anos Sistemas Emissoras Estados 
Alunos 

concluintes 

1961 11 10 07 38. 734 

1962 31 19 11 108. 571 

1963 59 Não declarado 14 111. 066 

Fonte: PAIVA, 1987, p. 243. 

Nota: A Tabela 8 foi elaborada pela pesquisadora com base nos dados da referência citada. 

 

Entre o período que vai do início de 1962 aos primeiros meses de 1963, o governo 

federal lançou dois programas consecutivos destinados à educação dos adultos: a 

Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo (MNCA) e o Programa de Emergência. 
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A Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo (MNCA) foi criada alguns dias 

antes da renúncia do presidente Jânio Quadros. Não implantada, foi retomada pelo governo 

João Goulart (1918-1976)13, por meio do decreto nº. 51. 470, de 22 de maio de 1962, em 

face de que as antigas Campanhas estavam paralisadas e assim por meio da MNCA 

aplicavam-se os recursos disponíveis para a educação dos adultos. O intuito era de que essa 

campanha tivesse atuação prioritariamente em outras regiões14, mais urbanizadas, 

unificando as campanhas ministeriais. (PAIVA, 1987).  

Objetivos da MNCA eram: 

- educação popular em geral; 

- escolarização das crianças de 7 a 11 anos, mediante o provimento e ampliação da 

rede escolar primária e o aprimoramento dos métodos do ensino elementar e da educação 

de adultos; 

- identificação de todos os jovens analfabetos entre 12 e 21 anos, bem como, 

instalação e manutenção de cursos de alfabetização para esses jovens e mediante as 

                                                 
13 João Belchior Marques Goulart - Advogado, nascido na cidade de São Borja, estado do Rio Grande do Sul, 
em 1° de março de 1918. Iniciou sua atividade política no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), tendo sido 
fundador desta agremiação em São Borja (1946) e presidente do diretório do Rio Grande do Sul (1950-1954). 
Elegeu-se deputado estadual (1946-1950) e deputado federal (1951), licenciando-se do mandato para assumir 
a Secretaria do Interior e Justiça do Rio Grande do Sul (1951-1952). Foi deputado federal pelo PTB-RS 
(1952-1953), ministro do Trabalho, Indústria e Comércio do governo de Getúlio Vargas (1953-1954) e 
presidente nacional do PTB (1952-1964). Candidatou-se ao Senado em 1954, mas foi derrotado. Foi vice-
presidente da República no governo Juscelino Kubitschek e, por força de dispositivo constitucional, 
presidente do Senado (1956-1961). Em 1960 reelegeu-se vice-presidente, na chapa de oposição ao candidato 
udenista Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, João Goulart, ou Jango, como 
era conhecido, foi empossado na presidência da República, em 7 de setembro, após a aprovação pelo 
Congresso da emenda constitucional que instaurou o regime parlamentarista de governo. Em janeiro de 1963, 
com a realização do plebiscito que decidiu pela volta do regime presidencialista, Goulart assumiu plenamente 
os poderes de presidente. Deposto pelo golpe militar de 1964, exilou-se no Uruguai. Faleceu no exílio, no 
município argentino de Mercedes, em 6 de dezembro de 1976, com apenas 58 anos. (OS PRESIDENTES E A 
REPÚBLICA, [18-]c, sem paginação). 
 
 
14 Houve especulações sobre os motivos políticos que conduziram à aceitação tão fácil pelo novo governo da 
proposta da Igreja (a partir de 1962 o MEB começa a caracterizar-se como um movimento de cultura popular 
e a buscar uma metodologia que transcendesse a mera organização de escolas radiofônicas). Algumas 
interpretações consideram como uma estratégia do governo a fim de ampliar o número de eleitores no meio 
rural. Entretanto a atuação do MEB limitava-se aos estudos do Nordeste, Norte e Centro-Oeste (quando a 
maior parte das emissoras concentrava-se no Sul), regiões em que eram mais fortes as oligarquias rurais. 
Parecia necessário combater o poder eleitoral das oligarquias agrárias, cuja super-representação no Congresso 
poderia criar dificuldades ao novo estilo de governo inaugurado pelo presidente recém-eleito e o melhor 
instrumento para tal combate poderia ser um amplo programa de educação destinado especialmente ao 
homem do campo. (PAIVA, 1987, grifo nosso). 
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possibilidades deste movimento, atingir também a população analfabeta de mais de 21 

anos. 

Além dos objetivos gerais, a MNCA pretendia também: 

- enfatizar o incentivo ao preparo dos professores primários; 

- o estímulo aos Centros de aprimoramento de professores já diplomados; 

- a preparação de Centros de Treinamento para professores leigos (a cargo da 

CNER) e  

- a expansão de um serviço de merenda escolar. 

Esse movimento não chegou a ser implantado. Com a aprovação do Plano Nacional 

de Educação pelo Conselho Federal de Educação, que fixava os objetivos a serem atingidos 

no período 63/70, redistribuindo os recursos do Fundo Nacional do Ensino Primário, que 

era a principal fonte de recursos da MNCA, surgiu o Programa de Emergência, criado pelo 

decreto nº. 51. 552, de 26 de setembro de 1962. Os objetivos deste Programa referiam-se 

tanto à ampliação e melhoria qualitativa do ensino primário comum quanto à alfabetização 

da população adulta. O Programa de Emergência sobreviveu apenas seis meses. Tanto a 

MNCA quanto o Programa de Emergência abrangiam os diversos problemas do ensino 

primário comum (difusão e melhoria qualitativa) e os problemas da educação dos adultos. 

Em 1961, surgiu o Centro Popular de Cultura, intimamente ligado à União Nacional 

dos Estudantes, o qual foi o ponto de partida para que os Centros Populares de Cultura 

(CPCs) florescessem em todo o país entre 1962 e início de 1964. O primeiro deles surgiu 

no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo em Santo André. Os CPCs se multiplicaram 

nas grandes cidades e muitos surgiram no interior. A organização desse movimento não era 

unificada. Cada CPC era autônomo em seu funcionamento e em sua organização. O CPC da 

UNE era tido como modelo para as atividades e como fonte de orientação geral, embora 

contestado algumas vezes. 

Segundo Ribeiro (2007) a base de atuação do CPC da UNE era o teatro de rua, com 

peças cujos temas tratavam de acontecimentos imediatos em linguagem popular e montadas 

nos sindicatos, universidades e praças públicas. Paiva (1987) descreve que era uma forma 

de “teatro-jornal”, em que dois atores iniciavam uma discussão na rua, nas praças e quando 

o povo, curioso, se achegava, os atores vestiam roupas adequadas e iniciavam a 

representação. 
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Entretanto, as atividades do CPC não se restringiam ao teatro. 

 

O próprio CPC da UNE promoveu cursos variados (de teatro, cinema, artes 
plásticas, filosofia), realizou o filme “Cinco Vezes Favela” e o documentário “Isto 
é Brasil”, promoveu exposições gráficas e fotográficas sobre reforma agrária, 
remessa de lucros, política externa independente, voto do analfabeto e Petrobrás em 
praças públicas e outros pontos de concentração popular, realizou o I.º Festival de 
Cultura Popular (quando foram lançados os Cadernos do Povo) e a I.ª Noite de 
Música Popular Brasileira, patrocinou a gravação dos discos “O Povo canta” e 
“Cantigas de eleição”. Além disso, desenvolveu um programa de edições próprias 
publicando literatura de cordel com tiragens bastante elevadas e fundou, 
finalmente, uma rede nacional de distribuição de arte e cultura. Com auxílio do 
Serviço Nacional de Teatro chegou a construir um teatro na sede da UNE. (PAIVA, 
1987, p. 233).   

 

Muitos CPCs foram fundados e, apesar das divergências, os diversos CPCs se 

uniam em torno do objetivo principal: o de contribuir para o processo de transformação da 

realidade brasileira, principalmente por meio de uma arte didática de conteúdo político. 

Em menor escala, paralelamente aos CPCs, se multiplicaram pelo país os 

Movimentos de Cultura Popular (MCPs). Esses movimentos tiveram sua origem no 

MCP de Recife em maio de 1960. Pretendia-se compreender a cultura popular, valorizando 

a produção cultural das massas, criando condições para que o povo pudesse tanto produzir, 

quanto usufruir e se orgulhar de sua própria cultura. 

 

O movimento passou a atuar também através do teatro, da organização de núcleos 
de cultura popular, do incentivo e divulgação das artes plásticas e artesanato, do 
canto, da dança e da música popular, da construção de praças, centros e parques de 
cultura, da organização de cine e teleclubes e de galerias de arte popular, além das 
atividades educativas sistemáticas, destinadas à alfabetização e educação de base, 
com as quais se combinavam. (PAIVA, 1987, p.236-237). 
 

 
 Assim, entre setembro de 1961 e fevereiro de 1963, o MCP de Pernambuco realizou 

uma experiência de educação pelo rádio, para a qual foi preparado um Livro de Leitura do 

MCP, transmitindo programas de alfabetização (50 a 60 minutos de aulas noturnas durante 

os dias úteis) e de educação de base (10 a 20 minutos). Aos sábados e domingos eram feitas 

transmissões musicais ou teatrais por intermédio da Divisão de Teatro do MCP ou levados 

ao ar as novelas gravadas pelo Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA). As aulas 

seguiam o roteiro do Livro de Leitura e o monitor, treinado por 3 semanas, buscava 

desenvolver o trabalho educativo numa perspectiva de desenvolvimento comunitário. 
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(PAIVA, 1987, p. 238). Como o intuito era integrar o educando à vida cultural e política do 

país e apresentar a ele uma perspectiva de melhoria de vida, tornava-se essencial utilizar-se 

dos meios informais de educação neste movimento. Para tal situação, o mesmo organizou: 

 - Parques de Cultura; 

 - Praças de Cultura e 

 - Núcleos de Cultura.   

 Nos Parques, o objetivo era proporcionar melhores condições ao lazer popular, 

oferecer oportunidades de recreação educativa, enriquecimento cultural, prática de esportes, 

apreciação crítica do cinema, do teatro e da música. Nas Praças, almejavam despertar a 

comunidade para seus problemas e favorecer o debate dos mesmos. Os Núcleos eram 

organizados como centros de recreação educativa onde não era possível organizar uma 

Praça. Nesses centros promoviam-se atividades direcionadas para: 

 - educação infantil: jogos, recorte, modelagem; 

 - educação dos adolescentes: esportes, clubes de literatura, teleclubes, cineclubes; 

 - educação dos adultos: círculos de cultura e de leitura, clubes de pais, teatro, 

teleclubes, cineclubes. 

 Os MCPs, ao contrário dos CPCs, tinham a alfabetização e a educação de base 

como um de seus pilares e por isso precisavam de apoio público que garantisse suas 

atividades.  

 Em Natal, no ano de 1961, quando eleito o prefeito da capital norte-riograndense 

Djalma Maranhão (1915-1971) 15, buscou-se acatar as sugestões da comunidade em 

combate ao analfabetismo. O comitê do bairro das Rocas sugeriu o aproveitamento de 

terrenos baldios para que se construíssem galpões onde fossem ministradas as aulas. Assim 

surgiram os Acampamentos.16 Durante o dia funcionavam as classes primárias e à noite o 

curso para adultos. Havia cursos profissionalizantes e pequenas bibliotecas volantes que 

                                                 
15 Prefeito de Natal por dois mandatos: 1956-1959 e 1961-1964. Para atender à nova demanda da população 
da capital norte-riograndense, o referido prefeito elaborou diversos programas entre os quais se destacam: o 
de erradicação do analfabetismo; o programa que focava a industrialização de Natal, que justificou diversas 
intervenções em seu espaço físico, de incentivo ao turismo; e o programa habitacional. (ALMEIDA, 2006, 
p.10) 
 
16 Um conjunto de 5 pavilhões com cerca de 240 metros quadrados cada, 4 deles destinados a salas de aula e 1 
a recreação, construídos com cobertura de palha de coqueiro e piso de barro batido, no mesmo estilo das casas 
dos moradores do bairro. Em cada Acampamento havia um aviário e uma horta que forneciam os elementos 
necessários à alimentação oferecida aos alunos. (PAIVA, 1987, p. 239). 
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circulavam entre os diversos Acampamentos da cidade. Nesta Campanha, houve também 

uma preocupação com a qualificação dos professores e da equipe de coordenação técnico-

pedagógica, por meio da qual, criou-se um Centro de Formação de Professores. A 

Campanha buscou também divulgar e revitalizar o folclore local. O movimento dispôs de 

uma ajuda financeira aos conjuntos natalenses e organizou Praças de Cultura nos bairros, 

construindo um “Teatrinho do Povo” e uma Galeria de Arte. 

Os MCPs exerceram uma grande influência sobre o movimento educativo neste 

período.  

 

O Movimento de Cultura Popular era uma grande “escola aberta de 
cultura”. O sonho das pessoas do MCP era trazer para as crianças e os 
adultos dos bairros pobres do Recife, das favelas, das beiras dos rios, tudo 
o que pudesse ser visto e ouvido de bom e de bonito. […] Mas não era 
somente isso. O pessoal do MCP sabia que todas as pessoas, todas as 
famílias, todas as comunidades e todo o mundo tinha a sua própria cultura. 
[...] De um lado o MCP queria “levar a cultura ao povo”. Mas, de outro 
lado, queria “aprender com o povo a sua cultura”. Era tudo o sonho de 
uma troca. Você ensina e aprende. Os outros aprendem e ensinam.  
(BRANDÃO, 2005, p. 32-34). 

 

 

Entre 15 e 21 de setembro de 1963, no Recife, houve uma convocação pelo rádio e 

pelos jornais a todos os movimentos existentes no país para o I Encontro Nacional de 

Alfabetização e Cultura Popular. Este Encontro visava a propiciar o intercâmbio de 

experiências de todos os movimentos de alfabetização de adultos e cultura popular, bem 

como a estudar a viabilidade de tais movimentos se coordenarem nacionalmente. Houve um 

comparecimento de 77 movimentos. A base comum, em relação às finalidades das 

atividades desenvolvidas pelos movimentos presentes, era a de que a alfabetização e a 

promoção da cultura popular eram vistas como tarefas políticas, como meio de libertação 

popular. 

 O Encontro propunha que, além de se ampliar a ação alfabetizadora dos 

movimentos, estes trabalhassem também na formação da opinião pública com a finalidade 

de que se estendesse o direito de voto aos analfabetos.  

Uma das orientações deste Encontro era de que a alfabetização dos adolescentes e 

adultos deveria ser prioritária, sem desmerecer a alfabetização infantil. No que se refere à 

área de atuação, reconhecia-se que a zona rural possuía os maiores índices de analfabetismo 
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e a maior parte da população brasileira estava concentrada no campo, constando, portanto, 

um baixo nível de consciência política e capacitação tecnológica. Para tal, era necessário 

atuar nessa área para ajudar o camponês, vítima da exploração, a libertar-se. 

Eram recomendados diversos meios para a preservação, valorização e divulgação 

das manifestações da cultura popular, dentre os quais, alguns já utilizados pelos 

movimentos, como por exemplo: a difusão do teatro popular, a multiplicação das Praças de 

Cultura e a criação de Parques de Cultura. 

De acordo com Paiva (1987), as maiores contribuições metodológicas para a 

educação dos adultos foram dadas pelos grupos cristãos. Eles influíram decisivamente 

sobre o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco. 

Um importante colaborador do movimento de Pernambuco, em seus dois primeiros 

anos de funcionamento, foi Paulo Freire (1921-1997) 17, representando uma etapa 

importante no desenvolvimento das idéias presentes em sua teorização e metodologia. 

(PAIVA, 1987, p. 240). 

Foi no Movimento de Cultura Popular - MCP que Paulo Freire começou a trabalhar 

com “alfabetização de adultos”.  

 

Não era fácil. Vinha gente já quase velhinha, mulheres e homens acostumados com 
o trabalho no cabo da enxada. Era uma gente para quem um lápis às vezes pesava 
demais! Nem sabiam como se pegava num lápis para escrever! E também acontecia 
que todo o material, que havia para ensinar as pessoas adultas a ler e a escrever, 
estava escrito e desenhado para ensinar as crianças. E foi por isso que Paulo Freire 
e a sua equipe de educadores começaram a pensar um jeito diferente de ensinar as 
pessoas[...] (BRANDÃO, 2005, p. 35). 
 
 

                                                 
17 Paulo Reglus Neves Freire, pernambucano, nasceu em Recife, no dia 19 de setembro de 1921. Uma das 
motivações para a sua elaboração pedagógica partiu de seus estudos sobre a linguagem do povo. Paulo Freire 
participou do Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife; do Serviço de Extensão Cultural da 
Universidade do Recife, sendo um dos seus fundadores e primeiro diretor. Destaca-se, principalmente, o 
trabalho realizado em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1962, onde começaram as primeiras experiências 
de alfabetização – o Método Paulo Freire. Em 1963, é chamado a Brasília para coordenar, no MEC, a criação 
do Programa Nacional de Educação. Em 1980 assumiu cargos de docência na PUC – SP e na Unicamp. Entre 
1989 e 1991, na gestão de Luiza Erundina (PT), trabalhou como secretário da Educação da Prefeitura de São 
Paulo. É autor de uma vasta obra traduzida em várias línguas. Dentre os livros mais conhecidos estão a 
Educação como Prática da Liberdade e a Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire morreu em 2 de maio de 1997, 
em São Paulo, vítima de um infarto agudo do miocárdio. (O GLOBO ON LINE, 2007) 
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O Método18 Paulo Freire para a educação de adultos foi sistematizado em 1962 e 

não era uma simples técnica neutra, mas um sistema coerente no qual a teoria informava a 

prática pedagógica e os seus meios. 

Quando trabalhou no MCP de Pernambuco, Paulo Freire começou a utilizar duas 

instituições que foram básicas para o seu método: os Círculos de Cultura e os Centros de 

Cultura. Chegou-se à conclusão de que o diálogo seria o único caminho possível para 

desenvolver no analfabeto uma postura crítica diante da realidade, ajudando-o a perceber o 

seu papel como sujeito e não como mero objeto. Somente depois da compreensão da 

cultura como aquisição sistemática da experiência humana, por meio dos debates, iniciava-

se, por meio do diálogo, a alfabetização partindo de situações concretas.  

Brandão (1981) descreve que “círculo de cultura” é uma idéia que substitui a de 

“turma de alunos” ou a de “ sala de aula”. “Círculo”, porque todos estavam à volta de uma 

equipe de trabalho que não tinha um professor ou um alfabetizador, mas um animador de 

debates que, como um companheiro alfabetizado, participava de uma atividade comum em 

que todos se ensinavam e aprendiam. “De Cultura”, porque, muito mais do que o 

aprendizado individual de “saber ler-e-escrever”, o que o círculo produzia eram modos 

próprios e novos, solidários, coletivos, de pensar.  

Segundo Paiva (1987), as cartilhas eram rejeitadas, optando-se pela utilização de 

palavras geradoras. Inicialmente, fazia-se um levantamento do universo vocabular dos 

grupos com os quais a equipe pretendia trabalhar. Posteriormente, escolhiam-se as palavras 

no universo vocabular pesquisado, as quais deveriam ser selecionadas pela sua riqueza 

fonêmica, pelas dificuldades fonéticas da língua e pelo engajamento da palavra em uma 

dada realidade social, cultural ou política. “Tais palavras eram relacionadas a situações 

existenciais típicas do grupo, que serviam como ponto de partida da discussão, e que seguia 

a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores.” 

(PAIVA, 1987, p. 253). Para desenvolver esse trabalho, tornava-se necessário uma 

preparação adequada dos coordenadores e a confecção de um material didático, por meio de 

slides e cartazes. 

                                                 
18 Do Recife, o professor Paulo Freire e seus companheiros foram para um lugar pequenino, no interior do Rio 
Grande do Norte, chamado Angicos. Lá, pela primeira vez, eles trabalharam com muita gente um jeito novo 
de ensinar as pessoas adultas. E esse “jeito” virou um “método” de alfabetizar gente grande, que mais tarde 
ficou sendo chamado de Método Paulo Freire. (BRANDÃO, 2005, p. 35-36).  
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No Recife, Paulo Freire trabalhou com adultos analfabetos num casarão antigo 

chamado “Poço da Panela”. Nesse bairro, bem na beira do Rio Capibaribe, em uma casa 

muito grande, instalou-se o “Centro Dona Olegarinha” e foi lá que Paulo fez as suas 

primeiras experiências com o Método. (BRANDÃO, 2005). 

Tomando conhecimento da existência de um método de alfabetização em 40 horas, 

o governador norte-riograndense enviou emissários a Paulo Freire, a fim de convidá-lo para 

uma visita ao Estado, com o objetivo de discutir as possibilidades de realizar uma 

experiência utilizando o método. 

Paulo Freire deslocou-se até Angicos para conhecer pessoalmente o local. De volta 

a Pernambuco, preparou uma equipe integrada por elementos norte-riograndenses para que 

pudessem conduzir a experiência naquele Estado. A experiência atingiu aproximadamente 

400 alunos, obtendo pleno êxito.  

Da pequenina experiência de Angicos e de Recife, a idéia se esparramou por todo o 

Brasil. De Norte a Sul, havia muita gente participando de algum “movimento de cultura 

popular”. 

Em 21 de janeiro de 1964, por meio do decreto nº. 53. 465, foi criado o Plano 

Nacional de Alfabetização (PNA), que teve como instrumento o método Paulo Freire. 

Previa-se a alfabetização de cinco milhões de adultos num prazo de dois anos. Paiva (1987) 

descreve que tudo estava sendo preparado para a inauguração oficial do programa, com a 

abertura de cerca de 300 círculos de cultura nos municípios escolhidos, em um grande 

comício no dia 13 de maio na praça principal de Caxias, com a presença do Presidente da 

República, mas as atividades foram suspensas no dia 2 de abril, sendo o PNA extinto pelo 

decreto nº. 53. 886, do dia 14 de abril de 1964, como resultado da mudança de orientação 

política, decorrentes dos acontecimentos de 31 de março do mesmo ano. (RIBEIRO, 2007). 

A alfabetização e educação das massas adultas promovidas por meio desses 

movimentos apareciam como um perigo para a estabilidade do regime, para a preservação 

da ordem capitalista, podendo tornar o processo político incontrolável por parte dos 

tradicionais detentores do poder. 

Os programas de alfabetização orientados neste sentido foram interrompidos pelo 

golpe militar, pois eram considerados uma ameaça ao regime. Dessa forma, muitos dos 
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procedimentos adotados no início da década de 1960 foram reproduzidos, mas esvaziados 

de todo senso crítico e problematizador. (MENEZES; SANTOS, 2002b). 

 

O temor aos efeitos dos programas de educação das massas, criados entre 1961 e 
1964, observou-se através da repressão desencadeada contra esses programas e 
seus promotores. A partir de abril de 1964 um grande número de programas 
desaparece. Alguns poucos sobrevivem no interior, com programação restrita e 
revisão de sua linha de atuação. (PAIVA, 1987, p. 259). 

 

O único programa que sobreviveu foi o MEB, em virtude de seu vínculo com a 

CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Mas, para que o programa pudesse 

subsistir, foi necessário uma revisão de sua metodologia, do material didático e da 

orientação do programa, resultando até em demissões de uma grande parte dos técnicos. 

A emissão das aulas das escolas radiofônicas não podia mais ser ao vivo. Instalou-se 

a censura. 

 

Aqui em Natal, poucos dias após o golpe, eu estava emitindo minha aula quando o 
Exército chegou à Emissora de Educação Rural e à sede do MEB que ficavam em 
prédios vizinhos. Caminhões com soldados armados de metralhadoras, fuzis e 
baionetas pararam no quarteirão. Alguns militares entraram e a ordem era tirar do 
ar a emissora e levar quem estivesse emitindo a aula, quem se encontrasse na sede. 
Nesse momento, D. Eugênio que se encontrava no seu gabinete localizado no 
mesmo prédio onde funcionava a Emissora Rural, entrou em contato com o 
comando do Exército e impediu que nos levassem. (CARVALHO, 1985 apud 
CARVALHO, 2009, p. 133-134). 
 

 

 O problema da educação dos adultos foi deixado de lado pelo Ministério da 

Educação. Porém, essa paralisação dos esforços brasileiros em diminuir sua porcentagem 

de analfabetos e de escolarizar a população adulta repercutia mal internacionalmente, pois 

os compromissos internacionais do Brasil na área educativa incluíam o combate ao 

analfabetismo e a UNESCO reiterava aos países membros seus apelos no sentido de que 

desenvolvessem tais programas. Desse modo, o Ministério da Educação reassumiu as 

rédeas do problema em 1966, elaborando o Plano Complementar e apoiando a Cruzada 

ABC19, em colaboração com a USAID. Esse novo Plano assemelhava-se com o que fora 

                                                 
19 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). (cf SCOCUGLIA, [200-], p.2). 
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planejado para a Mobilização Nacional contra o analfabetismo em 1962 e que não chegou à 

fase de implantação. 

 Paiva (1987) descreve que a Cruzada ABC identifica sua origem remota na 

iniciativa de um grupo de professores do Colégio Evangélico Agnes Erskine de 

Pernambuco em 1962.  

 Segundo Menezes e Santos (2002a), a projeção da Cruzada ABC ficou registrada na 

história das políticas governamentais de alfabetização de jovens e adultos como uma das 

iniciativas de maior expressão promovida, na época, pelo Ministério da Educação.   

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. (cf SCOCUGLIA, [200-], p. 4). 

 

A educação dos adultos era entregue à orientação norte-americana e as atividades 
se desenvolviam preferencialmente no Nordeste, onde os programas anteriores 
haviam semeado idéias que precisavam ser neutralizadas; no Estado do Rio de 
Janeiro, onde o PNA havia tentado iniciar sua programação; e na Guanabara, onde 
a última eleição revelara uma tendência muito clara do eleitorado para a esquerda. 
(PAIVA, 1987, p. 261). 
 
 

Inúmeros motivos levaram a Cruzada ABC à extinção. 20 O vínculo à entidade 

norte-americana incomodava os setores nacionalistas. Os técnicos brasileiros 

manifestavam-se claramente a favor das experiências de alfabetização funcional, ao invés 

de amplas campanhas de alfabetização e educação de adultos. 

  Segundo Brandão (1981), entre 1964 e 1978, foram raras as experiências de um 

trabalho junto ao povo realizado, a partir do emprego de práticas pedagógicas de 

alfabetização. Reprimidos os movimentos de educação popular no Brasil depois de 1964 e, 

mais ainda, depois de 1968, coube ao próprio governo a iniciativa de desenvolver 

experiências de alfabetização. 

 Paiva (1987) afirma que durante o período de 1967, em que o MOBRAL foi criado 

e ainda estava em fase de implantação, pretendia-se que fosse apenas um organismo 

coordenador e não executor. Estudava-se uma forma para encontrar mecanismos de 

                                                                                                                                                     
 
20 Embora a extinção da Cruzada ABC esteja ligada ao mal emprego dos recursos, às suas debilidades 
técnicas e ao término da dotação de recursos de empréstimos norte-americanos para tais atividades, ela está 
relacionada também às mudanças ocorridas na orientação política do governo, a partir de 1968. (PAIVA, 
1987, p. 261). 
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financiamento público a programas de educação de adultos. Nesse período, a Cruzada 

candidatou-se a ser a entidade executora dos programas oficiais. Entretanto, o seu prestígio 

havia diminuído e frente às dificuldades financeiras se extinguiu progressivamente, nos 

vários Estados, entre os anos de 1970 e 1971. 

A década de 1960 foi um período importante e significativo para o nosso país, pois 

mudanças ocorreram no âmbito da política e em todos os segmentos da sociedade. 

Com o Golpe de 31 de março de 1964, instalou-se no país uma nova ordem político-

administrativa, que viria repercutir também no campo da educação, com destaque à 

Reforma do Ensino Superior, com a Lei nº. 5.540/68 e a do Ensino de 1º e 2º graus, Lei nº. 

5.692/71. 

Ainda hoje, quando se fala em ditadura militar, percebe-se um vestígio de 

frustrações nas expressões daqueles que viveram e sofreram conseqüências dessa política 

que permeou o nosso país, depois do Golpe Militar de 1964. O Brasil viveu um regime 

autoritário entre 1964 e 1985, quando a legalidade foi rompida por um golpe de Estado 

perpetrado por membros das sociedades civis e militares. Foram anos em que a repressão e 

o medo, em seu sentido mais obscuro e cruel, imperavam. O brasileiro foi reduzido a uma 

coisa. Aos que se opunham à ordem imposta, restava o flagelo da tortura, o exílio ou o 

silêncio.  

O regime militar foi marcado por um período em que havia um ideal de recuperação 

da economia, portanto, a demanda por mão de obra especializada caminhava no mesmo 

sentido. O governo passava a procurar soluções, buscando no capital estrangeiro – acordos 

MEC-USAID – uma maneira de suprir as necessidades da educação brasileira. 

Com a assinatura dos acordos, inaugurou-se um novo estilo de fazer política 

educacional no país, cuja elaboração do orçamento foi entregue a técnicos americanos. 

(ARAPIRACA, 1982). Como afirmam Cunha e Góes (1989), a USAID assumiu a tarefa da 

reordenação da educação nacional, sigilosamente, nas gestões de três Ministros de 

Educação: Suplicy de Lacerda (1903-1983), Raymundo Moniz de Aragão (1912-2001) e 

Tarso Dutra (1914-1983). 

A interferência norte-americana no controle do sistema educacional, camuflada de 

“assistência técnica”, já vinha de longe. Esses interesses se manifestaram desde a Guerra 
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Fria e cresceram no final dos governos Dutra e JK21. Entretanto, a desnacionalização do 

campo educacional se intensificou no governo Castelo Branco. 

Os acordos MEC-USAID cobriram todo o espectro da educação nacional, isto é, o 

ensino primário, médio e superior, a articulação entre os diversos níveis, o treinamento de 

professores e a produção e veiculação de livros didáticos. 

Para compreendermos melhor a proposta da USAID, explicitaremos a seguir, a lista 

das ementas dos acordos MEC-USAID e suas respectivas datas, compilada por Otaíza de 

Oliveira Romanelli (apud CUNHA e GÓES, 1989, p. 33):  

a) 26 de junho de 1964: Acordo MEC-USAID para Aperfeiçoamento do Ensino 

Primário;  

b) 31 de março de 1965: Acordo MEC-Contap ( Conselho de Cooperação Técnica 

da Aliança para o Progresso) – USAID para melhoria do ensino médio;  

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

suplementar com recursos e pessoal o primeiro acordo para o ensino primário;  

d) 5 de maio de 1966: Acordo do Ministério da Agricultura-Contap-USIAD, para 

treinamento de técnicos rurais;  

e) 24 de junho de 1966: Acordo Mec-Contap-USAID, de assessoria para a expansão 

e aperfeiçoamento do quadro de professores de ensino médio e proposta de reformulação 

das faculdades de Filosofia do Brasil;  

f) 30 de junho de 1966: Acordo MEC-USAID, de assessoria para a modernização da 

administração universitária;  

                                                 
21 Eurico Gaspar Dutra ( 1883-1974) - Militar, nasceu em Cuiabá, estado do Mato grosso, em 18 de maio de 
1883. Candidatou-se à presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD) e foi eleito em 2 de 
dezembro, tendo contado no final da campanha, com o apoio de Vargas. Passou para a reserva dois dias antes 
de sua posse, em 31 de janeiro de 1946. Ao deixar a presidência, permaneceu ativo na vida política até 
postular-se candidato nas eleições indiretas para presidente da República em 1965. Diante do apoio 
majoritário nos meios militares ao general Castelo Branco, retirou-se da disputa. Afastado da vida pública, 
faleceu no Rio de Janeiro em 11 de junho de 1974. (OS PRESIDENTES E A REPÚBLICA, [18-]d, sem 
paginação).  
Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976) - Médico, nascido na cidade de Diamantina, estado de Minas 
Gerais, em 12 de setembro de 1902. Concorreu à presidência da República pela coligação PSD-PTB, tendo 
como vice João Goulart, e tomou posse em 31 de janeiro de 1956, após grave crise política. Com o fim de seu 
mandato, elegeu-se senador por Goiás (1962-1964). Após o golpe militar de 1964, teve seu mandato cassado e 
os direitos políticos suspensos por dez anos. Exilado, retornou ao Brasil em 1967. Faleceu em acidente 
automobilístico na via Dutra, próximo a Resende, em 22 de agosto de 1976. (OS PRESIDENTES E A 
REPÚBLICA, [18-]e, sem paginação) 
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g) 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 os objetivos, o de “elaborar planos específicos para melhor 

entrosamento da educação primária com a secundária e a superior”;  

h) 30 de dezembro de 1966: Acordo MEC-Sudene-Contap-USAID, para criação do 

Centro de Treinamento Educacional de Pernambuco;  

i) 6 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 responsabilidades de execução, mas aos 

técnicos da USAID todo o controle, desde os detalhes técnicos de fabricação do livro 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);  

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

modernização das universidades, então substituído por assessoria do planejamento do 

ensino superior, vigente até 30 de junho de 1969;  

k) 27 de novembro de 1967: Acordo MEC-Contap-USAID de cooperação para a 

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

rurais;  

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

complementar o primeiro acordo para desenvolvimento do ensino médio. 

Os acordos MEC-USAID encerraram a fase dos movimentos de educação e cultura 

popular dos anos 60. 

Ainda no regime militar, no governo Médici22, foram divulgados os resultados do 

Censo Demográfico de 1970. Os dados mostraram que, no período 1960-1970, os ricos 

                                                 
22 Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) - Militar, nascido na cidade de Bagé, estado do Rio Grande do Sul, 
em 4 de dezembro de 1905. Estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, na Escola Militar de Realengo e na 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Armada. Tenente do 12° Regimento de Cavalaria, em Bagé, apoiou 
a Revolução de 1930 e, em 1932, aliou-se às forças que lutaram contra a Revolução Constitucionalista de São 
Paulo. Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, apoiou o golpe de 1964 que depôs o presidente 
João Goulart. Nomeado adido militar em Washington, exerceu também a função de delegado brasileiro na 
Junta Interamericana de Defesa Brasil-Estados Unidos. Foi chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) 
em 1967 e comandante do III Exército, no Rio Grande do Sul, em 1969. Com o afastamento de Costa e Silva, 
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estavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Para os defensores da 

política econômica da ditadura, as diferenças de escolaridade é que determinavam as 

diferenças de rendimentos entre as pessoas, ou seja, a renda estaria mal distribuída porque 

uns tinham mais acesso à escola do que outros. Portanto, para o governo e seus 

argumentadores, a distribuição da renda mais igualitária viria, automaticamente, como 

resultado da melhor distribuição de oportunidades educacionais para todos. (CUNHA e 

GÓES, 1989). 

Segundo Cunha e Góes (1989), com o objetivo de buscar credibilidade para sua 

política “distributivista”, os governos autoritários organizaram o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL, que, em uma década, deveria reduzir a proporção de 

analfabetos para menos de 10%. Esse movimento foi criado pela Lei número 5.379, de 15 

de dezembro de 1967. “Como, porém, o Estado só previa uma verba anual de 

Cr$500.000,00, para o funcionamento dos programas, o MOBRAL realmente só começou a 

funcionar quando, em 1970, se encontrou uma forma real de financiamento”. 23 

(SUCUPIRA, 1974 apud FREITAG, 1977, p. 91). 

Foi organizada toda uma rede de ensino supletivo usando o rádio – o Projeto 

Minerva (ANEXO B) – e a televisão, veículo que explorou até mesmo o gênero da novela 

com intuito educativo.  

 

O treinamento dos alfabetizados também se faz com o apoio do rádio — convênio 
com o Projeto Minerva —, tendo alcançado, em 1972, 108.000 alfabetizadores em 
circuito nacional de radiodifusão com recepção organizada e radiopostos montados 
em todo o território nacional. (BRASIL, [197-]a, sem paginação).     

 

Sucessivas operações foram lançadas com o objetivo de ampliar e melhorar a escola 

de 1º grau. Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases do ensino de 1º e 2º graus (lei 5.692/71) 

acabou com o exame de admissão ao ginásio, fundiu os diversos ramos do ginásio num só e 

o ligou, sem solução de continuidade, ao primário. Dobrou o tempo de escolaridade 

obrigatória: de quatro para oito anos. 

                                                                                                                                                     
teve seu nome indicado pelo Alto Comando do Exército à sucessão presidencial. Através de eleição indireta, 
passou a exercer o cargo de presidente da República em 30 de outubro de 1969. Faleceu no Rio de Janeiro, 
em 9 de outubro de 1985, aos 79 anos. (OS PRESIDENTES E A REPÚBLICA, [18-]f, sem paginação). 
23 Esta consistia em desviar 6,75% da receita líquida da loteria esportiva e deduções voluntárias de 1% do 
imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas para o programa de alfabetização. Com isso o MOBRAL 
dispunha em 1971 de 67 milhões de cruzeiros. (FREITAG, 1997, p. 91). 
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Cunha e Góes (1989) afirmam que, contudo, o panorama da política educacional da 

ditadura era desolador. Dados eloqüentes mostram que as condições de escolarização 

pioraram justamente na base escolar. A taxa de escolaridade das crianças de sete a 10 anos, 

faixa etária que correspondia ao antigo curso primário baixou de 1970 a 1980: de 66,3% 

para 65,5%. Isto quer dizer que, em 1980, mais de um terço das crianças que deveriam estar 

cursando a escola primária estavam fora da escola. Se, em 1970, havia 6,5 milhões de 

pessoas dessa faixa etária fora da escola, em 1980, elas já eram 7,5 milhões. Isto significa 

que, os excluídos da escola aumentaram de um milhão de 1970 a 1980. Entretanto, qual 

teria sido o desempenho do MOBRAL, tido como uma grande esperança política 

educacional?  

Segundo Bello (1993), o Mobral propunha a alfabetização funcional de jovens e 

adultos, visando conduzir a pessoa a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo24 como 

meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida. 

 

Pretende o MOBRAL levar à frente a idéia da Alfabetização Funcional, isto é, 
Alfabetizar sempre pensando em Educar. Dar ao Alfabetizando, no sentido de 
integrá-lo na comunidade, condições de aprendizagem, semiqualificação ou 
aperfeiçoamento profissional cabível. Isso a curto prazo para que, de imediato, ele 
sinta as vantagens da educação e passe, por esforço próprio, a outros estágios de 
aprimoramento, dentro das necessidades locais, e de um maior benefício individual 
e comunitário. (BRASIL, 1973b, p. 33). 

 

Menezes e Santos (2002b) relatam que a idéia do Mobral encontrou-se no contexto 

do regime militar no Brasil, iniciado em 1964, cujo governo passou a controlar os 

programas de alfabetização de forma centralizada.  

 

[...] a história da educação nos mostra que, sempre que as crises aparecem, a 
atuação educativa – essencialmente a educação das massas – adquire uma 
importância toda especial e os grupos comprometidos na luta política lançam-se ao 
campo educacional com a esperança de fortalecerem, através dele, suas respectivas 
posições. (PAIVA, 1987, p.22). 
 
 

Até então, duas décadas antes, a reflexão e o debate em torno do analfabetismo no 

país convergiram para a consolidação de um novo modelo pedagógico. Nesse modelo, o 

                                                 
24 Faz-se necessário salientar que o cálculo neste movimento referenciava que o aluno deveria adquirir 
determinados conceitos matemáticos, domínio da representação numérica e das operações fundamentais. Um 
dos documentos elaborados para o Programa de Alfabetização Funcional indicava que o aluno deveria 
adquirir técnicas básicas de leitura, escrita e contagem. (BRASIL, [197-]f, p.9) 



62 
 

analfabetismo foi interpretado como efeito de uma situação de pobreza gerada por uma 

estrutura social não igualitária e, sendo assim, a educação e a alfabetização deveriam partir 

de um exame crítico da realidade existencial dos educandos, da identificação das origens de 

seus problemas e das possibilidades de superá-los.  
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5 HISTÓRIA, FILOSOFIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO MOBRAL 
 
 

 O analfabetismo no Brasil, na década de 1960 a 1970, atingia grandes proporções e 

repercussões negativas em nosso contexto sócio-econômico, exigindo assim uma ação 

prioritária. Mortatti (2004) afirma que desde o período colonial, existia um grande número 

de pessoas que não sabiam ler e escrever, emergindo um problema de ordem política, já que 

os analfabetos não podiam votar. Os levantamentos da população também existiam no 

Brasil desde esse período, (Tabela 9) mas somente em meados do século XIX a necessidade 

de censos populacionais ganhou força. 

 

Tabela 9 - Primeiros Censos no Brasil 
ANO CENSOS 

1872 Realizado 1º Censo no Brasil. 

“Recenseamento Geral do Império” 

1890 Realizado 2º Censo no Brasil, já no 

período republicano. 

1900 Realizado 3º Censo no Brasil. 

1920 Outro censo realizado bem mais 

planejado. 

1940 Censo realizado pelo IBGE fundado em 

1936. 

Fonte: (BOTELHO, 2004 apud MORTATTI, 2004, p. 18). 

 

 A próxima ilustração (Figura 2) nos mostra como evoluiu o analfabetismo no Brasil 

no período de 1872 a 1970. O número absoluto de analfabetos cresceu de Censo para 

Censo. O número relativo vinha crescendo, sistematicamente, desde 1872, até 1920. Após 

essa última década, apesar do aumento substancial da população, houve um decréscimo, 

ainda que esta queda se efetuasse em um ritmo muito lento.  

O último Censo disponível desde a criação do MOBRAL em 1967 — o Censo de 

1960 — apresenta o Brasil com quase 40% de analfabetos, o que demonstrava uma situação 

incompatível com uma sociedade empenhada em desenvolver-se rapidamente, e que não 
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poderia, portanto, conviver com índices como estes, se, se propusesse, de fato, a alcançar 

um bom êxito no seu desenvolvimento sócio-político-econômico. Em relação ao ano de 

1970, pode-se verificar pelo Quadro 2 (Figura 2) que, entre países latino-americanos, o 

Brasil, equiparado ao Paraguai encontrava-se entre os países citados em 5º lugar com um 

índice de analfabetismo de 20%. 
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Figura 2 - Analfabetismo no Brasil 

 
Fonte: (Brasil, [197-]h, sem paginação). 

 

Desde os primeiros censos, também se buscava conhecer o número de pessoas que 

sabiam (ou não) ler e escrever, resultando em dados sobre o analfabetismo da população. 
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Atualmente, os censos continuam medindo o analfabetismo, mas com critérios diferentes, 

devido às mudanças nas condições culturais, sociais e políticas do país e às várias 

definições existentes de alfabetização, ou seja, como considerar uma pessoa alfabetizada ou 

não, já explicitado anteriormente. 

A seguir (Figura 3), podemos observar o índice de analfabetismo por Região, Zona 

e Sexo em 1970. 

Fonte: (Brasil, [197-]h, sem paginação) 

 

Fica demonstrado que a Região Nordeste, embora não sendo a que tinha a maior 

população total, era a que apresentava o maior índice de analfabetismo, tanto do sexo 

Figura 3 - Analfabetismo por região, zona e sexo - Censo 1970 
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feminino como do masculino. Nela se encontrava quase a metade das mulheres analfabetas 

e cerca de 45% dos homens analfabetos. Outro aspecto interessante refere-se às diferenças 

entre os índices de analfabetismo da população masculina e feminina. Se olharmos o Brasil 

como um todo, verificaremos que o índice de analfabetismo da população feminina era 

cerca de 2% maior que o da população masculina. No entanto, quando descemos a uma 

análise regional, vemos que essa superioridade não permanece constante. Ela oscila desde 

3% na Região Nordeste, até 8% na Região Sudeste. Esse pequeno diferencial de 3% do 

analfabetismo feminino sobre o masculino na Região Nordeste, pode significar que a 

pobreza era o maior nivelador dos seres humanos. (BRASIL, [197-]). 

Embora a maior parte da população brasileira fosse urbana, na zona rural 

encontravam-se quase dois terços dos analfabetos do Brasil. Levando-se em conta as 

concentrações de analfabetos, temos que a Região Sudeste era responsável por quase a 

metade da população urbana analfabeta e, na Região Nordeste, por mais da metade da 

população rural analfabeta.  

Comparando-se os índices de analfabetismo das zonas urbana e rural, constatamos 

que a Região Norte apresentava a maior distorção — o índice de analfabetismo da zona 

rural era três vezes maior que o da urbana. Na Região Nordeste ocorria a menor distorção 

— o índice da zona rural era o dobro do índice da urbana.  

Em termos de Brasil, essa diferença do índice de analfabetismo da população rural 

era de pouco mais de duas vezes e meia em relação ao índice de analfabetismo da zona 

urbana. Essa diferença entre os índices de analfabetismo das zonas rurais e urbanas 

representava um reflexo negativo no desempenho da Economia. 

De acordo com os dados informados até este momento e com informações cedidas 

por Soraya25, Agente de Pesquisa e Mapeamento do IBGE de Araras, podemos demonstrar 

(Tabela 10) as taxas de analfabetismo no Brasil das pessoas de 15 anos ou mais de idade 

nos seguintes anos: 

 

 

 

                                                 
25 Nome fictício 
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Tabela 10 - Taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade - Brasil 
1872 82,3% 

1940 56,0% 

1950 50,5% 

1960 39,04% 

1970 33,60% 

1980 25,50% 

1986 20,00% 

1987 20,00% 

1988 17,00% 

1989 19,70% 

1990 19,00% 

1991 19,00% 

1992 18,30% 

1993 16,30% 

1995 15,5%. 

1997 14,70% 

2000 13,60% 

Fontes: IBGE [199_ ] e Brasil, [197-] 

Nota: A tabela 10 foi elaborada pela pesquisadora com base em dados nas fontes referenciadas. 
 

Após contextualizarmos o histórico do analfabetismo no Brasil, nos reportamos aos 

antecedentes da criação da Fundação MOBRAL, bem como sua filosofia e 

operacionalização. 

Em oito de setembro de 1967 (Dia Internacional da Alfabetização), o Ministro da 

Educação e Cultura, Dr. Tarso Dutra (1914-1983) 26, levou à consideração do Presidente da 

                                                 
26 Tarso de Moraes Dutra - Advogado e político brasileiro. Formado em Direito pela Faculdade de Direito do 
Rio Grande do Sul. Em 1946 foi eleito deputado estadual pelo PSD para a 38ª Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul. Logo depois seguido da eleição para deputado federal em 1950, em que foi 
reeleito quatro vezes. Foi ministro da Educação e Cultura de 1967 à 1969, durante os governos Costa e Silva e 
da Junta Militar de 1969. Foi um dos encarregados em revisar o texto do Ato Institucional Número Cinco. Na 
sua gestão implementou o Mobral e os acordos MEC-Usaid. Neste período ocorreram algumas manifestações 
estudantis contra o regime, como por exemplo, a Passeata dos Cem Mil. Eleito senador em 1970, em 1978 foi 
senador biônico, falecendo em 1983 ainda no exercício do cargo. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1997, sem 
paginação). 
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República, Marechal Costa e Silva (1899-1969) 27, decretos e anteprojetos de lei relativos à 

erradicação do analfabetismo, que gerava uma profunda repercussão negativa no sistema 

sócio-econômico do país. (BRASIL, 1973b). Após a avaliação do sério problema com que a 

nação se defrontava, o presidente anunciou que enviaria ao Congresso o Plano de 

Alfabetização Funcional e Educação Continuada de Adultos, precedido de anteprojeto de 

lei pelo qual a Alfabetização Funcional e a Educação Continuada passariam a ser atividades 

prioritárias permanentes do Ministério da Educação e Cultura e no qual ficaria instituída a 

Fundação MOBRAL como seu órgão executor. Na mesma data haviam sido assinados 

vários decretos, que previam: 

- a constituição de um grupo interministerial para estudo e levantamento de recursos 

destinados à alfabetização (decr. nº. 61.311); 

- a utilização das emissoras de TV nos programas de alfabetização (decr. nº. 

61.312);  

- a constituição da Rede Nacional de Alfabetização Funcional e Educação 

Continuada de Adultos (decr. nº. 61.313);  

- a educação cívica nas instituições sindicais e a campanha em prol da extinção do 

analfabetismo (decr. nº. 61.314). 

Representantes dos diversos Ministérios faziam parte do Grupo de Trabalho 

Interministerial – GI, e os objetivos eram realizar um estudo e o levantamento dos recursos 

financeiros necessários à execução do Plano de Alfabetização Funcional28 e Educação 

Continuada de Adultos, elaborado pelo DNE e anexado ao projeto de criação do 

MOBRAL.  

O Grupo de Trabalho Interministerial era composto pelos seguintes membros: 

                                                 
27 Artur da Costa e Silva (1899-1969) - Militar, nascido na cidade de Taquari, estado do Rio Grande do Sul, 
em 3 de outubro de 1899. Foi um dos principais articuladores do golpe militar de 1964, que depôs o 
presidente João Goulart, e integrou o Comando Supremo da Revolução, ao lado do brigadeiro Correia de 
Melo e do almirante Augusto Rademaker. Ministro da Guerra durante o governo Castelo Branco (1964-1966) 
desincompatibilizou-se do cargo para candidatar-se às eleições indiretas na legenda da Arena. Em 3 de 
outubro de 1966, Costa e Silva e Pedro Aleixo foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente 
pelo Congresso Nacional, com a abstenção de toda a bancada do MDB, partido oposicionista. Em 15 de 
março de 1967 foi empossado na presidência, e em agosto de 1969 afastou-se do cargo em virtude de uma 
trombose cerebral, sendo substituído por uma junta militar. Faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 
1969, aos 70 anos. (OS PRESIDENTES E A REPÚBLICA, [18-]g, sem paginação). 
28 Definia, então, a alfabetização funcional: ela deveria visar à valorização do homem (pela aquisição das 
técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo e o aperfeiçoamento dos processos de vida e trabalho) e à 
integração social desse homem, através do seu reajustamento à família, à comunidade local e à Pátria. 
(PAIVA, 1987, p. 293). 
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- Dr. Miguel Jerônimo Ferrante, do Ministério da Justiça;  

- Capitão-de-Fragata Flávio Simões Lopes, do Ministério da Marinha; 

- Major Nilo Chaves Teixeira Filho, do Ministério do Exército;  

- Embaixador Wladimir do Amaral Murtinho, do Ministério das Relações 

Exteriores;  

- Dr. Oswaldo Behn Franco, do Ministério da Fazenda;  

- Coronel Stavro Sava, do Ministério dos Transportes;  

- Dr. José Feliciano de Oliveira, do Ministério da Agricultura;  

- Dr. Edson Franco, do Ministério da Educação e Cultura;  

- Dr. Fernando Luís Duque Estrada, do Ministério do Trabalho e Previdência Social;  

- Major Intendente da Aeronáutica, Hélcio Chavadian Esteves, do Ministério da 

Aeronáutica;  

- Dr. Edmar Terra Blois, do Ministério da Saúde;  

- Dr. Nilson Cunha Silva, do Ministério das Minas e Energia;  

- Dr. Eduardo Rios Neto, do Ministério da Indústria e do Comércio;  

- Dr. Arlindo Lopes Corrêa, do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral;  

- Professor José Camarinha do Nascimento, do Ministério do Interior;  

- Dr. Washington Bolivar de Brito, do Ministério das Comunicações.  

Foi eleito presidente do Grupo Interministerial o Dr. Arlindo Lopes Corrêa. 

Alguns pontos do Plano foram aprofundados e decididos pelo Grupo, a fim de situar 

o nível quantitativo e a qualidade da contribuição do Governo Federal para o Movimento de 

Alfabetização. Ficou decidido utilizar, de imediato, o rádio e a televisão e recrutar os 

contingentes de alfabetizandos nas quantidades previstas no plano. Nos custos, não foram 

considerados despesas com o aluguel de locais para a alfabetização, em virtude da natureza 

do Movimento aconselhar que os locais fossem obtidos gratuitamente, com a utilização dos 

próprios sistemas de ensino formal já estabelecidos graças à colaboração da comunidade. 

Quanto às crianças analfabetas de 10 a 14 anos, estas seriam atendidas pelas Secretarias 

Estaduais de Educação, dentro dos seus sistemas de ensino primário. Como fontes de 

recursos, foram indicados pelo Grupo o Selo Adicional Obrigatório de Educação e o 

Concurso de Prognósticos Esportivos. (BRASIL, 1973b). 

Este grupo funcionou entre 5 de outubro e 27 de novembro de 1967. 
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Como já citado, em 15 de dezembro de 1967, foi promulgada a Lei 5.379 pela qual 

ficava instituído o Movimento Brasileiro de Alfabetização nos termos do artigo 4.º: 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma Fundação, sob a denominação de 
Movimento Brasileiro de Alfabetização — MOBRAL — de duração 
indeterminada, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, 
enquanto não for possível a transferência da sede e foro para Brasília. 29 (BRASIL, 
1973b, p. 50). 

 

Como afirma Sucupira (1974 apud FREITAG, 1977, p. 91), a programação do 

MOBRAL, compreendendo cursos de alfabetização e, complementarmente, de educação 

continuada (integrada), foi precedida de uma avaliação das prioridades educacionais, 

sociais e econômicas do País. De acordo com as prioridades estabelecidas, o atendimento 

do MOBRAL incidiu, inicialmente, sobre a população urbana analfabeta e na faixa etária 

de 15 a 35 anos.  

As justificativas para estas prioridades eram as seguintes: 

- o atendimento deveria ser prioritário à população urbana analfabeta, pois era a que 

poderia ser recrutada mais rapidamente; 

- a maior facilidade para a mobilização dos alfabetizadores e também para a 

instalação de postos nessa zona; 

- os adultos e adolescentes alfabetizados eram considerados elementos importantes 

na produtividade do sistema econômico; 

- quanto ao atendimento prioritário à faixa etária de 15 a 35 anos, devia-se ao fato 

de uma maior probabilidade de retorno em termos de acréscimo de produtividade pelos 

recursos investidos na sua formação. (BRASIL, 1973a).  

O programa previa uma integração da alfabetização em programas mais amplos, de 

educação para a saúde, o trabalho, o lar, a religião, o civismo e a recreação, além da 

instalação de centros de integração social e cívica. 

A meta era atingir 11.400.000 de analfabetos entre 1968 e 1971, para que se pudesse 

pensar na extinção do analfabetismo até 1975. 

Em 18 de janeiro de 1968, foi designada uma comissão especial encarregada da 

elaboração dos Estatutos do MOBRAL, formada pelos seguintes membros: Antonieta 

                                                 
29 Art. 4º. da Lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967. Prevê sobre alfabetização funcional e a educação 
continuada de adolescentes e adultos. 
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Barone, Nilo Ruschel, Dulcie Kannitz Vicente Vianna, Maria Elisa Carrazoni, Marcílio 

Augusto Velloso, Maria de Freitas, João Ribas da Costa, Alfredina de Paiva e Souza, Edgar 

Gomes, José Nilo Tavares, Paulo P. Ramos, Marília Santos de F. Veloso, Hélio Ribeiro e 

Remi Gorga. Os Estatutos do MOBRAL foram aprovados pelo Decreto 62.484, de 29 de 

março de 1968, e registrado no Cartório Álvaro César de Melo Meneses, sob nº. 18.963, em 

30 de abril de 1968.  

Em decorrência do vínculo da Fundação MOBRAL com o Departamento Nacional 

de Educação, pelo Art. 8º da lei que instituiu o MOBRAL, o cargo de presidente era 

ocupado pelo titular do Departamento Nacional de Educação e suas instalações iniciais 

foram no Ministério da Educação e Cultura, no Gabinete do presidente do DNE. A maioria 

dos funcionários era do DNE e não tendo havido, em 1968, dotação orçamentária para a 

Fundação, recebiam complementação salarial do MOBRAL. 

Em 2 de julho de 1969, foi promulgado o Decreto-Lei n.° 665, alterando o Artigo 

8.° da Lei n.° 5.379 de 15/12/67 (Fundação do MOBRAL). Por meio deste Decreto-Lei, o 

presidente da Fundação seria nomeado pelo Presidente da República, mediante proposta do 

Ministro da Educação e Cultura, com mandato de três anos.  

O primeiro presidente por indicação ministerial, em virtude da alteração da Lei nº. 

5.379, citada acima, foi o Dr. Jorge Boaventura de Souza e Silva (1921-2005), em 

novembro de 1969. Dois meses antes, o Ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra, 

nomeou os componentes do Conselho de Administração: Dr. Hélio de Alcântara Avellar, 

General Taunay Drumond Coelho Reis, Dr. José Cláudio Vilhena de Morais, Professora 

Alma Albertina de Castro Figueiredo e Dr. Paulo Cabral de Araújo. 

Houve várias iniciativas relevantes na gestão de Jorge Boaventura de Souza e Silva: 

- transferência para o MOBRAL, pelo então Ministro Tarso Dutra, do Plano de 

Aplicação de Recursos oriundos do excesso de arrecadação do salário de educação; 

- concessão de um auxílio de cinqüenta mil cruzeiros novos para despesas com a 

realização do I Encontro Nacional de Teleducação de Adultos, coordenado pela Fundação 

Educacional Padre Landell de Moura30, com a cooperação do Instituto de Solidariedade 

Internacional da Fundação Konrad Adenauer31;  

                                                 
30 Padre Roberto Landell de Moura é um dos precursores da invenção do rádio. Nascido em Porto Alegre em 
janeiro de 1861, Landell de Moura teve formação eclesiástica em Roma. Ordenado sacerdote em 1886, voltou 
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- convênio firmado com a Cruzada ABC, pelo qual esta instituição recebia do 

MOBRAL a quantia de 6 milhões de cruzeiros novos, oriundos da USAID, para saldar 

dividas já vencidas, decorrentes de sua ação alfabetizadora no Nordeste;  

- providências, quase concretizadas, para dotar o MOBRAL de sede própria, mas 

suspensas pelo presidente quando tomou a decisão de se exonerar do cargo;  

- convênios firmados com diversas entidades;  

- curso para alfabetização com o uso da televisão. 

Nessa fase, ainda não existia o cargo de secretário-executivo, nunca tendo sido 

preenchido o de secretário-geral de que falava o Estatuto. Em março de 1970, o presidente 

Jorge Boaventura (1921-2005) já havia se exonerado do cargo, e assim, o Conselho 

Administrativo decidiu se reunir uma vez por semana até o preenchimento do cargo. 

Devido aos problemas prementes que surgiram, e como o Conselho não possuía 

mais o poder de indicar quem respondesse pela presidência, o Conselho decidiu oficiar ao 

Secretário-Geral do MEC, Dr. Mauro Costa Rodrigues, para que, por seu intermédio, o 

Ministro Jarbas Passarinho 32 fosse cientificado da situação. 

 
                                                                                                                                                     
para o Brasil e desempenhou atividades religiosas até sua morte, também em Porto Alegre, já no importante 
cargo de Monsenhor. (LANDELL DE MOURA, [19-], sem paginação).  
 
31 A Fundação Konrad Adenauer leva o nome do primeiro Chanceler da República Federal da Alemanha. Foi 
criada em 1956. É uma instituição de utilidade pública, independente do partido no nível jurídico, 
organizacional e financeiro. As suas verbas provêm do orçamento federal da Alemanha e de doações. A 
Fundação Konrad Adenauer mantém 23 Centros de Formação na Alemanha e está presente, através de 
representações, colaboradores e instituições com quem mantém projetos de parceria em cerca de 130 outros 
países. Conta com um total de mais de 600 colaboradores no mundo todo, dos quais perto de 500 trabalham 
na matriz, localizada em Sankt Augustin, nos arredores de Bonn. (CENTRO DE ESTUDOS....1998, sem 
paginação). Konrad Adenauer (1876-1967) - político alemão. No dia 15 de setembro de 1949, aos73 anos, 
Konrad Adenauer foi eleito Chanceler (chefe do governo) da República Federal da Alemanha. Adenauer fez a 
Alemanha se alinhar efetivamente ao bloco anticomunista liderado pelos Estados Unidos, o que lhe permitiu 
desenvolver as suas relações internacionais. Considerava que era um propósito essencial conseguir a 
"reunificação em liberdade" das duas Alemanhas. (UOL EDUCAÇÃO, 1996, sem paginação). 
 
32 Jarbas Gonçalves Passarinho - nasceu em Xapuri-AC, em 11 de janeiro de 1920. Indicado por Castelo 
Branco, Jarbas Passarinho assumiu em junho de 1964 o Governo do Pará, eleito pela Assembléia do estado. 
Em janeiro de 1966 transmitiu o Governo do Pará a Alacid Nunes e, dois meses depois, filiou-se à recém 
criada Aliança Renovadora Nacional (Arena), tornando-se presidente de sua seção paraense e membro do seu 
diretório nacional e da sua comissão executiva. Em novembro de 1966 elegeu-se senador pelo Pará, na 
legenda da Arena. Em 15 de março de 1967 foi convidado pelo Presidente da República, Artur da Costa e 
Silva, para o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Nesse mesmo ano passou para a reserva, com a 
patente de coronel. Em 30 de outubro de 1969, em virtude do agravamento do estado de saúde de Costa e 
Silva, toma posse na Presidência da República o General Emílio Garrastazu Médici, que convida Jarbas 
Passarinho para a Pasta da Educação. (PORTAL PARSIFAL, [19-?], sem paginação). 
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Em fevereiro de 1970, por meio do Decreto nº. 66.118, fora concedida vinculação 

de parte da receita da Loteria Esportiva aos programas de alfabetização de adultos, 

supervisionados pelo Ministério da Educação e Cultura. 

Em maio daquele ano, Mário Henrique Simonsen (1935-1997) foi designado a 

ocupar o cargo de Presidente do MOBRAL, indicando o Padre Felipe Spotorno, 

anteriormente assessor do senhor Secretário-Geral do Ministério da Educação e Cultura 

para exercer o cargo de Secretário-Executivo. 

No dia 8 de setembro de 1970, dia oficial do lançamento da nova fase do 

MOBRAL, foi assinado pelo Presidente Emílio Garrastazu Médici (1905-1985), o Decreto-

Lei n.° 1.124, permitindo que as pessoas jurídicas, ao invés de pagar 1% do imposto de 

renda devido, doassem a quantia correspondente ao MOBRAL. Sendo assim, no que se 

refere aos recursos financeiros, o MOBRAL contava com recursos provenientes do 

orçamento nacional, de 24% da renda líquida da Loteria Esportiva e mais a arrecadação 

advinda do Imposto de Renda devido pelas Empresas. 

O novo presidente traçou as linhas gerais da orientação que pretendia imprimir, 

transformando o MOBRAL em órgão normativo, supervisor e controlador, 

descentralizando a ação normativa a nível regional, estadual e municipal. Transferiu-se para 

o Secretário-Executivo o cerne da administração do MOBRAL. O Secretário Executivo, 

Padre Felipe Spotorno, exerceu suas atividades até 14 de abril de 1972, quando foi 

exonerado, sendo designado para substituí-lo Arlindo Lopes Corrêa. 

Em 9 de maio de 1971, foi editada uma matéria no Jornal “Tribuna do Povo” de 

Araras, relatando que o ministro Jarbas Passarinho  enaltecera o Movimento,  afirmando 

que poderia ser apontado como o mais notável em todo o mundo contemporâneo na 

alfabetização de adultos. Explicando a sua afirmação, disse que a UNESCO possuía 

quarenta e um projetos de alfabetização no mundo, dos quais o mais notável, em termos 

quantitativos seria o do Irã, voltado fundamentalmente para as crianças, realizando trabalho 

idêntico ao das escolas primárias no Brasil. Em relação aos adultos, em três anos foram 

alfabetizados cerca de 300 mil pessoas.  

 

O nosso país conseguiu alfabetizar 500 mil adultos brasileiros em 6 meses, afirmou 
enfaticamente, e nós estamos gastando no MOBRAL, através do Ministério da 
Educação e Cultura, apenas 15% das despesas. O restante (85%) são  cobertos pela 
comunidade brasileira. (MOBRAL...1971e). 
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Em poucas palavras, inicialmente a programação do MOBRAL seguia a orientação 

da Carta de 1958, com planos que derivavam do Plano Complementar33. As mudanças nos 

caminhos do programa ocorreram após a desvinculação do programa do Departamento 

Nacional de Educação - DNE e o lançamento de uma campanha de massa, tornando-se o 

MOBRAL uma entidade executora. (PAIVA, 1987). 

Estudos anteriores foram abandonados e lançou-se um programa extensivo de 

alfabetização, no qual as atividades do MOBRAL deveriam ser conscientizadoras, diferente 

das idéias pedagógicas desenvolvidas pelos movimentos anteriores a 1964. Esse propósito 

foi difundido pelos organizadores da Campanha, que faziam restrições ao método Paulo 

Freire.  

 

Os movimentos anteriores a 1964, entretanto, teriam distorcido os propósitos de 
conscientização levando à politização prematura e mal orientada dos alunos e 
colocando em risco a formação cristã e democrática do nosso povo. (PAIVA, 1987, 
p. 295). 

  

Cabe salientar que as idéias pedagógicas desenvolvidas pelos CPCs, MCPs e 

posteriormente pelo PNA, direcionavam-se à conscientização das massas adultas, a fim de 

desenvolver uma postura crítica diante da realidade das mesmas, mas esta era considerada 

uma ameaça ao regime que se instaurava naquele momento. 

Portanto, para este novo programa de alfabetização, houve a elaboração de um novo 

material didático. 

Este material incluía os “Livros-cadernos de Integração”, destinados à alfabetização 

e iniciação dos neo-alfabetizados em conhecimentos relativos ao lar, à comunidade, à Pátria 

e à consolidação de hábitos e atitudes. Aproveitando algumas das sugestões metodológicas 

da equipe inicial ligada ao DNE, foi solicitada às editoras a apresentação de material 

                                                 
33 Em 1966 foi elaborado o Plano Complementar ao PNE – Plano Nacional de Educação, apresentado ao 
Conselho Federal de Educação, o qual se justificava teoricamente, partindo do princípio de que o atual estágio 
de desenvolvimento em que se encontrava a Nação exigia um maior número de brasileiros com capacidade de 
expressão e raciocínio integrados no meio físico e social. Este plano preconizava a orientação para o trabalho, 
a continuidade do processo educativo após a etapa da alfabetização e a importância da educação cívico-
democrática como “imperativo do processo de formação da personalidade humana”. Para a população 
analfabeta entre 10 e 14 e entre 15 e 20 seriam organizados cursos primários intensivos de 3 anos. Aos adultos 
entre 20 e 30 anos seriam oferecidos cursos intensivos de alfabetização com 8 meses de duração, seguidos de 
cursos rápidos de 6 meses para capacitação profissional em nível elementar. Apesar de ter provocado 
discussões e crises, o Plano Complementar não foi executado. (cf PAIVA, 1987).  
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didático dentro dos critérios estabelecidos. Três editoras foram escolhidas para dividirem 

entre si as tarefas demandadas pelo MOBRAL: Abril S.A., Block Editores S.A e Gráfica 

Editora Primor S.A. (UNESCO, 1975).  

No que se refere à orientação do material didático produzido para o movimento, 

podemos dizer que havia uma política de fortalecimento das idéias capitalistas de produção 

e consumo. Segundo Paiva (1987), havia uma preocupação em propiciar a elevação das 

aspirações dos alfabetizandos, associando o incentivo ao esforço individual para ascender 

socialmente ao estímulo à adaptação a padrões de vida modernos. 

Neste sentido, Freitag (1977) lembra que o MOBRAL não era o primeiro esforço 

alfabetizador, mas era a primeira vez que o governo implantava um movimento em que a 

alfabetização assumia um caráter tão evidentemente ideológico, visando, de forma tão 

explícita, incutir no operariado os valores do capitalismo autoritário. 

O MOBRAL se caracterizava por refletir a ideologia da educação como 

investimento combinada à ideologização ao nível político de ‘moral e cívica’. (cf 

FREITAG, 1977). Um exemplo disto é uma fórmula apresentada em um dos manuais do 

professor: “Alfabetização + educação continuada = (melhor nível de vida, melhores 

salários, maior produtividade) = promoção do desenvolvimento do país”. (MEC-

MOBRAL, s.d. p. 4 e segs. apud FREITAG, 1977, p. 92). 

Vejamos um exemplo de um texto de moral e cívica de uma cartilha MOBRAL de 

Educação Integrada: 

 

Onde não há lei, não há ordem. E não há progresso. Seja numa família, numa 
escola, num ambiente de trabalho ou num país. Existem regulamentos, leis não 
escritas e normas combinadas pelos membros de uma família, ou outro grupo 
humano qualquer, para tornar a vida mais fácil entre eles. As leis existem para 
regular os direitos e deveres de cada pessoa. (MEC-MOBRAL, s.d., p. 110 apud 
FREITAG, 1977, p. 92). 

 

 Segundo Ribeiro (2007), se antes de 1964, o que motivava vários grupos a descobrir 

meios de alfabetizar a população adulta era a convicção de que a alfabetização era um 

instrumento indispensável, mesmo que não suficiente, à participação ativa na política do 



77 
 

país, após 1964, com o MOBRAL, é feita a vinculação imediata da alfabetização com a 

“participação” na vida econômica. 34 

A visão que se tinha do analfabeto era a de um elemento incapaz de servir-se da 

comunidade, de servir à comunidade, de integrar-se no processo de desenvolvimento 

político e de participar do contexto político. Era uma pessoa marginalizada da sociedade. 

 Os trechos abaixo, extraídos respectivamente de um dos livros de Educação 

Integrada da Coleção MOBRAL, escritos pelo próprio Ministro da Educação, na época 

Jarbas Passarinho e um pronunciamento de Celso Kelly35, explicitam a visão de que se 

tinha de um analfabeto. 

 

“O Presidente Médici designou o analfabetismo no Brasil como uma vergonha 
nacional (grifo nosso). Nós começamos a combatê-la e a reduzir o número de 
analfabetos. O governo ainda quer ir adiante. Ele quer que você faça o curso de 
educação integrada. É o curso cujo material chega às suas mãos através do 
MOBRAL. Eu acho que você dentro de um ano terá concluído com ele a primeira 
etapa: o primário”. (MEC-MOBRAL, s.d., p.5 apud FREITAG, 1977, p. 92). 

 

[...] O analfabeto é visto como um elemento incapaz, pois “os marginalizados mal 
produzem e consomem abaixo do mínimo. Não imaginam, não se dedicam, não 
estimulam, não competem, não se aperfeiçoam. Constituem, sob todos os aspectos, 
a mais perigosa parcela contra o desenvolvimento”. [...] “eis o marginal que pesa 
na comunidade – para alguns o peso morto que lhe detém o progresso; para outros, 
o cego moral que renunciou aos atributos maravilhosos da espécie”. (KELLY, 1969 
apud PAIVA, 1987, p. 267). 
 

 Havia também a necessidade de elevar a imagem do Brasil no exterior. Ressaltava-

se a necessidade de associar a educação dos adultos à luta pelo desenvolvimento. Erradicar 

o analfabetismo era, portanto, “uma exigência do pudor nacional”, uma necessidade para 

que o Brasil pudesse ser ouvido entre as Nações. O analfabetismo era também um fator de 

entrave ao nosso progresso, de enfraquecimento do poder nacional, pois uma Pátria grande 

não poderia ser “edificada sobre um povo esmagado pelos fardos da ignorância e miséria”. 

(PAIVA, 1987). 

Em 1966, o Ministro Muniz de Aragão afirmava que o objetivo do governo era 

comover a opinião pública e despertar a consciência dos brasileiros para o grave, vexatório 

                                                 
34 O real significado de “Participação” neste caso refere-se à possibilidade de emprego como assalariado em 
um novo modelo de acumulação acelerada do capital internacional. (RIBEIRO, 2007, p. 192). 
35Administração do MEC. Em 1966 Celso Kelly substitui Edson Franco na direção do DNE – Departamento 
Nacional de Educação. 
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e doloroso problema do analfabetismo. Para o ministro, o analfabetismo era “uma chaga, 

mancha vergonhosa a desfigurar as faces da sociedade brasileira que se apresenta, no 

conceito dos povos, como constituída em grande parte, por cidadãos incultos e ignorantes”. 

(PAIVA, 1987, p.265). O ministro apresentava o analfabetismo como um malefício, uma 

injustiça e uma vergonha que o povo devia sentir. 

 Diante disto, fazia-se necessário a execução de um programa oficial de educação de 

adultos como um meio de se lograr a valorização e a integração social de milhões de 

brasileiros marginalizados.  

No documento “Mobral: sua origem e evolução”, o qual descreve a evolução 

histórica do MOBRAL, desde sua concepção legislativa até sua operação efetiva, Arlindo 

Lopes Corrêa36, afirma que no Seminário Interamericano de Educação de Adultos ficou 

evidenciada a excelência do MOBRAL em inúmeros aspectos de suas operações. No 

Prefácio, Mário Henrique Simonsen37, afirma que entre setembro de 1970 e setembro de 

1973, 4,9 milhões de adolescentes e adultos aprenderam a ler e a escrever nos cursos do 

MOBRAL. 38 

Tendo como meta principal o HOMEM TOTAL, isto é, o homem em todos os seus 

aspectos: físico, intelectual, emocional e social, o MOBRAL pretendia dar ao 

alfabetizando, no sentido de integrá-lo na comunidade, condições de aprendizagem, de 

semi-qualificação ou de aperfeiçoamento profissional cabível. Isso em curto prazo, para 

que, de imediato, o aluno, sentindo as vantagens da educação, passasse, por esforço 

próprio, a outros estágios de aprimoramento, dentro das necessidades locais, e de um maior 

benefício individual e comunitário. (BRASIL, 1971a) 

                                                 
36  Designado Secretário Executivo do MOBRAL em abril de 1972.  
37  Designado Presidente do MOBRAL em maio de 1970. 
38  [...] não faltou ao MOBRAL o apoio internacional, a começar pela própria UNESCO, que o avaliou 
através de peritos especialmente destacados para essa missão e por um amplo seminário internacional 
realizado no Rio de Janeiro, em 1973. O resultado foi a ampla aprovação da experiência do MOBRAL e o 
credenciamento do Movimento como a entidade oficialmente capaz de oferecer treinamento em projetos de 
alfabetização de adultos. A partir desse credenciamento, o MOBRAL já realizou um primeiro Seminário para 
Países da Ásia, África e América Latina, em 1974. O MOBRAL recebeu, também da UNESCO, menção 
honrosa do Prêmio Reza Pahlevi, em 1972, entregue, pessoalmente, ao então Presidente Mário Henrique 
Simonsen, pelo Diretor-Geral da UNESCO em Paris. Ratificando o ponto de vista da UNESCO, outras 
entidades internacionais, como o BID e o BIRD, revelaram, em documentos oficiais, sua admiração pelo 
MOBRAL [...]. (BRASIL, [197-], sem paginação). 
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Geograficamente, o MOBRAL se estendeu por todo o território nacional, partindo 

de zonas urbanas, em municípios que haviam sido considerados polos de desenvolvimento 

pelo Ministério do Interior. 

A filosofia operacional do MOBRAL fundamentava-se, principalmente, nos 

pensamentos que se seguem:  

a) ao governo, não cabe a responsabilidade total dos problemas nacionais;  

b) as comunidades que formam uma nação têm sua parcela na solução dos 

problemas;  

c) a comunidade que se omite, que não se une para dar a partida de solução aos seus 

problemas é um peso morto no esforço de desenvolvimento de uma nação;  

d) a iniciativa privada, em qualquer dos seus ramos operacionais, cabe também uma 

parcela na solução dos problemas, uma vez que fazendo parte de comunidades pode exercer 

influências e contribuir para o engrandecimento local. 

Os organizadores do sistema MOBRAL queriam convencer os empresários 

brasileiros de que a expansão do mercado interno estaria em função do atual padrão social, 

o qual se pretendia elevar pela Alfabetização Funcional. Portanto a iniciativa privada 

deveria visar à alfabetização, não apenas como procedimento patriótico, mas como 

investimento. A equação seria: 

Alfabetização + semiqualificação = maior rendimento, melhor salário, melhor nível 

social, um gerador de riquezas, um melhor consumidor. 

 

5.1 Parte Administrativa do MOBRAL 
 

No que concerne à parte administrativa, havia no Movimento Brasileiro de 

Alfabetização três níveis administrativos: 

- MOBRAL/CENTRAL; 

- COORDENAÇÕES ESTADUAIS (COEST); 

- COMISSÕES MUNICIPAIS (COMUN). 

Cada nível desenvolvia suas determinadas competências. 
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Ao MOBRAL/CENTRAL competia: 

• operar com as Comissões Municipais (COMUN) por meio de convênios, 

fornecendo material didático, orientação técnica e verba para a gratificação de 

alfabetizadores, animadores e supervisores de área e estaduais; 

• fiscalizar os convênios e avaliar os resultados obtidos;  

• desencadear o fluxo de decisões dentro de uma perspectiva nacional.  

As COORDENAÇÕES ESTADUAIS tinham como funções principais: planejar, 

coordenar e controlar as atividades relacionadas com os objetivos do MOBRAL de nível 

estadual. 

As COMISSÕES MUNICIPAIS eram os verdadeiros agentes executivos dos 

programas do MOBRAL. Espalhadas por todo o Brasil — quase 4.000 (em 1973) — 

mobilizavam analfabetos, alfabetizadores, monitores e animadores. Providenciavam locais 

para salas de aula e instalavam postos de alfabetização. Em suma, procuravam juntar os 

esforços comunitários em prol da educação de adultos. Quanto à ação das 

COORDENAÇÕES REGIONAIS (COREG), não tinham características executivas, a 

não ser quando recebiam delegação numa linha de assessoramento regional. O MOBRAL / 

CENTRAL se apoiava nesses três níveis administrativos para compatibilizar seus 

programas estaduais em uma mesma região. 

Como a COMISSÃO MUNICIPAL era considerada a célula básica do MOBRAL 

(Figura 4), explicitaremos a seguir todas as competências detalhadas deste órgão executivo 

do MOBRAL. 
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Fonte: BRASIL, 1973a, p.18 
 

O Prefeito era o elemento catalisador das forças da comunidade. Era quem deveria 

desencadear o movimento de implantação do MOBRAL no município. 

Como ponto de partida, convocava os elementos representativos já mencionados, 

presidindo em seguida a reunião e eleição dos que deveriam ocupar os cargos na COMUN. 

Também agia como incentivador permanente dos trabalhos desenvolvidos pela 

Comissão, cedendo, na medida do possível, recursos humanos, financeiros e materiais.  

Era ainda o prefeito que, no caso de substituição de membros da Comissão 

Municipal, aprovava os substitutos indicados por eleição realizada pela própria COMUN.  

Os membros da COMUN eram os seguintes: 

• o Presidente  

• o Secretário-Executivo  

• os Encarregados:  

- da Área Pedagógica;  

- da Área de Mobilização,  

- da Área de Apoio;  

- da Área Financeira; 

- da Supervisão Global. 

Quanto à escolha dos membros da COMUN, sempre que possível, para Presidente, 

deveria ser de preferência, um representante da iniciativa privada (empresa, indústria, 

Figura 4 - Comissão Municipal – Célula básica do MOBRAL 



82 
 

comércio, etc.) e para Secretário-Executivo, um elemento da Secretaria Municipal da 

Educação. O Encarregado da Área Pedagógica deveria ser um professor com experiência de 

magistério, dinâmico e com um bom relacionamento pessoal. Este, deveria conhecer os 

principais problemas do município e demonstrar capacidade para encontrar soluções, 

quando a seu alcance. Para a Área de Mobilização, o encarregado deveria se interessar 

pelos trabalhos de comunidade, conhecendo a realidade socioeconômica do município, 

demonstrando capacidade de liderança para envolvimento dos munícipes no trabalho de 

integração do MOBRAL. O encarregado de apoio deveria ser, de preferência, alguém com 

experiência em controle e estocagem de material como, por exemplo, um membro do 

comércio local. Para a Área Financeira, o encarregado deveria ser, sempre que possível, um 

elemento com experiência bancária ou de contabilidade e o encarregado da Supervisão 

Global deveria ser professor ou pessoa com formação semelhante e experiência em 

educação, com relacionamento humano e de preferência, formação ou experiência em 

supervisão. (BRASIL, 1973a) 

Também poderiam ser criadas outras subcomissões para fins específicos em caráter 

transitório ou permanente, como por exemplo: de levantamentos, de determinação de áreas 

operacionais, de preparação de alfabetizadores e animadores, de avaliação, de supervisão, 

de transportes e outras. 

A seguir, serão apresentadas as competências que cada membro da COMUM 

deveria desenvolver: 

Presidente 

- aprovar as diretrizes gerais da COMUN, dirigindo seus trabalhos em harmonia 

com os demais níveis de descentralização; 

- representar a COMUN perante qualquer órgão ou entidade do Governo ou 

particular; 

- orientar, dirigir e fazer executar os serviços relacionados à COMUN; 

- convocar e presidir as reuniões da Comissão; 

- gerir, com o assessoramento do Encarregado da Área Financeira, o FUNDO 

ESPECIAL PARA ALFABETIZAÇÃO (FEALA) do município; 

- assinar a correspondência endereçada aos órgãos superiores; 
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- designar o Secretário-Executivo para representá-lo quando de seus eventuais 

impedimentos;  

- promover a avaliação do desempenho da COMUN pelos seus membros, bem como 

o intercâmbio de informação. 

Secretário-Executivo 

- coordenar os trabalhos dos grupos encarregados da execução dos Programas do 

MOBRAL em âmbito municipal; 

- incentivar os membros da COMUN a participar das reuniões, a fim de obter um 

trabalho em equipe atuante;  

- verificar a pontualidade do pagamento da gratificação dos alfabetizadores e a 

distribuição do material; 

- elaborar relatórios trimestrais e anuais das atividades do MOBRAL, remetendo-os 

à Coordenação Estadual ou Territorial.  

Encarregado da Área Pedagógica 

- recrutar e selecionar alfabetizadores e animadores sob orientação do Encarregado 

de Supervisão Global;  

- estabelecer critérios para a seleção de alfabetizadores e animadores, juntamente 

com a COMUN e sob a orientação do Encarregado de Supervisão Global; 

- organizar as classes; 

- controlar o recebimento e remessa dos Boletins de Freqüência; 

- assessorar o alfabetizador e animador no preenchimento dos Boletins de Novos 

Convênios. Professores e Locais de Funcionamento de Classes (CAC), segundo as 

instruções contidas no Manual de Processamento de Dados; 

- verificar a compatibilidade de códigos entre o Boletim de Freqüência, o volante, o 

cartão de controle de freqüência e a lista de implementação;  

- velar pela entrega dos Boletins de Freqüência e dos volantes;  

- encaminhar os cartões perfurados à COEST/COTER até 5 ou 10 dias após o 

término do mês. 

Encarregado da Área de Mobilização 

A ação do encarregado da Área de Mobilização se exercia em relação a três funções 

principais, devendo ser orientado e supervisionado pelo Encarregado de Supervisão 
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Global: MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, DIVULGAÇÃO e OBSERVAÇÃO 

DAS ASPIRAÇÕES DOS ALUNOS. 

- o encarregado deveria mobilizar a comunidade para participar efetiva e ativamente 

do movimento, entrosando-se com órgãos e/ou entidades públicas, promovendo 

convênios ou dinamizando os já existentes, mantendo contatos freqüentes com ex-alunos 

e alunos com o intuito de promover a continuidade do processo de aprendizagem, 

participando do recrutamento de analfabetos, identificando as áreas problemáticas do 

município e sugerindo soluções, contatando com líderes, empresas e autoridades 

competentes para obtenção de apoio e solução de problemas. 

 - quanto à Divulgação deveria divulgar por todos os meios de comunicação 

disponíveis os Programas do MOBRAL e os números (metas) a atingir; sustentar a 

divulgação, mostrando as classes em funcionamento, as atividades dos mobralenses e as 

colaborações recebidas, aproveitar a realização de festas, congressos, festivais, para 

divulgar o trabalho do MOBRAL, distribuindo, se necessário, faixas e cartazes, organizar 

quermesses, gincanas, competições esportivas, festas e festivais.  

 - em relação a função Observação das Aspirações dos alunos, deveria entrar em 

contato com alunos e ex-alunos para ter conhecimento de suas condições 

socioeconômicas, expectativas e sugestões, visando:  

a) informar à COMUN; 

b) levantar possibilidades do mercado de trabalho local;  

c) encaminhar o ex-aluno a algum emprego;  

d) informar ao Encarregado de Supervisão Global;  

e) incentivar e encaminhar para atividades culturais e cursos de semi-qualificação.  

Encarregado da Área de Apoio 

 O encarregado dessa área exercia duas funções principais, orientado e 

supervisionado pelo Encarregado de Supervisão Global: 

- DISTRIBUIÇÃO e CONTROLE DO MATERIAL DIDÁTICO (relacionado ao 

Sistema MOBRAL); 

- ORGANIZAÇÃO DE UMA INFRA-ESTRUTURA (transporte, instalações, 

estocagem, merenda etc.) de natureza local. 
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No controle do material didático, o encarregado recebia, armazenava e controlava a 

quantidade e o estado do material recebido, informava a Coordenação Estadual ou 

Territorial das necessidades de material didático e informativo, bem como dos saldos 

existentes em seu município e mantinha sob sua guarda o acervo da Comissão Municipal. 

Futuramente, deveria ser o elemento encarregado de controlar o estoque de material 

didático e informativo a nível municipal. 

Encarregado da Área Financeira 

Havia três funções para o encarregado ou a subcomissão financeira:  

• MOBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS; 

• EFETUAR PAGAMENTOS; 

• PRESTAR CONTAS. 

Quanto à MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS, o encarregado deveria: gerir, 

juntamente com o Presidente, o Fundo Especial de Alfabetização (FEALA) do município; 

desenvolver, junto à comunidade, campanhas para a arrecadação de recursos financeiros 

complementares e assinar, junto com o Presidente, cheques e documentos que envolviam 

responsabilidade financeira.  

Quanto aos PAGAMENTOS: elaborar as folhas e efetuar os pagamentos de 

alfabetizadores, revisar, até novas determinações, os Boletins de Freqüência recebidos pela 

COMUN e controlar a remessa dos mesmos à COEST/COTER. 

Quanto à PRESTAÇÃO DE CONTAS: elaborar, mensalmente, o relatório do 

movimento financeiro e elaborar a prestação de contas ao final de cada programa.  

Encarregado da Supervisão Global 

A função do Encarregado da Supervisão Global era treinar, orientar e supervisionar 

os encarregados das demais áreas. Essa função implicava em:  

- orientar a COMUN sempre que necessário;  

- treinar e re-treinar, sistematicamente, alfabetizadores e animadores, solicitando, se 

necessário, a participação do Supervisor de Área;  

- manter o fluxo de inter-relacionamento do Subsistema de Supervisão Global, em 

nível municipal;  

- participar das reuniões mensais sistemáticas com o Supervisor de Área, com a 

finalidade de analisar os instrumentais de avaliação, programar cooperativamente as 
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atividades de supervisão, estabelecendo uma linha de ação adequada ao município, receber 

treinamento em serviço, receber orientação quanto ao preenchimento dos instrumentais de 

qualquer natureza, aos prazos a serem cumpridos e às metas para o município, informar os 

problemas surgidos no município e avaliar sua própria atuação. 

- preencher e avaliar os instrumentais de fluxo para acompanhamento e análise; 

- providenciar para que o fluxo de informações chegue ao Supervisor de Área 

corretamente e em tempo hábil; 

- realizar reuniões sistemáticas com alfabetizadores e animadores com os objetivos 

de planejar cooperativamente, controlar a execução do programa, avaliar a situação de 

ensino e de aprendizagem, motivar e incentivar os trabalhos, entregar material informativo 

e de apoio, e orientar o preenchimento dos instrumentais. 

- visitar periodicamente as classes do MOBRAL, com os objetivos de estabelecer 

mais contato com os alunos, observar e encaminhar a solução de problemas porventura 

existentes, fazer demonstrações de aulas, de técnicas de avaliação de utilização de material 

didático, acompanhar, avaliar e controlar o trabalho do alfabetizador e do animador, 

incentivar a freqüência de alunos, alfabetizadores e animadores, constatar, analisar e 

solucionar, sempre que possível, as causas da evasão. 

Em suma, os encarregados das áreas pedagógica, de mobilização, de apoio e 

financeira eram elementos executivos e o encarregado de supervisão global era o 

supervisor destes elementos, o que os treinava e orientava.  

Havia um órgão independente da COMUN – o CONSELHO COMUNITÁRIO, 

constituído por vários representantes das diversas forças de trabalho da comunidade e de 

um aluno do MOBRAL, eleito pelos próprios alunos. O objetivo das reuniões desse 

Conselho era avaliar e determinar os pontos positivos e negativos dos trabalhos realizados, 

propondo soluções à COMUN. Portanto, o CONSELHO COMUNITÁRIO exercia uma 

função de Avaliação e Assessoramento. 

A estrutura do MOBRAL propiciou o empreguismo característico das repartições 

públicas. O crescimento das atividades do MOBRAL deu origem à dificuldade, 

progressivamente importante, de realizar o controle das ações desencadeadas, em virtude 

da manutenção das decisões centralizadas pelo Secretário-Executivo. Em função disso, foi 
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estabelecida uma estratégia de Organização e Métodos capaz de permitir uma adaptação 

das condições operacionais do MOBRAL. 

A Estratégia de Organização e Métodos implicava, portanto, em introduzir a 

descentralização e as normas de modo progressivo, desdobrando a Unidade técnica do 

MOBRAL/ Central em duas "gerências”: pedagógica e mobilização de recursos 

comunitários. Assim, o MOBRAL/Central ficou com quatro gerências, contando as de 

finanças e de apoio: GEPED, GERAP e GEMOB, GERAF39.  Nas Coordenações Estaduais 

foram criados os cargos de Agentes, homólogos às quatro Gerências do MOBRAL/Central: 

APEDE, ARAPE e AMOBE, ARAFE40. 

O fluxograma seguinte (Figura 5) representa a primeira solução proposta sobre a 

estrutura e funções do MOBRAL, tendo-se em vista um sistema descentralizado: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39  GEPED – Gerência Pedagógica 

GERAP – Gerência de Atividades de Apoio 
 GEMOB – Gerência de Mobilização de Recursos Comunitários 
 GERAF – Gerência de Administração Financeira 
   
 
40  APEDE – Agência de Atividades Pedagógicas 
 ARAPE – Agência de Apoio às Atividades 
 AMOBE – Agência de Mobilização de Recursos Comunitários 
 ARAFE – Agência de Administração Financeira 

 
Nota: Alguns dados da legenda não constavam na Fonte (BRASIL, 1973b), sendo, portanto 
pesquisado em outras fontes, encontramos alguns dados da legenda na Fonte (UNESCO, 1975). 

 
 
 



88 
 

Fonte: BRASIL, 1973b, p. 19. 

 

Bello (1993) afirma que essa estrutura foi alterada por três vezes entre os anos de 

1970 e 1978, sempre criando mais cargos. Em 1973, só no MOBRAL central estavam 

alocados 61 técnicos de formação acadêmica. Neste corpo, constam inclusive cinco 

técnicos de formação militar.  

O fluxograma anterior implica em uma primeira tomada de posição das condições 

operacionais, ou seja, do modo de coordenar os diferentes elementos da estrutura (SEXEC, 

COEST, etc.) no exercício de suas funções. O próximo fluxograma (Figura 6) mostra o 

desdobramento dos relacionamentos básicos, colocando agora em jogo as Assessorias 

(ASSOM e ASSUP), o Secretário-Executivo Adjunto (SEXAD) e as Coordenações 

Regionais (COREGs).  

 

Figura 5 - Fluxograma: Estrutura do MOBRAL – 1ª solução proposta 



89 
 

 

 

Fonte: BRASIL, 1973b, p. 20 

 

Observamos, por meio deste último fluxograma, o surgimento do projeto de duas 

assessorias (ASSUP = Assessoria de Supervisão e Planejamento; ASSOM = Assessoria de 

Organização e Métodos), órgãos ligados diretamente ao Secretário-Executivo. Houve 

também a criação de funções de assessoria pessoal ao SEXEC (Secretário Executivo) de 

relações públicas, de assuntos jurídicos e de relações internacionais.  

O SEXAD (Secretário-Executivo Adjunto) aparece no fluxograma de coordenação 

conjugado com o SEXEC e não como um intermediário entre este último e as gerências.  

Tratava-se da segunda pessoa na escala hierárquica do MOBRAL, acompanhando 

em contato estreito as decisões do SEXEC e substituindo-o nas eventualidades. Sendo 

também um executivo como o SEXEC, estava desvinculado das Assessorias, a não ser em 

casos de substituição. No relacionamento entre o SEXEC e as gerências, o SEXAD 

Figura 6 - Estrutura do MOBRAL - desdobramentos 
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participava de modo a separar o acessório do principal, deixando livre o SEXEC para 

avaliações rápidas e decisões compatíveis com o esquema estratégico do MOBRAL, bem 

como conformando roteiros de acompanhamento das ações a serem desencadeadas. O 

SEXAD, portanto, era o elemento de que dispunha o SEXEC para a coordenação das ações 

táticas.  

A ASSUP e a ASSOM eram as assessorias de que dispunha o SEXEC para a 

coordenação das ações estratégicas. Exerciam suas funções em três dimensões principais:  

a) planejando;  

b) penetrando nas gerências, e eventualmente nas COESTs para agilizar as ações de 

longo prazo;  

c) detectando pontos de estrangulamento e desvios diversos.  

A ASSOM, nestas condições, orientava sua participação com ênfase sobre as áreas 

de administração financeira e de atividades de apoio, enquanto que a ASSUP dava 

prioridade às atividades pedagógicas e à mobilização de recursos comunitários. Em termos 

de coordenação geral, a ASSOM estava vinculada as atividades-meio e a ASSUP às 

atividades-fim, embora para efeito de equilíbrio, a ASSOM se referenciasse aos fins e a 

ASSUP aos meios. Ambas Assessorias, neste contexto, cumpriam seus propósitos por 

intermédio de normas (circulares, manuais etc), supervisão direta (contratos, visitas etc.) e 

indireta (questionários, solicitação de relatórios etc), controle (avaliação de resultados, 

prestação de contas etc), assistência técnica (cursos, reuniões, treinamento, atendimento a 

consultas etc.) e orientação estratégica (documentos de base, treinamento de coordenadores 

etc), devidamente homologados pelo SEXEC. Além disso, executavam as funções de 

planejamento (estudos e pesquisas, diagnósticos, alternativas de estratégias, 

acompanhamento, avaliação, etc.). Previa-se, ainda, um entrosamento permanente entre a 

ASSOM e a ASSUP, com a finalidade de se obter equilíbrio e compatibilidade dos meios 

com os fins. As ações dessas Assessorias não deveriam ser restritivas, mas sim preventivas, 

não se confundindo, em nenhuma hipótese, com decisões.  

Quanto as COREGs, no presente esquema de coordenação, constituíam 

instrumentos do SEXEC, a nível regional, para planejamento, penetração nas COESTs para 

agilizar as ações de longo prazo e detecção de pontos de estrangulamento e desvios 

diversos. Ligavam-se diretamente com o SEXEC, fornecendo informações e recebendo 
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orientação de procedimentos diversos, preferencialmente no relativo às atividades-fim, não 

eram intermediários do SEXEC, bem como, não decidiam a regionalmente, atuando 

rotineiramente com base nos diversos documentos emitidos pelo MOBRAL/Central. A 

organização das COREGs, seguindo forma semelhante às COESTs, deveria ser simples e 

funcional, dividindo-se os técnicos entre táticos (penetração nas COESTs, detecção de 

pontos de estrangulamento e desvios diversos) e estratégicos (planejamento em suas 

diversas funções), reunidos em torno do Coordenador Regional. Ao contrário dos agentes, 

que se ligavam diretamente às gerências, as COREGs não estavam conectadas 

organizadamente com a ASSOM ou com a ASSUP. 

 

5.2 Recursos Financeiros 

 

A COMUN recebia parte dos recursos financeiros do MOBRAL, por meio de 

CONVÊNIOS firmados pelo MOBRAL/Central. O valor do convênio variava de município 

para município, em função do número de alunos. 

Os recursos que chegavam à COMUN provenientes do MOBRAL/CENTRAL 

destinavam-se exclusivamente à gratificação dos alfabetizadores. 

Em 1973, ficou estipulado em Cr$ 24.00 o preço por aluno-programa. 

Atualmente, esse valor seria de R$ 8,73. 

Mas, o que significava essa expressão ALUNO-PROGRAMA? Aluno-programa era 

o que ao fim do 4º mês continuava presente nos cursos de alfabetização do MOBRAL. 

Neste critério, não interferia a sua situação de aprendizagem. 

Os recursos enviados pelo MOBRAL podiam ser reforçados pela comunidade para 

as despesas necessárias à execução dos programas, chegando a melhorar, se necessário a 

gratificação do alfabetizador. 

Além desses, outros recursos podiam vir das próprias prefeituras e das empresas 

locais. 

As Prefeituras podiam participar do Movimento por meio de doações diversas, 

especialmente a retirada do Fundo de Participação dos Municípios, que obrigava à 

aplicação de pelo menos 20% de seu orçamento em Educação. 
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Outros recursos poderiam ser adicionados aos Programas de Alfabetização e 

Desenvolvimento Comunitário pelo FEALA (Fundo Especial para Alfabetização). Deveria 

ser criado em cada município o Fundo Especial para Alfabetização, no qual deveria 

participar: 1) verba do próprio município; 2) recursos da comunidade; 3) recursos oriundos 

do MOBRAL/CENTRAL, mediante convênio e liberados em parcelas. As contribuições da 

comunidade chegavam por meio das rendas obtidas em quermesses, sorteios e gincanas 

permitidas por lei. O FEALA ainda recebia doações de pessoas e de empresas locais. 

 

5.2.1 Colaboração das empresas 
 

Uma mesma empresa podia colaborar de duas maneiras com o MOBRAL: 

- por meio de doações, conforme o Decreto nº. 1.124. Estas doações constavam da 

Declaração de Imposto de Renda da Empresa e eram recolhidas pelo Banco do Brasil, que 

as transferia para o MOBRAL/CENTRAL. Desta forma, a empresa transferia para o 

MOBRAL o que deveria pagar ao Imposto de Renda. 

- pela Lei nº. 4.506 de 30/11/1964, que dispunha do imposto que recaia sobre as 

rendas e proventos de qualquer natureza. Eram admitidas como despesas operacionais as 

contribuições e doações efetivamente pagas às instituições filantrópicas para Educação, 

pesquisas científicas e tecnológicas, desenvolvimento cultural e artístico. Em qualquer 

caso, o total das contribuições ou doações admitidas como despesas operacionais não 

poderia exceder em cada exercício de 5% do lucro operacional da empresa antes de 

computada esta dedução. Assim, toda empresa podia fazer doações em dinheiro à Comissão 

Municipal, comprovadas por meio de recibos anexados à declaração de renda do doador.  

5.2.2 Participação dos sindicatos 
 

Havia a possibilidade da participação dos sindicatos como um dos elementos da 

Comissão Municipal e do Conselho Comunitário. A ação destes poderia ser desenvolvida 

por meio da: 

- participação na Comissão Municipal — sede das entidades por meio de seus 

representantes (sempre um dos diretores), funcionando como Encarregado de Assuntos 
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Financeiros e de Propaganda e Divulgação, quando se referia ao sindicato de categoria 

econômica (empregadores);  

- participação nas Comissões Municipais dos Municípios-Sede das entidades, 

funcionando nas Subcomissões de Levantamento, de Determinação de Áreas Operacionais 

e de Fiscalização, quando se referia ao sindicato de categoria profissional (empregados e 

autônomos);  

- participação como membros-natos no Conselho Comunitário, em sindicatos de 

categoria econômica ou profissional. 

 

5.3 Programas do MOBRAL 

  

O MOBRAL desenvolveu três programas para atender a população de adolescentes 

e adultos: 

 

- Alfabetização Funcional; 

- Educação Integrada;  

- Desenvolvimento Comunitário. 

 

5.3.1 Programa de Alfabetização Funcional 
 

 Segundo (BRASIL, 1973a), a palavra Funcional era no sentido de que o aluno não 

se limitaria a aprender a ler e escrever, mas sim a descobrir sua FUNÇÃO, seu papel no 

TEMPO e no ESPAÇO em que vivia. A duração do curso era de 5 meses, com 2 horas 

diárias de aula. Tinha a possibilidade de um sexto mês para os alfabetizandos que não 

haviam conseguido aproveitamento satisfatório. 

A alfabetização funcional deveria levar o aluno a adquirir um vocabulário que lhe 

permitisse um aumento de conhecimentos, compreensão de orientações e ordens 

transmitidas por escrito e oralmente, à expressão clara de idéias e à comunicação escrita ou 

oral. Deveria também levar ao desenvolvimento do raciocínio e da criatividade, ao 
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conhecimento de seus direitos e deveres, a criar hábitos de trabalho e à melhoria na 

conservação da saúde. 

 

A influência do processo educacional junto a adultos carentes de escolarização, tendo em 
vista a mudança de atitudes e hábitos, faz surgir a expressão “educação funcional”, como 
formação que vai ao encontro das necessidades mais prementes dos elementos do processo. 
Da educação funcional decorrem as expressões instrução funcional e alfabetização 
funcional, sempre visando ao maior envolvimento de todos. A leitura e a escrita, elementos 
básicos da comunicação neste contexto, representam instrumentos de aprimoramento. O 
indivíduo não seria engajado no processo de escolarização para aprender a ler e escrever; 
mas esses elementos surgiriam como meios a serem utilizados num processo de 
transformação de situações próprias ao indivíduo. (ROCCO, 1979, p. 11). 

 

Quanto à organização das classes, a média de alunos deveria ser de 25 a 30 alunos 

por classe. 

Para o Programa de Alfabetização Funcional havia um material didático, chamado 

de Conjunto Didático constituído de: 

- um livro texto; 

- exercícios de linguagem; 

- exercícios de matemática; 

- manual do professor; 

- cartazes geradores, dois livros de Leitura Continuada e o Jornal MOBRAL. 

Na próxima ilustração (Figura 7) podemos observar como era Jornal MOBRAL, as 

revistas, o documento básico do movimento, o roteiro do alfabetizador, enfim, os livros que 

eram utilizados no MOBRAL. 
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Figura 7 - Material didático do MOBRAL 

Fonte: (BRASIL, [197-]h. 

 

Os alunos que haviam terminado o curso de Alfabetização Funcional, mas ainda não 

estavam matriculados no curso de Educação Integrada, recebiam mensalmente a revista O 

Passo, a fim de motivar o recém-alfabetizado na continuação do estudo, prevenindo a 

regressão da aprendizagem, levando-o a matrícula no curso de Educação Integrada. 

O método utilizado para a alfabetização se definia com base na decomposição das 

palavras geradoras (Figura 8) e em técnicas de trabalho de grupo. 
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Fonte: (BRASIL, [197-]h. 

 

Os princípios metodológicos trabalhados no MOBRAL eram a funcionalidade e a 

aceleração. Funcionalidade no sentido de partir da realidade individual dos alunos, ou seja, 

do conjunto de experiências e conhecimentos que o aluno levava para a escola. Isso 

permitia acelerar o processo educativo. A funcionalidade consistia em preparar o aluno para 

desempenhar uma função na sociedade. (JANUZZI, 1983) 

Esse método de trabalho, adotado pelo MOBRAL, se dava a partir do Universo 

Vocabular do alfabetizando (Figura 9). O professor deveria sentir a necessidade de novas 

palavras e seu uso adequado conhecer o vocabulário usado pelos alunos, além de observar 

como empregavam as palavras que conheciam e como formavam as frases para dizer o que 

pensavam. 

 

 

 

Figura 8 - Método para alfabetização utilizado no MOBRAL 



97 
 

Figura 9 - Universo vocabular do alfabetizando do MOBRAL 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]h. 

 

As palavras geradoras eram escolhidas pelo MOBRAL, levando em conta o que o 

Programa considerava como palavras de grande uso em todo o território nacional: ordem, 

escola, comida, sapato, tijolo e outras. Eram escolhidas pois faziam parte do dia-a-dia das 

pessoas (educação, alimentação, vestuário, emprego e habilitação) e, em conseqüência, 

tornavam-se de fácil utilização. (BRASIL, [197-]h). Isso porque para o MOBRAL, no 

processo educativo, o professor precisava conhecer e utilizar as motivações que ajudassem 

a determinar e orientar a ação de seus alunos. Vejamos alguns exemplos (Figuras 10, 11 e 

12). 
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Figura 10 - Palavra geradora utilizada no MOBRAL - feira 

 

feira 
Fonte: BRASIL, [197-]h. 
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Figura 11 - Palavra geradora utilizada no MOBRAL - bola 

 

bola 
Fonte: BRASIL, [197-]h. 
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Figura 12 - Palavra geradora utilizada no MOBRAL – amor 

 
Fonte: BRASIL, [197-]h. 

 

Para o curso de Alfabetização Funcional, havia uma capacitação para os 

alfabetizadores.  

O controle de freqüência dos alunos era feito por meio dos Boletins de 

Freqüência,que eram preenchidos pelos alfabetizadores e remetidos mensalmente ao 

MOBRAL/CENTRAL. A parcela para pagamento da gratificação dos alfabetizadores 

dependia da remessa destes Boletins em tempo útil. 

Como orientação para a Avaliação do Programa de Alfabetização, o MOBRAL 

estabeleceu 10 itens (DECÁLOGO DO MOBRAL), segundo os quais, era possível 



101 
 

considerar o aluno alfabetizado. Brasil (1973b) descreve que o aluno poderia ser 

considerado alfabetizado se, por exemplo, soubesse escrever o próprio nome, endereço e o 

de toda a família, se fosse capaz de escrever pequenos bilhetes, passar telegramas e recibos, 

redigir requerimentos; resolver pequenos problemas simples, sobre acontecimentos do dia-

a-dia como, somar ou conferir notas de compra, calcular os gêneros alimentícios que 

precisasse comprar para sua família, fazer troco com o dinheiro em circulação (notas e 

moedas) e fazer previsão do tempo necessário a viagens e deslocamento em condução, o 

aluno deveria também saber expressar-se oralmente e por escrito, de maneira simples, mas 

compreensível, comunicando suas idéias sobre tal ou qual assunto, importante também que 

ele soubesse ler e interpretar pequenos trechos (notícias de jornal, cartas, etc), como 

também consultar catálogos de telefones ou ruas e finalmente era importantíssimo que ele 

soubesse ler e executar ordens escritas.  

O professor deveria fazer com que seus alunos realizassem tarefas ou atividades que 

envolvessem esses dez aspectos e aos que bem desempenhassem, pelo menos, sete delas, 

conferiria o certificado de ALFABETIZADO. 

 

5.3.2 Programa de Educação Integrada 
  

Havia um grande número de alunos recém-alfabetizados pelo MOBRAL que não 

conseguiam ser absorvidos pelas redes de ensino das Secretarias de Educação, municipais 

ou estaduais.  

Pelo parecer nº. 44, do Conselho Federal de Educação, aprovado em 25/1/73, o 

Curso de Educação Integrada foi considerado como Supletivo equivalente as quatro 

primeiras séries do Ensino de 1º Grau.  

 Os objetivos do Curso de Educação Integrada eram: 

 - oferecer aos alunos aprovados no Programa de Alfabetização Funcional a 

oportunidade de firmar e enriquecer conhecimentos, atitudes e habilidades adquiridas no 

Programa de Alfabetização;  

- fornecer conhecimentos mais amplos que permitissem uma melhor qualificação 

profissional; 
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- desenvolver atividades que promovessem a gradual autonomia de aluno, 

integrando-o na comunidade, dando-lhe condições de se tornar elemento produtor e 

consumidor. (BRASIL, 1973a). 

A duração do curso de Educação Integrada era de 12 meses, dividido em duas 

etapas de 6 meses, ou em 3 de 4 meses.   

Este programa também foi elaborado obedecendo ao princípio de 

FUNCIONALIDADE, em que se procurava capitalizar ao máximo as experiências de vida 

do aluno, interesses e aspirações.  

No material didático do Programa Educação Integrada (Figura 13) constava: 

 

Fonte: BRASIL, 1973a, p. 36 

 

Figura 13 - Conjunto Didático – Programa de Educação Integrada 
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A organização das classes e o controle do programa couberam às Secretarias de 

Educação. A avaliação também era competência das Secretarias de Educação. Esta 

envolvia, como em alfabetização, uma avaliação não apenas da aprendizagem, mas 

também do comportamento do indivíduo isoladamente e em grupo. Sendo constante e 

continuado, tinha períodos sistemáticos de avaliação ao final de cada semestre. Em 

decorrência desta avaliação progressiva, admitia-se: saída dos alunos ao término de cada 

etapa, conforme tivessem absorvido um conteúdo equivalente ao nível das quatro primeiras 

séries do ensino de 1.° grau ou continuidade no Programa e reagrupamento em novas 

classes.  Os certificados de conclusão expedidos após a avaliação de aprendizagem no 

processo eram considerados válidos para prosseguimento de estudo em cursos supletivos 

ou em séries regulares do 1º grau, na fase restante, oferecidos pelos sistemas de ensino.  

5.3.3 Programa de Desenvolvimento Comunitário 
 

O objetivo principal do Programa de Desenvolvimento Comunitário era capacitar o 

aluno recém-alfabetizado para participar do processo com vistas à sua promoção e 

integração social, oferecendo-lhe continuidade do processo educacional de modo 

permanente.  

 

A educação compensatória atenderia às populações carentes através de 
movimentos de comunidade, constituindo a chamada “educação comunitária” ou 
“educação social”, que em alguns casos toma ainda a forma de “educação de 
trabalhadores”. Como “educação suplementar” a educação de adultos trata do 
desenvolvimento cultural, no sentido de enriquecer o meio a que o adulto se 
destina” (ROCCO, 1979, p. 10). 

 

A duração do curso era de dois meses, em duas horas diárias. 

Para facilitar a freqüência às aulas, o local deveria estar próximo às casas dos alunos 

ou de seu local de trabalho. 

O número de alunos poderia oscilar entre o mínimo de 20 e o máximo de 30.  

Para este Programa, foram elaborados três livros que abordavam, de maneira 

diferente, os mesmos aspectos do desenvolvimento comunitário:  

• VOCÊ É IMPORTANTE (livro do aluno)  
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Este livro levantava problemas da comunidade, por meio de textos curtos e atraentes 

levava-os a desenvolver, ao final do programa, um plano de ação comunitária que 

respondesse às necessidades do meio em que vivia.  

• VOCÊ É AÇÃO (livro do animador)  

Continha a orientação pedagógica necessária para o desenvolvimento, em classe e 

junto à comunidade, desse processo de integração.  

• VOCÊ É LÍDER (livro da COMUN)  

Tinha como objetivo geral orientar a deflagração do programa fornecendo dados e 

orientação necessária, possibilitando a concretização de uma ação conjunta: COMUN, 

animador e alunos. 

Os objetivos específicos deste Programa eram:  

- estabelecer atividades que fizessem desaparecer as atitudes de dependência por 

parte da comunidade, por serem as pessoas agentes, objetos e beneficiárias do 

desenvolvimento;  

- estabelecer atividades para desenvolver o espírito associativo e o sentido de 

"pertencer" (participação);  

- estabelecer fases para o processo de integração social através da capacidade para 

determinar, hierarquizar valores e alcançá-los, e para a integração no mercado de trabalho, 

incorporando-o progressivamente no sistema de produção e distribuição da renda;  

- levar o aluno à compreensão dos diferentes papéis, o entendimento do exercício da 

autoridade e da liderança;  

- desenvolver no aluno a capacidade de utilizar racionalmente os recursos reais e 

potenciais internos e externos;  

- desenvolver habilidades para a agricultura, indústria, comércio e serviços, 

valorizando o artesanato, por meio da capacitação de recursos humanos para os requisitos 

do desenvolvimento (reorientação da utilização da mão-de-obra);  

- despertar a consciência coletiva quanto à melhoria dos padrões de habitação, 

saúde, nutrição e higiene, escolaridade, recreação e segurança social;  

- reforçar a linguagem oral e escrita, tendo em vista maior e melhor comunicação.  
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Quanto à metodologia, cabia ao animador a adequação das atividades a classe e a 

realidade de sua comunidade, usando sempre técnicas de trabalho em grupo, realizando, 

entre outras, atividades artísticas, culturais, sociais e recreativas.  

Também era feito o controle de freqüência por meio dos Boletins de Frequência. 

Mediante a chegada destes ao MOBRAL/CENTRAL era feito o envio da parcela para 

pagamento da gratificação do animador. 

O valor era de CrS 5.30 o aluno-programa. 

A Avaliação era feita pelo sistema de Supervisão Global. 

 

5.4 Convênio – o primeiro passo 
 

A execução dos Programas do MOBRAL era garantida por meio de Convênios 

celebrados entre a Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização e a Comissão 

Municipal. 

5.4.1 Convênio para o Programa de Alfabetização Funcional 

 

O Convênio era celebrado com a interveniência da Prefeitura Municipal, 

considerando os seguintes dados:  

- zoneamento do município; 

- levantamento do número de analfabetos; 

- localização e quantidade de postos para alfabetização;  

- número de alunos matriculados. 

 A Comissão Municipal tinha as seguintes responsabilidades: 

- execução do programa; 

- movimento financeiro. 

 À Prefeitura cabia o apoio legal e o material humano e financeiro. 

 O Estado tinha uma participação junto à COMUN, no que dizia respeito aos 

recursos humanos e ao apoio técnico, sempre de acordo com as diretrizes do 

MOBRAL/CENTRAL.  

 E, ao MOBRAL/CENTRAL cabia as seguintes responsabilidades: 
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- material didático e paradidático para alunos e professores; 

- treinamento de alfabetizadores; 

- supervisão do programa; 

- liberação de verba para gratificação dos alfabetizadores. 

 

5.4.2 Convênio para o Programa de Educação Integrada 

 

A execução do Programa de Educação Integrada era garantida por duas formas de 

convênio:  

I — Convênio celebrado entre o MOBRAL e a SEC (Secretaria Estadual de 

Educação).  

II — Convênio celebrado entre o MOBRAL e a SEMEC (Secretaria Municipal de 

Educação). 

O objetivo dos dois convênios era o mesmo: 

- suprir, em nível equivalente às quatro primeiras séries do primeiro grau as 

necessidades dos evadidos da escola ou desprovidos de escolarização adequada, em caráter 

de suplência e em dinâmica acelerada. 

As responsabilidades do MOBRAL/CENTRAL neste Convênio eram: 

- material didático e paradidático para alunos e professores; 

- assistência técnica; 

- treinamento (com financiamento). 

E as da SEC ou SEMEC eram: os recursos humanos, os recursos materiais, o 

acompanhamento e avaliação do programa, a comunicação de observação e análises ao 

MOBRAL/CENTRAL, e a distribuição do material didático fornecido pelo 

MOBRAL/CENTRAL. 
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5.4.3 Convênio para o Programa Desenvolvimento de Comunitário 

 

Era celebrado com a interveniência da Prefeitura Municipal, considerando os 

seguintes dados: 

- localização e número de postos para a execução do Programa; 

- número de alunos matriculados; 

- número de animadores. 

À Comissão Municipal e à Prefeitura competiam as mesmas responsabilidades que 

tinham no Programa de Alfabetização Funcional. 

O MOBRAL/CENTRAL se encarregava de liberar a verba para gratificação do 

animador, além disso, se responsabilizava pelo material didático, pela supervisão do 

programa e pelo treinamento dos animadores. 

Em decorrência dos resultados obtidos nos seus programas, o MOBRAL teve como 

desdobramento normal de seus objetivos, a atenção voltada para um Programa Cultural. 

Este programa, significava mais um meio de tentar fixar a aprendizagem (evitando 

o fenômeno natural de regressão) e também de ampliar o universo cultural do homem 

brasileiro, pois a clientela do MOBRAL era composta por um baixo nível de escolaridade, 

horizonte cultural restrito e, quase sempre, baixo poder aquisitivo. 

Vejamos a seguir, em detalhes, como se desenvolveu esse Programa de Atividades 

Culturais do MOBRAL. 

 

5.5 Programa de atividades culturais do MOBRAL 
 

 Por meio de uma filosofia de que o desenvolvimento de um povo não se alcança 

apenas pelo aumento do bem estar material, mas exige, paralelamente, o aprimoramento 

dos valores artísticos e culturais, a Fundação MOBRAL decidiu complementar as suas 

atividades com um programa destinado a levar os primeiros elementos da arte e da cultura 

aos recém-alfabetizados e aos egressos dos cursos de Educação Integrada. (BRASIL, 

1973c). Mas, não podemos considerar este programa como o primeiro a valorizar a arte e a 

cultura, pois isso já acontecia nos movimentos de cultura popular. 
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Mario Henrique Simonsen, presidente do MOBRAL neste período, ao fazer a 

Apresentação do documento Programa de Atividades Culturais do MOBRAL, ressaltou 

dois problemas que de preocupação mundial: a extrema especialização do trabalho da 

maioria dos indivíduos e o aumento do número de horas de lazer. 

 
Preencher de forma sadia essas horas de lazer, encontrando um derivativo para a 
monotonia do trabalho superespecializado, é das questões que mais atormentam a 
sociedade moderna. A falta de opções adequadas é a origem do tédio, da 
proliferação das neuroses e, em casos extremos, do alcoolismo e da toxicomania. 
(BRASIL, 1973c, p. 3). 

 

Para Simonsen, o desenvolvimento da arte e da cultura era uma das respostas a esse 

problema da ocupação gratificante do tempo de lazer e, além disso, os valores artísticos e 

culturais, de inestimável importância na formação da imagem internacional do país e na 

definição dos seus atrativos turísticos. Citou que o exemplo nesse sentido era o oferecido 

por várias nações européias, como a França e a Itália. 

Simonsen afirmou que a nossa literatura, nossa música popular e nossa pintura 

atestavam veementemente a vocação artística do povo brasileiro, entretanto, a arte e a 

cultura enfrentavam a mais trivial das dificuldades: a escassez de recursos financeiros, 

tendo como resultado a perda de inúmeras vocações preciosas, o desperdício de artistas em 

ocupações burocráticas, etc. 

 O Prefácio do documento Programa de Atividades Culturais foi escrito por Arlindo 

Lopes Corrêa, que neste período ocupava o cargo de secretário-executivo. Percebemos em 

suas palavras a visão de que o MOBRAL tinha como objetivo principal a formação do 

homem integral, de modo a propiciar-lhe a participação como agente e beneficiário mais 

intensa no processo de melhoria da qualidade de vida no país. (BRASIL, 1973c, grifo 

nosso). Desse modo, entendemos que mais uma vez a responsabilidade do progresso do 

país era delegada ao cidadão brasileiro, em que a educação era tida como o principal fator 

para que isso ocorresse. 

 

[...] A dimensão democratizante do MOBRAL amplia-se agora com um grande 
programa cultural. [...] O MOBRAL considera que educação (geral e 
profissionalizante), atividades culturais e comunitárias devem coexistir e, juntas, 
conferem a necessária abrangência ao processo formativo do homem. Assim, ao 
marchar velozmente para propiciar ao seu aluno a possibilidade de usufruir de um 
sistema de educação permanente, o MOBRAL – coerente com seus princípios 
básicos – estende suas atividades à área cultural. (BRASIL, 1973c, p. 5). 
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No decorrer do texto, nota-se uma preocupação do Secretário Executivo em explicar 

a aparente contradição entre a visível preocupação da administração do MOBRAL com a 

viabilidade e eficiência econômica de sua operacionalização e o ingresso em atividade 

tradicionalmente tida como não rentável. 

 

[...] A resposta não se limita ao fato de que a atividade cultural é imprescindível à 
formação do homem. Acreditamos que há um impacto econômico da cultura, 
positivo, em um país que se transforma e moderniza. Apenas o instrumental de 
análise disponível não permite a quantificação de sua influência, o que, aliás, até a 
década dos 60, ocorreu também com a educação, esquecida de muitos, por muitas 
gerações. [...] mas uma única pergunta pode resumir toda a gama de especulações 
possíveis sobre o tema: não é óbvio que existe uma correlação nítida entre a 
produtividade do homem e suas atividades no campo de lazer, no qual o consumo 
e/ou a produção de bens e serviços culturais assume importância marcante? 
[...](BRASIL, 1973c, p. 5). 

 

 Portanto, a idéia de “formação do homem integral” estava associada à sua ascensão 

social, e dessa forma, a idéia da integração do homem na comunidade com condições de 

aprendizagem e aperfeiçoamento profissional vinha de encontro a um reflexo positivo na 

economia do país. 

 

5.5.1 Estrutura do Programa de Atividades Culturais 

 

 O Programa de Atividades Culturais possui dois volumes (Figura 14). Nesta 

pesquisa, sintetizamos esses volumes, apresentando para o leitor as publicações na íntegra e 

uma breve descrição dos subprogramas deste movimento. 
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Figura 14 - Estrutura do Programa de Atividades Culturais do MOBRAL 

Volume I 

 

 

 

 

 
Volume II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fonte: (BRASIL, 1973c). 
Nota: Elaborada pela pesquisadora com bases na fonte acima citada. 

 

Os organizadores da Fundação MOBRAL difundiam o crescimento deste 

movimento e colocavam como uma necessidade a complementação de programas de pós-

alfabetização como atestamos a seguir. 

 

 

I – INTRODUÇÃO 
 
II – SISTEMÁTICA OPERACIONAL   Posto Cultural 
      Mobralteca 
 
III - CLIENTELA 

IV – SUBPROGRAMAS 
 
1. LITERATURA Projeto 1: Livros para Neoleitor 
 
2. PUBLICAÇÕES Projeto 1: Enciclopédia Fundamental 
   Projeto 2: Revista (“O Passo”) 

Projeto 3: Jornal Mural 
 
3. TEATRO  Projeto: Grupos Teatrais 
 
4. MÚSICA  Projeto 1: Repertórios Básicos 
   Projeto 2: Interação Música-Literatura 
   Projeto 3: Encontros de Bandas 
 
5. CINEMA  Projeto 1: Mobralfilme 
 
6. ARTE POPULAR E FOLCLORE   

Projeto 1: Centros de artesanato 
 
7. PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
 
8. RÁDIO  Projeto 1: Hora do Mobralense 
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“Os resultados crescentemente expressivos alcançados pelo MOBRAL nos seus 
programas pedagógicos contribuíram para que fosse reconhecida a possibilidade e a 
necessidade, quando não a urgência, de uma atuação no sentido do envolvimento 
adicional e paralelo do aluno do MOBRAL, visando ao aperfeiçoamento de sua 
formação e tendo em mente o fato de que essa formação se efetua tardiamente e em 
ritmo acelerado. Esse envolvimento se impõe, inicialmente, como o meio de 
impedir ou, pelo menos, atenuar a possibilidade de regressão dos alunos de 
alfabetização recente, bem como daqueles que já venceram, através do curso de 
Educação Integrada, uma etapa mais avançada – mas que não pode ser aceita como 
a última, porque, em termos de educação, nenhuma etapa é definitiva.” (BRASIL, 
1973c, p.11). 
 
 

 Desse modo, foram concebidos diversos projetos para uma clientela vista 

objetivamente como em fase de transição, destinando-se a promover e assegurar a oferta, 

assimilação, a transformação e a aplicação de conhecimentos, constituindo-se, no todo, o 

PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MOBRAL. 

Para a Fundação, após a alfabetização, o aluno recém-alfabetizado ainda não tinha 

desenvolvido o hábito da leitura. O envolvimento cultural viria a contribuir de forma a 

eliminar o fenômeno da regressão, influindo também nos índices de deserção dos alunos do 

MOBRAL, reduzindo-os na medida em que se aceitasse a função catalisadora da cultura. 

Assim, ao mesmo tempo em que o Programa contribuiria para diluir uma ameaça 

(regressão) e afastar um perigo (deserção), ele teria óbvio e destacado desempenho no 

campo da divulgação da filosofia do MOBRAL, não só incentivando o espírito associativo 

e o desenvolvimento comunitário, mas também estendendo seu ímpeto mobilizador aos 

que, já envolvidos nas malhas culturais da programação, ainda exigiam atendimento na área 

da alfabetização.  

Por suas características e amplitude, o Programa cultural não estava restrito aos 

alunos e ex-alunos do MOBRAL, abrindo-se a quantos se interessassem espontaneamente 

ou viessem a ser atraídos por sua atuação.  

Os objetivos mais claros do Programa eram a fixação do hábito e o desenvolvimento 

da compreensão da leitura. Assim, além da imprensa (jornais, revistas e fascículos 

produzidos para a clientela-alvo) e do livro em tiragens elevadas, o Programa utilizou-se 

dos diversos meios de comunicação de massa, combinando-os na programação a fim de 

aumentar o ângulo de abordagem dos temas apresentados por meio de um sistema multi-

veicular, empregando algumas das tecnologias existentes. 
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No PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MOBRAL, foram 

utilizados: a imprensa, o rádio, o cinema e a televisão veiculando as várias formas de arte e 

cultura. Entretanto, a utilização dos meios de comunicação de massa não poderia abafar as 

relações interpessoais, pois, de acordo com os observadores mais atentos, os meios de 

comunicação mostravam-se mais eficazes quando associados ao contato pessoal direto. O 

contato interpessoal era, também, o meio de estimular mais objetivamente a criatividade 

nos participantes do programa. 

Ainda com o intuito de dinamizar a criatividade e fazer o intercâmbio cultural, os 

organizadores do Programa acreditavam que a competição era condição essencial para a 

própria produção ou manifestação cultural, ou seja, entendia-se a competição, ou o jogo, 

como um fenômeno cultural. Justificaram utilizando-se da História: Na Grécia antiga, 

acreditava-se que, por meio de competições freqüentes, era possível estimular não só a 

habilidade e a arte dos participantes, como também o interesse e o gosto do público. Quase 

todas as manifestações artísticas da cultura – a poesia, o drama, os coros vocais, a escultura, 

a pintura, a cerâmica, a oratória – eram objeto de competições e, muitas vezes, estas 

coincidiam com as competições atléticas, nos Jogos Pan-helênicos, de intensa mobilização 

de todas as comunidades.  

No PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MOBRAL, o caráter lúdico 

da cultura seria explorado na realização dos diversos subprogramas – tanto na fase de 

produção, como na de execução – sob a forma de concursos, torneios e festivais. Sob a 

forma de concursos nacionais, destinados à produção de material para o Programa, a 

competição ficava restrita a especialistas (escritores, teatrólogos), não envolvendo 

diretamente a comunidade. Por outro lado, quando sob a forma de execução de torneios 

estaduais ou regionais e festivais nacionais – relativos aos diversos subprogramas que 

seriam desenvolvidos – a competição envolveu diretamente as comunidades, atingindo um 

dos objetivos do programa, o intercâmbio cultural. Dessa forma, a competição (concursos, 

torneios, festivais) resultava na propagação do programa, gerando o intercâmbio de 

elementos culturais entre as regiões do país e esse intercâmbio, por sua vez, estaria 

acelerando o processo de integração nacional, o qual constituía uma das metas do 

desenvolvimento brasileiro. 
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Na determinação da clientela a ser atendida pelo programa cultural, foram feitas três 

hipóteses básicas a fim de que fosse possível avaliar, o mais corretamente possível, o 

número real de pessoas que pudessem ser atendidas pelo PROGRAMA DE ATIVIDADES 

CULTURAIS DO MOBRAL. 

Inicialmente foram definidos três tipos de clientela: 

 

1- Clientela mínima 

2- Clientela média 

3- Clientela máxima 

 

1- Clientela mínima – formada por aqueles que concluíram os cursos de 

Alfabetização Funcional e aqueles que se diplomaram no curso de Educação 

Integrada (Primário compacto). 

Tinha-se: 

Concludentes de Alfabetização Funcional – 1970/73......................................6,0 milhões 

Concludentes de Educação Integrada – 1971/73.............................................1,5 milhões 

Mortalidade - a deduzir....................................................................................0,5 milhões 

Total..................................................................................................................7,0 milhões 

 

2- Clientela média - formada por todos aqueles que já haviam se envolvido nos 

diversos programas patrocinados pelo MOBRAL, desde 1970. 

 

Tinha-se: 

Matriculados nos cursos de Alfabetização Funcional....................................12,5 milhões 

Matriculados nos cursos de Educação Integrada.............................................2,0 milhões 

Dupla contagem e perdas gerais – a deduzir....................................................3,5 milhões 

Total................................................................................................................11,0 milhões 

 

 A dupla contagem que foi deduzida é decorrente da rematrícula de alunos dos 

cursos de Alfabetização Funcional ou do fato dos alunos que cursavam Educação Integrada 

serem provenientes dos cursos de Alfabetização do MOBRAL. 
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2- Clientela máxima – formada pela clientela média acrescida daqueles analfabetos 

que ainda não haviam participado dos programas do MOBRAL e daqueles que 

tinham escolaridade igual ou correspondente ao primário incompleto, conforme 

dados observados no censo de 1970 e estimados para 1973. 

 

Tinha-se: 

Clientela média...............................................................................................11,0 milhões 

Analfabetos ainda não atendidos...................................................................10,0 milhões 

Pessoas com primário incompleto..................................................................36,0 milhões 

 

Na primeira fase do programa, a clientela visada era aquela formada por pessoas 

que concluíram os cursos de Alfabetização ou de Educação Integrada, totalizando 

aproximadamente 7 milhões de pessoas, conforme já foi visto e que, portanto, impunham, 

para seu atendimento, uma disseminação rápida e abrangente dos postos “C”.41 

Com o desenvolvimento dos diversos projetos que compunham o Programa 

Cultural, esperava-se o alargamento gradativo da faixa de atendimento, podendo-se atingir 

quantitativos ainda mais ambiciosos e principalmente a consolidação definitiva do 

programa. 

Na fase de deflagração do programa, a prioridade deveria ser dada aos mil 

municípios mais populosos, que possuíssem simultaneamente cursos de Alfabetização 

Funcional e de Educação Integrada que mostrassem maior receptividade ao programa. 

Deste modo, a deflagração do Programa seria mais extensa através dos Postos “C” e 

intensa em locais estrategicamente determinados – Postos A e B. 

                                                 
41O Programa de Atividades Culturais do MOBRAL, para ser gradativamente implantado em todo o país, 
exigia basicamente dois tipos de unidades destinadas a uma atuação regular: o POSTO CULTURAL e a 
MOBRALTECA. O Posto Cultural era a unidade operacional fixa, um dos núcleos fundamentais do Programa 
de Atividades Culturais do MOBRAL. O Posto Cultural poderia se constituir de três maneiras: Posto 
Cultural A- Esse tipo era o mais completo. Deveria receber todo o material e equipamento exigidos pelos 
projetos do PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MOBRAL e poderia instalar centros de 
artesanato e núcleos instrumentais e vocais; Posto Cultural B - Menos completo que o anterior; dotado de 
publicações e equipamento técnico básico; Posto Cultural C - Possuidor, pelo menos, de uma mini-
biblioteca. A Mobralteca era a unidade operacional móvel (ônibus, vagão ou barco), destinada à execução das 
atividades itinerantes do PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MOBRAL. (BRASIL, 1973c). 
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Dentre os Subprogramas do Programa de Atividades Culturais do MOBRAL, a 

Fundação MOBRAL por meio do subprograma de publicações propunha-se a planejar e 

ordenar as informações para imediata divulgação à sua clientela, feita por meio de 

publicações gerais e específicas. A princípio, os veículos escolhidos para a divulgação da 

informação foram jornais e revistas, em edições criadas e patrocinadas pelo MOBRAL. 

 O Subprograma de publicações educativo-culturais do MOBRAL visava, por meio 

da edição e distribuição de jornais e revistas, a: 

a) integrar o homem na atualidade, eliminando-lhe perplexidades e possibilitando-lhe 

acompanhamento, participação e benefício do desenvolvimento da sua comunidade 

e do país; 

b) criar condições de (auto) aprendizagem paralela e imediata ao processo educacional 

do MOBRAL; 

c) ampliar os campos culturais em que se desenvolveria essa aprendizagem; 

d) abastecer o acervo literário das unidades fixas e móveis do Programa de Atividades 

Culturais do MOBRAL; 

e) dar sustentação, pela edição de obras específicas, aos diferentes subprogramas e 

projetos; 

f) estimular, nas comunidades, simultaneamente com as unidades de atuação cultural 

do MOBRAL, o surgimento de associações e publicações culturais e informativas 

próprias. 

 

5.5.2 As publicações 

 

 Na área cultural, este subprograma previa as seguintes publicações, distribuídas 

conforme a clientela atingida: 

 

Clientela: alunos 

a) Jornais: para Alfabetização e para Educação Integrada. 

b) Jornal Mural (locais de aula): para Alfabetização e para Educação Integrada. 

c) Revista: para Pós-Alfabetização. 
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d) Almanaque – agenda: (Educação Integrada). 

e) Dicionário visual: Educação Integrada e público em geral. 

f) Enciclopédia de conhecimentos em fascículos: Educação Integrada. 

g) Publicações de apoio aos subprogramas e projetos culturais. 

 

Clientela: professores-monitores e animadores 

 

a) Revista de informação e atualização pedagógica (condicionada a pesquisas sobre o 

“turn-over” do corpo docente dos cursos do MOBRAL). 

b) Publicações especiais do Programa de Atividades Culturais do MOBRAL. 

 

 

Projeto 1 

ENCICLOPÉDIA FUNDAMENTAL 

“A AVENTURA DO HOMEM” 

 

O planejamento e elaboração dessa coleção visavam promover, por meio do 

aperfeiçoamento cultural, a integração e a participação do aluno recém-alfabetizado no 

esforço pelo desenvolvimento geral.  

 

Objetivos  

 

a) Publicar uma coleção de fascículos que possibilitasse ao aluno o 

acompanhamento da evolução cultural da humanidade e lhe atualizasse 

conhecimentos. 

b) Tornar acessível à clientela de neoleitores, alunos do MOBRAL e aos 

freqüentadores dos postos culturais do MOBRAL, por meio de 

linguagem e ilustrações adequadas, o conhecimento da evolução 

científica e das criações artísticas do homem. 

c) Apoiar e complementar os conteúdos de Educação Integrada, 

estimulando, portanto, a efetiva participação do aluno no processo aula. 
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Caracterização da Obra 

 

Os fascículos da Enciclopédia “A Aventura do Homem” deveriam ser distribuídos 

aos alunos do MOBRAL já alfabetizados e que estivessem cursando Educação Integrada. 

Essa distribuição far-se-ia ao longo dos 12 meses de duração do curso. Os Postos Culturais 

fixos e volantes do MOBRAL também deveriam ser, igualmente abastecidos, destinando-se 

à clientela freqüentadora desses postos. 

Concebida para constituir-se em repositório de conhecimentos gerais, visando, 

sobretudo, ao enriquecimento cultural do adulto recém-alfabetizado, a Enciclopédia deveria 

ser publicada em fascículos mensais, num total de 13, com 32 páginas, 2 colunas de texto e 

ilustrações (desenhos e fotos). Impressa em 4 cores, observando os modernos requisitos das 

técnicas de comunicação gráfica e visual. 

Quanto ao conteúdo, eram desenvolvidos determinados assuntos a partir de um tema 

central ou unidade relacionados a aspectos culturais. Foram localizados treze temas básicos 

ou unidades referentes à aventura do homem na Terra, dando-se destaque especial ao 

desenvolvimento brasileiro. 

Sendo uma coletânea de conhecimentos gerais, buscou-se dar um tratamento 

dinâmico e atual aos assuntos escolhidos para compor a coleção. O que caracterizou tal 

tratamento foi a maneira pela qual se procurou mobilizar o leitor, levando-o a participar 

dessa aventura e a redescobrir o mundo em que vivia. 

Cada volume podia contar com glossário relacionado ao tema desenvolvido e 

página(s) destinada(s) a verificar, de forma indireta, a compreensão da leitura. 

Seguem abaixo os treze temas que integram a coleção, em ordem de publicação, não 

implicando tal ordem em nenhum esquema seqüencial ou hierárquico, já que foram tratados 

de forma independente: 

Fascículos: 

Nº 1 – O universo 

Nº 2 – O Esporte 

Nº 3 – As Comunicações 

Nº 4 – Os Transportes 

Nº 5 – A Descoberta do Mundo 
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Nº 6 – As invenções 

Nº 7 – A Arte Popular 

Nº 8 – Tradições Brasileiras 

Nº 9 – Patrimônio Histórico Cultural 

Nº 10 – A Conquista da Vida 

Nº 11 – Os Animais 

Nº 12 – Os Vegetais 

Nº 13 – Os Minerais 

Antes da distribuição e utilização dos fascículos, fazia-se necessário uma avaliação 

prévia e uma avaliação no curso do projeto pelas equipes técnicas do MOBRAL.  

Avaliação Prévia: análise da adequação do conteúdo, linguagem e ilustrações de 

cada fascículo ao nível da clientela de leitores. 

Avaliação em Curso: acompanhamento constante do projeto, procurando-se julgar o 

aproveitamento pedagógico das informações e a eficiência do esquema de distribuição, na 

previsão de reedições e/ou futuros lançamentos de novas coleções enciclopédicas. 

 

Projeto 2 

REVISTA PARA PÓS-ALFABETIZAÇÃO: “O PASSO” 

 

Essa revista era ofertada para adultos no estágio de pós-alfabetização. 

Entenda-se o estágio de pós-alfabetização como o período em que o aluno, já 

alfabetizado, precisava mais do que nunca, em caráter extraclasse, do incentivo constante 

da leitura, prevenindo-se, assim, contra a regressão da aprendizagem.  

Justificava-se a publicação como um fator de sustentação da alfabetização e 

estímulo a novas leituras, visando também, a motivar o recém-alfabetizado na continuação 

do estudo, levando-o à matrícula no curso de Educação Integrada.  

Pretendia-se levar ao recém-alfabetizado, na fase de pós-alfabetização, uma revista 

que não só lhe apresentasse mensagens de conteúdos adequados a seu nível, mas que 

igualmente lhe oferecesse linguagem atraente, motivadora, lúdica, moderna e ao mesmo 

tempo, de massa. 

Daí a escolha das histórias em quadrinhos como código predominante da revista. 
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Desde as primeiras aulas do curso de alfabetização, o MOBRAL se utilizou de 

recursos visuais, como por exemplo, os cartazes que introduziam as palavras geradoras e os 

livros que, ao lado da palavra, apresentavam exaustivamente desenhos e fotos. 

Considerando esses recursos com inúmeras vantagens, aproveitaram tal potencial na 

transmissão de informações e conhecimentos úteis e ajustados aos neoleitores por meio da 

revista. Assim como no sistema de ensino do MOBRAL, partia-se da palavra geradora 

(Alfabetização) para o texto-gerador (Educação Integrada), graduando-se a complexidade. 

Da simples ilustração no livro de Alfabetização à seqüência narrativa de textos e imagens 

das histórias em quadrinhos. 

A seguir, apresentamos os objetivos da Revista “O Passo”: 

 

a) veicular informações culturais, utilizando prioritariamente a linguagem 

moderna das histórias em quadrinhos; 

b) despertar e manter, por meio dessa linguagem,  o interesse dos neo-

leitores pelos temas culturais selecionados; 

c) motivar o aluno adulto já alfabetizado a continuar sua aprendizagem e 

aperfeiçoamento pela matrícula no curso de Educação Integrada; 

d) suprir com material de leitura, as unidades culturais móveis do MOBRAL 

e os postos culturais fixos instalados nos municípios brasileiros pelo 

MOBRAL; 

e) facilitar, pela inserção de informações objetivas e motivadoras, em suas 

páginas, a mobilização de recursos para a execução dos programas 

regulares especiais do MOBRAL. 

 

Caracterização da Obra 

 

A Revista deveria ser distribuída aos alunos recém-alfabetizados do MOBRAL, com 

uma periodicidade mensal. A primeira publicação data de junho de 1972. A revista tinha 16 

páginas, formato 26 x 33 cm e impressão a 4 cores. Uma das finalidades era eliminar a 

carência de material de leitura.  

Os temas abordados variavam, como por exemplo: 
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- fatos da História do Brasil;  

- o progresso Brasileiro; 

- tradições Brasileiras; 

- informações de Saúde; 

- divulgação Científica.  

Cada número da revista deveria ser precedido de uma avaliação por uma equipe 

técnica do MOBRAL. 

 

Projeto 3 

JORNAL MURAL 

 

Diferente das outras publicações, que chegavam aos alunos individualmente, o 

Jornal Mural deveria informar à coletividade, atingir globalmente à classe, suscitando o 

debate na turma, garantindo aulas dinâmicas, com participação integral e ativa de 

professores e alunos. As notícias eram colocadas em um jornal e no mural da sala de aula. 

Os objetivos desse projeto eram: 

a) publicar, quinzenalmente, um Jornal Mural, espécie de síntese pedagógica dos 

acontecimentos do período que fossem do interesse da clientela, bem como a 

divulgação dos eventos e comemorações relacionados com esses 

acontecimentos; 

b) dinamizar, pela apresentação atraente e adequada de suas informações, as aulas 

dos cursos de Alfabetização Funcional e Educação Integrada, motivando a 

participação ativa de professores e alunos nos debates provocados pelas 

mensagens; 

c) estimular, pelo exemplo e modelo quinzenal, a criação, nos locais de aula, de 

novos murais da própria classe, divulgando material e informações de interesse 

da classe e da comunidade; 

d) suprir, com novo material de leitura, os Postos Culturais do MOBRAL. 
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Caracterização da Obra 

 

A distribuição deveria ser aos cursos de Alfabetização Funcional e Educação 

Integrada e aos postos culturais fixos e móveis do MOBRAL, com periodicidade quinzenal. 

Folha no formato aproximado de 72 cm x 56 cm e impressão a 2 ou 4 cores, com 

ilustrações. A primeira publicação data de 1974.  

Com a finalidade de divulgar informações, motivar as aulas e estimular o 

surgimento de novos murais na classe e na comunidade, o Mural do MOBRAL trazia 

mensagens do interesse de sua clientela, apoiadas em textos simples e ilustrações atraentes. 

  

5.5.3 Teatro 

 

 A inclusão do teatro no quadro do Programa de Atividades Culturais do MOBRAL 

se impunha como um incentivo à livre expressão da criatividade, como instrumento auxiliar 

de aprendizagem e como apoio aos programas do MOBRAL que visavam a orientação 

profissional. Difícil é imaginar um apoio à livre expressão da criatividade em tempos de 

Regime Militar, sendo criados Atos Institucionais que enterravam toda a democracia do 

país. 

Além do teatro propriamente dito, nas suas feições clássica, moderna ou popular e 

computando os mais diversos gêneros, do drama ao espetáculo musical, o Programa 

englobava também o teatro de marionetes, fantoches ou vara. 

O objetivo geral deste subprograma era contribuir para a ampliação do universo 

cultural de uma faixa da população brasileira, até então carente de um teatro adequado às 

suas características. Os espetáculos teatrais deveriam, preferencialmente, ser apresentados 

nos Postos Culturais e nas Praças Públicas. Nos Postos, pela possível vinculação do teatro 

com as demais atividades que tivessem lugar em tais postos e nas Praças, pela possibilidade 

de tais espetáculos atingirem um público mais numeroso, envolvendo, desta maneira, o 

maior número possível de pessoas, entre assistentes e participantes do espetáculo. 

(BRASIL, 1973c). 
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5.5.4 Música 

 

 A presença da Música no Programa de Atividades Culturais do MOBRAL 

destinava-se ao preenchimento das horas de lazer, à divulgação de obras e autores nacionais 

e estrangeiros e a despertar prováveis vocações, incentivadas pela aquisição de novos 

conhecimentos e ampliação dos já acumulados. A Música era incluída na atuação regular 

dos Postos Culturais e Mobraltecas e, eventualmente, nas Feiras Culturais e outros projetos. 

Pelas possíveis ligações desta forma de arte com as demais atividades que eram 

desenvolvidas, a Música deveria exercer sua função, fosse como fator de mobilização para 

as atividades teatrais, como estímulo à criatividade em conexão com as atividades 

artesanais, como estímulo pela leitura, enfim, a Música se apresentando, no âmbito do 

Programa como objetivo-meio. Como objetivo-fim, este subprograma, também tinha os 

seus próprios objetivos: 

 - desenvolver no Mobralense e na comunidade a que pertencia o gosto pela música; 

 - ativar as manifestações musicais de tipos diversos e possibilitar o surgimento de 

outros movimentos sociais; 

 - elaborar e produzir um repertório básico universal (erudito), cuidadosamente 

selecionado para fixar o hábito auditivo da clientela-alvo; 

 - elaborar um repertório básico nacional (música erudita); 

 - elaborar um repertório básico popular (nacional e estrangeiro); 

 - divulgar a história da música brasileira; 

 - iniciar a constituição do acervo musical do Programa de Atividades Culturais do 

MOBRAL. 

 Para tais objetivos, havia 3 Projetos: Repertórios Básicos, Interação – 

Música/Literatura e Encontro Nacional de Bandas de Música. 
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5.5.5 Cinema 

 

O cinema era considerado um meio que podia apresentar qualquer assunto com 

vibração maior do que a permitida a qualquer outro meio e o filme como capaz de 

concentrar uma grande quantidade de informação em curto espaço de tempo e de provocar 

uma impressão duradoura. 

 

Projeto 

MOBRALFILME 

 

 O Projeto Mobralfilme produzia filmes destinados a alimentar a programação 

cultural do MOBRAL, ao mesmo tempo apoiando seus outros projetos e contribuindo para 

acelerar a implantação de cada um deles e para a divulgação mobilizadora das 

características gerais e das linhas novas de ação de todo o programa. 

 

5.5.6 Arte Popular/ Folclore 

 

 Dentro do Programa de Atividades Culturais do MOBRAL, o subprograma Arte 

popular/Folclore procurava estimular e ampliar a produção artística popular, contribuindo 

também para o levantamento e o registro de suas diversas formas, sobretudo por meio da 

atuação das unidades de mobilização cultural. 

  A ação deste Subprograma foi estendida às seguintes áreas de manifestações 

culturais populares: 

 

A- Artística 

1. Poética (literatura de cordel, cantadores); 

2. Dramática (bumba-meu-boi, reizado); 

3. Música (violeiros, desafios); 

4. Dança (chegança, congada). 

B- Artesanal 
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(cerâmica, madeira, areia, papel, palha, lata, contas, pedra, metal, rendas, fibras). 

 

C- Tradições e Ritos 

 

Este subprograma tinha como maior preocupação o afastamento dos fatores que 

pudessem perturbar ou artificializar a espontaneidade e a própria essência das 

manifestações populares.  

 

5.5.7 Patrimônio Histórico 

 

 A filosofia deste subprograma para a Fundação MOBRAL pretendia incutir no 

educando que a consciência cívica do homem era adquirida na medida em que se conhecia, 

valorizava, respeitava e protegia os símbolos e tradições de sua gente. O fato de apenas 

conhecer o Patrimônio Histórico e Cultural de uma nação não seria suficiente. Portanto, 

foram traçados alguns objetivos para este subprograma: 

 

 - educar civicamente, pelo conhecimento, valorização e respeito das tradições 

históricas, artísticas e culturais da gente brasileira; 

 - conscientizar as comunidades, mobilizando a infra-estrutura do MOBRAL, por 

meio das Comissões Municipais, da importância desses valores histórico-culturais; 

 - induzir à pesquisa, descoberta e valorização dos bens patrimoniais e culturais das 

regiões brasileiras; 

 - incutir o hábito de divulgar e tornar significativos esses bens; 

 - tornar conhecido e significativo, de forma pedagógica, por meio de publicações 

periódicas e coleções didáticas, o patrimônio cultural brasileiro; 

 - dar a cada brasileiro a consciência da responsabilidade pelo zelo e preservação 

desse patrimônio, criando assim, a personalidade nacional; 

 - criar o hábito de comemorações das datas históricas referentes a eventos nacionais 

e regionais, mobilizando, para isso, o sentimento comunitário existente; 
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 - ativar a memória nacional, propiciando o contato freqüente com fontes e marcos 

da História e da Cultura Brasileira. 

5.5.8 Rádio 

Com o intuito de disseminar suas mensagens culturais, o MOBRAL recorreu à 

utilização do rádio como o mais eficaz veículo de comunicação. O rádio era utilizado tanto 

para divulgar os conteúdos de toda a programação cultural, como para transmitir os 

programas específicos. 

 Desenvolveu-se um programa recreativo e educativo com transmissão de mensagens 

culturais do MOBRAL denominado Domingo Mobral. Este era um programa radiofônico 

popular que divulgava músicas e noticiários de natureza diversa. Era produzido por 

profissionais de rádio e comunicação, assistidos no planejamento dos conteúdos, por uma 

equipe técnico-pedagógica do MOBRAL. 

 Contudo, tivemos uma visão panorâmica do Programa de Atividades Culturais 

desenvolvidas no MOBRAL.  
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6 PROPOSTA DO ENSINO DE MATEMÁTICA EM MATERIAIS DIDÁTICOS DO 
MOBRAL 

 

Um dos objetivos desta pesquisa é verificar como o ensino de matemática no 

MOBRAL era proposto em materiais didáticos deste movimento. Como todo historiador, 

problemas na localização de certos documentos ocorrem. Para esta pesquisa não foi 

diferente. Muitas informações desencontradas, pessoas que achavam que tinham o material 

ou que alguém da família havia guardado, mas não encontravam, professoras que haviam 

jogado fora por motivo de “faxina nas papeladas que não usavam mais”, pesquisadores de 

outras regiões, que por motivos particulares não enviaram resposta do material solicitado 

por e-mail, enfim, o tempo passa e há poucos meses localizamos alguns livros de 

matemática do MOBRAL, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Por motivos 

burocráticos e políticos, tivemos apenas algumas horas para fazer uma análise rápida 

anotando os livros que interessam para esta pesquisa, pois ao chegar no Rio de Janeiro, a 

Biblioteca Nacional estava em seu primeiro dia de greve por tempo indeterminado. Os 

livros pesquisados foram: 

1- Alfabetização – Livro de matemática; 

2- Exercícios – Matemática; 

3- Matemática – Conjunto de Alfabetização; 

4- Roteiro – Exercícios de Matemática; 

5- Programa de Educação Integrada – Matemática; 

6- Programa de Educação Integrada – Livro do Professor; 

7- Curso de Treinamento de Alfabetizadores pelo Rádio; 

8- Manual do Alfabetizador – Conjunto de Alfabetização; 

9- Roteiro de Orientações ao Alfabetizador – Programa de Alfabetização 

Funcional; 

10-  Roteiro do Alfabetizador. 

Os livros foram microfilmados e enviados para a pesquisadora, em novembro de 

2011. Como não se encontra com facilidade máquinas para a leitura do microfilme, nos 

deparamos com mais uma dificuldade. Obtivemos a informação de que o Arquivo Edgard 

Leuenroth, do IFCH, da UNICAMP, possui a máquina para a leitura do microfilme e que 
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também transformam em pdf. No entanto a universidade encontrava-se em greve por tempo 

indeterminado. Assim, tentamos agendar no CESIMA na PUC em São Paulo, mas 

encontrava-se no período de recesso. Posteriormente, em Janeiro, cessada a greve da 

UNICAMP, agendamos para o dia 12 de janeiro de 2012 uma máquina no Arquivo Edgard 

Leuenroth do IFCH para efetuar a leitura do microfilme. 

Em paralelo, tentamos obter, por intermédio da entrevista, algumas informações no 

que se refere ao ensino de matemática do MOBRAL, mas novamente obtivemos poucas 

informações. Ao ser questionada sobre os livros de matemática, Miriam, nossa entrevistada, 

não se recordava com exatidão sobre o conteúdo desses livros, mas garantiu que o Governo 

mandava regularmente o material didático a ser ensinado.  

 

Pesquisadora: (Pela... a minha pesquisa) Entrevistada: (hum rã) 
Pesquisadora: tinha um livro de matemática, você se lembra desse 
livro? 
Entrevistada: Olha, vagamente. Eu me lembro que tinha algum 
material de matemática, mas era assim só baseado nas primeiras...na 
contagem mesmo, nas quatro operações básicas e alguns 
probleminhas de vida diária. (Entrevista cedida por Miriam Camargo, 
em 01 jun. 2011). 
 
 

Após conseguirmos o material impresso, constatamos a existência de inúmeros 

exercícios de fixação, não apenas de algoritmos das operações. Depois de uma superficial 

exposição da teoria, eram propostos alguns exercícios, que nos indica o objetivo de 

enfatizar a assimilação do conteúdo por meio da prática. Tal teoria também não era 

aprofundada nos livros Roteiro de Orientações ao Alfabetizador, Roteiro do Alfabetizador, 

Curso de Treinamento de Alfabetizadores pelo Rádio e Manual do Alfabetizador, estes 

direcionados ao professor, com orientações desde Relacionamento-Interação entre 

professor e aluno, a orientação sobre a utilização de Recursos Audiovisuais. Realizamos 

uma breve análise e a expusemos nessa pesquisa, no trecho a seguir em que nos referimos 

ao Roteiro de Orientações ao Alfabetizador e Manual do Alfabetizador. No primeiro deles, 

entre um total de 154 páginas, a parte de orientação sobre o ensino de matemática inicia-se 

na página 27, com término na 30 e recomeça na página 68 com um subtítulo “Trabalhando 

com a Matemática” finalizando na página 123. Das páginas 135 à 146, encontramos 
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orientações de como os alunos poderiam ser avaliados. Podemos destacar deste livro os pré-

requisitos que os alfabetizadores deveriam ter ou fazer: 

- conhecer o que os alunos já sabiam de matemática, por meio de exercícios orais, 

atividades individuais ou em grupos; 

- levar em conta as experiências que os alunos já possuíam, a fim de fazer ligações 

com os tópicos novos a serem ensinados; 

- dar valor ao modo de pensar do aluno, a fim de conhecer os caminhos que os 

alunos usavam para resolverem situações propostas, mostrando que há diversas 

possibilidades de resolver uma mesma situação; 

- pedir para que os alunos escrevessem o raciocínio feito, um elemento importante 

este para o processo de aprendizagem, pois, em geral os alunos possuíam dificuldades de 

registrar a resolução de algum exercício; 

- utilizar as situações da vida dos alunos nos exercícios e atividades; 

- dar aos alunos exercícios e atividades para que aplicassem o que havia sido 

ensinado. Os alunos deveriam sentir que aquilo que estavam aprendendo era útil na vida 

prática; 

- enriquecer as aulas de matemática desenvolvendo atividades criativas, como por 

exemplo, dramatização de compra e venda e realização de jogos, e utilizar outros materiais 

didáticos, a fim de complementar o que era enviado pelo MOBRAL. 

O Manual do Alfabetizador possui 63 páginas e inicia apresentando as vantagens da 

alfabetização. O livro aponta a necessidade do alfabetizador complementar o material 

recebido com outros meios auxiliares de ensino e aprendizagem, como: flanelógrafo42, 

quadro de pregas, gravuras, fichas de leitura etc. Ressalta a importância de se trabalhar em 

grupo e avaliar o aluno continuamente, tendo a avaliação como um instrumento para 

melhorar a própria prática. Para a Avaliação, é sugerido ao alfabetizador, técnicas de 

avaliação agrupadas em:  

                                                 

42 (flanela+grafo) - Tábua de exibição, coberta de flanela ou feltro, à qual adere o material a ser exibido 
(ilustração de uma lição, por exemplo) quando comprimido fortemente contra ela, por ter o verso 
apropriadamente preparado. (DICIONÁRIO...[19-], sem paginação). 
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1- Observação das atividades espontâneas dos alunos, em que o alfabetizador 

deveria observar e concluir se havia tido progresso dos alunos nos seguintes aspectos:  

a) atitudes – os alunos estavam se tornando mais cooperativos entre si, mais 

perseverantes no trabalho? Estavam dispostos a incorporar hábitos novos, como de 

organização, higiene?; 

b) interesses e valores – os alunos se envolviam naturalmente em novas atividades, 

procuravam ajuda e orientação com outras pessoas? Desenvolviam apreciação pela leitura, 

matemática, escrita? Havia respeito pela opinião dos outros?; 

c) criatividade – os alunos manifestavam interesse pelas soluções originais aos 

problemas colocados em discussão?. 

2- Observação controlada, em que caberia ao alfabetizador propor diversas situações 

problemáticas, perguntas, testes objetivos, a fim de verificar a reação dos alunos. Todos os 

tipos de questionários, testes, entrevistas, discussões e debates permitiam a observação 

controlada. 

Em seguida, o livro traz orientações de como o alfabetizador deveria se preparar 

para o trabalho de alfabetização. Apresenta também algumas orientações de como tratar o 

adulto analfabeto, colocando as características as atitudes que o professor deveria ter 

mediante o aluno. 

Na página 26 deste Manual iniciam-se as Instruções para o Ensino da Leitura e 

Escrita. Estas prosseguem até a página 48, nas quais são dadas as instruções de cada aula, 

com total de 36 lições.  

 As orientações gerais para a aprendizagem da matemática se iniciam na página 50 e 

findam na 63. Esta parte é dedicada às orientações sobre o ensino dos conceitos 

matemáticos e sobre os exercícios a serem dados ao adulto.  

A aprendizagem da matemática deveria desenvolver no adulto o raciocínio 

matemático e as habilidades que lhe proporcionassem maior interação com o meio 

ambiente. O adulto deveria ter na matemática um auxiliar importante para a resolução de 

seus problemas diários. Era recomendado ao alfabetizador a utilização de materiais 

concretos, de uso comum, apresentando aos alunos situações diárias vividas pelo adulto, a 

fim de introduzir os conceitos matemáticos e mostrar a sua aplicação prática. 
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Para o aluno, havia um livro denominado Exercícios: matemática, com 64 páginas,  

que se inicia com exercícios de posição relativa, distância e uma preparação para a noção 

de conjuntos e para o uso da tábua aritmética, como podemos atestar adiante (Figuras 15 e 

16). É aparente neste material que a visualização é um caminho para a representação 

simbólica formal. Supomos em nossa análise que, devido ao uso dos verbos no imperativo 

e por haver espaço e lacunas para preenchimento e resolução dos exercícios, este livro 

pertencia ao aluno e seguia as tendências tecnicistas da época. 

 

Figura 15 - Noções gerais de localização e comparação 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p.2). 
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Figura 16 - Noção de Conjunto 

 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p.5). 
 

Em seguida, eram apresentados alguns exercícios de correspondência colocando em 

evidência os sinais de comparação maior e menor (Figura 17). 

 

Figura 17 - Compreensão de correspondência 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p.7). 
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Isto posto, introduzia-se o numeral (Figura 18) fazendo a correspondência de 

quantidades equivalentes de elementos de conjuntos a símbolos numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 8). 

 

O próximo passo era o agrupamento, tendo a adição como conseqüência (Figura 19) 

e posteriormente se introduzia a noção de subtração, ambas com números da primeira 

dezena e já apresentava os algoritmos dessas operações. O aluno deveria perceber que a 

subtração é a operação inversa da adição. No ensino da subtração deste material, são 

considerados três tipos de problemas que encerram idéias diferentes. Exemplos: 

a) Idéia subtrativa da subtração (Figuras 20 e 21). 

Pedro tinha 4 canários, mas 2 fugiram. Quantos canários ficaram? 

Figura 18 - Noção de Número 
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b) Idéia comparativa da subtração (Figura 22) 

José tem 8 coelhos e João tem 5. Quantos coelhos José tem a mais que João? 

c) Idéia aditiva da subtração (Figura 23) 

Pedro precisa de 9 tijolos para acabar o muro que está fazendo. Só tem 5 tijolos. 

Quantos tijolos precisa comprar a mais? 

Todas as idéias poderiam ser esclarecidas com o uso do flanelógrafo, quadro-negro 

ou quadro de pregas. Após a discussão da idéia contida no problema, o alfabetizador 

deveria registrar a sentença matemática. 

 

 

Figura 19 - Adição 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 26). 
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Figura 20 - Idéia subtrativa da subtração – exemplo 1 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 27). 
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Figura 21 - Idéia subtrativa da subtração – exemplo 2 

  

Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 29). 
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Figura 22 - Idéia comparativa da subtração 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]g, p. 29). 
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Figura 23 - Idéia aditiva da subtração 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]a, p. 33). 

 

A dezena era apresentada em seguida, até o número 99 (Figuras 24 e 25). 

 

Figura 24 - Formando dezenas 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]g, p. 33). 
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Figura 25 - Introdução da dezena 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 31). 

 

 No exemplo anterior (Figura 25), pudemos perceber a integração da introdução do 

conceito da dezena e a apresentação de figuras geométricas (círculo, retângulo, triângulo, 

etc.). Era comum encontrar essa junção nos tópicos a serem ensinados. 

Na seqüência, eram propostos exercícios de composição e decomposição dos 

números (Figuras 26 e 27). 
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Figura 26 - Comparação de agrupamentos e registro do numeral 

 

 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 32 e 33). 
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Figura 27 - Composição e decomposição de numerais acima de 10 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 34). 

 

Subseqüentemente, encontramos problemas simples, necessitando da adição, 

subtração ou composição e decomposição de numerais acima de 10 para a resolução. 

Seguem abaixo alguns exemplos: 

a) João comprou uma dezena de pregos, mas precisava de 20 pregos. 

Quantos pregos faltam? 

b) Na festa do clube da cidade, usaram cinco dezenas de pratos e sete 

dezenas de copos. Quantos pratos e quantos copos foram usados? 

c) No primeiro ano da escola há 50 alunos. Quantas dezenas de alunos há? 
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Apesar do livro Roteiro do Alfabetizador mencionar que as situações problemas 

referem-se ao cotidiano dos estudantes, observamos que tais problemas não refletem 

aqueles da vida diária dos alunos, que em Araras, eram em sua maioria lavradores. 

 

A alfabetização funcional, tal como a entendemos, proporciona oportunidades de 
aplicação prática e imediata a partir do próprio momento da aprendizagem, quando 
o aluno tem ocasião de usar as palavras e frases aprendidas em situações da vida 
diária. (BRASIL, [197-]f, p. 8) 

 

Posteriormente, empregam-se os mesmos passos utilizados na introdução da dezena 

para a centena. 

Partindo do trabalho de agrupamento, introduz-se a idéia de multiplicação, que 

deveria ser trabalhada no flanelógrafo. Vejamos o exemplo abaixo (Figura 28). 

 

Figura 28 - Introdução à multiplicação 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]f, p. 53). 

 

A intenção era que o aluno percebesse a multiplicação como adição de parcelas 

iguais. (Figura 29) 
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Figura 29 - Multiplicação = adição de parcelas iguais 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]a, p. 36). 

 

Em seguida, é apresentada a relação entre a multiplicação e a disposição retangular. 

(Figura 30). 
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Figura 30 - Relação entre a multiplicação e a disposição retangular 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 46). 

 

A divisão deveria ser apresentada ao mesmo tempo que a multiplicação, colocando-

a como operação inversa da multiplicação, por meio de perguntas ou jogos. 

Exemplos: 

Possuo 8 balas e quero dá-las igualmente a 4 crianças. Quantas balas darei a cada 

uma? 

8 ÷ 4 = 2  porque  2 x 4 = 8 

Esse processo se dava também por meio da multiplicação utilizando-se da adição de 

parcelas iguais. (Figura 31). 
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Figura 31 - Quantos cabem? 

 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]a, p. 44 e 45). 

 

O alfabetizador deveria ter o cuidado de, somente após a perfeita compreensão do 

processo por todo o grupo, apresentar a representação simbólica da operação (Figura 32). 
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Figura 32 - Divisão em partes iguais 

 
 Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 47). 

 

Após o processo de aprendizagem da divisão, eram propostas algumas operações 

para treinar a divisão e em seguida apresentava-se a resolução de um problema, contendo 

divisão com resto diferente de zero e exercícios sobre este último tópico. (Figura 33) 

 

Figura 33 - Divisões com resto = a zero e � de zero 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 51). 
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A próxima Unidade implicava em reconhecer formas geométricas, figuras planas e 

não planas (Figura 34). O alfabetizador deveria trabalhar os conceitos de metade, terça 

parte e quarta parte e as relações entre metade e dobro e triplo e terça parte com figuras 

geométricas simples (círculo, quadrado, retângulo) (Figura 35). Deveria também levar o 

aluno à compreensão de inteiro e relacionar o estudo das frações com a divisão.  

 

Figura 34 - Reconhecimento das formas geométricas 

Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 49). 

 

 



147 
 

Figura 35 - Introdução ao estudo das frações 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 52). 

 

Para iniciar o estudo das figuras geométricas, era sugerido que o alfabetizador 

recortasse em cartolina, ou mesmo em papel, triângulos, quadrados e retângulos. Poderia 

também desenhar estas figuras no quadro. Então, deveria pedir aos alunos que indicassem 

objetos da sala que tivesse a forma dessas figuras, como por exemplo: o tampo de uma 

mesa ou assento de uma cadeira. Em seguida, uma situação problema que envolvesse a 

noção de perímetro deveria ser apresentada. “Ana quer colocar renda em toda a volta do seu 

novo lenço. O lenço tem a forma de um quadrado, que tem 20 cm de lado. Quantos 

centímetros de renda Ana vai gastar?” ( BRASIL, 1977, p, 121). Questões relacionadas a 

este exemplo poderiam ser colocadas a fim de instigar os alunos a responderem se já 
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haviam calculado o perímetro em seu cotidiano, como por exemplo: cercar um terreno com 

arame, colocar ripa de madeira em torno de um quadro. Outras figuras deveriam ser 

mostradas, para que os alunos fizessem a correspondência entre essas figuras e alguns 

objetos que tivessem semelhança com elas: a bola se parece com uma esfera, o dado com o 

cubo, algumas latas de óleo ou leite em pó se parecem com o cilindro. (Figuras 36 e 37). 

 

Figura 36 - Introdução ao estudo das figuras geométricas 

 
Fonte: (BRASIL, 1977, p. 122). 

 

Figura 37 - Com o que se parece? 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 62). 
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Esses conhecimentos deveriam ser ampliados na Unidade seguinte, em que seriam 

trabalhados os conceitos de Medidas (tempo, comprimento, massa e capacidade). 

O tópico Medidas era abordado nas Unidades finais dos livros.  

As unidades de medida de comprimento, volume e massa poderiam ser introduzidas 

juntamente com os conceitos de “um meio”, “um terço” e “um quarto”. Deveriam ser 

ensinadas a partir de situações concretas, como por exemplo, medir o comprimento e a 

largura da sala, medir meio litro de água, medir a altura dos alunos. Depois, as 

representações correspondentes deveriam ser escritas no quadro-negro. Eram sugeridos 

exercícios orais ou escritos,  e os alunos deveriam responder nomes de coisas que são 

compradas por quilograma, metro ou litro. Por exemplo:  

a) “O que compramos por quilo?” (Figura 38) 

Respostas: café, açúcar, batata, feijão, etc. 

b) “O que compramos por litro?” (Figura 39) 

Respostas: leite, querosene, vinagre, etc. 

c) “O que compramos por metro?” (Figura 40) 

Respostas: tecido, corda, etc. 

 

Figura 38 - Medidas (quilo) 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]g, p. 61). 
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Figura 39 - Medidas (litro) 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]g, p. 62). 

 

Figura 40 - Medidas (metro) 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 58). 

 

A aprendizagem das medidas de tempo poderia ser feita a partir de “um relógio” de 

papelão, madeira ou por meio de desenhos. (Figura 41) 
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Figura 41 - Medidas (tempo) 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 61). 
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A última Unidade era denominada Sistema Monetário Brasileiro. Nesta Unidade, 

eram ensinadas as “Medidas de Valor” (na época, Cruzeiros e Centavos). O alfabetizador 

deveria, por meio de conversas informais, verificar o conhecimento que os alunos possuíam 

sobre dinheiro. Em seguida, deveriam ser propiciadas situações reais para que os alunos 

aprendessem a lidar com troco, contar cédulas e moedas. Exercícios do tipo “Faça o troco” 

e “Complete” serviam para fixação do conteúdo (Figuras 42 e 43). O alfabetizador poderia 

apresentar situações práticas e exercícios envolvendo os conceitos de lucro, prejuízo, 

compras à prazo e à vista, descontos nas liquidações, recibos e a relação entre trabalho e 

salário (Figuras 44 e 45). 

 

Figura 42 - Aprendendo o Sistema Monetário Brasileiro 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 62). 
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Figura 43 - Faça o troco 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]b, p. 63). 
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Figura 44 - Medidas de valor 

 
Fonte: (BRASIL, 1977, p. 117). 
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Figura 45 - Exercícios (medidas de valor) 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 59). 

 

Algumas situações problemas propostas no material que simulam situação de 

trabalho não colocam em questão a diferença entre o valor do tempo deste trabalho na 

produção e o lucro, como por exemplo: 
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Lúcia comprou pano e linha para fazer um bordado. Gastou 27 
cruzeiros. Vendeu o bordado por 49 cruzeiros. Qual foi o lucro de 
Lúcia? (BRASIL, [197-]c, p. 60). 

 

Os alunos deveriam também compreender o significado de cheque, conta bancária e 

saldo vivenciando situações que envolvessem compras com cheques, descontos de cheques, 

etc. (Figura 46). 

 

Figura 46 - Preenchendo cheques 

 

Fonte: (BRASIL, 1977, p. 117). 

 

Uma observação relevante acerca destes livros refere-se aos problemas que vinham 

com respostas semi-prontas, bastando apenas completar com o numeral (Figuras 47 e 48). 

Entretanto, é necessário lembrar que, dependendo da fase de alfabetização em que o aluno 

se encontrava, ele não dominava a escrita e, além disso, tal material seguia o modelo de 

estudo dirigido. 
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Figura 47 - Situação problema 1 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 36). 

 

 
Figura 48 - Situação problema 2 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 44). 

 
 

Em vários momentos desta análise, vimos que havia algumas situações interessantes 

na maneira de conduzir o aluno à aprendizagem. Uma que vale ressaltar é a orientação de 

que o alfabetizador deveria explorar bastante o “quadro valor de lugar” (Figura 49). Essa 

exploração colabora para a aprendizagem da adição e principalmente da subtração, pois 

explicita o significado do vai um ou do empresta um nesses algoritmos.  
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Figura 49 - Quadro valor-de-lugar 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]c, p. 42). 

 

 

Assim, realizamos uma breve análise de quatro livros de matemática do MOBRAL 

do aluno e quatro livros direcionados ao professor. Exemplificamos exercícios destes livros 

e observamos que havia relações entre eles, mas não é possível afirmar em que período da 

alfabetização estes livros eram utilizados ou se eram usados concomitantemente. Por 

exemplo: os livros Alfabetização – Livro de matemática e Matemática – Conjunto de 
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Alfabetização, respectivamente com 66 e 62 páginas, iniciavam com numeral; os livros 

Exercícios – Matemática e Roteiro – Exercícios de Matemática, ambos com 64 páginas, 

iniciavam com exercícios gerais de localização e comparação. Isso dificulta os 

apontamentos a respeito do cronograma, da finalidade do livro (caderno de sala de aula ou 

caderno de tarefas) e do público alvo de cada um, visto que além desses também houve 

outros livros para a aprendizagem deste movimento.   

Os livros direcionados ao aluno “Alfabetização – Livro de matemática”, “Exercícios 

– Matemática”, “Matemática – Conjunto de Alfabetização” e “Roteiro – Exercícios de 

Matemática” também foram analisados simultaneamente. Constatamos que a seqüência, a 

metodologia, os conteúdos e inclusive as representações eram semelhantes às dos livros 

voltados às crianças de 1ª a 4ª. No entanto, devido à proposta de tempo de alfabetização do 

movimento (5 meses), todo o conteúdo daquelas séries estava condensado em um único 

livro, pois, segundo Brasil (1972), havia o pressuposto de que o aluno adulto, pelo fato de 

estar na fase formal piagetiana, aprenderia com mais facilidade. 

 

[...] Nenhum exercício fará um bebê de dois meses andar, porque suas células 
nervosas não permitem que nervos e músculos estejam “prontos” para desempenhar 
as suas funções. Se porém o cérebro, nervos e músculos, estiverem suficientemente 
“maduros”, prontos para essa atividade, o exercício alcançará seu máximo 
rendimento e a aprendizagem será rápida e fácil. Com esse exemplo pode-se ver 
que quando se trata de adolescentes e adultos é possível acelerar a aprendizagem 
porque tanto o cérebro quanto os nervos e os músculos já estão prontos. (BRASIL, 
1972, p. 7). 

 

 Assim, o que o aluno deveria aprender em quatro anos, estimava-se que aprenderia 

em cinco meses, sendo este um fator relevante para a compreensão dos altos índices de 

reprovação em Araras. 

Quanto aos livros direcionados ao alfabetizador “Curso de Treinamento de 

Alfabetizadores pelo Rádio”, “Manual do Alfabetizador – Conjunto de Alfabetização”, 

“Roteiro de Orientações ao Alfabetizador – Programa de Alfabetização Funcional” e 

“Roteiro do Alfabetizador”, pudemos observar que havia coerência entre eles, além  de 

muita praticidade para o alfabetizador, pois tinha todas as orientações de como proceder em 

cada tópico a ser ensinado, havendo uma abertura para complementação do trabalho. 

Entretanto, faz-se necessário entrevistar alguns desses professores, a fim de obter respostas 

de como estes se sentiam ao receberem o material pronto para ser efetivado. Minha 
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hipótese é a de que se sentiam seguros devido ao fato de a maioria estar em início de 

carreira, a fim de adquirir experiência, porém isso foge do escopo dessa pesquisa. 

Os livros Programa de Educação Integrada – Matemática e Programa de 

Educação Integrada – Livro do Professor não foram analisados para esta pesquisa, devido 

a análise ter sido focada no Programa de Alfabetização Funcional.  
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7 O MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO EM ARARAS 
 

7.1 Definição da Área 
 

 A área escolhida para a realização dessa pesquisa foi o município de Araras, interior 

de São Paulo,43 conhecida como a cidade das árvores. (Figura 50) 

 

Figura 50 - Araras – A Cidade das Árvores 

 

Fonte: (Araras (São Paulo), [199_ ]) 

 

O Município de Araras é localizado a 177 km da cidade de São Paulo, capital do 

Estado. Ocupa uma área de 644,831 km², sendo 320 km² de perímetro urbano.  

Possui um total de aproximadamente 118.843 habitantes, sendo 58.688 homens e 

60.155 mulheres. (IBGE...[199_]) 

Apresenta uma densidade demográfica de 184,30 (habitantes/Km²).  

De acordo com (IBGE...[199_]), o município possui 40.764 domicílios recenseados, 

sendo 112,444 pessoas na área urbana e 6.399 pessoas na zona rural. 

A economia de Araras é baseada na Agroindústria. A mais antiga e maior planta 

industrial da Nestlé Brasil é localizada na cidade desde 1921. O Grupo Usina São João 

S/A, com mais de 60 anos de atividades também compõe a base da economia local. 

                                                 
43 O motivo da escolha desse município refere-se apenas ao fato de ser a cidade onde reside a pesquisadora. 
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No entanto, a atividade econômica de Araras vem se diversificando ao longo dos 

anos, e hoje, a riqueza produzida no município vem de empresas de diversos segmentos e 

setores: agricultura, pecuária, indústria de transformação, comércio e prestação de serviços. 

São fabricantes de alimentos, insumos, laminações, indústrias moveleiras, metalúrgicas, 

químicas, tecelagens e promissores empreendimentos no setor ceramista, por exemplo. 

Segundo a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, a cidade 

contabiliza mais de 4 mil empresas instaladas. 

Os reflexos desses números estão no desempenho do município.  Quando se fala em 

arrecadação de impostos, e no retorno dos tributos para a cidade, Araras está entre as 40 

cidades com maior participação no montante estadual do ICMS (Imposto Sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços). 

A cidade de Araras obteve algumas conquistas importantes.  

Na tabela abaixo (Tabela 11) podemos observar algumas conquistas significativas 

para o Município de Araras: 

 

Tabela 11 -  Conquistas para o Município de Araras 
ANOS CONQUISTAS 

1954, 1955 Município de Maior Progresso do Brasil 

1966, 1967 e 1968 Município Agrícola Modelo do Brasil 

1967 Município Modelo do Estado de São Paulo 

1981, 1985, 1986, 1987, 1989 e 

1991 

Município de Maior Desenvolvimento do  

Brasil. 

Fonte: (Araras (São Paulo), [199_ ]) 

 

 Observamos que os anos que antecederam o MOBRAL, o município de Araras 

estava bem industrialmente, sendo esse um forte motivo para as pessoas migrarem para o 

município. Segundo a entrevistada Miriam Camargo, o MOBRAL possuía muitos alunos 

que não eram do município. 

 Em 1970, o município de Araras possuía 53.422 habitantes e o número de 

domicílios totalizava 10.081, sendo 7.839 na área urbana e 2.242 na área rural. 

 Reitero que esses dados do município do ano de 1970 foram confirmados com a 

Agente de Pesquisa e Mapeamento do IBGE de Araras, Simone Pereira da Silva.  
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Atualmente, Araras possui cerca de 48 escolas de ensino infantil, fundamental e/ou 

médio, nas redes municipal, estadual e particular. 

O município conta ainda com dois centros universitários privados: Centro 

Universitário Hermínio Ometto – Uniararas e Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson – 

Unar, além de um campus da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). 

A cidade também têm escolas de ensino profissionalizante, como uma unidade 

referencial em âmbito regional do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), a 

ETCA (Escola Técnica de Comércio), o Colégio Integrado São Francisco, além da ETE 

(Escola Técnica Estadual) Prefeito Alberto Feres, vinculada ao Ceeteps (Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza). 

Além das instituições de ensino, há também aquelas que, focadas na atuação social, 

desenvolvem iniciativas de excelência, que colaboram para a qualificação da mão-de-obra 

local. A AEHDA (Associação de Educação do Homem do Amanhã) é um exemplo, pois 

disponibiliza a mais de 1.800 jovens qualificação da mão-de-obra preparando-os para o 

trabalho. Em parceria a ser celebrada em breve com a FAT - Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o município dará prosseguimento à oferta de 

cursos profissionalizantes gratuitos a jovens carentes dos bairros mais distantes do Centro. 

Por fim, entidades de classe, sindicatos e associações, além de organizações não 

governamentais também oferecem constantemente cursos de atualização profissional em 

vários níveis e segmentos. 

Um rol de escolas de informática e de idiomas abre aos ararenses um leque variado 

de opções para o aprendizado de línguas, cada vez mais importantes no mercado 

globalizado. 

 



164 
 

7.2 Nossos caminhos pelo MOBRAL de Araras 
 
 

Em maio de 2009, a fim de coletar dados sobre o funcionamento do MOBRAL em 

Araras, fui até a Escola Estadual Dr. Cesário Coimbra. O motivo de ter ido a essa escola 

primeiramente deve-se ao fato de que, em 1971, houve o Exame de Madureza nesta escola 

e, na minha opinião, isso deve ter feito com que muitos pensem que na referida escola 

houve o MOBRAL. Quando eu perguntava a algumas pessoas sobre locais onde pudesse ter 

existido o MOBRAL, a resposta era a Escola Cesário Coimbra. 

Ao chegar à escola, expliquei minha pesquisa à vice-diretora e ela me pediu um 

prazo de um mês para verificar no arquivo morto as informações que eu necessitava. 

Terminado o prazo, retornei a escola e fui atendida pela diretora Rosalina44 e para minha 

decepção, fui informada que nesta escola não houve o MOBRAL, somente o exame da 

madureza. Então, um secretário da escola me indicou a Escola Estadual Coronel Justiniano 

Whitaker de Oliveira, onde talvez eu pudesse ter mais informações sobre o Movimento. 

Sem sucesso na Escola Coronel Justiniano, me indicaram a Escola Estadual Ignácio Zurita. 

Ao chegar lá, duas secretárias me atenderam e me ajudaram, procurando livros ponto no 

arquivo morto, e pude identificar uma professora que atuou no Projeto Minerva, em 1976. 

Elas me indicaram a EMEI Lions Clube como local que o MOBRAL foi realizado. 

Chegando nesta escola, obtive a informação de que a escola somente cedeu uma sala do 

prédio para ter aulas do MOBRAL. Até esse momento eu não sabia que o MOBRAL tinha 

sido um movimento que acontecia em vários lugares - centros comunitários, escolas, 

igrejas, clubes e fazendas. 

Nesta mesma escola, obtive também nomes de duas ex-alunas do MOBRAL, 

residentes próximo a escola e que poderiam me dar informações relevantes. Posteriormente, 

telefonei para a secretária da EMEI Lions Clube, Clara Nunes, com o objetivo de conseguir 

os telefones da dona Clementina e da dona Josefhina, que segundo a secretária Clara, eram 

duas ex-alunas do MOBRAL, mas consegui apenas os endereços. Pelo endereço, encontrei 

o número do telefone da dona Clementina. Telefonei e tal foi minha surpresa quando falei 

com ela sobre o Mobral. Ela me disse que foi muito gostoso estudar no Mobral e se ele 

                                                 
44 Os nomes citados neste capítulo são fictícios, exceto os citados posteriormente: Miriam Aparecida de 
Godói Camargo, Luiz Thomazi e Guido Mondim. 
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voltasse, ela seria capaz até de pagar para participar. Me emocionei muito, pois ela 

confessou que na época não conseguiu ir mais do que dois meses, porque teve que sair para 

cuidar da mãe e logo em seguida perdeu seu filho. Hoje, ela diz que é muito difícil viver 

sem ser alfabetizada, e me perguntou se o Mobral iria voltar. Fiquei de retornar meu 

contato com ela a fim de verificar se realmente o movimento de alfabetização que ela 

participou foi o Mobral. Infelizmente não pude retornar devido aos novos rumos da 

pesquisa. 

Nesta trajetória de descobrir pessoas, locais e documentos referentes ao MOBRAL, 

fui até a Secretaria Municipal de Educação e consegui falar com a Elizaneth que, muito 

atenciosa, fez alguns telefonemas e conseguiu algumas informações e nomes que poderiam 

me ajudar.  

Em uma informal entrevista com a Elizaneth, conseguimos o nome de uma pessoa 

importante para esse projeto - Miriam Aparecida de Godói Camargo – atual diretora da 

Escola Senador Lacerda Vergueiro e que na época de 1970 era alfabetizadora do Mobral 

em Araras. Posteriormente, num encontro marcado com Miriam Camargo, pude ter acesso 

a mais informações referentes ao MOBRAL. Miriam citou Olívia Pellegatta, professora 

que, na época, foi coordenadora do MOBRAL e Paulo Gomes Barbosa, presidente da 

Comissão Municipal do MOBRAL.  

No que se refere aos documentos do MOBRAL, Miriam mencionou a existência de 

duas caixas de documentos arquivados na Secretaria Municipal de Educação em Araras/SP, 

denominadas MOBRAL. 

Fui até a Prefeitura e pedi informações. A atendente me pediu para ir direto ao 

Arquivo Morto da Prefeitura Municipal de Araras, localizado à Rua Visconde do Rio 

Branco, pois se tivesse que fazer requerimento iria demorar muito. Então, ela mesma 

telefonou para o Ariovaldo, supervisor do Arquivo Morto da Prefeitura Municipal de 

Araras e falou que eu estava indo lá para verificar o que tinha de documentação do 

MOBRAL. Ao chegar lá, encontrei as duas caixas mencionadas pela Miriam com os 

documentos. 

Em uma caixa, encontramos dezenove pastas com documentos referentes às 

Prestações de Contas feitas pela COMUN – Comissão Municipal do MOBRAL de Araras 

ao MOBRAL Central – Sub Setor de Análise de Prestação de Contas. Organizamos as 
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pastas de acordo com os anos encontrados – 1971 à 1983. Estas pastas contêm Ofícios da 

COMUN ao MOBRAL Central, prestando contas dos valores das parcelas creditadas pelo 

Governo Federal, referentes aos Convênios assinados entre o MOBRAL Central, 

MOBRAL Municipal e a Prefeitura. Essas parcelas eram creditadas num Fundo Especial 

para Alfabetização no Banco do Brasil, destinadas as despesas de Gratificação aos 

Monitores do Programa de Alfabetização do Município de Araras. Portanto, acompanham a 

Prestação de Contas os seguintes documentos: 

 

a) espelho da Prestação de Contas; 

b) folhas de Gratificações mensais (todas as folhas feitas durante o Programa); 

c) avisos de Crédito (uma cópia ou os próprios Avisos recebidos do Banco do 

Brasil) e 

d) ofício encaminhatório. 

 

Na outra caixa, estão os Prontuários dos Monitores – Boletins de cada alfabetizador 

mês a mês45, com os nomes e a freqüência dos alunos. Organizamos os Prontuários dos 

professores em ordem alfabética, verificando os documentos soltos no meio de toda a 

documentação.  

Havia fichas diferentes com pedidos de outras informações como, por exemplo, 

sexo, ocupação atual e de qual curso o aluno vinha PAF (Programa de Alfabetização 

Funcional), PEI (Programa de Educação Integrada) ou outro curso. 

Nessa mesma caixa, encontramos duas pastas diferenciadas. Uma contém somente 

as Folhas de Gratificação dos Alfabetizadores, a outra possui variados documentos como: 

- ata dos Trabalhos da Comissão Municipal do MOBRAL de Araras; 

- xerox da LEI Nº. 5.379 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1967 que provê sobre a 

alfabetização funcional e a educação continuada de adolescentes e adultos; 

- boletim explicativo do Ministério da Educação e Cultura – Movimento Brasileiro 

de Alfabetização – Fundação MOBRAL para as Comissões Municipais; 

- termos de Convênio entre o MOBRAL Central, MOBRAL Municipal e a 

Prefeitura Municipal; 

                                                 
45 Faz-se necessário ressaltar que alguns documentos se perderam. 
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- uma circular da COEST – Coordenação Estadual do MOBRAL comunicando o 

Prefeito sobre o Encontro do Setor de Finanças das Comissões Municipais, que se realizou 

em Campinas, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, dia 15 de maio de 1978, com 

o objetivo de aprimorar o trabalho na área financeira, especialmente no setor de prestação 

de contas. O objetivo da circular era para que o Prefeito designasse o Encarregado da Área 

de Finanças da Comissão Municipal do MOBRAL para participar do citado evento;(SÃO 

PAULO, 1978, sem paginação). 

- outra circular da COEST, datando de 14 de março de 1977, que julgava ser de 

extrema importância no momento de assinatura dos convênios, informar sobre a origem e 

legalidade da aplicação de recursos financeiros nos programas do MOBRAL. Conforme 

essa circular, a Comissão Municipal do MOBRAL recebia da Fundação MOBRAL recursos 

financeiros liberados em parcelas, em conseqüência da assinatura e do desenvolvimento, 

em 5 meses, do convênio de Alfabetização Funcional. Os valores de cada convênio eram de 

acordo com o número de alunos conveniados. Nesse ano, o preço do aluno/programa era de 

Cr$ 65,00 e esses recursos eram destinados exclusivamente ao pagamento dos 

alfabetizadores. Exemplo: número de alunos a ser conveniado = 1000 x Cr$ 65,00 

(preço/aluno/programa) = Cr$ 65.000,00. As comissões eram responsáveis pelo movimento 

financeiro efetuado e tinham que prestar contas, segundo determinações do MOBRAL 

central.  

Todo o material didático necessário para o desenvolvimento do programa, (1 livro 

de exercício, 1 de leitura, 1 de matemática, 2 livros de leitura continuada, cartazes e manual 

do professor) era fornecido pelo MOBRAL por exigência do convênio assinado. 

As quantias necessárias para cobrir as demais despesas da Comissão, como 

complementares da gratificação dos alfabetizadores, material de consumo, limpeza, etc., 

poderia ser conseguido por meio de outras fontes, sendo a Prefeitura uma das mais 

importantes. Para assegurar esta colaboração, fazia-se necessário que, por ocasião da 

elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura, o Prefeito e o Presidente da Comissão 

estudassem as necessidades do MOBRAL Municipal. No ano anterior, em 1976, a 

Coordenação Estadual enviou aos Prefeitos um ofício solicitando consignação em 

orçamento de verba para o MOBRAL, o que foi prontamente atendido pela totalidade dos 

municípios paulistas. 
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Os recursos da Prefeitura destinados ao MOBRAL poderiam ser: 

a) da Receita Tributária do Município, desde que efetivada no próprio município, 

dentro da percentagem constitucional, segundo o relator Conselheiro Nelson Marcondes do 

Amaral – Parecer nº .113/71, do Tribunal de Contas do Estado, em vigor. 

b) do Fundo de Participação dos Municípios, desde que o Município houvesse 

observado, no exercício, a aplicação de todos os percentuais de natureza obrigatória, 

conforme Decisão Normativa do Plenário, do Tribunal de Contas da União, aprovada em 

15 de junho de 1976. 

As Comissões Municipais poderiam obter doações por meio do Imposto de Renda, 

segundo o artigo 184 do Decreto-Lei nº. 58.400/66, regulamentado pelo artigo 184 do 

Decreto Lei 76.186/75, que trata de contribuições e doações, em que as pessoas jurídicas 

poderiam doar até 5% de seu lucro operacional. Essas doações eram admitidas como 

despesas operacionais da empresa, diminuindo o lucro tributável e, conseqüentemente 

reduzindo o imposto a pagar. Nessas doações, a Comissão Municipal fornecia 

obrigatoriamente à empresa doadora recibo comprobatório da doação, em 3 vias, assinado 

pelo Presidente e pelo Encarregado de Assuntos Financeiros da Comissão. 

Ao prestar estes esclarecimentos o coordenador Luiz Thomazi colocou algumas 

afirmações do Sr. Guido Mondim – Ministro do TCU (Tribunal de Contas da União): 

 

 [...] a Prefeitura procede como socorro em funcionamento do MOBRAL 
nos seus objetivos, arcando com despesas imprevistas e inadiáveis, dentro 
do devido critério e com um sentido extremamente objetivo. Não invade 
as funções do Movimento, porque apenas coopera para que ele se realize. 
Atua, assim, dentro da realidade, num País em que tudo deve ser feito em 
favor da educação, cediçamente o maior problema brasileiro. (SÃO 
PAULO, 1977, sem paginação). 
 

 Luiz Thomazi, finaliza a circular pedindo apoio dos Senhores Prefeitos e a 

imprescindível colaboração dos Senhores Presidentes de Comissões, para que se pudesse 

cumprir, com seriedade e dedicação, o pleno objetivo de dar ao homem carente brasileiro 

melhores perspectivas de vida. 

Ao analisar os documentos do MOBRAL cedidos pelo coordenador do Arquivo 

morto da Prefeitura Municipal de Araras, entre outras, surgiram algumas inquietações 

como, por exemplo: porque a colaboração dos professores, monitores ou alfabetizadores 

recrutados pelas Comissões Municipais do MOBRAL para o desempenho de atividade de 
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caráter não econômico e eventual não acarretaria quaisquer ônus de natureza trabalhista ou 

previdenciária? Como era feito o controle do conteúdo, se no diário de classe não havia 

nada registrado? O que motivava as pessoas a participarem do MOBRAL? Como se dava o 

ensino de matemática neste movimento? Questionamentos que surgiram a partir da questão 

que norteia essa pesquisa e que foram sanadas por meio da análise dos documentos 

elaborados pelos organizadores do Movimento, dos documentos sobre o MOBRAL, do 

arquivo morto da Prefeitura de Araras, dos jornais que circulavam no município na década 

de 1970, do material didático do MOBRAL e da realização da entrevista. 

 

7.3 O que interpretamos a partir dos dados 
 

7.3.1 Implantação do movimento 

 

Em Araras, foram firmados Convênios com o MOBRAL entre 1971 e 1980, 

(ANEXOS C e D) constando que o Primeiro Convênio assinado data de 9 de Março de 

1971. Isto se comprova a partir de uma matéria veiculada no Jornal “Opinião Jornal”, que 

relata que, na semana do dia 18 de Janeiro de 1971, o Cel. Theodoro de Almeida Pupo 

encontrou-se com o Dr. Tibiriçá Botelho, diretor do MOBRAL em São Paulo, a fim de 

tratar assuntos da assinatura do Convênio entre o MOBRAL Central e a COMUN. Ficou 

estabelecido que no dia 9 de Março de 1971, Araras firmaria seu primeiro convênio com o 

MOBRAL Central. (MOBRAL...1971c). 

Anteriormente, houve uma reunião de posse da Comissão do MOBRAL em Araras, 

que foi constituída conforme portaria nº 148, de 8 de setembro de 1970, pela Interventoria  

Federal46. Essa reunião ocorreu na Biblioteca Municipal Martinico Prado, no dia 6 de 

outubro de 1970. Compareceram 42 membros da Comissão, quase a totalidade dos 

                                                 
46 As causas para se decretar Intervenção Federal em um município, abraçam motivações de tôda ordem: 
econômica, social, política e moral. (MORAES, 1970a). Em maio de 1970, o Sr. Presidente da República 
Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) interveio na prefeitura de Araras e colocou um Interventor Federal 
alegando irregularidades na gestão do prefeito Sr. Milton Severino (1931-1986). (MORAES, 1970b). [...] o 
prof Milton Severino respondeu a mais de uma dezena de processo e foi absolvido em todos [...] o prof. 
Milton Severino tem um crédito com AI 5. Foi um injustiçado. Ninguém lhe devolverá o mandato roubado. 
Jamais lhe será entregue o tempo perdido. ( O FIM... 1978). 
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convocados. A abertura dos trabalhos do MOBRAL se deu às 20h15, com a palavra do 

presidente da Comissão, Prof. Oscar Alves Janeiro, passando-a logo a seguir ao Cel. 

Theodoro de Almeida Pupo, Interventor Federal que enalteceu o grande valor do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização. Retomando a palavra, o prof. Oscar Alves Janeiro, 

como presidente, a passou ao Prof. Fausto D’Aquino, que na época era o assessor do 

MOBRAL na região do município de Araras. Fausto D’Aquino havia participado de um 

Curso realizado em São Paulo e, portanto, fez um relatório do que seria o MOBRAL, da 

relevância deste movimento como elemento de alfabetização de adultos, da parte didática e 

de como deveria funcionar o MOBRAL.(ARARAS..., 1970). 

O presidente prof. Oscar Alves Janeiro, novamente com a palavra, deu uma 

orientação geral do trabalho a ser executado até março de 1971, data prevista para 

assinatura do 1º convênio com o MOBRAL Paulista. A orientação partia de quatro pontos 

básicos: 

1. instalação da comissão; 

2. pesquisas; 

3. motivação e chamamento; 

4. aplicação do programa. 

Em 29 de novembro de 1970, o Jornal Opinião Jornal publicou que Araras, dentre 

os 570 municípios do interior de São Paulo, figurava como o município mais populoso com 

53.552 habitantes. (NA REGIÃO...1970). Podemos relacionar esse fato com a migração 

que a entrevistada Miriam Camargo afirmou que havia no município nessa época. O 

município de Araras era atraente às pessoas que buscavam emprego e melhores condições 

de vida, o que pode ter feito com que o MOBRAL fosse implantado no município. 

 
Pesquisadora: (E..) essas pessoas eram mais de Araras? (..uma..) 
uma vez você me falou que parece que vinham gente de fora. 
Entrevistada fala junto: (mu..) muito(..muinta) gente de fora  (né), 
porque nossa cidade por conta mesmo (né) da cana-de-açúcar recebe 
muitos migrantes de outros estados, (né), Nordeste, Bahia e a gente 
tinha muitos alunos que vinham de fora. (Entrevista cedida por 
Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

� 

Com a finalidade de tomar as primeiras deliberações com vista ao Programa de 

Erradicação do Analfabetismo em Araras, em 17 de fevereiro de 1971, realizou-se uma 
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reunião entre os membros da Comissão sob a chefia do presidente Prof. Oscar Alves 

Janeiro. Inicialmente, foi tomada a providência para leitura do processo que se juntaria os 

documentos e informações exigidos pelo MOBRAL de São Paulo, para assinatura do 

convênio a ser efetuado em março do corrente ano. Durante a reunião, o Prof. Oscar Alves 

Janeiro informou que inicialmente caberia a Araras alfabetizar 663 pessoas e para que isso 

ocorresse seria necessário de 25 a 30 monitores e igual quantidade de salas de aula, pois o 

MOBRAL paulistano havia fixado em 25 pessoas o número máximo para cada classe de 

aula. (MOBRAL...1971b). É relatado um grande entusiasmo dos membros presentes nesta 

reunião.        

O Primeiro Convênio com o MOBRAL-Central foi publicado tanto no Jornal 

“Tribuna do Povo” quanto no “Opinião Jornal”, respectivamente intitulados como 

“MOBRAL-Araras firmou seu primeiro convênio com o MOBRAL-Central” e “Assinado 

Convênio com o MOBRAL”. Divergem nas datas da assinatura, pois o primeiro descreve 

que a solenidade ocorreu na Secretaria dos Negócios do Interior na capital do Estado às 10 

horas do dia 10 de março de 1971, e o segundo data do dia 9 de março de 1971. Nesse 

período, cerca de 280 municípios tomaram a mesma decisão juntando-se aos 110 que já 

haviam assinado anteriormente o mesmo convênio. Esses 390 municípios representavam 

70% da área territorial do Estado de São Paulo sendo contemplada por esse Movimento. 

(MOBRAL...1971a e ASSINADO...1971).  

 De acordo com a documentação, pudemos verificar os locais em que se realizou o 

MOBRAL em Araras. O MOBRAL teve lugar em muitos pontos da cidade, vários bairros, 

igrejas, escolas, fazendas, centros comunitários, inúmeros locais cedidos pela prefeitura, 

pelo estado e pela comunidade para que o movimento acontecesse. Acredito que na lista 

abaixo (Figura 51), possa estar faltando alguns lugares onde tal movimento ocorreu, mas 

encontra-se nesta pesquisa os nomes dos locais registrados nas fichas organizadas pela 

Professora Olívia Godelle Galembeck Pellegatta – Supervisora Municipal da época. 
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Figura 51 - Locais onde o MOBRAL se realizou em Araras 
� Bairro Campo Novo 

� Bairro do Loreto 

� Bairro Elihu Root (Zona Rural) 

� Bairro Jardim Cândida 

� Bairro Jardim Marabá 

� Bairro Jardim São João 

� Bairro Marimbondo 

� Bairro Morro Grande 

� Bairro Nossa Senhora de Fátima 

� Cerâmica Veja 

� Conjunto Habitacional José Ometto 

� E.E.P.G. do Núcleo Habitacional Dr. Narciso Gomes 

� E.E.P.G. Dr. Maximiliano Baruto 

� E.E.P.G. Francisco Graziano 

� E.E.P.G. Francisco Theodoro 

� E.E.P.G. Iolanda Salles Cabianca 

� Esc. Madalena de Canossa 

� Esc. Senador César Lacerda de Vergueiro 

� Fazenda Araras 

� Fazenda Nova Araras (Zona Rural) 

� Fazenda Pinhalzinho 

� Fazenda Riachuelo 

� Fazenda Santa Cruz 

� Gesc. Ignácio Zurita Júnior 

� Gesc. José Ometto – (Usina São João) 

� Gesc. Prof. Vicente Ferreira dos Santos 

� Gesc. Nova Araras 

� Gesc. Senador César Lacerda de Vergueiro 

� GEG - Lions Clube 
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� Igreja Evangélica Batista (Trevo) 

� Igreja São Pedro 

� Jardim Nossa Senhora Aparecida 

� Jardim Piratininga 

� Jardim Sobradinho 

� Núcleo Caio Prado 

� Pç. Felix Nunes 

� Sindicato dos Metalúrgicos 

� Usina Santa Lúcia 

� Vila Candinha 

� Vila Santo Antônio 

� Vila São Jorge 

� Vila São Vicente de Paula 

Nota: A figura 16 foi elaborada pela pesquisadora, com base nos dados do arquivo do 

MOBRAL da Prefeitura Municipal de Araras. 

 
 Durante a entrevista, pedi para que a professora Miriam selecionasse quais desses 

bairros acima eram periféricos, centrais ou rurais.  

 

Pesquisadora: (breve silêncio - folheando documentos). Eu tenho 
aqui Mirian.. Entrevistada: (hum) Pesquisadora:.. o nome de todos 
os locais que eu encontrei, que a Olívia Pelegatta (registrô...) e você 
sabe dizer quais bairros são periferia, quais são centrais?  
Entrevistada: (breve silêncio) Bom, Campo Novo, Loreto, (ã..) Eliu 
Root, rural (né). Jardim Cândida (breve pausa) um bairro mais 
central. Marabá (breve pausa) também mais central. Marimbondo, 
rural. Morro Grande, rural. Fátima, (né) que é um bairro mais central. 
Cerâmica é rural... (C qué) um a um?  Pesquisadora: pode (sê). 
Entrevistada: (ã..) José Ometto (né), Conjunto lá que agora hoje é 
(um..um) complexo enorme na cidade. Narciso Gomes também um 
bairro mais periférico. (Ba...naaa) escola Baruto que fica no José 
Ometto. Graziano próximo aqui, mais central. (breve pausa) Não me 
lembro dessa escola Francisco Teodoro...Cabianca também aqui 
(..um..) mais próximo a nós. Madalena de Canossa nas 
Canossianas...aqui na nossa própria escola mais central...(aí) vem as 
Fazendas todas, (né), que são rurais..Araras, Nova Araras, 
Pinhalzinho, Riachuelo, Santa Cruz... Na Escola Zurita bem central. 
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Na Usina São João rural. (breve pausa) Vicente Ferreira, Nova 
Araras, Vergueiro de novo, Lions Clube, todas (mais) centrais. Igreja 
de São Pedro também é bem próximo ao centro. (breve pausa) Jardim 
Nossa Senhora Aparecida, Piratininga, Sobradinho, também 
bairros....Caio Prado é rural. Félix Nunes (é) a Lions Clube, (é) no 
Fátima, (é) a mesma coisa. Sindicato dos Metalúrgicos aqui próximo 
central. Usina Santa Lúcia rural. Vila Candinha, Vila Santo Antônio 
também não são bairros (tão...) ( breve pausa). Vila São Jorge aqui 
também mais periférico e (aí) Vila São Vicente de Paula acho que era 
no.. foi ministrado no Salão São Vicente de Paula, que eu me lembro, 
eu não lembro dessa vila, eu acho que no salão. (Entrevista cedida 
por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

7.3.2 Alunos 

 

No período de 12 a 14 de outubro de 1970, alguns estabelecimentos de ensino, 

auxiliados por outros setores, fizeram um levantamento de todos os analfabetos do 

perímetro urbano. Para atendimento do público, informações, alistamento de analfabetos e 

recrutamento de monitores, foram instalados os seguintes postos:  

1- Grupo Escolar Cel. Justiniano de Oliveira;  

2- Departamento de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal;  

3- Grupo Escolar Vicente Ferreira dos Santos;  

4- Grupo Escolar Senador Lacerda de Vergueiro;  

5- Grupo Escolar e Ginásio Lions Clube. (ARARAS...1970).  

Não encontramos publicado o resultado desse levantamento.  

Já vimos anteriormente quão negativa era a imagem de um analfabeto, como se 

atesta em uma matéria publicada no Jornal Tribuna do Povo de Araras em 18 de outubro de 

1970.  

É preciso que todos conheçam o plano fabuloso dessa nóvel entidade para a 
erradicação dessa nódoa negra que é o analfabetismo. É plano destinado reduzir ao 
máximo o número de infelizes brasileiros que não conhecem a luz do saber e que 
por isso vivem na miséria. (MÉDICI...1970). 
 
 

Encontramos aqui, mais uma vez a associação da pobreza ao grau de instrução.  

O perfil de classe da clientela do MOBRAL de Araras, economicamente falando, 

era considerada “baixa”.  
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Uma das questões a ser respondida era o que levava essas pessoas a participarem 

desse Movimento? Como resposta obtivemos, na entrevista, a ascensão social, melhores 

condições de vida e até o orgulho de simplesmente assinar o próprio nome. 

 

Pesquisadora: Por que, a seu ver, (as prof..) as pessoas procuravam o 
MOBRAL para estudar? Houve migrações? 
Entrevistada: (breve silêncio) É, na verdade o que eles sempre 
buscaram foi uma ascensão social, (foi.. né), buscar melhores 
empregos, buscar até ajuda às vezes pros próprios filhos que uma vez 
analfabetos eles não tinham condições, mas (ã...) assim a parte social 
pegava-se assim muito porque..eles não sabiam pegar um ônibus, eles 
não sabiam uma assinatura e até os próprios relatos dos alunos com 
relação a quando eles aprendiam assinar o próprio nome eram assim 
(ã..) simples assinatura do nome já mudava muito a vida deles...eles 
tarem atingindo (um..)um grau maior  né na sociedade. (Entrevista 
cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

 

Pesquisadora: Defina a clientela do MOBRAL. Quais profissões 
predominavam? Você se lembra?  
Entrevistada: A maioria lavrador. Lavrador e trabalhadores (da..) da 
indústria, mas sem, a maioria (né), sem (pausa) sem nenhuma (breve 
silêncio) sem nenhuma técnica. (Entrevista cedida por Miriam 
Camargo em 01 jun. 2011). 

 

As profissões mais registradas que encontramos nos documentos arquivados na 

Secretaria Municipal de Educação em Araras/SP foram: empregada doméstica, lavrador, 

balconista, operário, motorista, auxiliar de pedreiro, do lar, fiador, costureira, eletricista, 

encanador e rural. As mais freqüentes eram lavrador, auxiliar de pedreiro e empregada 

doméstica. (CARACTERIZAÇÃO...1985) (ANEXO E). 

Pesquisando no Caderno Opinião Jornal do ano de 1976, encontramos uma matéria 

publicada em julho que nos chamou a atenção pelo forte título que apresentava: “Araras 

erradica completamente o analfabetismo”. Essa matéria relatava que no dia 1º de agosto de 

1976, Araras seria uma cidade brasileira privilegiada por ser uma das primeiras do Brasil a 

ter erradicado, segundo padrões legais, o analfabetismo. Isso aconteceria quando 

oficialmente fossem atingidos 90% da população alfabetizada, deixando apenas 10% 

considerados como “margem desprezível”. Esses 10% representavam os renitentes, as 
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pessoas em idade avançada e a parte não fixa da população, elementos de fora que 

adentravam anualmente. (ARARAS...1976). 

O MOBRAL havia determinado o ano de 1978 como o previsto para a erradicação 

completa do analfabetismo e dois anos antes foi publicado a notícia de que Araras até este 

momento havia alfabetizado três mil alunos. Causou-nos estranheza o fato de terem 

publicado esta notícia, pois ao somar os dados coletados (Ver Tabela 34), vimos que resulta 

em 1395 alunos. Levantamos duas hipóteses: manipulação política ou dados não registrados 

pela supervisora? 

 Para melhor visualizarmos o desenvolvimento do Programa de Alfabetização 

Funcional e Educação Integrada no MOBRAL em Araras, de 1971 a 1980, analisemos as 

tabelas a seguir (Tabelas 12 a 33). Essas tabelas demonstram os registros feitos pela 

Supervisora do MOBRAL, neste período Olívia Godelle Galembeck Pellegatta, sobre o 

desenvolvimento destes Programas (PAF e PEI). (MOVIMENTO...1971-1980). Algumas 

informações não foram registradas, por isso, em algumas destas tabelas pode haver lacunas.  

 

Tabela 12 - 1º Convênio firmado 
CONVÊNIO ASSINADO EM 09.03.1971 

Valor: Cr$ 11.934,00              1ª Fase 
Número de alunos conveniados: 663 
Início: 01.03.1971 Término: 31.07.1971 
Postos instalados 19 
Número de monitores 19 
Alunos matriculados 565 
Alunos aprovados 331 
% dos aprovados 60% 
Alunos não alfabetizados 234 
 

 

Tabela 13 - Convênio firmado em jul. 1971 
CONVÊNIO ASSINADO EM 16.07.1971 

Valor: Cr$ 4.500,00                2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 250 
Início: 01.09.1971 Término: 31.01.1972 
Postos instalados 02 
Número de monitores 02 
Alunos matriculados 85 
Alunos aprovados 58 
% dos aprovados 68% 
Alunos não alfabetizados 27 
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No início da fase em 1/09/71, foram instalados 5 postos, com 139 alunos 

matriculados. No transcorrer da fase, foram fechados 3 postos, por motivos diversos, 

observação esta, registrada pela supervisora Olívia Pelegatta.  

Na entrevista com Miriam Camargo, ela afirmou que não sabia com exatidão o 

motivo do fechamento de alguns postos, mas declarou que no início do ano as salas eram 

lotadas e que no transcorrer da fase havia muitas desistências, levando ao fechamento de 

alguns postos.  

 

Pesquisadora: Existia um determinado número de alunos pra se 
formar uma classe. Entrevistada: Isso. Pesquisadora: Se houvesse 
evasão, isso era ocultado com o intuito de não se fechar essa 
classe...para que não se perdesse as aulas? 
Entrevistada: Não é nem (a) ocultar. (É...porque...assim) a gente 
começava às vezes a sala com 30 alunos. A evasão era muito grande. 
E às vezes se passava, quando eram cinco meses, às vezes se passava 
um mês, dois meses, você tava com menos da metade da sala, então o 
que acontecia... às vezes você tirava o aluno, quando chegava no mês 
seguinte ele voltava e queria matricular-se de novo, então por essa 
experiência (da) a gente costumava manter o aluno nesses cinco 
meses matriculado, mesmo colocando todas as faltas que ele tivesse, 
tudo o mais. (Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 
2011). 

� 

O motivo da evasão de alunos, segundo a entrevistada, era o trabalho, pois os alunos 

chegavam muito cansados do trabalho e para freqüentar as aulas a noite era muito 

problemático pra eles. 

 

 

Tabela 14 - Convênio firmado em mar. 1972 
CONVÊNIO ASSINADO EM 17.03.1972 

Valor: Cr$ 3.129,00                1ª Fase 
Número de alunos conveniados:  
Início: 03.04.1972 Término: 03.09.1972 
Postos instalados 06 
Número de monitores 06 
Alunos matriculados 158 
Alunos aprovados 75 
% dos aprovados 47% 
Alunos não alfabetizados 83 
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Tabela 15 - Convênio firmado em ago. 1972 
CONVÊNIO ASSINADO EM 15.08.1972 

Valor: Cr$ 630,00                   2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 30 
Início: 01.09.1972 Término: 31.01.1973 
Postos instalados 03 
Número de monitores 03 
Alunos matriculados 89 
Alunos aprovados 43 
% dos aprovados 48% 
Alunos não alfabetizados 46 
 

 

Tabela 16 - Convênio firmado em mar. 1973 
CONVÊNIO ASSINADO EM 15.03.1973 

Valor: Cr$ 6.000,00                1ª Fase 
Número de alunos conveniados: 250 
Início: 01.03.1973 Término: 31.07.1973 
Postos instalados 11 
Número de monitores 11 
Alunos matriculados 352 
Alunos aprovados 35 
% dos aprovados 10% 
Alunos não alfabetizados 317 

 

No Convênio de 15 de março de 1973, a supervisora Olívia Pelegatta registrou que 

houve uma aprovação diminuta, por tratar-se de 1ª fase de trabalhos, com poucos dias 

letivos (5 meses), colocando como observação “Avaliação Rigorosa”. Causou-nos certa 

estranheza, pois todos os Convênios eram de 5 meses. Pareceu-nos uma justificativa frágil 

para esse número significativo de alunos reprovados nesta fase, dos quais, de 352 alunos 

matriculados, apenas 35 alunos foram aprovados. Desses, 20 eram do sexo masculino e 15 

do sexo feminino. 

Questionamos à entrevistada Miriam Camargo se havia alguma resistência dos 

alunos quanto ao material didático utilizado no Movimento. Miriam afirmou que o governo 

mandava regularmente o material a ser ensinado, os cartazes geradores, o livro com a 

palavras geradoras e que os professores poderiam complementar este trabalho, mas que em 

relação à receptividade dos alunos, referente aos materiais era simplesmente a de 

condicionamento devido as suas condições de analfabeto. 
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Pesquisadora: Os alunos se adaptavam facilmente com esse material 
ou havia resistência em relação ao mesmo? 
Entrevistada: Não, não havia resistência. Eles tinham muitas 
dificuldades, mas resistência, não até (porque) os alunos do Mobral 
eram alunos assim bastante tímidos, bastante inseguros pela sua 
(própria) (ã) condição de analfabetos (né), (eles já) eram alunos 
muito...tímidos. (Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 
2011). 

 

 

Tabela 17 - Convênio firmado em jul. 1973 
CONVÊNIO ASSINADO EM 16.07.1973 

Valor: Cr$ 8.400,00                             2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 350 
Início: 01.08.1973 Término: 31.12.1973 
Postos instalados 11 
Número de monitores 11 
Alunos matriculados 219 
Alunos aprovados 169 
% dos aprovados 77% 
Alunos não alfabetizados 50 
 

 

Tabela 18 - Convênio firmado em jan. 1974 
CONVÊNIO ASSINADO EM 15.01.1974 

Valor: Cr$  8.100,00                             1ª Fase 
Número de alunos conveniados: 300 
Início: 15.02.1974 Término: 15.07.1974 
Postos instalados 12 
Número de monitores 12 
Alunos matriculados 364 
Alunos aprovados 199 
% dos aprovados 55% 
Alunos não alfabetizados 165 
 

 

Tabela 19 - Convênio firmado em jul. 1974 
CONVÊNIO ASSINADO EM 15.07.1974 

Valor: Cr$ 8.100,00                              2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 300 
Início: 01.08.1974 Término: 31.12.1974 
Postos instalados 11 
Número de monitores 11 
Alunos matriculados 304 
Alunos aprovados 98 
% dos aprovados 32% 
Alunos não alfabetizados 206 
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Tabela 20 - Convênio firmado em jul. 1974 
CONVÊNIO ASSINADO EM 15.07.1974 

Educação Integrada 
Valor: Cr$                               Período: 12 meses 
Número de alunos conveniados: 200 
Início: 01.08.1974 Término: 31.07.1975 
Postos instalados 04 
Número de monitores 06 
Alunos matriculados 142 
Alunos aprovados 136 
% dos aprovados 96% 
Alunos não alfabetizados 06 

 

De acordo com os registros do arquivo, o Programa de Educação Integrada realizou-

se em 1974, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985 e por meio de uma Relação de 

Gratificação para Crédito dos monitores, verificamos que houve um convênio assinado em 

30 de maio de 1986 para o PEI. Vale ressaltar que muitos documentos podem ter sido 

perdidos, tornando difícil afirmar com exatidão se houve tais programas de alfabetização 

em todos os anos durante o movimento.  

O Primeiro Convênio entre a Fundação MOBRAL representada por seu presidente 

Mario Henrique Simonsen e a Prefeitura Municipal de Araras, representada pelo prefeito 

Jair Della Coletta, com o objetivo de desenvolverem o Programa de Educação Integrada 

(PEI) foi assinado em 15 de julho de 1974. O PEI tinha duração de 12 meses, finalizando, 

portanto este, em 31 de julho de 1975. Nos registros, não encontramos o valor deste 

Convênio, nem o valor do aluno-programa. Nesta fase de 01/08/74 à 31/07/75 havia 6 

Postos de Alfabetização. No transcorrer da fase, o Posto 6, que ficava no Bairro Elihu Root, 

foi fechado por motivo de evasão dos alunos. 

Este Programa visava suprir, em nível das quatro primeiras séries de nível de 1º 

grau, às necessidades dos evadidos da escola ou desprovidos de escolarização adequada, em 

caráter de suplência e em dinâmica acelerada. Poderiam se candidatar à matrícula deste 

curso, alunos que já pertenciam às classes do curso supletivo da prefeitura municipal de 

Araras, aqueles que houvessem concluído com êxito os cursos de alfabetização funcional e 

aqueles que ainda não houvessem concluído o curso primário. 
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Pesquisadora: O PEI ele era considerado Supletivo equivalente às 
quatro primeiras séries do Ensino de 1º Grau. E o PAF, era somente 
alfabetização, seria uma iniciação antes (da..) da pessoa entrar no 
Programa de Educação Integrada ? 
Entrevistada: É, o aluno primeiro ele passava (por) pela 
alfabetização (né), depois que ele estava alfabetizado aí (ã..) através 
das avaliações, (tal), a gente, aí ele era passado (pro) pra próxima 
etapa. Pesquisadora: PEI. Entrevistada: isso. (Entrevista cedida por 
Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

� 

 
Neste primeiro convênio, para o PEI, foram conveniados 200 alunos. Destes, 

matricularam-se 142. Houve uma aprovação de 96% dessa turma. Em número absoluto, 

136 alunos foram aprovados.  

Quanto ao fato da diferença entre número de alunos conveniados e número de 

alunos matriculados, tive a oportunidade de colocar esta questão à entrevistada Miriam 

Camargo, a qual, respondeu primeiramente que não sabia e depois disse que esta diferença 

deve-se ao fato de que na época o aluno às vezes dava o nome e depois não aparecia; dessa 

forma, nos primeiros dias esses alunos constavam na lista. Esperavam-se quinze ou vinte 

dias e depois, esses nomes eram retirados, mas na hora de fazer o Convênio, a supervisora 

deveria estar com tudo fechado, com o número de alunos recrutados todos registrados. 

 

Pesquisadora: (breve silêncio) (Ã...) Os convênios (...a ..) Olívia 
Pelegatta...ela fez um resumo das fases dos Convênios. Entrevistada: 
(Hum..um...) Pesquisadora: e tive algumas dúvidas a respeito do 
número de alunos conveniados e números de alunos matriculados, 
não deveria ser o mesmo? Por exemplo no Convênio de mil 
novecentos e setenta..setenta e um, nós tínhamos (breve pausa) 
seiscentos e sessenta e três alunos conveniados.  Entrevistada: Certo. 
Pesquisadora: e o número de alunos matriculados era quinhentos e 
sessenta e cinco. Entrevistada: (Hum...um..) Pesquisadora: Você 
sabe me dizer? Entrevistada: Não sei Simone te dizer. (breve 
pausa)...talvez ela tenha na hora do Convênio, tenha...porque assim 
às vezes o aluno dava o nome e aí não aparecia, então nos primeiros 
dias a gente fazia aquela...esperava-se quinze, vinte dias, aí nós 
tirávamos esses.. alunos das listas. Eu creio que pra (ho...) eu lembro 
que na hora de fazer o Convênio ela tinha que (tê) fechado o número 
de alunos que nós havíamos.. buscado a matrícula, então creio que 
depois na hora de (..realmen...) porque aí só no próximo Convênio é 
que ela mudaria isso, (né), não era mutável mês a mês. (Entrevista 
cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 
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Tabela 21 - Convênio firmado em fev. 1975 
CONVÊNIO ASSINADO EM 03.02.1975 

Valor: Cr$ 14.000,00                               1ª Fase 
Número de alunos conveniados: 400 
Início: 03.02.1975 Término: 30.06.1975 
Postos instalados 14 
Número de monitores 14 
Alunos matriculados 428 
Alunos aprovados 127 
% dos aprovados 30% 
Alunos não alfabetizados 301 
 

 

Tabela 22 - Convênio firmado em ago. 1975 
CONVÊNIO ASSINADO EM 15.08.1975 

Valor: Cr$ 10.500,00                              2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 300 
Início: 01.08.1975 Término: 31.12.1975 
Postos instalados 14 
Número de monitores 14 
Alunos matriculados 413 
Alunos aprovados 99 
% dos aprovados 24% 
Alunos não alfabetizados 314 

 

 

 Nos Termos de Convênio, consta que a data deste Convênio foi assinado no dia 1º 

de Agosto de 1975 e não na data acima registrada pela Supervisora Olívia Pelegatta. 
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Tabela 23 - Convênio firmado em fev. 1976 
CONVÊNIO ASSINADO EM 20.02.1976 

Valor: Cr$ 13.500,00                               1ª Fase 
Número de alunos conveniados: 300 
Início: 02.02.1976 Término: 30.06.1976 
Postos instalados 11 
Número de monitores 11 
Alunos matriculados 293 
Alunos aprovados 32 
% dos aprovados 11% 
Alunos não alfabetizados 261 

 

Tabela 24 - Convênio firmado em ago. 1976 
CONVÊNIO ASSINADO EM 02.08.1976 

Valor: Cr$ 11.250,00                               2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 250 
Início: 02.08.1976 Término: 31.12.1976 
Postos instalados 08 
Número de monitores 08 
Alunos matriculados 225 
Alunos aprovados 129 
% dos aprovados 57% 
Alunos não alfabetizados 96 
 

Tabela 25 - Convênio firmado em mar. 1977 
CONVÊNIO ASSINADO EM 01.03.1977 

Valor: Cr$ 9.100,00                               1ª Fase 
Número de alunos conveniados: 140 
Início: março/1977 Término: julho/1977 
Postos instalados 05 
Número de monitores 05 
Alunos matriculados 120 
Alunos aprovados 21 
% dos aprovados 17% 
Alunos não alfabetizados 99 
 

Tabela 26 - Convênio firmado em 1977 
CONVÊNIO ASSINADO EM 1977 

Valor: Cr$ 9.100,00                              2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 140 
Início: agosto/1977 Término: dezembro/1977 
Postos instalados 04 
Número de monitores 04 
Alunos matriculados 80 
Alunos aprovados 34 
% dos aprovados 42% 
Alunos não alfabetizados 46 
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No Termo de Convênio desta segunda fase, não constava a data em que foi firmado. 

Podemos deduzir que este convênio foi assinado em julho de 1977 ou em 1.08.1977. 

Em primeiro de março de 1977, foi firmado um Termo de Convênio para o 

Programa de Educação Integrada a fim de atender 164 alunos. Não estava registrado o valor 

deste Convênio. 

 

Tabela 27 - Convênio firmado em mar. 1977 
CONVÊNIO ASSINADO EM 01.03.1977 

Educação integrada 
Valor: Cr$  
Número de alunos conveniados: 164 
Início: março/1977 Término: maio/1978 
Postos instalados 04 
Número de monitores 04 
Alunos matriculados 107 
Alunos aprovados 56 
% dos aprovados 52% 
Alunos não alfabetizados 51 
 

 

Tabela 28 - Convênio firmado em fev. 1978 
CONVÊNIO ASSINADO EM 01.02.1978 

Valor: Cr$ 11.160,00                              1ª Fase 
Número de alunos conveniados: 120 
Início: fevereiro/1978 Término: junho/1978 
Postos instalados 04 
Número de monitores 04 
Alunos matriculados 93 
Alunos aprovados 20 
% dos aprovados 21% 
Alunos não alfabetizados 73 

 

 Constatamos uma chamada de inscrição para um Curso de Aperfeiçoamento para 

Empregadas Domésticas no Jornal Opinião Jornal, em 24 de março e 8 de abril de 1978. 

Dizia-se um curso gratuito, destinado ao aperfeiçoamento de empregadas domésticas, 

promovido pela Prefeitura e o MOBRAL.  As interessadas, maiores de 14 anos, deveriam 

se inscrever no Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Prefeitura. 

(CURSO...1978). No arquivo sobre o MOBRAL de Araras, verificamos que em 5 de Junho 

de 1978 houve um Convênio entre a Fundação MOBRAL e a COMUN para a execução do 

Treinamento de Empregadas Domésticas. O valor previsto para este Convênio era de Cr$ 
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11.100,00 (onze mil e cem cruzeiros). O objetivo deste Convênio era o Treinamento de 

Empregadas Domésticas obedecendo ao Projeto Técnico elaborado e validado pela 

Gerência de Profissionalização do MOBRAL/GEPRO. 

 Em 21 de outubro de 1978, houve outra chamada de inscrição para o segundo Curso 

de Aperfeiçoamento para Empregadas Domésticas. Este curso iniciou-se em 6 de 

novembro, tendo como monitora a professora Rose Mary da Penha Conte Delbém. 

 A estrutura deste curso apresentava-se da seguinte forma: 

 - orientações básicas sobre: organização e simplificação do trabalho, saúde e 

higiene, prevenção de acidentes, primeiros socorros, alimentação, equipamento doméstico, 

limpeza, arrumação da casa e cuidados com o mobiliário; 

 - relacionamento no ambiente de trabalho; 

 - direitos e deveres da empregada doméstica como profissional. (SEGUNDO...1978) 

 

Tabela 29 - Convênio firmado em ago. 1978 
CONVÊNIO ASSINADO EM 01.08.1978 

Valor: Cr$ 12.000,00                          2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 100 
Início: agosto/1978 Término: dezembro/1978 
Postos instalados 05 
Número de monitores 05 
Alunos matriculados 120 
Alunos aprovados 31 
% dos aprovados 26% 
Alunos não alfabetizados 89 

 

Durante a entrevista com Miriam Camargo, questionei se houve em Araras o 

Programa de Desenvolvimento Comunitário. Miriam não se recordava. Ao consultar o 

arquivo, pudemos verificar que em 5 de maio de 1978, 26 de março, 27 de abril e em 28 de 

maio de 1979, foram firmados Convênios entre a Fundação MOBRAL e a COMUN para o 

Programa de Educação Comunitária para o Trabalho - PETRA. Por meio das Folhas de 

Prestação de Contas, houve convênios para o PETRA também em 1981 e 1982. Pareceu-

nos que estes convênios estavam dentro do Programa de Desenvolvimento Comunitário, 

mas não podemos afirmar se de fato havia relações entre eles. Em cada um dos contratos, 

constava um número de sete alunos conveniados. O preço do aluno-programa era de Cr$ 

1.000,00 (mil cruzeiros), sendo, portanto, o valor de cada Convênio de Cr$ 7.000,00 (sete 
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mil cruzeiros). Tais programas com vários cursos profissionalizantes foram desenvolvidos 

no Sanatório Antonio Luiz Sayão. 

No dia 10 de março de 1979, foi publicada no Jornal Opinião Jornal uma matéria 

intitulada “Quantos analfabetos há no município?”. O Departamento de Educação, Cultura, 

Esportes e Turismo, em colaboração com o MOBRAL, contando, ainda, com auxílio de 

estudantes e atiradores do TG (Tiro de Guerra) 02-182 de Araras, realizaram em março de 

1979, um levantamento para saber quantos analfabetos havia no município de Araras. Com 

base nessa pesquisa, seria traçado um plano conjunto de trabalho entre a administração do 

prefeito Valdemir Zuntini e o MOBRAL para solução do analfabetismo. 

(QUANTOS...1979). 

 O resultado foi divulgado no dia 24 de março de 1979. A pesquisa contabilizou 

todos os bairros da cidade. Eis o resultado divulgado:  

 - 1392 analfabetos de ambos os sexos, com idade de 7 a mais de 50 anos. 

Desse total, 817 pessoas pretendiam cursar o MOBRAL e 575 pessoas, pelos mais 

diversos motivos, não tinham interesse em se alfabetizar. O levantamento mostrou também, 

que 87 crianças, de 7 a 14 anos, em Araras, eram analfabetas. (NÚMERO...1979). 

 

Tabela 30 - Convênio firmado em maio. 1979 
CONVÊNIO ASSINADO EM 02.05.1979 

Valor:                         2ª Fase 
Número de alunos conveniados: 400 
Início: maio Término: setembro 
Postos instalados 11 
Número de monitores 11 
Alunos matriculados 233 
Alunos aprovados 115 
% dos aprovados 49% 
Alunos não alfabetizados 118 

 

 As tabelas a seguir correspondem a dois Convênios para o Programa de 

Alfabetização Funcional e um Convênio para o Programa de Educação Integrada. Não 

encontramos os Termos de Convênio onde pudéssemos saber o valor destes e o número de 

alunos conveniados. A data da assinatura dos Convênios seguintes, encontramos em uma 

Ata dos Trabalhos da Comissão do MOBRAL lavrada pelo Secretário Executivo Gilberto 

Franzini, exceto o convênio de abril de 1980 à agosto do mesmo ano, que não foi 
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encontrado o Termo de Convênio e nem citado na referida Ata. Pelos registros da 

Supervisora Olívia Pelegatta foi possível registrar os dados abaixo. 

 

Tabela 31 - Convênio firmado em out. 1979 
CONVÊNIO ASSINADO EM 01.10.1979 

Valor:  
Número de alunos conveniados: 663 
Início: outubro/1979 Término: fevereiro/1980 
Postos instalados 05 
Número de monitores 06 
Alunos matriculados 110 
Alunos aprovados 38 
% dos aprovados 35% 
Alunos não alfabetizados 72 
 

 

Tabela 32 - Convênio firmado em 1980 
CONVÊNIO ASSINADO EM 

Valor: Não registrado 
Número de alunos conveniados: Não registrado 
Início: abril/1980 Término: agosto/1980 
Postos instalados 06 
Número de monitores 07 
Alunos matriculados 144 
Alunos aprovados 48 
% dos aprovados 33% 
Alunos não alfabetizados 96 

 

 

Tabela 33 - Convênio firmado em out. 1979 
CONVÊNIO ASSINADO EM 01.10.1979 

Educação Integrada 
Valor: Não registrado 
Número de alunos conveniados: Não registrado 
Início: outubro/1979 Término: dezembro/1980 
Postos instalados Não registrado 
Número de monitores 05 
Alunos matriculados 94 
Alunos aprovados 41 
% dos aprovados 43% 
Alunos não alfabetizados 53 
Nota: As Tabelas (13 a 34) foram elaboradas pela pesquisadora com base nos dados do arquivo do MOBRAL 
de Araras. 
 
 
Em suma, temos (Tabela 34) (Figuras 52, 53 e 54): 
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Tabela 34 - Número de alunos aprovados e não aprovados no Programa de 
Alfabetização Funcional do MOBRAL de Araras. Período: 1971-1980. 

Mês / ano 
da assinatura 
do Convênio 

Nº de alunos 
aprovados 

Porcentagem 
dos alunos 
Aprovados 

Nº de alunos 
não 

alfabetizados 

Porcentagem 
dos alunos não 
alfabetizados 

03/1971 331 60% 234 40% 
07/1971 58 68% 27 32% 
03/1972 75 47% 83 53% 
08/1972 43 48% 46 52% 
03/1973 35 10% 317 90% 
07/1973 169 77% 50 23% 
01/1974 199 55% 165 45% 
07/1974 98 32% 206 68% 
02/1975 127 30% 301 70% 
08/1975 99 24% 314 76% 
02/1976 32 11% 261 89% 
08/1976 129 57% 96 43% 
03/1977 21 17% 99 83% 
07/1977 34 42% 46 58% 
02/1978 20 21% 73 79% 
08/1978 31 26% 89 74% 
05/1979 115 49% 118 51% 
10/1979 38 35% 72 65% 
04/1980 48 33% 96 67% 

Fonte: (MOVIMENTO...1971-1980, sem paginação) 
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Figura 52 - Número de alunos alfabetizados no Programa de Alfabetização Funcional 

do MOBRAL de Araras. Período: 1971-1980. 
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Fonte: (MOVIMENTO...1971-1980, sem paginação) 

 

Figura 53 - Número de alunos não alfabetizados no Programa de Alfabetização 
Funcional do MOBRAL de Araras. Período: 1971-1980. 
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Fonte: (MOVIMENTO...1971-1980, sem paginação) 
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Figura 54 - Número de alunos não alfabetizados e alfabetizados no Programa de 
Alfabetização Funcional do MOBRAL de Araras. Período: 1971-1980. 
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Fonte: (MOVIMENTO...1971-1980, sem paginação) 

 

Vimos na História do MOBRAL que o valor do convênio variava de município para 

município, em função do número de alunos (Preço-aluno–programa), sendo este, o 

determinante no valor de cada convênio.  

Vejamos abaixo (Tabela 35), a evolução do preço aluno-programa do MOBRAL em 

Araras no período de 1973 à 1978. 

 

Tabela 35 - Evolução do Preço aluno-programa  do MOBRAL em Araras – período 
de 1973 à 1978 

ANO PREÇO 

1973 Cr$ 24,00 

1974 Cr$ 27,00 

1975 Cr$ 35,00 

1976 Cr$ 45,00 

1977 Cr$ 65,00 

1978 Cr$ 120,00 

Nota: A Tabela 35 foi elaborada pela pesquisadora com base nos dados (Termos de Convênio) do arquivo do 
MOBRAL de Araras. 

 

O MOBRAL desenvolvia uma parte social junto aos alunos. Ao consultar as Pastas 

de Prestação de Contas do MOBRAL pudemos verificar vários recibos referentes às notas 

fiscais de compra de óculos de grau pagos pela Fundação MOBRAL (ANEXO F). 
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Questionamos o porquê dessa ação. Essa dúvida foi sanada ao encontrar uma notícia no 

Opinião Jornal de 12 de março de 1978, que dizia sobre um Convênio firmado entre o 

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) e o MOBRAL. Por este convênio, os 

alunos que freqüentassem o MOBRAL poderiam ter atendimento oftalmológico gratuito, 

sendo ou não beneficiários do INPS47. Os professores do MOBRAL deveriam aplicar em 

seus alunos testes de acuidade visual e sendo constatada qualquer deficiência, deveria ser 

providenciado o encaminhamento do aluno para uma consulta gratuita com médico 

especialista. Havendo necessidade da prescrição de óculos, estes deveriam ser pagos pelo 

MOBRAL. (CONVÊNIO...1978). 

 Ao coletar todos esses dados referentes ao PAF, PEI e Desenvolvimento 

Comunitário em Araras, nos questionamos sobre qual teria sido o conteúdo considerado 

mais difícil por parte dos alunos? Mesmo sendo esta uma pergunta subjetiva, pela 

experiência de nossa ex-alfabetizadora no Movimento, Miriam Camargo, pudemos 

constatar que uma das dificuldades dos alunos e que talvez a maior delas era o que 

denominamos hoje de “Redação”, texto em que o aluno tem que se expressar, criar, 

argumentar e escrever corretamente. 

 
Pesquisadora: Você recorda qual conteúdo era considerado mais 
difícil por parte dos alunos? 
Entrevistada:(breve silêncio) (Ã), os alunos sempre tiveram muita 
dificuldade na parte (de) eles tinham muitas dificuldades mas pra eles 
escrever (ã) textos de autoria própria sempre foi o mais difícil. 
(Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

 

 Em relação às avaliações, os alunos eram submetidos a provas, exercícios e à 

observação direta diária, como se atesta pela entrevista. 

 

Pesquisadora: Como era feita a avaliação dos alunos? 
Entrevistada: Normalmente (ã) como é feita até hoje, através de 
avaliações, provinhas que a gente dava e no dia-a-dia na observação 
direta mesmo. (Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 
2011). 
 

                                                 
47 Instituto Nacional de Previdência Social. 
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7.3.3 O professor e o MOBRAL 

 

Em 21 de fevereiro de 1971, foi publicado no jornal Tribuna do Povo o Edital de 

inscrição para recrutamento de monitores dos cursos alfabetizadores de adultos do 

MOBRAL. As inscrições foram feitas no Grupo Escolar Cel. Justiniano Whitaker de 

Oliveira, no período de 24 a 26 de fevereiro de 1971. Os candidatos deveriam ser 

portadores de diploma de professor normalista. Para a classificação foram considerados os 

seguintes elementos: 

1- Média geral do diploma; 

2- Aperfeiçoamento – 10 pontos; 

3- Administradores escolares – 15 pontos; 

4- Pedagogia – 30 pontos; 

5- Cursos de Férias – seminários 1 ponto cada, no máximo de 20; 

6- Número de anos completos, até o máximo de 5, contados da data de formatura, 

até o encerramento das inscrições, correspondendo a cada ano – 10 pontos. 

Professores efetivos também podiam se inscrever. (MOBRAL...1971d) 

Uma de nossas inquietações em relação ao professor aflorou quando nos deparamos 

com uma declaração do Coordenador Estadual Luiz Thomazi informando, em uma circular 

da COEST, que, de acordo com o Decreto nº. 74.562, de 16/09/74, publicado no Diário 

Oficial da União de 17/09/74, o Senhor Presidente da República determinou que a 

colaboração dos professores, monitores ou alfabetizadores recrutados pelas Comissões 

Municipais do MOBRAL para o desempenho de atividade de caráter não econômico e 

eventual não acarretaria quaisquer ônus de natureza trabalhista ou previdenciária. (SÂO 

PAULO, 1977, sem paginação). Primeiramente, a palavra colaboração usada pelo 

Coordenador exclui os encargos trabalhistas dos alfabetizadores. E fica-nos uma 

inquietação quanto a esse recrutamento, pois, por um lado, eram-lhes feitas tantas 

exigências e, por outro, eram negados os direitos trabalhistas. Por que era exigido curso de 

férias, aperfeiçoamento, enfim, exigências feitas sem acarretar direitos para os professores? 

Na época os professores recebiam somente o salário. 
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Pesquisadora: Na época vocês recebiam então somente o salário, 
Entrevistada: só o ss.. Pesquisadora: não tinha nada de.. 
Entrevistada: nada de descontos. Pesquisadora: décimo terceiro, 
vocês não tinham nada. Entrevistada: nada, aliás acho que era um 
terço do salário mínimo mais ou menos o que a gente recebia. 
(Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

� 

Entretanto o que fazia com que alguns professores procurassem o Movimento para 

lecionarem?  Constatamos em uma matéria publicada em 8 de novembro de 1970, que 

havia um projeto (nº 60, de 1970) em tramitação no Poder Legislativo que conferiria aos 

professores participantes do Movimento Brasileiro de Alfabetização, pontos em concursos 

para efeito de ingresso, remoção e promoção aos cargos de professor primário, diretor de 

grupo escolar e inspetor escolar. Este, portanto, era um motivo forte para que os 

alfabetizadores se inscrevessem em tal movimento. (MOBRAL...1970)  

Para nossa entrevistada o Movimento teve uma importância especial referente à 

experiência adquirida durante sua atuação no MOBRAL. 

 

Pesquisadora: O que levou você a lecionar no MOBRAL? 
Entrevistada: Eu estava recém-formada na época, aí fui informada 
que estavam, (ã) formando turmas de Mobral (e) a nossa 
coordenadora local era Dona Olívia Pellegatta e que ela estava 
buscando pessoas pra trabalhar no Mobral, eu recém-formada, 
querendo adquirir experiências, a procurei, dei meu nome e fui 
chamada para lecionar (silêncio) então isso foi no ano (de) 1977.  
(Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

� 

Pesquisadora: Se a “colaboração” dos professores deste Movimento 
não acarretava direitos de natureza trabalhista ou previdenciária, 
registro em carteira, por exemplo, décimo terceiro, férias, por que 
você se disponibilizou a lecionar no MOBRAL? Havia vantagens? 
Entrevistada: A vantagem maior é a experiência, eu acho que a 
experiência que nós ganhamos nesse trabalho com o adulto (é) no 
início a gente (é) era movida por experiência em sala de aula, (em) 
estávamos a maioria começando, mas depois do primeiro, segundo 
mês com o MOBRAL era apaixonante (a..) a vontade deles, eu sou 
uma apaixonada (pelo...) pela educação de adultos até hoje. 
(Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

 

 Durante nossa coleta de dados no arquivo sobre o MOBRAL da Prefeitura 

Municipal de Araras, pudemos verificar nomes de professores que lecionavam no 
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movimento, ora registrados pela supervisora Olívia Pelegatta, ora em documentos, como 

por exemplo, folhas de gratificação, boletins, folha de caracterização do agente, relação de 

agentes e locais, etc. (ANEXOS G, H e I). Observamos que muitos professores que 

lecionaram no MOBRAL consultaram o arquivo a fim de reunir provas para utilizarem o 

tempo em que lecionaram no Movimento, integralizando a Contagem de Tempo de Serviço. 

Em alguns casos isso foi possível, como atestamos a seguir:  

 

Pesquisadora: (Ã..) Essa colaboração (do..) dos professores nesse 
movimento não acarretava ônus trabalhistas, mas (ã..) houve (na 
minha.. é..) nessa minha pesquisa, eu vi várias pessoas que fizeram 
contagem de tempo, que às vezes até conseguiram. Entrevistada: 
sim. Pesquisadora: Como, se não era registrado, se... 
Entrevistada: (É..o..ã..) algumas pessoas conseguiram esse benefício 
porque a Prefeitura de Araras colocou esse registro em carteira, 
mesmo sem arrecadação, então depois acho que da mudança da 
legislação da previdência que era necessário contribuição e trabalho 
aí não, não mais pôde ser contado, agora é só, entrando na justiça, 
(né) já existe alguns casos com ganho de causa, mas a..antes dessa lei 
da previdência até alguns casos foram contados sim. (Entrevista 
cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 
�

� � 
 Miriam afirmou que a supervisora, dona Olívia Pelegatta pode ter guardado os 

documentos do arquivo com a intenção de que talvez, posteriormente, alguém viesse 

procurar para fins de Contagem de Tempo de Serviço, embora, pelo que constatamos 

alguns documentos devam ter sido perdidos. 

 
Pesquisadora: Quando eu te perguntei quando iniciou Entrevistada: 
(Hum..rã). Pesquisadora:... o MOBRAL em Araras, é porque eu 
tenho o registro do Resumo das Fases pela Olívia Pelegatta 
começando em nove de março setenta e um. Entrevistada: (Hum..rã). 
Pesquisadora: O Primeiro Termo de Convênio eu já tenho só o de 
setenta e três em diante. Então a minha dúvida está aí, será que se 
perdeu o Termo de Convênio de setenta e um (oo...) Entrevistada: 
Eu acredito que tenha sido perdido sim..porque a (Donaa) Olívia.. 
(né), guardava muita coisa na casa dela, (é..) aliás era tudo guardado 
na casa dela..os documentos, os Termos de Convênio e aí ela juntou 
todo esse material que ela..que ficou na casa dela e pediu pra 
Prefeitura guardar isso lá no arquivo morto até pensando que algum 
professor poderia precisar de algum documento, (mais) eu acredito 
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que tenha se perdido sim. (Entrevista cedida por Miriam Camargo em 
01 jun. 2011). 
�

 Na época da professora Miriam, os professores recebiam o salário regularmente. Os 

recursos provenientes do MOBRAL/Central, em razão do convênio assinado destinavam-se 

exclusivamente à gratificação dos alfabetizadores. A liberação da remessa de parcelas 

somente era feita com a chegada do Boletim de Freqüência ao MOBRAL/CENTRAL 

(ANEXO J). Para o cálculo era considerado o número de alunos em classe, por isso, todo 

mês o professor tinha que preencher uma Ficha de Controle (Figura 55) (ANEXO K) 

colocando os dados da turma que estava lecionando, como: o nº de alunos matriculados, 

freqüência, dias letivos do mês e entregá-la com urgência ao final de cada mês junto ao 

Boletim de Freqüência. 
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Figura 55 - Ficha de Controle 

Nome do Monitor: _______________________________________________________ 

Posto: ____________________ Classe _______________________________________ 

Mês de __________________________ de 19_________________________________ 

DISCRIMINAÇÃO Masculino Feminino Total 

Matrícula Geral, desde o começo do ano.    

Eliminação Geral, desde o começo do ano.    

Alunos que vieram do mês anterior    

Alunos matriculados durante o mês    

Alunos eliminados durante o mês    

Alunos que passam para o mês seguinte    

Dias Letivos do mês    

Total de comparecimentos dos alunos    

Total das Faltas dos alunos    

Frequencia Média    

Porcentagem de freqüência    

Dias e Motivos das Faltas do Professor 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Anotações de matrículas e eliminações ou outras, 

de interesse geral, deverão ser feitas no verso. 

 

____________________________, _________de___________________de 19______ 

PROFESSOR__________________________________________________________ 

 

Fonte: (FICHA DE CONTROLE, 1984) 
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Descrevendo o Boletim, temos: 5 campos de um lado da folha. Colocava-se 

números e nomes dos alunos, respectivamente nos campos 1 e 2.  A freqüência dos alunos 

no campo 3. Os nomes dos alunos desistentes eram colocados no campo 4 e dos alunos 

alfabetizados no campo 5. Encontramos outros tipos de Boletins pedindo mais informações 

como, por exemplo, sexo, idade, ocupação atual e motivo de desistência, o que prova que 

os Boletins iam tendo modificações com o tempo. No outro lado do Boletim pedia-se: 

- o mês de atividade; 

- no Campo de “Identificação”, a ação desenvolvida (se era Programa de 

Alfabetização Funcional, Programa de Educação Integrada... etc.), o número de meses de 

duração, o total de horas do curso, o nome completo do agente (monitor) e a data de início 

das atividades; 

- no Campo “Dados do Local de Desenvolvimento das Atividades” o 

Estado/Território, o município, o horário de funcionamento, o endereço do local e a 

identificação da zona (urbana ou rural); 

- no Campo “Dados de Execução e Acompanhamento” resposta do monitor se havia 

recebido visita do supervisor durante o mês e 6 linhas para que o monitor colocasse suas 

observações e comentários sobre as atividades desenvolvidas sob responsabilidade do 

mesmo. 

O registro do conteúdo era outra questão para esta pesquisa. A entrevistada 

respondeu com base no que ela fazia. 

 
Pesquisadora: O controle do conteúdo, como era feito se no diário de 
classe não havia nada registrado?  
Entrevistada: É, acho que aí ficava até por conta de cada um, eu 
sempre utilizei diário e sempre... registrei os conteúdos que eu dava. 
Eu até nas escolas onde eu trabalhava eu sempre pedia uma caderneta 
e fazia o meu controle(... pra) não me perder. 
Pesquisadora: Mas naquela época como não tinha vínculo, e essa 
caderneta ela era cedida pela própria escola? 
Entrevistada: (É), eu assim, (é..ã..ca) nós professores, pelo menos 
em Araras, (aa) todo mundo (ss) a maioria lecionava já em alguma 
escola, então nós pedíamos uma caderneta pra gente poder (ã...ss) ter 
essa sequência. (Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 
2011). 
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No que concerne aos salários dos alfabetizadores, questionei se havia atrasos ou se 

eram efetuados regularmente. 

   Miriam tem informações de que, antes da entrada dela no Movimento, ocorriam 

alguns atrasos no pagamento dos alfabetizadores, mas durante sua atuação, o salário era 

depositado regularmente. Cada alfabetizador possuía uma conta aberta no Banco do Brasil 

especificamente para esse pagamento. 

 
Pesquisadora: Vocês recebiam o salário regularmente? 
Entrevistada: Sim, nós recebíamos um (...ã..) através da Prefeitura, 
tenho até dados que antes da minha entrada era assim, atrasava, que 
às vezes ficavam dois, três meses sem que o governo mandasse aí 
vinha de uma vez, mas quando eu iniciei já regularmente todo mês 
era depositado numa conta nossa. (Entrevista cedida por Miriam 
Camargo em 01 jun. 2011). 

 

Uma dúvida que não conseguimos sanar é quanto à diferenciação das palavras que 

eram atribuídas aos professores. Eles eram chamados de monitores, alfabetizadores e 

animadores. Até no Boletim Explicativo enviado às Comissões Municipais registrou-se 

“[...] os recursos provenientes do MOBRAL/Central, em razão do convênio assinado 

destinam-se EXCLUSIVAMENTE A GRATIFICAÇÃO AO ALFABETIZADOR OU 

PROFESSOR”.  (grifo do autor). (MEC-MOBRAL, 1972, p.1).  

Miriam afirmou que era considerada monitora. 

 

Pesquisadora: Você sabe me dizer a diferença que tinha, que eles 
faziam da palavra monitor, professor, alfabetizador ou animador? 
Entrevistada: Silêncio 
Pesquisadora: Porque em alguns registros é encontrado como 
(profe), monitor (e) tem alguma diferença...? 
Pesquisadora: (É), (na) (gaguejo) nós éramos na época consideradas 
monitoras...(não, não) (gaguejo) não me lembro em Araras de ter tido 
outra....era monitora do Mobral,,,não lembro de...da diferenciação das 
palavras. (Entrevista cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 
 
 

 Os professores participavam de reuniões semanalmente, presididas pela supervisora 

Olívia Pelegatta, a fim de preparar as aulas, como atestamos a seguir. 
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Pesquisadora: Você costumava preparar suas aulas do MOBRAL? 
Entrevistada: Sim, nós preparávamos (basi)...(ã) nós tínhamos 
inclusive até reuniões com a Dona Olívia, semanalmente (e) (si) 
discutindo (né) o que seria trabalhado, vendo em que ponto nós 
estávamos do livro... e nós preparávamos sim. (Entrevista cedida por 
Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 

 

 Miriam afirmou que usava o material didático enviado e materiais complementares 

em suas aulas. Não havia uma seqüência quanto à ordem das disciplinas ou ao que era 

proposto para determinado dia, o plano de aula era flexível a alguma eventualidade que 

pudesse ocorrer. 

 
Pesquisadora: Que material você usava diariamente em suas aulas? 
Você se lembra? 
Entrevistada: Era basicamente o material enviado, era o cartaz e o 
livro com as palavras geradoras.  (Entrevista cedida por Miriam 
Camargo em 01 jun. 2011). 
 
Pesquisadora: Você usava algum outro material complementar? 
Entrevistada: (breve silêncio) A gente sempre usava um silabário ou 
uma vez que nós buscávamos depois trabalhar silabação (ã) que da 
palavra geradora a gente aí dividia em sílabas, então a gente sempre 
usava (um) um alfabeto, as sílabas, (das) os cartazes que nós 
fazíamos, basicamente isso. (Entrevista cedida por Miriam Camargo 
em 01 jun. 2011). 

 
Pesquisadora: Como que era a dinâmica das suas aulas? A seqüência 
era igual todo dia? Tinha uma...Português, português-matemática, 
matemática-português? 
Entrevistada: Não a sequência era baseada muito assim (na) até 
(po..ã) por conta de serem adultos, às vezes a gente planejava uma 
aula e na hora por conta (do) dos alunos estarem com outras 
necessidades, às vezes até a gente chegava eles pediam pra explicar 
uma receita, alguma coisa do trabalho, então...não existia, a gente até 
planejava, mas cada aula era diferenciada com eles. (Entrevista 
cedida por Miriam Camargo em 01 jun. 2011). 
 
  

Quanto ao recrutamento dos alunos, constatamos que, segundo a entrevistada, era 

um trabalho realizado pelos próprios monitores que iam de casa em casa, convidando, e 

cadastrando os interessados para a formação das classes. 
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Pesquisadora: E como se dava a formação das classes do 
MOBRAL? 
Pesquisadora: Silêncio. 
Pesquisadora: (As) (gaguejo), (os) próprios professores parece que 
faziam... 
Pesquisadora: Nós fazíamos (ã, ã, é, éo) (gaguejo) sim uma busca 
direta no.. de campo mesmo. Nós íamos de casa em casa, batendo, 
perguntando se tinha pessoas que eram analfabetas, aí nós fazíamos 
a...(tipo um) (breve silêncio) um cadastro destas pessoas, (né) e aí a 
gente os levava a freqüentar as salas, fazíamos uma triagem pra ver 
(que) (se al..se) eles já sabiam alguma coisa ou não pra estar 
diferenciando as salas, mas era um trabalho de campo mesmo, era de 
casa em casa. 

 

Registramos nesta pesquisa (ANEXO L) os nomes de todos os professores 

encontrados no arquivo do MOBRAL em Araras. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A função da escolaridade pretendida pela Fundação MOBRAL estava relacionada 

ao retorno econômico, como mão de obra, conforme evidenciamos no seguinte trecho: 

 

A alfabetização que temos em vista não é só ensinar o aluno a ler, escrever e a 
contar. O que pretendemos vai muito além disso – dar-lhe oportunidade de 
desempenhar conscientemente seu papel de cidadão e de membro produtivo da 
sociedade.. (BRASIL..., [197-]b, p. 8). 

 

 A preocupação com a profissionalização, de semi-qualificação ou de qualificação, 

levava em conta a necessidade do homem trabalhar para o seu sustento, o sustento de sua 

família, para o desenvolvimento de sua comunidade e do país.  

No próximo organograma (Figura 56), podemos perceber a intenção do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização. Os organizadores da Fundação MOBRAL alegavam que se 

houvesse a correção do “malefício” analfabetismo, a situação de pobreza do cidadão e do 

país findaria. Mas será que o processo não deveria ser inverso ou simultâneo? 

Primordialmente, suprir essa situação ou ao mesmo tempo em que fossem dadas as 

condições primordiais para o sustento da família ocorressem as ações de alfabetização das 

pessoas desescolarizadas? 
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Figura 56 - Educação do povo � progresso do país 

 
Fonte: (BRASIL, [197-]f, p.9). 
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No final do século XIX e início do século XX, já se pensava em educação para o 

progresso. “No Brasil, difundiram-se entre a intelectualidade, ainda no século XIX, as 

idéias relativas à importância da educação do povo como fator capaz de contribuir para o 

“progresso” do país.” (PAIVA, 1987, p. 26-27). Portanto, esse pensamento de que a 

escolarização das pessoas iria propiciar o desenvolvimento do país era uma idéia já 

difundida. Era notável em acordos internacionais estabelecidos na década de 60 antecedentes 

aos já mencionados nesta pesquisa entre universidades, como a Federal de Minas Gerais, a 

Federal do Rio Grande do Norte e outros órgãos governamentais, como a SUDENE e o MEC 

com a United States Agency for International Development (USAID) que visavam à difusão 

dos valores e práticas sociais do bloco capitalista. A adoção de valores existentes, na época se 

embasava acerca da educação como pressuposto para a melhoria das condições de vida da 

população e para o desenvolvimento econômico da região, entendido como “progresso”. 

(BRITO, 2008). 

Apontamos (Fernandes 1962 apud Brito 2008, p. 7), como exemplo quando diz que 

devido a esse ideal de educação como forma de ascensão social pelo indivíduo e de 

desenvolvimento econômico da sociedade, no início da década de 1960, ações foram 

traçadas para possibilitar um maior nível de escolaridade à população norte-riograndense e 

assim, o Estado alcançaria uma melhor posição econômica. 

 

Através de métodos mais dinâmicos de administração o Rio Grande do Norte está 
promovendo, no momento, a decolagem no rumo do progresso, com a execução de 
um programa integrado de educação. Com isso o Estado realiza o conceito de que 
educação é investimento [...] (BRITO, 2008, p.6). 

 

Concordamos com Paiva (1987) quando ela diz que a educação influi também, de 

forma decisiva, sobre a evolução das sociedades como instrumento de formação de mão-de-

obra, como fonte de multiplicação de cientistas, pesquisadores e tecnólogos que muito 

podem contribuir com o crescimento econômico do país. No entanto, devemos ressaltar que 

a educação não deve ser apenas uma força a serviço da conservação social, mas uma das 

possibilidades para se alcançar os objetivos de mudança social. Portanto, o movimento 

educativo por si só não transforma a sociedade. “As possibilidades da educação como 

instrumento de mudança existem; são, entretanto, limitadas.” (PAIVA, 1987, p. 22). 
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De modo análogo havia uma supervalorização da educação como fator capaz de 

solucionar todos os demais problemas da Nação, visto que, uma vez resolvido o problema 

da educação, todos os demais seriam solucionados.  

Observamos também, que existia uma associação entre a posição do país perante o 

grupo das “nações cultas” e o preconceito contra o analfabeto, em que este era considerado 

como elemento incapaz responsável pelo progresso do país. 

Como já visto anteriormente, os acordos MEC-USAID se intensificaram a partir do 

golpe militar de 1964, em que a política interna do país adquiriu um status de 

confiabilidade perante o governo americano. Atestamos a seguir conforme a análise feita 

pelo (Relatório Pearson 1971, p. 276 apud Brito 2008, p. 4). 

 

só depois da mudança de governo em abril de 1964, e o estabelecimento de política 
interna mais coerente, a ajuda ao Brasil tomou caráter contínuo e 
desenvolvimentista. O novo programa econômico brasileiro, orientado para a 
eliminação gradual da inflação e distorções graves para a economia atraiu o apoio 
dos Estados Unidos e de outros concessores. Os empréstimos – programa da 
Agencia para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (AID) – se 
tornaram mais flexíveis e de mais rápido desembolso (BRITO, 2008, p.4). 

 
  

 O tecnicismo direcionava o estudo a uma forma de fixação, sistematização e 

reformulação dos conceitos matemáticos atendendo os objetivos da época. Portanto, fica 

claro o motivo de a entrevistada recordar-se apenas de exercícios operatórios e “problemas 

de vida diária”. Havia aplicações de inúmeros exercícios, priorizando a memorização, 

minimizando a teoria e situações que poderiam ser exploradas por meio da reflexão para a 

resolução de certos problemas que lhes eram propostos. Acreditamos, ao contrário do que 

observamos no material didático do MOBRAL, que o aluno deva ter as técnicas 

operatórias, mas que necessite antes ser instigado às situações que exijam interpretação e 

reflexão para a resolução de situações propostas. 

Por outro lado, compreendemos também as dificuldades existenciais àquela época e 

em determinados locais onde ocorriam as aulas do MOBRAL. 

O tempo para que o aluno pudesse ser alfabetizado e assimilar os conceitos 

matemáticos era muito curto. Miriam Camargo, a professora entrevistada para esta pesquisa 

nos confirmou esta informação. Os alunos tinham aproximadamente duas horas no período 
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noturno48, depois de uma jornada de trabalho, para assimilarem tudo o que lhes era 

proposto.  

Como constatamos, o perfil da clientela do MOBRAL era pertencente a uma classe 

social desfavorecida, sem assistência nenhuma. Assim, o acesso que o aluno do MOBRAL 

tinha às informações era em sua grande maioria, por meio da escola, caso esse aluno não 

participasse de associações da comunidade ou sindicatos. Essa condição social resultava em 

alunos tímidos e inseguros. Isso dificultava o processo de ensino-aprendizagem.  

Havia também os imprevistos que ocorriam em algumas aulas, os quais, segundo a 

proposta de Paulo Freire, não devem ser considerados como dificuldade. Muitas vezes, o 

aluno chegava com dúvidas ou problemas que não faziam parte da aula que havia sido 

preparada pelo professor, relato este obtido por meio da entrevista realizada para esta 

pesquisa. Sendo assim, a aula era alterada para que o professor pudesse ajudar o aluno em 

questões não curriculares, naquele momento. Compreendemos que às vezes é necessário ter 

essa flexibilidade durante a aula, pois é imprescindível ouvir o que o aluno tem a dizer.  

Outro problema era quanto às condições dos diversos locais em que o movimento 

era realizado. Instalações e iluminação precárias e a inexistência de recursos elétricos. Na 

região urbana do município de Araras, talvez isso não fosse tão marcante, mas em muitos 

lugares, as condições relacionadas à iluminação e aos locais onde aconteciam as aulas do 

MOBRAL eram precárias. 

Quanto à metodologia de alfabetização, mais precisamente à escolha das palavras 

geradoras, era levado em consideração aquelas que se referissem às necessidades básicas do 

homem, consideradas universais. Consideramos tais palavras importantes: amor, trabalho, 

fé, liberdade, alimentação, lazer, recreação, saúde, habitação e segurança para serem 

trabalhadas. Mas ressaltamos a importância de que essas palavras pudessem também terem 

sido escolhidas pelos próprios alunos de cada comunidade local, porque nem sempre 

faziam parte da realidade dos alunos, visto que eles possuíam realidades diferentes. Eis aqui 

a diferença do Método Paulo Freire. 

No que se refere às práticas de ensino de matemática nas aulas do MOBRAL, 

pudemos constatar o que era proposto em nível nacional. Vimos que a intencionalidade de 

quem propôs o material didático não considerava o processo dialógico como elemento 

                                                 
48 A entrevistada não tem certeza se o movimento chegou a funcionar em outros períodos. 



206 
 

importante, pois a existência de problemas fechados e exercícios tendo como presença 

marcante a memorização são indícios de que o que os organizadores do movimento 

compreendiam por “cotidiano” era apenas uma alteração de palavras que se refletia em uma 

mudança aparente de contexto, em que a estrutura didática era mantida. Segundo Brasil 

([197-]f), a empregabilidade da Matemática Moderna, uma matemática renovada, mais 

objetiva e dinâmica proporcionaria ao aluno uma maneira mais concreta e ativa de 

aprender. Para a elaboração do material de matemática foi considerado a importância do 

programa de estudo ser elaborado atendendo a uma seqüência linearmente organizada, na 

qual cada tópico deveria servir de base aos seguintes. Encontramos também problemas que 

embora fossem fechados, o aluno deveria reconhecer qual o tipo de operação matemática 

necessária para a resolução.  

Ressaltamos que esta pesquisa não oferece respaldo para responder como se 

efetivaram as práticas de ensino de matemática no MOBRAL de Araras. Portanto, abordar 

as práticas efetivas dos alfabetizadores torna-se inexeqüível, pois não tivemos a 

oportunidade de realizar entrevistas com eles. Há a hipótese de que os professores possam 

ter usado materiais complementares, em que se considerava o processo dialógico e, por 

conseguinte, essas práticas não podem ser discutidas neste estudo. 

Para tal verificação, faz-se necessário entrevistar algumas pessoas que fizeram parte 

desta história. Alunos, professores, membros da Fundação.  

Pudemos constatar que este movimento foi importante para a professora 

entrevistada e acreditamos também deva ter sido para várias pessoas que dele participaram. 

O MOBRAL pode ter sido uma presença tanto positiva quanto negativa para muitas 

pessoas que estudaram por meio deste movimento. E mais do que isso, podemos apontar 

que os professores que participavam deste movimento acreditavam que a Educação é um 

direito, tanto que iam recrutando os alunos de casa em casa para que esses pudessem 

exercer o seu direito de cidadania. “Este ato identifica realmente um acreditar: eu vou 

buscar o aluno na casa dele pra dizer-lhe: venha exercer o seu direito” (Informação 

Verbal).49 

                                                 
49 Relato obtido pela professora Dione Lucchesi de Carvalho, membro da Banca do Exame de Qualificação 
desta pesquisa realizada em 28/11/2011. 
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 A experiência que cada aluno, que cada professor teve durante o período em que 

estudavam e lecionavam no MOBRAL pode tornar-se parte da historiografia atual, assim 

como se tornou a história da implementação desse movimento em Araras.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Entrevista cedida pela Professora Miriam Aparecida de Godoi Camargo. 

 

 Desde os meus primeiros contatos com a professora Miriam, pude perceber seu 

amor em trabalhar com jovens e adultos. Em seu olhar está presente um brilho inexplicável 

ao falar de sua trajetória docente no MOBRAL. Sua emoção é transparente. Lágrimas 

correram ao relembrar os tempos em que lecionou no referido movimento. Poder participar 

desse momento de recordações e registrar acontecimentos esquecidos pela historiografia 

atual, tornou-se em minha vida uma experiência. 

Segundo Bondía (2002) a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 

nos toca e não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. O autor ressalta que o 

sujeito da experiência é um sujeito “ex-posto” e que do ponto de vista da experiência, o 

importante é a “ex-posição”, nossa maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de 

vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, 

a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, 

nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre.  

 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; 
que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em 
“fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos 
acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança 
receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma 
experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos 
interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por 
tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo. 
(HEIDEGGER, 1987 apud BONDÍA, 2002, p. 25). 

 

Neste sentido Bondía (2002) salienta um outro componente fundamental da 

experiência: sua capacidade de formação ou de transformação. É experiência aquilo que 

“nos passa”, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos 

transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria 

transformação. Um outro ponto interessante citado pelo mesmo é o fato de que o saber da 
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experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. 

Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que 

enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é 

comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível 

de ser repetida. (BONDÍA, 2002).  

 

[...] Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai 
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como 
vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da 
experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do 
sem-sentido do que nos acontece. (BONDÍA, 2002, p. 27). 

 

A entrevistada fez esta experiência. Ela mesma em um determinado ponto de sua 

narrativa disse que o MOBRAL foi um diferencial na vida dela, que a tornou mais humana, 

mais humilde e que a transformou. Relatou também que seus colegas que atuaram neste 

movimento também poderiam afirmar essa transformação. Ao concordarmos com Bondía 

(2002), concluiremos que Miriam e seus colegas, mesmo tendo participado em um 

movimento comum, tiveram diferentes experiências. E aqui nesta pesquisa faz-se presente a 

experiência de Miriam Aparecida de Godói Camargo, considerada por nós como a pessoa 

mais indicada para responder algumas questões que se encontravam intocáveis, imersas 

num passado esquecido. 

Depois de efetuado o contato e aceito o convite para participação nesta pesquisa, 

marcamos o dia da entrevista com essa professora. A mesma realizou-se no dia 01 de junho 

de 2011, numa manhã de quarta-feira na Escola Estadual Senador César Lacerda de 

Vergueiro sito à Av. Padre Atílio, nº 748, Jardim Belvedere. O fato de ter sido nessa escola 

deve-se ao motivo de ser este o local onde atualmente a entrevistada exerce a função de 

diretora. A entrevista se iniciou as 10:00h e teve duração de aproximadamente 30 minutos. 

Foi solicitada à entrevistada uma narrativa sobre o período de sua vida em que atuou no 

MOBRAL. Anteriormente eu já havia deixado um roteiro com ela com o intuito de que as 

lembranças pudessem se fazer presentes com mais facilidade. Esse roteiro orientador foi 

feito por nós tendo por base as informações encontradas no arquivo sobre o MOBRAL e 

nas entrevistas informais com a Miriam e também com algumas pessoas que vivenciaram 

aos fenômenos que queremos estudar. Foi muito importante a utilização desse roteiro, pois 
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se notou certa intimidação da entrevistada com a presença da câmera de gravação e por 

meio dele ela se sentiu mais segura para relatar. Embora previamente determinado, era 

aberto o suficiente para aproveitar as várias experiências relatadas pela depoente.  

 

Pesquisadora: Miriam você se lembra em que ano começou a vigorar o MOBRAL em 

Araras? 

Entrevistada: O ano correto não, porém, creio que na década de 70. 

Pesquisadora: O que levou você a lecionar no MOBRAL? 

Entrevistada: Eu estava recém-formada na época, aí fui informada que estavam, (ã) 

formando turmas de Mobral (e) a nossa coordenadora local era Dona Olívia Pellegatta e 

que ela estava buscando pessoas pra trabalhar no Mobral, eu recém-formada, querendo 

adquirir experiências, a procurei, dei meu nome e fui chamada para lecionar (silêncio) 

então isso foi no ano (de) 1977.  

Pesquisadora: Então, em 1977 você começou a dar aula no Mobral? 

Entrevistada: Isto. 

Pesquisadora: (E) qual papel você desempenhou nesse movimento? Somente como 

professora, você chegou a ser coordenadora? 

Entrevistada: (É), inicialmente só professora. (silêncio). 

Pesquisadora: Mas você chegou algum tempo ser coordenadora ou não? 

Entrevistada: (É) quando eu me tornei coordenadora (já) não era mais o Mobral, (já) 

era educação de jovens e adultos, (mais) (ã)  

Pesquisadora: Projeto Educar?  

Entrevistada: Supletivo, já. 

Pesquisadora: Você sabe me dizer a diferença que tinha, que eles faziam da palavra 

monitor, professor, alfabetizador ou animador? 

Entrevistada: Silêncio 

Pesquisadora: Porque em alguns registros é encontrado como (profe), monitor (e) tem 

alguma diferença...? 

Entrevistada: (É), (na) (gaguejo) nós éramos na época consideradas monitoras...(não, 

não) (gaguejo) não me lembro em Araras de ter tido outra....era monitora do Mobral,,,não 

lembro de...da diferenciação das palavras. 
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Pesquisadora: E como se dava a formação das classes do MOBRAL? 

Entrevistada: Silêncio. 

Pesquisadora: (As) (gaguejo), (os) próprios professores parece que faziam... 

Entrevistada: Nós fazíamos (ã, ã, é, éo) (gaguejo) sim uma busca direta no.. de campo 

mesmo. Nós íamos de casa em casa, batendo, perguntando se tinha pessoas que eram 

analfabetas, aí nós fazíamos a...(tipo um) (breve silêncio) um cadastro destas pessoas, (né) e 

aí a gente os levava a freqüentar as salas, fazíamos uma triagem pra ver (que) (se al..se) eles 

já sabiam alguma coisa ou não pra estar diferenciando as salas, mas era um trabalho de 

campo mesmo, era de casa em casa. 

Pesquisadora: O Governo mandava regularmente o material didático a ser ensinado? 

Entrevistada: (É), eles mandavam, (hum, ã) nós tínhamos um cartaz (né) da palavra 

geradora e tínhamos  (a) um livro que vinha também com essas palavras geradoras pra 

serem trabalhadas depois. 

Pesquisadora: (Pela... a minha pesquisa) Entrevistada: (hum rã)50 Pesquisadora: tinha 

um livro de matemática, você se lembra desse livro? 

Entrevistada: Olha, vagamente. Eu me lembro que tinha algum material de matemática, 

mas era assim só baseado nas primeiras...na contagem mesmo, nas quatro operações básicas 

e alguns probleminhas de vida diária. 

Pesquisadora: Você costumava preparar suas aulas do MOBRAL? 

Entrevistada: Sim, nós preparávamos (basi)...(ã) nós tínhamos inclusive até reuniões 

com a Dona Olívia, semanalmente (e) (si) discutindo (né) o que seria trabalhado, vendo em 

que ponto nós estávamos do livro... e nós preparávamos sim. 

Pesquisadora: Que material você usava diariamente em suas aulas? Você se lembra? 

Entrevistada: Era basicamente o material enviado, era o cartaz e o livro com as 

palavras geradoras.   

Pesquisadora: Os alunos se adaptavam facilmente com esse material ou havia 

resistência em relação ao mesmo? 

Entrevistada: Não, não havia resistência. Eles tinham muitas dificuldades, mas 

resistência, não até (porque) os alunos do Mobral eram alunos assim bastante tímidos, 

                                                 
50 Em alguns momentos da transcrição da entrevista a pesquisadora optou por manter na mesma linha as falas 
da pesquisadora com a da entrevistada pelo fato de as duas terem falado ao mesmo tempo. 
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bastante inseguros pela sua (própria) (ã) condição de analfabetos (né), (eles já) eram alunos 

muito...tímidos. 

Pesquisadora: Você usava algum outro material complementar? 

Entrevistada: (breve silêncio) A gente sempre usava um silabário ou uma vez que nós 

buscávamos depois trabalhar silabação (ã) que da palavra geradora a gente aí dividia em 

sílabas, então a gente sempre usava (um) um alfabeto, as sílabas, (das) os cartazes que nós 

fazíamos, basicamente isso. 

Pesquisadora: Você recorda qual conteúdo era considerado mais difícil por parte dos 

alunos? 

Entrevistada:(breve silêncio) (Ã), os alunos sempre tiveram muita dificuldade na parte 

(de) eles tinham muitas dificuldades mas pra eles escrever (ã) textos de autoria própria 

sempre foi o mais difícil. 

Pesquisadora: Como que era a dinâmica das suas aulas? A seqüência era igual todo 

dia? Tinha uma...Português, português-matemática, matemática-português? 

Entrevistada: Não, a sequência era baseada muito assim (na) até (po..ã) por conta de 

serem adultos, às vezes a gente planejava uma aula e na hora por conta (do) dos alunos 

estarem com outras necessidades, às vezes até a gente chegava eles pediam pra explicar 

uma receita, alguma coisa do trabalho, então...não existia, a gente até planejava, mas cada 

aula era diferenciada com eles. 

Pesquisadora: Você se lembra do conteúdo matemático exigido no MOBRAL? 

Entrevistada: É, é o que eu disse pra você, basicamente as quatro operações e 

problemas de vida diária. 

Pesquisadora: Eram... pelo que eu pesquisei, o PAF, 5 meses com duas horas diárias, 

era isso mesmo? 

Entrevistada: Isso, o tempo era muito curto. Era (breve silêncio) Pesquisadora: era 

Entrevistada: Era (um) um tempo bem pequeno, aliás, acho que duas horas, duas horas e 

meia a gente já chegou... Pesquisadora interrompe: sempre no noturno ou no diurno 

também? Entrevistada: Sempre (a..as) minhas sempre foram no noturno, mas eu acho que 

até chegou a funcionar durante o dia. Eu não me lembro, mas... Pesquisadora: acha que 

sim? Entrevistada: Acho que sim. 

Pesquisadora: Como era feita a avaliação dos alunos? 
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Entrevistada: Normalmente (ã) como é feita até hoje, através de avaliações, provinhas 

que a gente dava e no dia-a-dia na observação direta mesmo. 

Pesquisadora: O controle do conteúdo, como era feito se no diário de classe não havia 

nada registrado?  

Entrevistada: É, acho que aí ficava até por conta de cada um, eu sempre utilizei diário e 

sempre... registrei os conteúdos que eu dava. Eu até nas escolas onde eu trabalhava eu 

sempre pedia uma caderneta e fazia o meu controle(... pra) não me perder. 

Pesquisadora: Mas naquela época como não tinha vínculo, e essa caderneta ela era 

cedida pela própria escola? 

Entrevistada: (É), eu assim, (é..ã..ca) nós professores, pelo menos em Araras, (aa) todo 

mundo (ss) a maioria lecionava já em alguma escola, então nós pedíamos uma caderneta 

pra gente poder (ã...ss) ter essa sequência. 

Pesquisadora: Existia um determinado número de alunos pra se formar uma classe. 

Entrevistada: Isso. Pesquisadora: Se houvesse evasão, isso era ocultado com o intuito de 

não se fechar essa classe...para que não se perdesse as aulas? 

Entrevistada: Não é nem (a) ocultar. (É...porque...assim) a gente começava às vezes a 

sala com 30 alunos. A evasão era muito grande. E às vezes se passava, quando eram cinco 

meses, às vezes se passava um mês, dois meses, você tava com menos da metade da sala, 

então o que acontecia... às vezes você tirava o aluno, quando chegava no mês seguinte ele 

voltava e queria matricular-se de novo, então por essa experiência (da) a gente costumava 

manter o aluno nesses cinco meses matriculado, mesmo colocando todas as faltas que ele 

tivesse, tudo o mais. 

Pesquisadora: Você sabe qual era o motivo dessa evasão? 

Entrevistada: Trabalho. Eles chegavam cansados do trabalho e pra ir freqüentar ainda a 

escola (era...) bem problemático pra eles. 

Pesquisadora: Vocês recebiam o salário regularmente?  

Entrevistada: Sim, nós recebíamos um (...ã..) através da Prefeitura, tenho até dados que 

antes da minha entrada era assim, atrasava, que às vezes ficavam dois, três meses sem que o 

governo mandasse aí vinha de uma vez, mas quando eu iniciei já regularmente todo mês era 

depositado numa conta nossa. 
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Pesquisadora: Se a “colaboração” dos professores deste Movimento não acarretava 

direitos de natureza trabalhista ou previdenciária, registro em carteira, por exemplo, décimo 

terceiro, férias, por que você se disponibilizou a lecionar no MOBRAL? Havia vantagens? 

Entrevistada: A vantagem maior é a experiência, eu acho que a experiência que nós 

ganhamos nesse trabalho com o adulto (é) no início a gente (é) era movida por experiência 

em sala de aula, (em) estávamos a maioria começando, mas depois do primeiro, segundo 

mês com o MOBRAL era apaixonante (a..) a vontade deles, eu sou uma apaixonada 

(pelo...) pela educação de adultos até hoje. 

Pesquisadora: (Ã..) Essa colaboração (do..) dos professores nesse movimento não 

acarretava ônus trabalhistas, mas (ã..) houve (na minha.. é..) nessa minha pesquisa, eu vi 

várias pessoas que fizeram contagem de tempo, que às vezes até conseguiram. 

Entrevistada: sim. Pesquisadora: Como, se não era registrado, se... 

Entrevistada: (É..o..ã..) algumas pessoas conseguiram esse benefício porque a 

Prefeitura de Araras colocou esse registro em carteira, mesmo sem arrecadação, então 

depois acho que da mudança da legislação da previdência que era necessário contribuição e 

trabalho aí não, não mais pôde ser contado, agora é só, entrando na justiça, (né) já existe 

alguns casos com ganho de causa, mas a..antes dessa lei da previdência até alguns casos 

foram contados sim. 

Pesquisadora: Na época vocês recebiam então somente o salário, Entrevistada: só o 

ss..Pesquisadora: não tinha nada de.. Entrevistada: nada de descontos. Pesquisadora: 

décimo terceiro, vocês não tinham nada. Entrevistada: nada, aliás acho que era um terço do 

salário mínimo mais ou menos o que a gente recebia. 

Pesquisadora: Em Araras havia o PAF e o PEI. Entrevistada: hum..rã. Pesquisadora: 

Houve (também) aquele Programa de Desenvolvimento Comunitário, que era um curso 

com duração de 2 meses, (em..) com duas horas diárias? 

Entrevistada: Não me lembro. 

Pesquisadora: O PEI ele era considerado Supletivo equivalente às quatro primeiras 

séries do Ensino de 1º Grau. E o PAF, era somente alfabetização, seria uma iniciação antes 

(da..) da pessoa entrar no Programa de Educação Integrada ? 
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Entrevistada: É, o aluno primeiro ele passava (por) pela alfabetização (né), depois que 

ele estava alfabetizado aí (ã..) através das avaliações, (tal), a gente, aí ele era passado (pro) 

pra próxima etapa. Pesquisadora: PEI. Entrevistada: isso. 

Pesquisadora: O certificado de conclusão de curso ele era emitido após o PAF ou 

somente após o PEI, (o..o..) PAF era só uma alfabetização e depois que ele concluísse o 

Programa de Educação Integrada que ele recebia um certificado, ou não? 

Entrevistada: Eles recebiam certificado ao findar a quarta série. Então... Pesquisadora: 

então seria o Programa de Educação Integrada? Entrevistada: isso. Eles recebiam, (né), era 

emitido pelo (breve pausa) na época (pro..) seo Paulo...Gomes, (que era...) Gomes Barbosa, 

(que era o...) o responsável na cidade, pela Dona Zuque e assinado pelo professor que dá aí 

eles iam pra quinta série regular .. com esse diploma. 

Pesquisadora: Havia formatura...essas coisas? Entrevistada (fala junto): Havia. Nós 

fazíamos.. (risos). Pesquisadora: queria tanto uma foto (risos) dessa época. Entrevistada: 

eu tinha. 

Pesquisadora: (Ã...) Houve Posto Cultural e (Mo..) Mobralteca em Araras, que eram 

aquela...aqueles Postos Culturais que faziam nas ruas, tinham os fixos tinham os móveis, 

que seria a (Mo..) a Mobralteca? Houve ou não. Entrevistada responde junto:  Mobralteca 

não me lembro, me parece que um tempo funcionou Posto Cultural mas era junto a 

Prefeitura mesmo. (Hum..) a gente tinha uns materiais, mas isso logo no início, depois - 

acho que com mudança (de) (pausa) (da..da.do prefeito) do prefeito, alguma coisa - não 

houve mais, foi pouco tempo, esse Posto. 

Pesquisadora: Qual horário você ministrava suas aulas no MOBRAL? 

Entrevistada: Das 19 às 21 e 30. 

Pesquisadora: Por que, a seu ver, (as prof..) as pessoas procuravam o MOBRAL para 

estudar? Houve migrações? 

Entrevistada: (breve silêncio) É, na verdade o que eles sempre buscaram foi uma 

ascensão social, (foi.. né), buscar melhores empregos, buscar até ajuda às vezes pros 

próprios filhos que uma vez analfabetos eles não tinham condições, mas (ã...) assim a parte 

social pegava-se assim muito porque..eles não sabiam pegar um ônibus, eles não sabiam 

uma assinatura e até os próprios relatos dos alunos com relação a quando eles aprendiam 
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assinar o próprio nome eram assim (ã..) simples assinatura do nome já mudava muito a vida 

deles...eles tarem atingindo (um..)um grau maior  né na sociedade. 

Pesquisadora: (E..) essas pessoas eram mais de Araras (..uma..) uma vez você me falou 

que parece que vinham gente de fora. Entrevistada fala junto: (mu..) muito(..muinta) gente 

de fora  (né), porque nossa cidade por conta mesmo (né) da cana-de-açúcar recebe muitos 

migrantes de outros estados, (né), Nordeste, Bahia e a gente tinha muitos alunos que 

vinham de fora. 

Pesquisadora: Defina a clientela do MOBRAL? Quais profissões predominavam? Você 

se lembra?  

Entrevistada: A maioria lavrador. Lavrador e trabalhadores (da..) da indústria, mas 

sem, a maioria (né), sem (pausa) sem nenhuma (breve silêncio) sem nenhuma técnica. 

Pesquisadora: (ã..)Na minha pesquisa(..ã..) na parte do material didático, parece que 

tinha uma concorrência entre as editoras pra poder editar os livros, você se lembra, você 

sabe alguma coisa a respeito, se qual editora que era dos livros? 

Entrevistada: Não, não me lembro. 

Pesquisadora: Existe algum fato marcante pra você ocorrido em sua (tuaç a sua.) 

atuação no MOBRAL, algum fato que marcou, alguma coisa que você não se esquece? 

Entrevistada: Nossa, tantos. Pesquisadora: (risos). Entrevistada: (risos) tantos fatos 

marcantes, tantas pessoas que passaram ( ã..) pelas nossas salas de MOBRAL e que tiveram 

suas vidas mudadas, alunos meus que hoje fizeram parte até do secretariado da prefeitura, 

alunos que hoje são professores e me encontram e disseram que começou lá no MOBRAL 

essa vontade, (né) de seguir em frente, de estudar, então poderia citar várias, mas assim a 

mais recente é essa: um professor que me procurou e disse que ele foi meu aluno no 

MOBRAL e que na época eu disse a ele que ele deveria estudar, que isso seria um 

diferencial na vida dele e que eu havia sido esse diferencial e que hoje ele era professor por 

isso e isso foi muito gratificante. 

Pesquisadora: Em sua opinião, quais os pontos positivos e negativos desse 

Movimento? 

Entrevistada: (É), eu acho que (num..) os pontos positivos é que nós (ã..) tínhamos, 

tínhamos não, temos até hoje, mas aquela época ainda mais (né..o..), o analfabetismo muito 

grande e as condições que eram dadas, era um tempo curto, (era uma..) a gente se dedicava 
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(e tudo o mais), (mais) não adianta dar (ã...) estudo só pra eles, tentar dar esse básico pra 

eles se a parte social é deixada de lado, então eles trabalham muito, ganham muito pouco e 

são tremendamente (desestimulados) no dia-a-dia, então eles teriam que (tê) condições (né), 

o Brasil teria que dá condições dessa gente (podê sê) alfabetizada nos próprios turnos de 

trabalho, (eu), condições melhores. 

Pesquisadora: (breve silêncio) (Ã...) Os convênios (...a ..) Olívia Pelegatta...ela fez um 

resumo das fases dos Convênios. Entrevistada: (Hum..um...) Pesquisadora: e tive algumas 

dúvidas a respeito do número de alunos conveniados e números de alunos matriculados, 

não deveria ser o mesmo? Por exemplo no Convênio de mil novecentos e setenta..setenta e 

um, nós tínhamos (breve pausa) seiscentos e sessenta e três alunos conveniados.  

Entrevistada: Certo. Pesquisadora: e o número de alunos matriculados era quinhentos e 

sessenta e cinco. Entrevistada: (Hum...um..) Pesquisadora: Você sabe me dizer? 

Entrevistada: Não sei Simone te dizer. (breve pausa)...talvez ela tenha na hora do 

Convênio, tenha...porque assim às vezes o aluno dava o nome e aí não aparecia, então nos 

primeiros dias a gente fazia aquela...esperava-se quinze, vinte dias, aí nós tirávamos esses.. 

alunos das listas. Eu creio que pra (ho...) eu lembro que na hora de fazer o Convênio ela 

tinha que (tê) fechado o número de alunos que nós havíamos.. buscado a matrícula, então 

creio que depois na hora de (..realmen...) porque aí só no próximo Convênio é que ela 

mudaria isso, (né), não era mutável mês a mês. Pesquisadora: E o número de Postos, às 

vezes (ã...), diminuía muito, por exemplo.. Entrevistada(junto): (Hum..um). Pesquisadora: 

em setenta e um nós tínhamos na primeira fase dezenove Postos instalados. Entrevistada: 

sei. Pesquisadora: Na segunda fase, já em julho, (de) mesmo ano, nós tínhamos dois 

Postos instalados. Entrevistada: (Hum..) Pesquisadora: era outra fase, mais não seria 

continuação (do..) os mesmos alunos, seria porque os alunos desistiram e diminuíam os 

Postos. Entrevistada (interrompe): (É o...) é o que eu falei pra você, não sei dizer com 

exatidão, mas (ã...) no início do ano as salas eram... lotadas, aí a desistência era muito 

grande e às vezes até por conta da própria assinatura de Convênio, às vezes não tinham 

mesmo (breve pausa) (ã..ach..) não era dado, (né), autorização pra tantos, mas a desistência 

do início do ano pra julho era muito grande. Pesquisadora: então, quando ela coloca essa 

observação que no transcorrer da fase foram fechados 3 Postos por motivos diversos.. 

Entrevistada: (Hum..um..) Pesquisadora: esses motivos diversos seriam.. a evasão de 
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alunos.. Entrevistada: a maioria evasão. Pesquisadora: (breve silêncio - folheando 

documentos). Eu tenho aqui Mirian.. Entrevistada: (hum) Pesquisadora:.. o nome de todos 

os locais que eu encontrei, que a Olívia Pelegatta (registrô...) e você sabe dizer quais 

bairros são periferia, quais são centrais?  

Entrevistada: (breve silêncio) Bom, Campo Novo, Loreto, (ã..) Eliu Root, rural (né). 

Jardim Cândida (breve pausa) um bairro mais central. Marabá (breve pausa) também mais 

central. Marimbondo, rural. Morro Grande, rural. Fátima, (né) que é um bairro mais central. 

Cerâmica é rural... (C qué) um a um?  Pesquisadora: pode (sê). Entrevistada: (ã..) José 

Ometto (né), Conjunto lá que agora hoje é (um..um) complexo enorme na cidade. Narciso 

Gomes também um bairro mais periférico. (Ba...naaa) escola Baruto que fica no José 

Ometto. Graziano próximo aqui, mais central. (breve pausa) Não me lembro dessa escola 

Francisco Teodoro...Cabianca também aqui (..um..) mais próximo a nós. Madalena de 

Canossa nas Canossianas...aqui na nossa própria escola mais central...(aí) vem as Fazendas 

todas, (né), que são rurais..Araras, Nova Araras, Pinhalzinho, Riachuelo, Santa Cruz... Na 

Escola Zurita bem central. Na Usina São João rural. (breve pausa) Vicente Ferreira, Nova 

Araras, Vergueiro de novo, Lions Clube, todas (mais) centrais. Igreja de São Pedro também 

é bem próximo ao centro. (breve pausa) Jardim Nossa Senhora Aparecida, Piratininga, 

Sobradinho, também bairros....Caio Prado é rural. Félix Nunes (é) a Lions Clube, (é) no 

Fátima, (é) a mesma coisa. Sindicato dos Metalúrgicos aqui próximo central. Usina Santa 

Lúcia rural. Vila Candinha, Vila Santo Antônio também não são bairros (tão...) ( breve 

pausa). Vila São Jorge aqui também mais periférico e (aí) Vila São Vicente de Paula acho 

que era no.. foi ministrado no Salão São Vicente de Paula, que eu me lembro, eu não 

lembro dessa vila, eu acho que no salão. Pesquisadora: Houve na Clínica Sayão? Tem 

algum lugar que você se lembre que talvez não esteje registrado? Entrevistada: Não, a 

Clínica Sayão, eu sei mais (a... ã.mais agora...) na época não me lembro...eu lembro agora 

mais dos nossos tempos agora já (na...) na década de noventa pra frente que (nó..) foi 

colocada sala mas (de...) de EJA, (né). Pesquisadora: Em resumo era mais rural? Você 

acha ou...? Entrevistada: Não. Pesquisadora: Não? Entrevistada: em todos os bairros da 

cidade... (breve pausa) tinham Postos. 

Pesquisadora:  Quando eu te perguntei quando iniciou Entrevistada: (Hum..rã). 

Pesquisadora:... o MOBRAL em Araras, é porque eu tenho o registro do Resumo das 
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Fases pela Olívia Pelegatta começando em nove de março setenta e um. Entrevistada: 

(Hum..rã). Pesquisadora: O Primeiro Termo de Convênio eu já tenho só o de setenta e três 

em diante. Então a minha dúvida está aí, será que se perdeu o Termo de Convênio de 

setenta e um (oo...) Entrevistada: Eu acredito que tenha sido perdido sim..porque a (Donaa) 

Olívia.. (né), guardava muita coisa na casa dela, (é..) aliás era tudo guardado na casa 

dela..os documentos, os Termos de Convênio e aí ela juntou todo esse material que ela..que 

ficou na casa dela e pediu pra Prefeitura guardar isso lá no arquivo morto até pensando que 

algum professor poderia precisar de algum documento, (mais) eu acredito que tenha se 

perdido sim. Pesquisadora: Não tinha nenhum vínculo, então, (né) com o Estado? 

Entrevistada: Nada. (hum..) com o Estado não. Pesquisadora (fala junto):  

Pesquisadora: Ela era Supervisora, mas.. ela guardava tudo com ela, não.. 

Entrevistada (fala junto): Ela (é.. é) ela era Supervisora mas do MOBRAL (né, nã..) 

ela tinha (um..) não tinha vínculo nenhum (com..) ela tinha um vínculo com a Prefeitura.  

(Silêncio) 

Pesquisadora: Eu queria que você olhasse isso daqui e me falasse..Entrevistada: 

(risos). Pesquisadora: se recorda alguma coisa, o que você sente. Entrevistada: os 

(meus...os..os) meus alunos. Pesquisadora: seus registros...Entrevistada: os meus 

registros...Pesquisadora: seus alunos. (breve silêncio). Se algo, que te recorda.. a alguma 

coisa, que você se lembra quando você registrava. (Silêncio). Se o nome de algum aluno te 

traz alguma recordação, alguma lembrança. (Silêncio). 

Entrevistada: Nossa, vários, (éé...) é tão bom a gente..(vê) que tanta gente passou pela 

vida da gente e...(silêncio). 

Pesquisadora: Em suma, que papel teve o MOBRAL na sua vida?  

Entrevistada: Nossa, o MOBRAL foi (um..) foi o início da minha carreira...foi...lá que 

eu aprendi muita coisa e mais.. principalmente eu acho que o... que a convivência, a 

vivência com (essa...) com esses alunos do MOBRAL(..ã), mudaram a minha vida pra 

sempre. (breve pausa). Eu...(choro) fico até emocionada de (pens..) de lembrar mais assim, 

me tornou mais humana, uma pessoa mais... mais humilde (...ã...) que valoriza as coisas 

mais simples..porque..é assim..para os alunos no MOBRAL nós éramos a pessoa mais 

importante da vida deles, era aquela que realmente transmitia conhecimento e isso jamais 

eu pude sentir de novo. (É isso) foi gratificante na minha vida. 
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Pesquisadora: Eu ia perguntar se houve mudanças Entrevistada: (risos). 

Pesquisadora: em sua vida devido a sua participação Entrevistada: já..Pesquisadora: se 

sim, o que mudou...Nossa...Entrevistada: (gargalhada). Pesquisadora: mudou tudo? 

Entrevistada: Muito, muito. Pesquisadora: Você.. pelo jeito teve uma vida antes do 

MOBRAL e uma vida Entrevistada: É..porque Pesquisadora: depois do MOBRAL? 

Entrevistada:  quando a gente começa (a.. a) trabalhar, (né, você tem mil sonhos, 

você..encara a vida de um jeito, aí essa vivência toda, esse pessoal mais idoso, com essa 

gente simples, nossa éé...é..é muito...e todo mundo eu sinto assim, a maioria que trabalhou 

comigo também teve essa experiência e...(breve pausa) tanto que quem começa vira um 

apaixonado, não quer sair mais...no EJA, tanto que eu me aposentei na Prefeitura 

trabalhando com EJA. 

 Pesquisadora: Que bom. Eu agradeço sua entrevista, foi maravilhosa e parabéns 

pelo seu trabalho e pelo amor com a Educação de Jovens e Adultos. 

Entrevistada: brigada. Num con..num contava com as lágrimas Pesquisadora: 

(risos) aahhh...Entrevistada: no final.Pesquisadora: ai foi lindo, obrigada. Entrevistada: ai 

Simone é...a gente recordá tudo isso dá um..Pesquisadora: é emocionante, mas é bom. 

Entrevistada: Nossa. Pesquisadora: é. Entrevistada: Em cada Pesquisadora: 

ã..Entrevistada: história assim sabe, a gente fica lembrando daquela senhorinhas que..que 

voce via que ia com a mão durinha, né..que voce pega na mão, que aprendeu escrever o 

nome, nossa!!! Eu lembro de um aluno que ele chegou um dia..ele disse que a coisa mais 

importante da vida dele..que ele trabalhava na Usina e ele recebia os caminhões que vinham 

ã..trazê material e aí toda vez que o caminhão chegava na Usina ele se escondia porque 

tinha que assiná o recebimento desse material (breve pausa) e aí ele pegou e.. ele via 

chegando o material ele se escondia, aí ele disse que foi assim a maior alegria da vida dele 

o dia que chegou o caminhão ele foi e fo..e assinou o nome dele no recebimento. 

Pesquisadora: Olha que legal. Entrevistada: Então, assim, é um..é uma história tão, 

né..Pesquisadora:  E saber que você participou..Entrevistada: É e assim pra gente é tão 

corriqueiro né assinar o nome..Pesquisadora: É verdade, Entrevistada: e...Pesquisadora: 

não dá tanto..não dá valor né..Entrevistada: É...nossa!!. Pesquisadora: Miriam, obrigada, 

viu... a única co.. agora...já encerrou, né, Nilbon.  
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ANEXO B – Projeto Minerva 

Serviço de Radiodifusão Educativa 

 

Segundo Brasil (1971a) este Projeto foi desenvolvido pelo Serviço de Radiodifusão 
Educativa do Ministério da Educação e Cultura; Iniciou-se em 1º se setembro de 1970 e 
foi finalmente lançado em quatro de outubro desse mesmo ano.  

Representou no Brasil uma ação pioneira e, por isso mesmo, enfrentou algumas 
dificuldades em sua implantação. Isto se explica por vários fatores, dentre os quais cumpre 
ressaltar a amplitude do projeto, que era de âmbito nacional.  

O projeto vinha superando as dificuldades, talvez pela própria qualidade de seu 
instrumento de comunicação - o rádio, este apresentava a vantagem de ser de grande 
alcance e de baixo custo operacional.  

Destinava-se o Projeto à complementação do trabalho de sistemas educacionais 
regulares, à educação de adolescentes e adultos ou à educação continuada. Podia, além 
disso, abranger qualquer nível de escolaridade, quaisquer setores de divulgação ou 
orientação educacional, pedagógica ou profissional ou, ainda, prestar informações sobre 
unidades ou sistemas escolares de interesses das audiências.  

Poderíamos caracterizá-lo sob dois aspectos: a prestação de informação de 
interesses educativo e a própria formação educacional.  

De modo específico cabia ao Projeto Minerva difundir e ministrar em todo território 
nacional, os diversos cursos e programas elaborados para cada região e compreendidos nas 
várias categorias já mencionadas acima.  

Os diversos programas produzidos pelo Projeto Minerva eram difundidos através de 
uma cadeia nacional de emissoras comandada pela Rádio Ministério da Educação, cuja 
transmissão, por microondas, era fornecida pela EMBRATEL - Empresa Brasileira de 
Tele-comunicações. Nas regiões do país em que a EMBRATEL não operava, a difusão era 
elevada a efeito através do tráfego de fitas magnéticas, escolhendo-se, em cada Estado, 
uma rádio monitora, a mais potente, que fornecesse o som às demais.  

A recepção tinha dois aspectos: organizada e isolada. A recepção organizada era 
realizada em grupos de vinte e cinco a trinta e cinco alunos que acompanhavam as aulas 
sob orientação de um líder (monitor), em recinto que dispunha de um apetrecho receptor 
(radioposto), utilizando-se apostilas adequadas ao acompanhamento. Os dados mais 
recentes de 1971 demonstravam a existência de 180.000 alunos, organizados em 600 
radiopostos. A recepção isolada coexistia no acompanhamento individual das aulas pelo 
aluno, em sua própria residência.  

O Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura, órgão 
coordenador do Projeto Minerva, para prover do necessário apoio ao desempenho de suas 
atividades, estabeleceu convênios com as seguintes entidades: Agência Nacional, 
EMBRATEL e Fundação Anchieta.  

Dispunha o Projeto Minerva de:  
- Equipe Central, com função normativa e de produção do Projeto;  
- Supervisores Regionais, em 4 ( quatro ) regiões geográficas : Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e Sul;  
- Coordenadores Estaduais, um para cada um dos 25 Estados e Territórios Federais;  
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- Elencos de Rádio-Teatro, 2 ( dois ) elencos compostos por artistas profissionais 
que gravam os cursos; e  

- Produção Pedagógica, uma equipe responsável pela adaptação e versão de cursos 
produzidos por terceiros e produção de cursos elaborados pelo Projeto. 

Entretanto, a concretização dessa experiência demonstrou elementos negativos 
como a flutuação de matrícula e evasões durante o curso. Além disso,  a Avaliação do 
rendimento dos alunos não foi concretizada, tendo os mesmos sidos encaminhados e 
orientados a prestar exames supletivos (Madureza) que acontecia duas  
vezes ao ano sob a responsabilidade do Departamento de Ensino Supletivo- DSU/MEC. 
(EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA...[19_?] 
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ANEXO C – Termo de convênio celebrado entre a Fundação MOBRAL e a COMUN de 
Araras. Março de 1973 
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ANEXO D – Termo de convênio celebrado entre a Fundação MOBRAL e a COMUN 
de Araras. Março de 1977 
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ANEXO E – Folha de caracterização do aluno 
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ANEXO F – Recibo (compra de óculos pago pela Fundação MOBRAL) 
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ANEXO G - Folha de Gratificação 
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ANEXO H – Folha de Caracterização do Agente 
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ANEXO I – Relação de agentes e locais – RAL 
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ANEXO J – Boletim 
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ANEXO K – Ficha de Controle do monitor 
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ANEXO L – Relação dos Professores do MOBRAL de Araras 

 

Observação: Na frente dos nomes dos monitores João de Souza e Maria Aparecida 

da Silva: “Comum de Restinga”. Ao ser questionada sobre esse fato, se esses monitores 

eram de fora da cidade, Miriam não soube responder. 

  

1. Adelma Francisca Mendes Marques 

2. Adriana S. de Oliveira 

3. Alice Aparecida Bressan 

4. Alzira Beteghelli 

5. Aneide J. Figueiredo 

6. Aparecida Elza Jacintho dos Santos 

7. Aparecida Márcia Ferreira Carapeba 

8. Aparecido Batista do Nascimento 

9. Ariovaldo Franco de Oliveira 

10. Armando Talibert Junior 

11. Benedita Bueno Barbosa 

12. Benedita de Lourdes Lotto Mussarelli        

13. Benedita Xavier de Resende 

14. Benedito Otávio de Morais Sobrinho 

15. Célia Sebastiana de Freitas 

16. Claudemir Brucieri 

17. Clementina Porto Canzi 

18. Edile Antonia Remédio 

19. Eduvaldo Antonioli 

20. Elena Paula Souza 

21. Eliana Aparecida Zorzenon 

22. Eliana Paula Souza 

23. Eliane Cattai 

24. Elisa Ruth Ortiz 

25. Elza Aparecida Furlan 
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26. Elza Maria de Lima Pires 

27. Ephygênai Destro Fachini 

28. Eunice Lanza 

29. Fátima Aparecida Milaré  

30. Geralda do Carmo Oliveira 

31. Ginete Remédio 

32. Helena Maria Felizatti Franzoni 

33. Helena Sierra Buzolin 

34. Hercília A. N. Vilas Boas 

35. Idalina Pasquotti Fávaro 

36. Ida Paraluppe Belotto 

37. Irineu Mosca 

38. Irma Aparecida Casarim 

39. Isabel Cristina Theodoro 

40. Izabel Cristina Tunes 

41. Itacir Alcides Agostini 

42. Izildinha Amália Pereira 

43. Jacira Luisa Reginaldo 

44. João de Souza (COMUM de Restinga) 

45. Jocelino Ferreira Araújo 

46. Jocenira da Silva 

47. Joelcir Zampronio Zorzo 

48. Josefina Brusco 

49. Leonice Geralda Genaro Crippa 

50. Lídia Maria Buzon 

31. Luiza Aiko Asso 

51. Luzia Febraro 

52. Márcia Batistela 

53. Marcina Ferreira Corsi 

54. Maria Adriana da Cruz 

55. Maria Amélia P. Nascimento 
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56. Maria Ângela de Diego Peres 

57. Maria Aparecida Curioni Buzon 

58. Maria Aparecida da Silva (COMUM de Restinga) 

59. Maria Aparecida de Souza 

60. Maria Aparecida Leal Cassiano 

61. Maria Aparecida Quintiliano 

62. Maria Auxiliadora Augusto da Silva 

63. Maria Conceição Cardoso Coladetti 

64. Maria Conceição de Campos 

65. Maria Cristina Coghi 

66. Maria Cristina Paes de Arruda 

67. Maria de Jesus Cassaro 

68. Maria de Lourdes Mattar 

69. Maria Diva Marques 

70. Maria Elisa T. Bolognesi 

71. Maria Fátima de Diego Peris 

72. Maria Helena Chiarinotti 

73. Maria Helena G. Natal 

74. Maria Isabel Pereira de Camargo 

75. Maria José de Campos 

76. Maria José Maurício 

77. Maria Luiza Passini 

78. Maria Marlene Maranho 

79. Maria Rita Bonini 

80. Maria Salete Meneghin 

81. Maria Sheila  Terezinha Carroci 

82. Maria Sílvia Pires Bueno 

83. Maria Tereza Belotto 

84. Maricilda de Andrade 

85. Maridalva Martins Camargo Zanquetta 

86. Marilena Wolf 
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87. Marisa Helena Chiarinotti 

88. Maura Scian 

89. Maurício dos Santos 

90. Mercedes Zeni 

91. Miriam Aparecida de Godoi Camargo 

92. Nair Aparecida de Freitas 

93. Neride Roncato do Carmo 

94. Neuza Maria de Campos Dahmen 

95. Neuza Maria Fachinelli 

96. Norma de Lourdes Ancona Lopes 

97. Odete Alice Castegione 

98. Olga Maria Aleva 

99. Oraide Venâncio de Oliveira  

100. Regina Célia Devitte 

101. Rocilda Haas Cavalcante 

102. Rosali Aparecida Gomes 

103. Rosa Maria Barbosa Matioli 

104. Rosa Maria Moreira 

105. Rosa Maria Zaniboni de Moraes 

106. Rosa Maria Zorzenon 

107. Rosana de Fátima Rosa 

108. Rosa P. Paraluppe 

109. Roseli Simioni 

110. Rose Mary da Penha Conte Delbem 

111. Silvia Elena Mussarelli 

112. Silvia Helena Buzolin 

113. Sônia Maria Maróstica 

114. Sueli Aparecida Baptistella 

115. Sueli Carminatti 

116. Sulamita Squissato 

117. Tereza Casagrande 
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118. Terezinha Aparecida Zaniboni dos Santos 

119. Tereza Paraluppi Ramos 

120. Therezinha Balestro Mazon Buzolin 

121. Vânia Nunes Rollo 

122. Vanilde Aparecida Machado 

123. Vanilze de Lourdes Lussari Romanelli 

124. Vera Lígia Longhin 

125. Vera Lúcia Rosalim 

126. Vera Tunia Mazon 

127. Vitória Josefina Campagna 

128. Walter Bento de Moraes 

129. Wilma Maria Favetta 

130. Wilma Rosa 
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ANEXO M – Carta de Cessão 
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