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Pequena Memória para um Tempo Sem Memória 

 

A gente nunca torna ao belo olhar 

se abraça e fala da vida que foi por aí 

e conta os amigos nas pontas dos dedos 

pra ver quantos vivem e quem já morreu 

amanhã ou depois 

 

Ê ê ê eu 

 

Quem me dirá onde está 

Aquele moço fulano de tal 

filho, marido, irmão, namorado 

que não voltou mais 

insiste um anúncio nos nossos jornais 

achados perdidos morridos 

saudades demais 

mas eu pergunto a resposta 

ninguém sabe ninguém nunca viu 

só sei quão sumido ele foi 

sei é que ele sumiu 

e quem souber algo acerca do seu paradeiro, beco 

das liberdades estreita e esquecida 

uma pequena marginal 

dessa imensa avenida Brasil 

 

Memória de um tempo onde lutar 

Por seu direito 

É um defeito que mata 

São tantas lutas inglórias 

São histórias que a história 

Qualquer dia contará 

De obscuros personagens 

As passagens, as coragens 

São sementes espalhadas nesse chão 

De Juvenais e de Raimundos 

Tantos Júlios de Santana 

Uma crença num enorme coração 

Dos humilhados e ofendidos 

Explorados e oprimidos 

 

Que tentaram encontrar a solução 

São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas 

Memória de um tempo onde lutar por seu direito 

É um defeito que mata 

E tantos são os homens por debaixo das manchetes 

São braços esquecidos que fizeram os heróis 

São forças, são suores que levantam as vedetes 

Do teatro de revistas, que é o país de todos nós 

São vozes que negaram liberdade concedida 
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Pois ela é bem mais sangue 

Ela é bem mais vida 

São vidas que alimentam nosso fogo da esperança 

O grito da batalha 

 

Quem espera nunca alcança 

Ê ê, quando o Sol nascer 

É que eu quero ver quem se lembrará 

Ê ê, quando amanhecer 

É que eu quero ver quem recordará 

Ê ê, não quero esquecer 

Essa legião que se entregou por um novo dia 

Ê eu quero é cantar essa mão tão calejada 

Que nos deu tanta alegria 

E vamos à luta. 
 

 

(Gonzaguinha) 
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RESUMO 

 

 

 O período de privação de liberdades e direitos, estabelecido com o Golpe Civil Militar de 

1964, contribuiu para que memórias fossem ―esquecidas‖ e/ou ―silenciadas‖. Nesse 

movimento subjetivo e seletivo da memória, que tanto pode ―lembrar‖ quanto ―esquecer‖, o 

direito humano à memória da educação de adultos no Brasil autoritário é colocado em 

evidência. Nessa perspectiva, a presente pesquisa de Mestrado em Direitos 

Humanos/PPGDH/UFPB, da Linha de pesquisa Políticas Públicas em Educação em Direitos 

Humanos, propõe reconstituir a memória educacional do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), a partir da análise de documentos legais e institucionais que 

apresentam narrativas de ex-participantes desse movimento. Com esse intuito, o processo 

metodológico adotado é o da pesquisa bibliográfica, utilizando-se da análise do discurso para 

a interpretação das memórias e dos dados coletados. Para fundamentar o estudo, recorremos a 

autores como Le Goff (2012), Halbwachs (2006), Bosi (1994), Pollak (1989), Silva (2003), 

Galzerani (2004), no que se refere à memória. Acerca da interface entre Direitos Humanos e o 

direito à memória, tivemos por fonte os estudos de Barbosa (2007), Comparato (2007), 

Ferreira (2007, 2014), Sader (2007), Silva; Tavares (2010), Silveira (2007), Viola (2007, 

2010), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos (2007), entre outros. Sobre o MOBRAL, nos reportamos a Paiva 

(1973); Freire (2011, 2013) e Jannuzzi (1983), bem como a documentos institucionais do 

movimento. Já o contexto histórico do início dos anos de 1960 aos anos de 1985 foi 

compreendido a partir das lentes de Saviani (2008), Germano (1994), Romanelli (1983), 

Cunha e Góes (1985). Com a reconstituição das memórias do MOBRAL, constatamos que o 

regime militar negou aos educandos adultos o direito a uma educação crítica e questionadora, 

restando-lhes uma educação incompleta ou ―pela metade‖, ressentida de saberes e fazeres 

pedagógicos voltados para a emancipação por meio da palavra. Tiveram negado o direito a 

uma educação libertadora, inspirada na pedagogia freireana de emancipação pela 

conscientização/ação. Nessa configuração, o MOBRAL representa um retrocesso na história 

da alfabetização de adultos. 

 
 

 

Palavras-chave: MOBRAL. Memória da Educação de Adultos. Violação aos Direitos 

Humanos. Direito à Memória. 
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ABSTRACT 

 

 

The privation period of freedoms and rights, established by the Civil Military Jab of 1964, 

contributed to the ―forgetfulness‖ or ―silent‖ of the memories. In this subjective and selective 

movement of the memory, that can ―remember‖ or ―forget‖, the human right to the memory of 

adults education in authoritarian Brazil is put in evidence. In this perspective, the present 

research of Right Humans Master/PPGDH/UFPB, of the Public Politics in Education in Right 

Humans Research Line, purposes to rebuild the education memory of the Brazilian 

Alphabetization Movement/MOBRAL, starting with the analyses of the legal and institutional 

documents that presents the ex-participants narratives of this movement. With this objective, 

the adopted methodological process is the bibliographic research, using the speech analyses to 

the collected memories and data interpretation.  To found the study, we revolved some 

authors as LeGoff (2012), Halbwachs (2006), Bosi (1994), Pollak (1989), Silva (2003), 

Galzerani (2004), about the memory. About the interface between the Right Humans and the 

memory right, we used Barbosa (2007), Comparato (2007), Ferreira (2007, 2014), Sader 

(2007), Silva; Tavares (2010), Silveira (2007), Viola (2007, 2010), a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948), The National Plan of Education in Right Humans (2007), and 

others as source. About the MOBRAL, we were based on Paiva (1973); Freire (2011, 2013) e 

a Jannuzzi (1983) and institutional documents of the movement. And in the historical context 

of 1960’s beginning to 1985, was comprehended by the optic of Saviani (2008), Germano 

(1994), Romanelli (1983), Cunha e Góes (1985). With the MOBRAL memories 

reconstitution, we verified that the military regimen denied, to the adult students, the right of a 

critical and asker education, leaving to then an incomplete education or ―by the half‖, resented 

of pedagogic knowledge and making, turned to the emancipation by the word. The right to a 

freedom education, inspired in Freire’s pedagogy of emancipation by the awareness/action 

has been denied to then. In this configuration, the MOBRAL represents a regression in the 

adults alphabetization history.  

 

Key words: MOBRAL, Memory of Adults Education, Human Rights Violation, Memory 

Right. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Rememorar para Recordar: um encontro com a militância em direitos humanos  

 

 

Durante a Qualificação do Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas 

Públicas, do Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal da Paraíba, uma 

das professoras avaliadoras levantou o seguinte questionamento: o que me levou ao encontro 

com a militância em direitos humanos? 

Percebi que não seria algo fácil de responder, pois ao rememorarmos estamos 

retomando lembranças e fatos agradáveis, mas também momentos que deveriam ser 

esquecidos. ―A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado‖ 

(POLLAK, 1992, p. 4).   

Reconstituir os momentos vividos durante a trajetória da construção da nossa 

identidade de militante em direitos humanos é voltar o olhar para o nosso passado e perceber 

as transformações que foram sendo realizadas em nossa identidade pessoal e profissional, uma 

vez que ―escrever-narrar-refletir sobre o vivido [...] do ponto de vista da formação, é um 

exercício de autotransformação‖ (CUNHA, 2005, p. 72). 

Venho de uma família humilde que nunca imaginou ter uma filha na faculdade. 

Sempre estudei em escola pública, o que dificultou minha entrada na universidade. Tentei 

muito até conseguir, em 2006, adentrar no mundo acadêmico, ingressando como graduanda 

no curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus I. 

A primeira impressão da universidade era assustadora, eu imaginava que lá só 

estudavam pessoas muito inteligentes e superiores a mim e que eu não seria capaz de chegar 

ao nível delas. Senti muita dificuldade em abandonar velhos hábitos do ensino médio e me 

adaptar à nova postura acadêmica, na qual devemos aprender a questionar e problematizar 

antes de construir uma opinião sobre algo.  

Os meus horizontes se ampliaram quando comecei a cursar a disciplina de História 

da Educação, obrigatória no curso de Pedagogia da UFPB, na qual a Professora Dra. Maria 

Elizete Guimarães Carvalho utilizava o diálogo como metodologia de ensino, estimulando o 

raciocínio crítico-ativo da turma. Às vezes eu tremia no momento das apresentações dos 

seminários, mas no fim dava tudo certo. Adquiri muita confiança, segurança e conhecimento.  

A professora enxergou em mim um potencial que nem eu mesma conhecia. Então 

veio o convite para participar do seu grupo de estudos sobre direitos humanos e educação em 

e para os direitos humanos. Foi o início da construção da minha identidade de militante em 
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direitos humanos, pois, antes desse convite, eu nunca tinha ouvido falar em direitos humanos 

ou educação em direitos humanos. 

Comecei a participar de Projetos vinculados aos Programas de ensino existentes na 

UFPB: Inicialmente do Programa de Licenciaturas (PROLICEN) e do Programa de Bolsa e 

Extensão (PROBEX). Os Projetos em destaque eram de autoria e coordenação da professora 

Dra. Maria Elizete Guimarães Carvalho, do Departamento de Fundamentação Metodológica 

(DFE) do Centro de Educação (CE) dessa Universidade. Os referidos projetos abordavam a 

temática dos direitos humanos na graduação (PROLICEN) e na Educação de Jovens e Adultos 

(PROBEX). 

 As propostas discutiam os aspectos axiológicos dos Direitos Humanos (DH), sua 

metodologia e a importância da efetivação/implantação da Educação em Direitos Humanos 

(EDH) junto aos educandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola da rede 

pública de ensino da cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, e com os graduandos do 

Centro de Educação (CE) do Curso de Pedagogia da UFPB e de outras licenciaturas – 

Matemática, Física, Biologia e Educação Física. 

Durante esse período, além das discussões do grupo dos projetos ao qual estava 

vinculada, tive a oportunidade de participar das discussões e trabalhos
1
 sobre Direitos 

Humanos e sobre a Educação em Direitos Humanos promovidos pelo Núcleo de Cidadania e 

Direitos Humanos da UFPB, acentuadamente das reuniões com o Grupo de Trabalho (GT) 

Cultura e Educação em Direitos Humanos, atividades importantes para fortalecer minha 

compreensão sobre os Direitos Humanos e sua relação com a sociedade. 

Os estudos realizados proporcionaram importantes conhecimentos acerca da temática e 

metodologia dos Direitos Humanos, da Educação em Direitos Humanos e da importância dos 

estudos acerca da memória, por esta perpassar todas as áreas do conhecimento humano, sendo 

imprescindível para a preservação/resgate das memórias dos sujeitos marginalizados e 

excluídos pela sociedade. 

                                                             
1
 Destacamos também a participação no Projeto de Monitoria ―Ensino de História da Educação: da crítica à 

renovação/preservação da história e da memória‖, o qual nos apresentou as novas perspectivas da escrita da 

História, propondo uma relação híbrida entre fontes orais, iconográficas e escritas, diante das problemáticas 

educacionais que se apresentam na sociedade atual, colocando o papel da memória como sendo essencial para a 

escrita da história. 

Outra experiência importante que marcou nossa trajetória acadêmica foi a de bolsista de iniciação científica, com 

a pesquisa ―Professora Marta Bezerra de Medeiros: A profissão docente na primeira metade do século XX 

(1915-1954)/ História de vida professoral (1915-1954), projeto vinculado ao Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica/PIBIC/CNPQ/UFPB, em que trabalhamos com a memória e com a abordagem biográfica, 

contemplando fontes documentais escritas  (bibliográficas e biográficas), iconográficas e orais, buscando, na 

oralidade e na memória dos participantes, uma fonte de descobertas. Todos os Projetos aqui elencados estiveram 

sob a orientação/coordenação da Professora Dra. Maria Elizete Guimarães Carvalho. 
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Em minha caminhada como militante de direitos humanos, encontrei outra professora, 

no curso de Pedagogia, que também comunga com a ideia de aprofundarmos as discussões 

acerca dos direitos humanos no ensino superior e nas turmas da EJA, a professora Dra. Rita 

de Cássia Cavalcanti Porto, que ministra a disciplina sobre Currículo e Programas no 

CE/UFPB. Nessa disciplina, enxergamos a necessidade de Políticas Públicas que venham 

garantir/promover o acesso dos adultos a uma educação mais consciente que leve a uma 

atuação crítico-ativa, ―baseada nos princípios da democracia, cidadania e justiça social‖, 

voltada para a ―construção de uma cultura de direitos humanos, entendida como um processo 

a ser apreendido e vivenciado na perspectiva da cidadania ativa‖ (BRASIL, 2007, p. 13). 

Foi dentro dos muros da academia que sedimentamos o alicerce da minha identidade 

como militante dos DH e da EDH. Minha formação cidadã foi sendo construída/fortalecida ao 

longo dessas experiências
2
, o que contribuiu para meu crescimento pessoal e profissional. 

Essas experiências tornaram-me uma pessoa mais crítica e capaz de compreender, questionar 

e reivindicar direitos frente às violações, opressões e negações de um sistema excludente. Tal 

formação teve também um papel fundamental no desenvolvimento da minha postura ética, 

enquanto educadora comprometida com o social. Minha prática pedagógica é voltada para o 

desenvolvimento de sujeitos críticos/ativos capazes de enxergar os outros como sujeitos de 

direito e dignidade, bem como lutar por seus direitos e sua liberdade. 

―Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 

que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade‖ (FREIRE, 2013, p. 31). 

Seguindo as orientações da pedagogia freireana, minha militância em DH e na EDH é de levar 

seus princípios e valores para a sociedade.  

Reforçamos a necessidade de divulgar a importância dos trabalhos desenvolvidos a 

partir da Educação em Direitos Humanos, por considerarmos o seu caráter emancipador e 

transformador. 

Os projetos desenvolvidos na EJA utilizavam os círculos de diálogo como 

metodologia de trabalho na escola-campo de extensão, assim, orientando-se pelas etapas
3
 da 

                                                             
2
 Participamos de congressos, encontros e seminários sobre a temática, a saber: VII Seminário Internacional de 

Direitos Humanos da UFPB; I Congresso Internacional da Cátedra UNESCO de Educação de Jovens e Adultos; 

Conferência Brasil-Alemanha sobre Direito Internacional da Paz e dos Conflitos Armados – Justiça, segurança 

humana e direito internacional humanitário, entre outros, realizados, respectivamente, pelo Núcleo de Cidadania 

e Direitos Humanos (NCDH), pela Cátedra UNESCO de Educação de Jovens e Adultos e pela Escola Superior 

do Ministério Púbico da União, realizados na UFPB, com apresentação de comunicações. 
3
 Etapa de Investigação, Tematização e Problematização. Na etapa de investigação, buscamos, no universo 

pessoal do aluno e da sociedade na qual está inserido, as palavras e temas centrais. Na etapa da tematização, 
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experiência freireana com adultos no início dos anos 1960. Trabalhamos com temas geradores 

em direitos humanos, levantados nas experiências narradas pelos participantes jovens e 

adultos nos contatos iniciais da equipe dos projetos. 

As falas dos educandos denunciam vivências sem proteção, ―fadadas ao abandono, 

discursos que afirmam convicções preconcebidas, estereótipos já formados sobre a situação 

do analfabeto em uma sociedade letrada, a ausência de proteção ao pobre, a falta de 

cumprimento de direitos a populações excluídas‖ (CARVALHO, 2012a, p. 8). 

Considerando tais questões, baseadas em relatos de experiências dolorosas, percebe-se 

a urgência de Políticas Públicas para a Educação de Adultos, tomando a educação em direitos 

humanos como ferramenta primordial para a realização de um trabalho de conscientização e 

mudanças. Nesse sentido, compreendi a importância da reconstituição das memórias do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, como direito à memória da educação de 

adultos de um período em que prevaleceram a negação, o silêncio e o apagamento de direitos, 

e como possibilidade de empoderamento dos sujeitos participantes da experiência, uma vez 

que ―faz parte da tarefa do docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a 

pensar certo‖ (FREIRE, 2013c, p. 28). 

A participação nesses projetos ajudou-me a conhecer e vivenciar algo além da 

graduação, desenvolver o olhar de pesquisadora, capaz de compreender, analisar, questionar 

acontecimentos e vivências ligados à educação e à educação em direitos humanos, além de 

permitir compartilhar experiências de vida e saborear o caminho das descobertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
codificamos esses temas buscando o seu significado social. E na etapa da problematização, os sujeitos dos 

processos, por meio do diálogo/da troca de informação, constroem uma visão crítica do mundo, modificando o 

contexto vivido. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Itinerários traçados para a pesquisa 

 

Ao retomarmos as memórias do Brasil autoritário, compreendido entre os anos de 

1964 a 1985, nos deparamos com conjunturas violadoras dos direitos fundamentais de 

liberdade e dignidade, promovidas pela censura, tortura e violência do regime ditador e 

tecidas para estabelecer uma política repressora marcada pela instauração dos Atos 

Institucionais
4
 e por ―reformas‖ (imposições) no campo político, econômico e educacional do 

país.       

Tempos de intolerância aos direitos humanos e à perspectiva conscientizadora presente 

nos movimentos sociais
5
 e na proposta freireana de educação/alfabetização, desenvolvidos 

antes do golpe de 1964. Esta proposta de educação/ alfabetização politizadora e 

conscientizadora desenvolvida pelos movimentos sociais foram abortados por reformas 

educacionais disfarçadas no discurso de desenvolvimento econômico-social, a exemplo do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).  

A proposta de alfabetização do MOBRAL consistia em ―descobrir sua função, seu 

papel no tempo e no espaço em que vive‖ (BRASIL, 1973, p. 32). No entanto, a ―descoberta‖ 

da funcionalidade da alfabetização não considerava as subjetividades ou os conhecimentos 

prévios dos educandos, pois nesse momento a leitura e a escrita não eram utilizadas para 

reivindicar direitos, mas para exercer uma função de controle dentro da sociedade. 

Os princípios educacionais do MOBRAL estavam pautados em valores econômicos 

que atendiam às exigências da teoria do capital humano
6
, de forma que as palavras utilizadas 

                                                             
4
 Decretos emitidos durante os anos de ditadura que serviram de mecanismo de legitimação e legalização das 

ações políticas dos militares. 
5
 Dentre esses movimentos sociais, destacamos: Movimento de Educação de Base, 1961; Movimento de Cultura 

Popular do Recife; Centros Populares de Cultura; Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler; 

Campanha de Educação Popular (CEPLAR), em João Pessoa/PB; e Programa Nacional de Alfabetização, em 

1964, que contou com a proposta educacional de Paulo Freire. 
6
 A origem do MOBRAL está ligada ao surgimento da disciplina Economia da Educação, nos Estados Unidos, 

em meados dos anos 1950. Theodore W. Schultz, professor do Departamento de Economia da Universidade de 

Chicago à época, é considerado o principal formulador dessa disciplina e da ideia de capital humano. Essa 

disciplina específica surgiu da preocupação em explicar os ganhos de produtividade gerados pelo ―fator 

humano‖ na produção. A conclusão de tais esforços redundou na concepção de que o trabalho humano, quando 

qualificado por meio da educação, era um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade 

econômica e, portanto, das taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo educacional, a ideia de capital humano 

gerou toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, o que acabou por 

mistificar seus reais objetivos. Sob a predominância dessa visão tecnicista, passou-se a disseminar a ideia de que 

a educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico, bem como do desenvolvimento do indivíduo, que, 

ao educar-se, estaria ―valorizando‖ a si próprio, na mesma lógica em que se valoriza o capital. O capital humano, 

portanto, deslocou para o âmbito individual os problemas da inserção social, do emprego e do desempenho 

profissional e fez da educação um ―valor econômico‖, numa equação perversa que equipara capital e trabalho 
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nas cartilhas/roteiros de alfabetização não consideravam as peculiaridades regionais ou locais 

dos educandos e não permitiam o diálogo crítico com a conjuntura negadora de direitos e 

liberdades desse período autoritário. Essa situação impossibilitava o fortalecimento da 

identidade cultural e o crescimento desses educandos, jovens e adultos, como sujeitos de 

direito
7
.  

O não reconhecimento do saber popular, a ausência de questionamento diante da 

realidade repressora e a articulação aos ideais tecnicistas do desenvolvimento econômico 

tornavam a alfabetização desenvolvida pelo MOBRAL antidialógica, por não estabelecer 

diálogo com a história de vida do educando; e alienante, por não permitir a reflexão sobre o 

contexto.  

Tais características incluem o MOBRAL numa experiência de educar para o nunca 

mais, que, de acordo com Candau (2007), faz referência às experiências de Educação que, 

promovidas sob o contexto da Ditadura Militar, reproduziram os mecanismos repressores do 

regime autoritário.  

Por tais motivos, consideramos o MOBRAL como um fato educacional impossível de 

esquecer
8
 e que temos o dever de lembrar, para não cometermos o risco de repeti-lo ou que 

venha este constituir-se amnésia coletiva de uma sociedade sem memória.  

E assim, motivados pelo dever de lembrar e diante da impossibilidade de esquecer tais 

momentos, encontramos, no direito às memórias da educação de adultos, um movimento de 

resistência contra a política educacional funcional e antidialógica traduzida no MOBRAL, 

instaurado pela Ditadura Militar.  

Ora, precisamos travar lutas contra o esquecimento e/ou apagamento das memórias 

educacionais elaboradas sob a tutela violadora dos anos ditatoriais, representados, na política 

educacional de adultos, pelo MOBRAL, pois ―não se trata somente de não se esquecer do 

passado, mas também de agir sobre o presente‖ (GAGNEBIN, 2004, p. 89). Ao 

rememorarmos os fatos educacionais desse período, relembramos para não repetir a ideologia 

                                                                                                                                                                                              
como se fossem ambos igualmente meros ―fatores de produção‖ (das teorias econômicas neoclássicas). Além 

disso, legitima a ideia de que os investimentos em educação sejam determinados pelos critérios do investimento 

capitalista, uma vez que a educação é o fator econômico considerado essencial para o desenvolvimento (MITO, 

2015). 
7
 De acordo com Carbonari (2007), ―O sujeito de direitos não é uma mera abstração formal. É uma construção 

relacional; é intersubjetividade que se constrói na presença do outro e tendo alteridade como presença‖ 

(CARBONARI, 2007, p. 177).  
8
 As expressões impossibilidade de esquecer e dever de lembrar são discutidas por Paulo César Endo no texto 

―O debate sobre a memória e o corpo torturado como paradigma da impossibilidade de esquecer e do dever de 

lembrar‖. 
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repressora da liberdade de pensamento e criticidade presente na proposta educacional de 

alfabetização do MOBRAL. Como ressalta Pierre Nora (1993, p. 9): 

 

a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. 

 

Do período autoritário, decretado com o Regime Militar, lembranças foram guardadas, 

descartadas ou ainda são segredos da memória coletiva e também pessoal daqueles que 

vivenciaram os dissabores desse período. Esse momento de privação de liberdades e direitos 

contribuiu para que memórias fossem ―esquecidas‖ e/ou ―silenciadas‖.  

Mas tanto o silêncio quanto o esquecimento podem ser reveladores, pois ―Quando não 

falamos, não estamos apenas em silêncio, há o pensamento, a introspecção, contemplação 

etc.‖ (ORLANDI, 2007, p. 35). Interpretar os silêncios existentes em torno do MOBRAL é 

uma forma de trazer à tona o que não foi dito na história oficial. 

Para compreender os não ditos sobre o MOBRAL, o esquecimento também é 

importante aliado, pois o ato de esquecer faz parte do processo seletivo da memória em sua 

propriedade de conservar certas informações, atualizá-las ou descartá-las. 

Sendo assim, nesse movimento subjetivo e seletivo da memória que tanto pode 

lembrar, silenciar ou esquecer, as memórias da educação de adultos, na ditadura militar no 

Brasil, são colocadas em evidência para servir de elo entre a verdade e a justiça sobre a 

proposta educacional dos anos de repressão, visto que ―a memória dos anos de violência é, no 

presente uma questão política e de justiça‖ (TELES, 2010, p. 308). Dessa forma, refletimos: 

quais verdades foram contadas nos documentos legais sobre o MOBRAL e quais verdades 

ficaram nas memórias de seus ex-participantes? Ou seja, quais olhares/interpretações 

envolveram a política educacional traçada para a educação de adultos durante o período 

ditatorial?  

Ressaltamos que, diante dos documentos legais e das narrativas dos ex-participantes 

do MOBRAL, não procuramos verdades, mas interpretações, porque, se assim o fizéssemos, 

estaríamos adotando o espírito autoritário do Regime Militar.  
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Dessa forma, a presente pesquisa teve por objeto de estudo as memórias do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), reveladas nos documentos legais
9
 e nas 

narrativas
10

 de seus ex-participantes (ex-alunos e professores). 

Como nos esclarece Carvalho (2013), as memórias desse movimento devem ser 

compreendidas nos limites da representação que cada indivíduo ou grupo realiza sobre um 

acontecimento, um discurso, um ideário, uma prática, que traz vestígios, traços desses 

acontecimentos, mas não é mais o acontecimento em si, conservado no tempo.  

Nessa nova configuração, o olhar que reconstitui traz também as marcas do presente, a 

subjetividade do indivíduo. Assim, reconstituir a memória educacional do MOBRAL 

significou reler uma experiência que se apresenta transformada ou marcada pelos elementos 

da memória e suas subjetividades.  

Nesse sentido, de reconstituição das memórias da educação do MOBRAL, tivemos por 

objetivos específicos identificar a concepção de alfabetização, bem como discutir a prática 

pedagógica desse movimento educacional presente na memória de seus ex-participantes, 

considerando a peculiaridade da memória de ―lembrar, esquecer e silenciar‖.  

E, assim, propomos contribuir para a preservação da memória de fatos educacionais 

que sofreram amnésia coletiva
11

, considerando o direito à memória e o direito à verdade sobre 

esses acontecimentos. Tais objetivos partem do pressuposto de que a reconstituição das 

memórias da educação do MOBRAL encontra-se fundada na verdade e na justiça, e 

alicerçada no direito à memória enquanto um direito humano. 

A perspectiva do direito humano à memória colabora para que as futuras gerações 

conheçam as situações de desrespeito e violação dos direitos fundamentais que marcaram a 

educação de adultos durante os anos ditatoriais, e, assim, não corram o risco de viver o 

presente contínuo, sobre o qual nos alerta Hobsbawm (1995, p. 13): ―Quase todos os jovens 

                                                             
9
 Os documentos legais analisados foram: Documento Básico do MOBRAL (1973); Soletre MOBRAL e leia 

Brasil: cinco anos de luta pelo Brasil; Soletre MOBRAL e leia Brasil: sete anos de luta pelo Brasil.  
10

 A análise das narrativas dos ex-participantes do MOBRAL foi realizada a partir dos arquivos dos Projetos de 

Iniciação Científica de Carvalho (2012-2013; 2013-2014, UFPB): Memórias do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL: quando o testemunho refaz a história (1967-1985) / Reconstituindo as memórias 

educacionais do MOBRAL: 1967-1985 (2012-2013) e Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL: Entre 

Memória, História e Esquecimento:  quando o testemunho refaz a história (1967-1985) / Relendo a história e as 

memórias educacionais do MOBRAL: 1967-1985 (2013-2014), todos sob a coordenação/ orientação da Profa. 

Dra. Maria Elizete Guimarães Carvalho.  

 
11

 De acordo com Le Goff (1994, p. 425), a amnésia é não só uma perturbação no indivíduo, que envolve 

perturbações mais ou menos graves da presença da personalidade, mas também a falta ou a perda, voluntária ou 

involuntária, da memória coletiva, nos povos e nas nações, que pode determinar perturbações graves da 

identidade coletiva. 
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de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o 

passado público da época em que vivem‖. 

Nesse sentido, questionamos: quais memórias os ex-alunos e participantes do 

MOBRAL guardam a respeito dessa política educacional? Quais memórias foram silenciadas? 

Quais representações de educação e sujeito foram tecidas pela ditadura militar por meio da 

política educacional do MOBRAL, como abuso aos direitos humanos? De que forma a 

memória articulada à educação em direitos humanos pode contribuir para a reparação de 

injustiças?  

Essas são inquietações que apontam para a necessidade de reconstruir a memória 

educacional desenvolvida no regime ditatorial, pois: 

 

Foram tempos difíceis, mas repletos de esperanças. Tempos de reconstrução 

da memória, nos quais se tornava urgente pensar em uma sociedade capaz de 

superar as tensões e as restrições às liberdades coletivas e individuais do 

período ditatorial e começar a construir uma vida coletiva livre de opressão e 

perseguições na qual pudesse alcançar uma dignidade para todos (VIOLA, 

2010, p. 9). 
 

Nesse contexto, de violações aos direitos fundamentais do ser humano, conhecer o 

passado
12

 para se adquirir a capacidade de indignação frente às atrocidades cometidas, 

inclusive no que se refere à educação de adultos, é algo necessário.  

Nas palavras de Pollak (1989, p. 2), quando ―privilegiamos a análise dos excluídos, 

marginalizados e das minorias ressaltamos a importância das memórias subterrâneas‖, por 

isso a memória surgiu como fonte de pesquisa para os estudos sobre direitos humanos, para 

que os sujeitos que vivenciaram violências físicas, morais e psicológicas cometidas durante a 

suspensão dos seus direitos civis e políticos, possam (re)lembrar e reler a experiência 

vivenciada, trazendo para conhecimento público uma parte da história que não foi contada. 

Ainda existem empecilhos diante das memórias e verdades sobre o período ditatorial. 

O silêncio, o esquecimento e a omissão das violações e desrespeitos aos direitos humanos 

deixam lacunas no interior das sociedades. Na tentativa de impedir as desmemórias da 

educação e a amnésia coletiva, a memória como direito humano e fonte de pesquisa surge 

para preencher as lacunas, e/ou medos, deixadas pela repressão do regime militar.  

                                                             
12

 O tema sobre a Memória, Verdade e Justiça surgiu no Brasil durante a ditadura militar, quando os familiares 

dos mortos e desaparecidos desse período lutavam contra o esquecimento e para a correção das injustiças. O 

empenho da organização civil no esclarecimento dos casos de violação dos direitos humanos, entre eles os 

desaparecimentos durante a ditadura militar (1964-1985), culminou com a criação da Comissão Nacional da 

Verdade, das Comissões Estaduais da Verdade e dos Comitês Estaduais pela Verdade, Memória e Justiça, que se 

tornaram uma vitória para o esclarecimento das violações dos direitos humanos.  
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Conforme Carvalho (2012b, p. 1), ―a preocupação com a memória de acontecimentos 

educacionais pouco lembrados ou não investigados […] aponta para a necessidade de revisitar 

o passado‖, buscando esclarecimento sobre os fatos educacionais ocorridos no tempo/espaço, 

podendo a memória ser utilizada, juntamente com outras fontes, como fonte fecunda para o 

conhecimento de injustiças/negação de direitos em educação. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) estimula o 

desvendamento de memórias subterrâneas, o que se articulou com a nossa pesquisa sobre as 

memórias dos ex-participantes do MOBRAL durante a Ditadura Militar: 

 

Estimular nas IES a realização de projetos de educação em direitos humanos 

sobre a memória do autoritarismo no Brasil, fomentando a pesquisa, a 

produção de material didático, a identificação e organização de acervos 

históricos e centros de referências. (BRASIL, 2007, p. 29).  
 

Percebemos a memória como uma ferramenta capaz de alertar acerca das privações de 

direitos, violações, exclusões que vivenciaram/vivenciam os indivíduos, daí afirmamos que a 

memória é um direito humano, porque o esquecimento é responsável pela 

perpetuação/repetição de atos de violência e desrespeito.  

A Educação de Adultos faz parte de um contexto marcado pela exploração e 

competitividade, em que as dificuldades de educar estão vinculadas a questões contextuais e 

históricas, a fatores de dominação e exclusão que contribuíram para a perpetuação ou 

promoção de condições de subsistência sem dignidade e cidadania
13

.  

Nesse sentido, a memória enquanto direito humano atua como uma proposta 

reparadora de injustiças, que se articula à Educação em Direitos Humanos (EDH), que 

enxerga a educação em uma perspectiva transformadora.  

Sobre a EDH, Benevides (2007, p. 346) destaca três aspectos: ―é uma educação 

permanente, continuada e global; está voltada para a mudança cultural; é educação em 

valores, para atingir corações e mentes e não apenas instruir, ou seja, não se trata de mera 

transmissão de conhecimentos‖. Essa prática pedagógica articulada à memória, enquanto um 

direito humano, propõe o (re)encontro com o passado transgressor de direitos que foi 

fomentado pelo regime militar, para que nesse (re)encontro as pessoas tenham a oportunidade 

                                                             
13

 ―Alimentadas por políticas compensatórias, afetaram a qualidade de uma educação voltada para os educandos 

adultos, uma vez que, enquanto adultos, os educandos já vivenciaram inúmeras situações de agressão e violência 

aos seus direitos‖ (CARVALHO, 2012a, p. 3). Compreendemos que a educação de adultos na atualidade, 

denominada Educação de Jovens e Adultos (EJA), ainda se encontra marcada por políticas de negação, ao ser 

tratada como modalidade de ensino, fato que a priva de vários benefícios oferecidos pelas políticas educacionais 

para a educação básica. 
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de reconhecer as situações de injustiças, indignem-se e, assim, tenham mais condições de se 

(re)elaborarem em sua dignidade (se isso ainda for possível!). 

Nesse sentido, a opção em aprofundar os estudos sobre o MOBRAL (1967) explica-se 

pelo fato de que esse movimento foi uma campanha de alfabetização direcionada aos adultos 

analfabetos de ampla repercussão e impacto na educação do país. Ocorreu em um período 

político de suspensão e violação dos direitos fundamentais do indivíduo e surgiu para 

substituir os movimentos de cultura e educação popular que não comungavam com as 

exigências do regime militar.  

A pesquisa foi guiada pela apreciação bibliográfica e análise do discurso, realizada por 

meio da interpretação das memórias/narrativas dos ex-participantes do MOBRAL, bem como 

dos documentos legais, por ser também outra forma de memória social escrita (LE GOFF, 

1994). Por ser ―um tipo de análise que ultrapassa os aspectos meramente formais da 

linguística, para privilegiar a função e o processo da língua no contexto interativo e social em 

que é prolatada (CHIZZOTTI, 2014, p. 113)‖, entendemos que a análise do discurso pode 

contribuir para desvendar/ esclarecer relações de força e poder predominantes em momentos 

históricos, como é o caso do período que investigamos. 

Ao realizarmos o cruzamento entre memórias, fontes bibliográficas, fontes 

iconográficas, documentos legais referentes ao Movimento Brasileiro de Alfabetização de 

adultos para entendermos a função do MOBRAL como teia de controle ideológico, 

compreendemos como a educação se tornou fundamental para a legitimação do governo 

militar. 

E assim, o MOBRAL tornou-se um ―vendedor de ilusões‖ (PAIVA, 2003, p. 335), 

pois vendeu a ―ilusão‖ da erradicação do analfabetismo e, a partir de sua pedagogia de 

alfabetização esvaziada de conflitos sociais, ―iludiu‖ as pessoas menos esclarecidas para a 

crença de que a solução estava nesse movimento. 

Ao refletirmos sobre o objetivo fundamental do MOBRAL enquanto instrumento de 

controle ideológico educacional, consideramos seu contexto de criação e o papel dos 

intelectuais
14

 do período, que, ligados ao Congresso Nacional, influenciavam a opinião 

pública por intermédio dos meios de comunicação de massa, como nos esclarece Cunha; Góes 

(1985, p. 9):  

 

                                                             
14

 Os intelectuais elitizados eram ligados às classes dominantes e comungavam da ideia de industrialização do 

país e da não distribuição de renda. 
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Os intelectuais orgânicos da classe dominante atuavam no Congresso 

Nacional, formavam opinião pública através dos meios de comunicação de 

massas, da escola, de parte das Igrejas, de organizações tipo IPES (Instituto 

de Pesquisa e Estudos Sociais) e IBAD (Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática) instrumentalizando conceitos ideológicos de ―civilização 

ocidental e cristã‖, corrompendo com o dinheiro da embaixada americana 

(eleições de 1962) com o objetivo político de conservação das estruturas, 

contra as reformas ou qualquer mudança, escamoteando a discussão da luta 

de classe. 

 

Observamos que a educação passou a servir de instrumento de ajustamento 

ideológico
15

 para a legitimação do regime militar. Os empresários ligados ao IPES
16

 e ao 

IBAD
17

 operavam em articulação com os empresários americanos, influenciando no 

planejamento e na execução orçamentária da educação, criando propagandas com o intuito de 

desestabilizar o Estado e legitimar o golpe de 1964. Nesse cenário também foram 

criados/assinados os Acordos MEC/USAID (Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional). 

Fatos como esses não podem ser esquecidos, para que tais atitudes não voltem a 

acontecer e para que a educação não sirva novamente como instrumento de dominação e 

acomodação das massas, como nos esclarece Saviani (2008b, p. 295):  

 

O regime militar deixou um oneroso legado cujos efeitos continuam 

afetando a situação social do país nos dias de hoje. Faz sentido, pois, retomar 

a política educacional e as realizações da ditadura militar no Brasil, pondo 

em destaque aspectos que se fazem presentes, ainda hoje, na educação 

brasileira. 

 

Daí nossa preocupação em reconstituir a memória educacional desse movimento, pois, 

como nos alerta Ferreira (2014a, p. 66), ―a memória se constitui em instrumento educativo 

fundamental para as gerações de hoje e do futuro, que não viveram esses acontecimentos e 

não têm idéia das barbáries ocorridas no passado‖. Ora, quando questionamos o reflexo da 

                                                             
15

 Na presente pesquisa, a palavra ideologia foi abordada no sentido de dominação/manipulação, pois a 

influência dos meios de produção intelectual repercutia nas formas de consciência, tanto individual como social, 

distorcendo, assim, o trabalho desenvolvido pelos movimentos de cultura e educação popular do início dos anos 

1960.  
16

 O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) foi criado por um grupo de empresários dos estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo. Com o objetivo de desagregar, em todos esses setores, as organizações que assumiam a 

defesa dos interesses populares, em suas ações ideológica, social e político-militar, desenvolvia uma doutrinação 

por meio de uma guerra psicológica, fazendo uso dos meios de comunicação de massa, como rádio, televisão, 

filmes, órgãos da imprensa, e agindo no meio estudantil, junto aos camponeses, entre os trabalhadores das 

indústrias, nos partidos e no Congresso.  
17

 O Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), criado em 1959, foi a primeira organização empresarial 

especificamente voltada para a ação democrática e sua principal finalidade era combater o comunismo. Era 

financiado por várias empresas nacionais e internacionais, principalmente pelos EUA. Suas ações se 

caracterizavam por uma intensa propaganda e pela interferência na política. 
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ditadura na educação, não encontramos corpos torturados/mutilados, e, sim, mentes, emoções 

e sentimentos impedidos de concretizar o direito à liberdade e ao desenvolvimento integral do 

ser humano.  

Sabemos que o contexto histórico brasileiro é caracterizado por um intenso processo 

de centralização de riquezas, o que acarretou uma exclusão econômica, social e política para 

com a população mais carente. Um dos legados dessa exclusão social foi o analfabetismo, que 

atingiu maior proporção durante o período republicano, quando a condição de pessoa 

analfabeta impedia o educando jovem e adulto do direito ao voto. 

O processo de industrialização vivenciado nas décadas de 1950 e 1960 transportou a 

realidade brasileira para um cenário social desenvolvimentista, no qual as discussões sobre as 

reformas de base trouxeram o povo para o debate, mobilizando-o para a luta de seus direitos 

sociais por meio dos movimentos de cultura e educação popular desenvolvidos em prol dos 

princípios democráticos. 

A efervescência dos movimentos de esquerda, do início da década de 1960, passou por 

um momento de grande ebulição no campo educacional, e principalmente na educação de 

adultos. Percebendo a necessidade de romper com o paradigma marginalizado do adulto 

analfabeto, durante o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, Paulo Freire
18

 

apresentou as bases teóricas de seu Sistema de Alfabetização de Adultos, sendo, então, 

convidado pelo prefeito da cidade de Recife, Miguel Arraes, para criar o Movimento de 

Cultura Popular (MCP). 

O MCP, que teve como fundador o artista plástico Abelardo da Hora, contou com o 

apoio de estudantes universitários, artistas e intelectuais pernambucanos, aliados ao esforço da 

prefeitura da capital no combate ao analfabetismo e na busca pela elevação do nível cultural 

do povo. ―Buscava-se, assim, a autenticidade da cultura nacional, a valorização do homem 

brasileiro, a desalienação da nossa cultura; pretendia-se fazer arte com o povo, ampliar a 

discussão dos problemas nacionais‖ (PAIVA, 2003, p. 265). 

Inspirados pela ideologia do MCP, o prefeito da cidade de Natal/RN, Djalma 

Maranhão, e seu Secretário de Educação, Moacyr de Góes, criaram, em 1961, a Campanha 

―De pé no chão também se aprende a ler‖, baseada num projeto mobilizador e em uma 

ideologia nacionalista.  

                                                             
18

 Nesse Congresso, Paulo Freire coordenou o relatório do grupo de trabalho sobre A educação de 

adultos e as populações marginais: o problema dos mocambos. Esse relatório tornou-se o alicerce de 

sua literatura político-crítica. 
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Ainda no ano de 1961, foi criado o Movimento de Educação de Base (MEB), uma 

parceria entre o Governo Federal, do Presidente Jânio Quadros, e a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB). E em 1963, foi desenvolvido o ―Projeto 40 horas de Angicos‖, no 

estado do Rio Grande do Norte. Graças ao sucesso desses projetos, em 1964, foi instituído o 

Programa Nacional de Alfabetização orientado pelo Sistema Paulo Freire
19

 para alfabetização 

de adultos.  

Todos esses movimentos ocorreram dentro de um contexto turbulento de forte crise 

econômica e política das classes hegemônicas, um período de ―ascensão política dos 

trabalhadores urbanos e de organização crescente dos trabalhadores rurais, especialmente no 

Nordeste‖ (GERMANO, 1989, p. 16). Esses movimentos surgiram da reivindicação do povo, 

na luta contra a miséria e a violação dos direitos, em prol de uma educação consciente e 

crítica e em favor da elevação da consciência democrática das massas, e, antes mesmo de ser 

implantado o Golpe de 1964, começaram a sofrer represálias.  

 Esse quadro de efervescência social e cultural se insere no contexto de posse de João 

Goulart, que assume a presidência da república após a renúncia de Jânio Quadros e que, por 

conta das pressões dos movimentos sociais, anuncia as reformas de base.  

Mas a quem interessava essa mudança na conjuntura da sociedade brasileira? Os 

interessados por essas reformas e, assim, pela melhoria na qualidade de vida e na justiça 

social, eram as massas desfavorecidas e marginalizadas politicamente, que lutavam em prol 

de uma sociedade socialista e igualitária. Onde se encontraria o apoio necessário para 

promover essa ruptura social? O executor dessa mudança seria a própria massa, envolta nas 

palavras de ordem naquele momento, que também se tornaram metas governamentais, como o 

direito ao voto aos analfabetos e à reforma agrária. Assim, o governo de João Goulart  

 

Estimulou a organização do campesinato como força política, promovendo a 

sindicalização rural. Escolheu também a erradicação do analfabetismo como 

uma das metas de seu governo. Mobilização e organização popular foram as 

respostas dos que se consideravam forças progressistas, trabalhando no 

sentido da História e com a ―Força da História‖, às chamadas forças 

reacionárias. Porque estas existiam, claro, mas seriam vencidas. O futuro 

estava conosco. Os Movimentos de Cultura Popular espalharam-se 

rapidamente por todo o país. As Ligas Camponesas, seguindo o exemplo de 

Pernambuco, alastraram-se, sobretudo, pelo Nordeste. (PORTO; LAGE, 

1995, p. 26). 

 

                                                             
19

 ―O Sistema Paulo Freire possibilitava a alfabetização em um curto espaço de tempo (40 horas), trabalhando 

também a conscientização dos alfabetizandos em sua realidade‖ (GADOTTI, 2014, p. 81). 
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No entanto, a classe hegemônica dominante, receosa do discurso de Jango, buscava 

formas de manutenção de seus interesses; os militares, apoiados pelo governo norte-

americano e por alguns setores da classe média, orquestraram o Golpe de 1964; e, assim, o 

processo de efervescência sociopolítica que atravessava o país e principalmente o Nordeste 

foi duramente interrompido.  

Nesse momento, instaurou-se a Ditadura Civil - Militar. A sede do MCP teve toda sua 

documentação queimada, obras de arte foram destruídas e os profissionais envolvidos com o 

movimento foram perseguidos. Dessa forma, tentava-se silenciar a expressão artística 

denunciadora das injustiças sociais. O Programa Nacional de Alfabetização de Paulo Freire 

foi extinto e este, acusado de subversão, foi preso e deportado para o exílio, retornando ao 

Brasil no final de 1979, com a Lei da Anistia. 

Durante os anos ditatoriais, vários direitos foram violados, entre eles o direito à 

educação, em especial a educação de adultos, na medida em que a política educacional 

elaborada nesse momento interrompeu as experiências educacionais dos movimentos de 

educação e cultura popular
20

, vivenciados no início dos anos de 1960. 

Ora, sem escolas, a população educacional contemplada anteriormente pelos 

movimentos de educação e cultura popular reivindicou o cumprimento do direito 

constitucional à educação, não mais aceitando a condição de exclusão por ser analfabeto. Em 

resposta às pressões sociais por educação, o governo militar, com o objetivo de ampliar junto 

ao povo as bases legitimadoras do regime, criou, em 1967, o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL).  

Diferentemente da proposta educacional promovida pelos movimentos de educação e 

cultura popular, o MOBRAL se constituiu em uma política educacional antidialógica, por não 

contemplar, na alfabetização de adultos, o sentido questionador da realidade, de forma que se 

alfabetizar estava dissociado da criticidade diante do contexto violador de direitos. 

Com intuito de implantar uma política repressora para a educação de adultos, o 

MOBRAL foi elaborado como ferramenta de controle social, impedindo o desenvolvimento 

de uma educação emancipadora
21

 e empoderadora
22

, não demonstrando preocupação com a 

capacidade crítico-reflexiva da população adulta. 

                                                             
20

 O movimento de educação foi uma das várias formas de mobilização adotadas no Brasil. Desde a crescente 

participação popular por meio do voto, geralmente manipulada pelos líderes populistas, até o movimento de 

Cultura Popular, organizado pela União Nacional dos Estudantes, registram-se vários mecanismos políticos, 

sociais ou culturais de mobilização e conscientização das massas (FREIRE, 2011a, p. 9). 
21

 De acordo com Adorno, emancipação é o resultado da formação cultural que caracteriza a saída da menoridade 

com o desenvolvimento da liberdade e da autonomia dos sujeitos. A emancipação afirma a liberdade do ser 
humano frente a toda forma de tutela. Tem uma dimensão bem individual e subjetiva, que implica um ego forte e 
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Regido pela Lei nº 5.379/1967, o MOBRAL estava centrado em erradicar o 

analfabetismo da época, ―garantindo no discurso legal‖ aos alunos adultos a formação 

continuada e a preparação técnico-profissional. Sua concepção pedagógica de alfabetização 

estava associada ao projeto político de vigilância e de combate aos grupos de esquerda que 

atuavam em 1964. 

Conforme Paiva (2003), o MOBRAL foi um dos pilares da política educacional do 

regime militar. Para isso, promoveu a alfabetização funcional numa perspectiva de 

preparação/formação de caráter apenas operacional, de forma que ―estabelecia que a 

alfabetização de adultos deveria estar vinculada às prioridades econômicas e sociais‖ 

(PAIVA, 1973, p. 292).  

Dessa forma, além de reforçar o paradigma excludente de que o atraso econômico e 

social do país era responsabilidade dos adultos analfabetos, o MOBRAL ampliava a 

responsabilização da erradicação do analfabetismo para a população, pois ―sem esta 

conscientização, o esforço governamental seria forçosamente artificial‖ (BRASIL, 1975a, p. 

5). 

A influência dos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO - 1946), repercutia na educação, que deveria 

ser considerada como 

 

Um processo global e integrado, de formação técnica e profissional do 

adulto – em sua forma inicial – feito em função da vida e das necessidades 

de trabalho; um processo educativo diversificado, que tem por objetivo 

converter os alfabetizados em elementos conscientes, ativos e eficazes na 

produção e no desenvolvimento em geral. Do ponto de vista econômico, a 

alfabetização funcional tende a dar aos adultos iletrados os recursos pessoais 

apropriados para trabalhar, produzir e consumir mais e melhor. Do ponto de 

vista social, a facilitar-lhes sua passagem de uma cultura oral a uma cultura 

escrita, a contribuir para a sua melhoria e do grupo. (BEISIEGEL, 1974, p. 

83).  

 

Seguindo as recomendações da UNESCO, a educação das massas, impulsionada pelo 

pensamento liberal e hegemônico e influenciada pela ideologia estrangeira, definia o lugar e a 

função social das classes populares, que era atender às necessidades econômicas do país, ou 

seja, o processo de alfabetização/escolarização estava voltado para o mercado de trabalho, que 

                                                                                                                                                                                              
autocrítico, e uma dimensão social, em que a liberdade é expressão da produção material da sociedade 

(ADORNO apud WERLANG, 2009, p. 20).  
22

 A pedagogia do empoderamento deve fortalecer as capacidades dos atores - individuais e coletivos - em níveis 

local e global, nacional e internacional, público e privado, para sua afirmação como sujeitos no sentido pleno e 

para a tomada de decisões (CANDAU et al., 2013, p. 39). 
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se modernizava e precisava de mão de obra. Diante dessas finalidades, a conscientização 

política existente colocava o sujeito dentro de um processo de acomodação e adequação 

social
23

.  

Como exemplo dessa política de adequação o MOBRAL manifestou em sua prática 

pedagógica a ideologia conformativa e tecnicista veiculada no período ditatorial. Tal política 

educacional rompeu com o modelo educacional que privilegiasse uma educação política e 

conscientizadora, tendo em vista que um povo acrítico e despolitizado tornava-se o melhor 

modelo de cidadão dócil para um governo autoritário. 

Por outro lado, precisamos estar alertas para o sentido de ―continuidade‖ veiculado 

pela ideologia do MOBRAL. Ora, ao ser nomeado de ―movimento‖, é possível perceber a 

tentativa de legitimá-lo como uma política educacional ―com/do povo‖, o que apontaria para a 

compreensão da não interrupção das propostas educacionais para adultos desenvolvidas 

anteriormente.  

Com base nesses argumentos justificamos a necessidade de reconstituir a história e a 

memória educacional do MOBRAL, desenvolvido no Estado da Paraíba, no Município de 

João Pessoa e cidades vizinhas nos anos de 1967 a 1985; através do estudo de documentos 

referentes ao MOBRAL e produzidos naquele período, analisando as possíveis violações aos 

direitos fundamentais e educacionais. 

O interesse pelas memórias dos ex-participantes do MOBRAL parte do entendimento 

que temos de que através de suas vozes, caladas ou silenciadas durante a Ditadura Civil - 

Militar, dos relatos de experiências, muitas vezes dolorosas
24

, obtemos informações sobre a 

política educacional traçada para os educandos adultos desse período. Mas, também é na 

perspectiva do direito humano à memória da possibilidade de empoderamento dos sujeitos 

participantes dessa experiência, que buscamos reconstituir as memórias desse grupo 

educacional.  

Nessa perspectiva, consideramos a educação como o caminho possível para a mudança 

social que se deseje realizar dentro de um processo democrático (TAVARES, 2007, p.488). A 

autora afirma que a Educação em Direitos Humanos (EDH) possibilita a sensibilização e 

conscientização das pessoas para a importância do respeito ao outro, sendo assim, uma 

ferramenta fundamental na construção da formação cidadã, bem como na afirmação de 

direitos. 
                                                             
23

 O MOBRAL se tornou ―o maior movimento de alfabetização de adultos já realizado no país, com inserção em 

praticamente todos os municípios brasileiros‖ (FÁVERO, 2004, p. 25).  
24

 Essas informações foram colhidas nos arquivos das Pesquisas de Iniciação Científica de Carvalho (2012-2013; 

2013-2014, UFPB). Em seus relatos, alguns entrevistados registraram violações a direitos. 
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O caráter emancipador da EDH possibilita a libertação dos sujeitos envolvidos no 

processo, porém é necessário lembrar que ninguém pode libertar o outro. O ser humano só 

pode libertar-se a partir da sua busca pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de 

lutar pela libertação (FREIRE, 2005b). ―Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho: os homens se libertam em comunhão‖ (2005b, p. 58). Freire afirma que a liberdade 

deve ser conquistada e não se constituir um ato de doação.  

Compreendendo a EDH como uma prática mobilizatória que avança em direção à 

justiça e para a correção de injustiças, estamos de acordo com a concepção de Bittar (2007) de 

que uma educação para os direitos humanos deve preparar para o desafio, para a 

emancipação, para a mudança, para a iniciativa: ―Educação é, por essência, incitação à 

formulação de experiência, em prol da diferenciação, da recriação do colorido da diversidade 

criativa. A partir da educação, deve-se ser capaz de ousar‖ (BITTAR, 2007, p. 315). 

A reconstituição das memórias do MOBRAL, fundada na verdade e na justiça, 

encontra-se envolvida pela memória enquanto direito humano, que, articulada à Educação em 

Direitos Humanos, tem ação educativa em prol do empoderamento dos grupos e das 

sociedades vitimizadas pelas violações do período ditatorial. 

Nosso aporte teórico foi orientado pelos estudos sobre memória de Le Goff (2012), 

Halbwachs (2006), Bosi (1994), Vasconcelos (1998), Pollak (1989), Silva (2003), Galzerani 

(2004). A respeito da história oral, nos debruçamos nos escritos de Thompson (1992), Meihy 

(2007) e outros. Acerca da interface entre Direitos Humanos e o direito à memória, tivemos 

por fonte os estudos de Barbosa (2007), Comparato (2007), Ferreira (2007, 2014), Sader 

(2007), Silva; Tavares (2010), Silveira (2007), Viola (2007, 2010), a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948), o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007), 

entre outros. Sobre o MOBRAL, nos reportamos a Paiva (1973); Freire (2011, 2013), bem 

como a documentos do movimento. Quanto ao contexto histórico do início dos anos de 1960 

aos anos 1985, consideramos os estudos de Saviani (2008), Germano (1994), Ghiraldelli 

(2006), Romanelli (1983), Ribeiro (2007), Cunha e Góes (1985). 

O trabalho está organizado em quatro capítulos. Introduzimos o leitor na temática, 

abordando a importância da memória como fonte da pesquisa e como direito humano a 

informação, por ser capaz de alertar as futuras gerações acerca da violação/ exclusão de 

direitos, também trata do encontro com o objeto e as principais motivações da pesquisa.  

 No segundo capítulo, ―Direito à memória e direitos humanos: rememorar para o 

nunca mais‖, discutimos a relação entre o direito à memória e o direito à educação (por ser 
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considerada um direito humano universal), compreendendo que a negação deste direito traz 

consequência à vida dos indivíduos e aos outros direitos fundamentais. 

O terceiro capítulo, ―Memórias da educação de adultos no Brasil: falas em 

movimento‖, está dividido em três momentos. Inicialmente, capturamos a espiritualidade da 

década de 1960: contexto histórico dos movimentos de resistência na educação, relatando, de 

forma sintética, os movimentos de educação da década de 1960. Em seguida, reconstituímos a 

história da educação de adultos anterior ao início dos anos de 1960, discutimos a visão 

distorcida, excludente e violadora de direitos que foi moldada durante as campanhas e 

programas criados para atender aos adultos analfabetos desse período. No terceiro momento, 

realizamos a análise dos documentos institucionais encontrados, com o propósito de 

reconstituir as memórias educacionais do MOBRAL.  

Por fim, tecemos algumas considerações sobre as memórias educacionais do 

MOBRAL, destacando o papel da memória enquanto direito humano capaz de contribuir para 

o não retorno das violências cometidas contra a dignidade humana. A educação perfaz o rol 

dos direitos e garantias fundamentais, por isso, no momento em que exercemos o direito a 

rememorar práticas pedagógicas que feriram o direito do homem de ser mais
25

 (FREIRE, 

1993, p. 08), contribuímos para a luta contra as violações/negações dos direitos humanos, por 

considerarmos que as barbáries históricas podem retornar (BITTAR, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Esta vocação para o ser mais que não se realiza na inexistência de ter, na indigência, demanda liberdade, 

possibilidade de decisão, de escolha, de autonomia. Para que os seres humanos se movam no tempo e no espaço 

no cumprimento de sua vocação, na realização de seu destino, obviamente não no sentido comum da palavra, 

como algo a que se está fadado, como sina inexorável, é preciso que se envolvam permanentemente no domínio 

político, refazendo sempre as estruturas sociais, econômicas, em que se dão as relações de poder e se geram as 

ideologias. A vocação para o ser mais, enquanto expressão da natureza humana fazendo-se na História, precisa 

de condições concretas sem as quais a vocação se distorce 
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2 DIREITO À MEMÓRIA E DIREITOS HUMANOS: REMEMORAR PARA O 

NUNCA MAIS 

 

 

2.1 A memória como um direito humano: memória e justiça 

 

 

O artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)
26

 evidencia o 

direito de ―receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras‖. Outra legislação que fortalece a importância da memória é 

a Constituição Federal Brasileira (1988), em seu artigo 5º, parágrafo XIV, que assegura o 

direito de todos à informação.  

Partindo desses documentos legais, destacamos a importância da memória enquanto 

fonte de pesquisa para preservar/resgatar as memórias dos indivíduos, pois ―o estudo da 

memória social é um dos modos fundamentais de abordar os problemas do tempo e da 

história‖ (LE GOFF, 1994, p. 426).  

A memória tem grande importância para as pesquisas em direitos humanos, uma vez 

que se constitui como ferramenta de resistência contra-hegemônica, tendo por objetivo 

romper com o passado histórico de desigualdades sociais.  

Sendo assim, as pesquisas orientadas pelo direito humano à memória abraçam tanto as 

fontes escritas como as orais e possuem a ―propriedade de conservar informações, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passadas‖ (LE GOFF, 1994, p. 423), para assim impedir que a memória oficial venha 

forjar o esquecimento nas futuras gerações. 

Nessa perspectiva do direito à memória, constatamos a importância de reconstituirmos 

as memórias de ex-participantes do MOBRAL, uma vez que notamos a existência de 

pesquisas que abordam os aspectos políticos
27

 desse Movimento, mas poucas que tratam das 

memórias de seus ex-participantes.  

Percebemos também a presença de certo esquecimento social sobre a história do 

MOBRAL na Paraíba, tanto por se tratar de um fato considerado como vergonhoso para 
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 Surge com o objetivo de promover a igualdade de direitos e deveres a todos os seres humanos, apresentando, 

em seu artigo 1°, a compreensão de que ―todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos‖. Tal 

princípio confere à humanidade patamar de liberdade e igualdade de condições dignas de sobrevivência, legado 

universal estendido a todos os países-membros, dentre eles o Brasil. 
27

 A exemplo da pesquisa desenvolvida por Jannuzzi (1979), em que é feito um estudo comparativo entre as 

finalidades e concepções de educação desenvolvidas pela pedagogia freireana e pelo MOBRAL, não tratando, 

pois, das memórias dos sujeitos que vivenciaram essa política educacional.   
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alguns de seus ex-alunos, como também pelo medo ainda existente (resquícios da repressão 

da época) de abordarem sobre o assunto.  

Outra lacuna, sobre a história desse acontecimento educacional, diz respeito às 

dificuldades documentais, tendo em vista a não preocupação com essa população educativa 

jovem e adulta, ―por longo tempo, construindo-se uma cultura de invisibilidade‖ 

(FERREIRA, 2007b, p.137). 

Relacionado ao direito à memória, encontra-se o direito à educação
28

, considerada um 

direito humano compreendido como essencial à vida. Este é tratado, pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu artigo XXVI, como um direito de todos, 

independentemente das condições econômicas, do mercado de trabalho, de faixa etária e/ou 

condição social, o que torna imprescindível sua proteção e promoção, pois sua 

violação/negação traz graves consequências ao desenvolvimento da cidadania.  

Sendo assim, a educação deve ser compreendida como um bem fundamental da 

humanidade, e a Educação em Direitos Humanos está implícita nesse bem, importante para a 

existência do ser humano, consagrando-se como temática global, e reforçado a partir da 

Conferência Mundial de Viena (1993).  

Essa Conferência trata da reafirmação do compromisso solene dos Estados em relação 

à promoção e ao respeito universal, tendo em vista a observância e proteção de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais, dentre eles, a educação e, em especial, a 

educação em direitos humanos. Isso torna a educação e os direitos humanos um ponto de 

ligação no combate aos descompassos sociais e injustiças históricas, assumindo um caráter 

urgente e preciso. 

Outro documento que fortalece essa afirmação é a Constituição Federal Brasileira 

(1988), em seu artigo 205, que considera a educação como um direito do cidadão, dever da 

família, do Estado e da sociedade, tendo como objetivo principal o ―pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖ 

(BRASIL, 1988, p. 195). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) também determina 

que a educação da população brasileira seja responsabilidade do Estado, inclusive para 

aqueles sujeitos que não tiveram a oportunidade de usufruir desse direito na idade considerada 

adequada. 
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 O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) teve um caráter jurídico ao fortalecer a 

obrigatoriedade do direito à educação em seus artigos. 
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Partindo dessa premissa, da educação enquanto direito humano, refletimos sobre o 

direito humano à memória da educação brasileira, no contexto autoritário da Ditadura Militar, 

abordando a educação de adultos por meio do MOBRAL como política pública educacional 

instituída durante os anos de 1967 a 1985.  

Para entendermos a importância da educação para o governo ditatorial, vejamos o 

que afirma Germano (2008, p. 315): a educação é ―o instrumento clássico de justificação de 

regimes políticos, notadamente daqueles de cunho autoritário e ditatorial‖, pensada para 

impedir o desenvolvimento integral dos sujeitos, implantando uma ordem pautada no silêncio, 

na impossibilidade de reivindicação e na omissão.  

Ainda de acordo com o autor: 

 

O discurso político sobre a educação faz parte de um campo discursivo mais 

amplo, sobre a sociedade e a política. É por meio do discurso e da ação que o 

agente se revela. As ditaduras têm horror ao outro, ao oponente, enfim, à 

pluralidade que configura a política. Pretendem que o outro pense, diga ou 

aja conforme as suas intenções. Caso contrário, lhe resta apenas o isolamento 

político. (GERMANO, 2008, p. 320) 
 

E assim, por meio do discurso maquiado de amor à pátria e desenvolvimento social e 

da ação opressora à liberdade de pensar e agir, a Ditadura revelou-se oponente e impiedosa 

aos princípios de igualdade e liberdade dos Direitos Humanos.   

Para atingir seus propósitos, a Ditadura instaurou as Reformas Educacionais, 

estendendo sua ação repressora à conjuntura educacional que a envolvia. Diferente não seria 

com a Educação de Adultos, de forma que os Movimentos de Cultura e Educação Popular 

foram desmantelados e elaborou-se nova política educacional para o público de educandos 

jovens e adultos.  

Dessa forma, compreendemos que a proposta educacional do MOBRAL está 

diretamente relacionada ao controle social e político do regime autoritário, pois, com a 

alfabetização funcional, propôs-se influenciar pensamentos e manipular a conduta de seus 

educandos para a sujeição. 

Ora, foi justamente essa consciência política que o governo militar buscou destruir 

com a criação do MOBRAL
29

, pois um povo sem organização/orientação política e social se 

torna frágil e submisso. Nas palavras de Ferreira; Bittar (2008, p. 342), em um país  

Sem democracia era impossível criticar, fiscalizar e controlar as decisões 

econômicas e sociais adotadas. Assim, a difusão generalizada dessa 
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 Quando acabou com os movimentos e os partidos populares e impedindo qualquer instituição de promover 

debates/discussões de cunho político e social.  
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ideologia ganhou materialidade, particularmente, após a edição do Ato 

Institucional n. 5 (AI-5), em dezembro de 1968. A partir de então, a ditadura 

militar, com base na censura imposta aos meios de comunicação de massa, 

produziu um conjunto articulado de ideias, valores, opiniões e crenças, 

segundo o qual a tecnocracia era a melhor forma de se governar a sociedade 

brasileira.  

 

O AI- 5
30

, considerado o golpe dentro do golpe, instituído em 1968, com o objetivo de 

garantir a segurança nacional, criou várias medidas de segurança, dissolveu o Congresso; 

impôs uma rígida censura à imprensa; realizou prisões; implantou na sociedade toda uma 

metodologia de suspensão das liberdades civis, políticas e deu carta branca às forças de 

segurança do governo em sua campanha repressiva contra a esquerda revolucionária.  

Em virtude desse contexto, de violações de direitos, entendemos que os educandos do 

MOBRAL foram vítimas de um processo educacional acrítico, imposto pelo regime militar, 

situação que contribuiu para a fragmentação do direito humano à educação. 

Conforme Barbosa (2007, p. 164), a memória assume uma função social que é 

individual e coletiva e ―a restauração da memória das violências praticadas na ditadura militar 

é transcendente no tempo e no espaço‖, porque foram experiências que deixaram marcas 

negativas e desconhecer a memória e/ou esquecê-la pode favorecer a sua repetição em outros 

contextos. 

Ora, conhecer e questionar as memórias da educação de adultos desenvolvida na e 

pela Ditadura Militar é também um ato de empoderamento e afirmação dos sujeitos. Nesse 

sentido, o Programa Nacional de Direitos Humanos-3 (2009) ―reconhece a memória e a 

verdade como direito humano do cidadão e dever do Estado‖ (BRASIL, 2014, p. 212). 

Investigar e trazer à tona o passado, contribuindo para a ―preservação da memória histórica e 
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 Os Atos Institucionais foram leis criadas e impostas pelo poder Executivo, ou seja, pelo Presidente da 

República, Leis que não eram discutidas pelos outros poderes como o Legislativo e o Judiciário, essas Leis não 

eram/ não podiam ser discutidas pelos senadores e deputados para que não fossem vetadas ou reformadas. O 

Primeiro Ato Institucional - AI data de 09 de abril de 1964 dava ao governo militar o poder de alterar a 

Constituição Federal Brasileira, cassou alguns mandatos legislativos e suspendeu direitos políticos. O AI - 2 foi 

criado em 27 de outubro de 1965 como o objetivo de instituir a eleição indireta para Presidente da República, 

dissolver todos os partidos políticos da época, aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, 

reabriu o processo de punição aos adversários do Regime Militar, deu poderes ao Presidente para decretar o 

Estado de Sítio por 180 dias sem ser necessário consultar o Congresso Nacional, deu poderes ao Presidente para 

demitir funcionários que fossem considerados incompatíveis com o Regime e baixar decretos-leis e atos 

complementares sobre assuntos considerados de segurança nacional. O AI – 3 foi criado em 05 de fevereiro de 

1966, este ato estabeleceu as eleições indiretas para governador e vice-governador, definiu que os prefeitos das 

capitais seriam indicados pelos governadores, com aprovação da Assembléia Legislativa, também estabeleceu o 

calendário eleitoral para a eleição presidencial e do Congresso Nacional. Em 01 de dezembro de 1966 o governo 

militar desenvolveu o AI-4 como o objetivo de convocar o Congresso Nacional para a votação e promulgação da 

Constituição de 1967 que revogaria definitivamente a Constituição Federal Brasileira de 1946. Durante o 

Regime Militar foram criados 17 Atos Institucionais.      
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a construção pública da verdade‖ (BRASIL, 2014, p. 214), constitui atribuições da 

perspectiva democrática atual. 

Assim, a memória individual ou coletiva, utilizada também como fonte, passa a ser 

instrumento de fundamental importância para as pesquisas, o que permite ao pesquisador 

(re)ler ou (re)interpretar fatos do presente por meio de um retorno ao passado.  

 

A memória é dinâmica, ela é um processo; um processo de diálogo entre o 

presente e o passado do indivíduo, envolvendo os seus mais diversos níveis: 

o consciente, o inconsciente, o supraconsciente. A memória pressupõe a 

alteridade e a dinâmica do próprio indivíduo: não só o presente é 

experimentado subjetivamente, mas também o passado é experimentado 

subjetivamente no presente. (GALLIAN, 1996, p. 143). 

 

Dessa forma, ao olharmos para o passado com as lentes da memória, as possibilidades 

de respostas para os questionamentos do presente são ampliadas. Segundo Carvalho (2011, p. 

11), ―a história é uma representação do real e a memória atua como conservação e/ou 

transformação desse real, daí estarem articuladas e daí também a necessidade de renovação 

e/ou preservação dessa história que também é memória‖. 

Essas palavras estão em comunicação com a afirmação de Cambi (1999, p. 38) ao 

referir-se ao passado como a ―recuperação de vias interrompidas, de possibilidades 

bloqueadas, de itinerários desprezados, que devem ser compreendidos, afirmados e indicados 

como alternativas possíveis não só do passado, mas também do presente‖. A educação de 

adultos, promovida pela e na Ditadura Civil - Militar, fez parte de um itinerário que precisa 

ser lembrado para que não seja retomado. No entanto, tal processo mnemônico não deve 

negar a história e/ou as memórias desse momento, pois, nesse movimento de negação, 

encontra-se o perigo da repetição. 

E assim, auxiliados pelo aporte teórico da memória, propomos o encontro 

interpretativo com as reminiscências do MOBRAL presentes nos testemunhos
31

 dos sujeitos  

ex-participantes (por meio de entrevistas)
32

 e em documentos legais do movimento, de forma 

a revelarmos episódios de exclusão e desrespeito ao direito humano à educação
33

. 
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 Essas informações, relativas à nossa temática, como entrevistas, documentos escritos, fotos, foram colhidas 

nos arquivo das Pesquisas de Iniciação Científica de Carvalho (2012-2013; 2013-2014, UFPB). Em seus relatos, 

alguns entrevistados registraram violações a direitos. 
32

 Essas entrevistas já foram realizadas pelos Projetos de Iniciação Científica (2012-2013; 2013-2014 UFPB), 

Memórias do Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL: quando o testemunho refaz a história (1967-

1985) / Reconstituindo as memórias educacionais do MOBRAL: 1967-1985 (2012-2013) e Movimento Brasileiro 

de Alfabetização – MOBRAL: Entre Memória História e Esquecimento / quando o testemunho refaz a história 

(1967-1985)/ Relendo a história e as memórias educacionais do MOBRAL: 1967-1985 (2013-2014), todos sob a 

orientação/coordenação da Prof.ª Dr.ª Maria Elizete Guimarães Carvalho.  
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Como enfatiza Pérez (2003, p. 5): 
 

Rememorar é um ato político. Nos fragmentos da memória encontramos 

atravessamentos históricos e culturais, fios e franjas que compõem o tecido 

social, o que nos permite ressignificar o trabalho com a memória como uma 

prática de resistência. [...] São nas ausências, vazios e silêncios, produzidos 

pelas múltiplas formas de dominação, que se produzem as múltiplas formas 

de resistência [...] que, fundadas no inconformismo e na indignação perante 

o que existe, expressam as lutas dos diferentes agentes (pessoas e grupos) 

pela superação e transformação de suas condições de existência.  
 

Rememorar esse fato educacional é corroborar o esclarecimento das violações/ 

exclusões dos direitos fundamentais, para que a educação não reproduza exemplos como os 

de ―Auschwitz
34

‖, onde a educação foi usada como mecanismo de tortura e desrespeito à 

dignidade da pessoa humana. Seguindo os ensinamentos de Adorno (apud WERLANG, 2009, 

p. 23), a educação deve ser concebida como um processo de desbarbarização, conduzindo o 

sujeito para a emancipação social. 

Assim, ao reconstituirmos a memória não oficial/não legitimada desse fato 

educacional, trabalhamos para evitar que a memória desse Movimento Educacional se perca 

no silêncio e no esquecimento. É o que nos lembra Teles (2010, p. 289), quando diz que ―a 

perda na recordação do passado traz como consequência a privação de um importante aspecto 

da vida: a profundidade da existência, a qual somente pode ser alcançada através da 

memória‖.  

Ora, rememorar a política educacional traçada pelo MOBRAL é relembrar aspectos da 

conjuntura que o produziu, o regime repressor da Ditadura, para perceber, com essa 

―recordação‖, as privações da liberdade de pensamento e questionamento social, de forma que 

estas não mais se repitam.        

O contato com essas memórias significa, também, a contribuição para a elaboração de 

políticas públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), capazes de ―garantir 

dignidade, igualdade de oportunidades, exercício da participação e da autonomia‖ (BRASIL, 

2007, p. 31), perspectivas essas não contempladas pela política de repressão e violência aos 

direitos.  

                                                                                                                                                                                              
33

 Fato percebido nos depoimentos dos educandos da EJA, durante as experiências nos projetos de educação em 

direitos humanos nas salas da EJA, desenvolvidos entre os anos de 2008 a 2013, e nas leituras realizadas acerca 

do tema. 
34 Auschwitz foi o nome escolhido para os quatro campos de concentração (1941- 1944) situados na região sul 

da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, foram construído pelos nazistas para exterminar os judeus. 

Segundo Adorno a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas da educação, pois nela foram 

realizadas as mais cruéis e desumanas experiências genéticas com seres humanos, onde utilizavam os 

prisioneiros judeus como cobaias. 
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Dessa forma, além da memória, trazemos à tona o que foi silenciado
35

, permitindo que 

as vozes dos participantes do MOBRAL sejam ouvidas, seus silêncios interpretados e o 

direito às memórias da educação seja efetivado. É como esclarece Carvalho (2012b, p. 3): 

―certas temáticas foram/são muitas vezes esquecidas/escamoteadas/manipuladas, sofrendo o 

perigo de serem apagadas ou desaparecerem da memória coletiva, realizando-se como 

violência ao direito ao conhecimento e à memória educacional‖. Essa amnésia social pode 

contribuir para o retorno/continuidade das violações/negações de direitos. 

Como forma de impedir a continuidade dos parâmetros ideológicos de submissão 

presentes no MOBRAL, trazemos à tona as vozes dos personagens que viveram os desmandos 

da ditadura militar, principalmente as referentes à educação promovida para os educandos 

adultos. 

A proposta educacional do MOBRAL estava pautada ―por uma política social 

baseada na transferência de renda, a tecnoburocracia que preceituava o mercado de trabalho 

fundado na desumana exploração da mão-de-obra‖ (FERREIRA; BITTAR, 2008, p. 348). 

Essa política educacional, fundamentada na Teoria do Capital Humano, tinha por objetivo 

desenvolver a economia e atender às necessidades do mercado de trabalho.  

Em face dessa história de exclusão, a Conferência Internacional de Educação de 

Adultos
36

 (CONFITEA) esclarece a importância da alfabetização de jovens e adultos:  

 

É um pilar indispensável que permite que jovens e adultos participem de 

oportunidades de aprendizagem em todas as fases do continuum da 

aprendizagem. O direito a alfabetização é parte inerente do direito a 

educação [...] A alfabetização é um instrumento essencial de construção de 

capacidades nas pessoas para que possam enfrentar os desafios e as 
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 Segundo Germano (2008, p. 320), uma das primeiras medidas adotadas pelo regime militar foi impor o 

silêncio, cassar a palavra dos perdedores: movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais, ligas 

camponesas, movimento estudantil, ex-integrantes do governo deposto, parlamentares e forças políticas 

reformistas ou de esquerda, intelectuais antigolpistas, amplos setores vinculados ao campo da educação, como 

professores, estudantes e dirigentes de escolas. 
36

 As Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFITEA) têm o objetivo de orientar a criação de 

documentos que tratem da problemática da educação de adultos. A I CONFITEA aconteceu em 1949, em 

Elsinore, na Dinamarca, em um contexto histórico marcado pelo pós-guerra e de tomadas de decisões em prol da 

paz. A II CONFITEA ocorreu em Montreal, no Canadá, sob a influência de um mundo em transformação na 

busca da aceleração do crescimento econômico e forte discussão do papel do Estado frente à educação de 

adultos. A III CONFITEA aconteceu em 1972, na cidade de Tóquio, no Japão, e foi a partir dela que a 

perspectiva da aprendizagem ao longo da vida assumiu relevância e destaque no mundo inteiro, principalmente 

para a educação de adultos. A IV CONFITEA foi elaborada sob a temática de que ―aprender é a chave do 

mundo‖; essa afirmação orientou as discussões acerca da educação de adultos em Paris, França, no ano de 1985. 

A V CONFITEA aconteceu na Alemanha, na cidade de Hamburgo, em 1997; sua temática apontava que a 

aprendizagem de adultos é um direito e que ao Estado caberia sua garantia e efetivação. Em 2003 foi realizada a 

VI CONFITEA, na qual os Estados-membros da UNESCO foram convocados a reexaminarem os compromissos 

firmados na V CONFITEA para a educação de jovens e adultos. 
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complexidades da vida, da cultura, da economia e da sociedade. (UNESCO/ 
VI CONFITEA, 2010, p. 7). 

 

A CONFITEA amplia o marco conceitual do direito à educação de adultos, 

reconhecendo-a como processo de aprendizagem que acompanha o adulto ao longo de sua 

vida, tendo como eixos norteadores os pilares da educação para o século XXI
37

 e perpassando 

também pelas aprendizagens formal, não formal e informal.  

Esses princípios também fazem parte dos pilares do Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (PNEDH), direcionado por três grandezas: conhecimentos e habilidades; 

valores e atitudes; e ações. Estas configuram expectativas atuais direcionadoras da educação 

de adultos; uma educação que considera a aprendizagem ao longo da vida, em que o 

indivíduo, mesmo tendo passado da idade legalmente instituída, poderá alfabetizar-se no 

futuro; uma educação fundamentada na crítica, no questionamento e no empoderamento. São 

propostas de uma educação/alfabetização ausente na política educacional do MOBRAL, que 

não negou a história da pressão e barbárie vivida no regime ditatorial. 

 

 

2.2 Educar para o nunca mais: “romper o silêncio e a impunidade” 

 

Durante o regime ditatorial, a educação foi mais um instrumento de manipulação em 

prol dos preceitos tecnicistas de desenvolvimento econômico e para atender aos objetivos 

tecnocráticos. Nas palavras de Pablo Gentili (1998, p. 104), ―a educação está submetida a uma 

visão de mundo nitidamente economicista. A rigor, a educação passa a (co)existir para suprir 

os vácuos do mercado, preparando mão de obra‖. 

Assim, a educação instituída pelo regime, com suas reformas educacionais
38

, dentre as 

quais estava o MOBRAL, aprisionou a capacidade de sentir o mundo, pensar a vida e agir 

diante das problemáticas. Educar era sinônimo de obediência às normas impostas pela 

economia e preparação de mão de obra barata e capacitada para abastecer o mercado.  

Diante dessa compreensão, assim como as mortes e os desaparecimentos forçados 

promovidos pela ditadura não devem se repetir, as experiências educacionais que violaram a 

liberdade de pensamento, de criticidade e de mobilização da sociedade brasileira também não 
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 Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver com os outros. 
38

 Reforma Universitária, instaurada pela Lei nº 5.540/68; Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, Lei nº 5.692/71; e 

implantação do MOBRAL, Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967. 
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devem ser retomadas, ou seja, devem ser relembradas enquanto experiências de educar para o 

nunca mais. 

Assim, após anos de resistência
39

 reprimida por um governo autoritário, e violento, 

chegou-se ao fim do regime ditatorial no Brasil. Nesse momento de redemocratização, foi 

promulgada a Constituição Brasileira de 1988 e, com ela, vieram os direitos fundamentais.  

Tal fase encontrou, nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948, a possibilidade de recomeço quando a Constituição Federal incluiu o valor da dignidade 

humana no rol de status jurídico, dedicando o artigo 5º para prover à sociedade os Direitos e 

Garantias Fundamentais propulsores de uma vida com dignidade: ―Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade , [...]‖ 

(ANGHER, 2008, p. 35). 

No entanto, diante dos danos e violações vivenciados durante os vinte e um anos de 

regime autoritário, a dignidade humana do povo brasileiro fora comprometida e necessitava 

de reparos. Buscando tal reparação, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos (CEMDP), instituída pela Lei nº 9.140/95, de dezembro de 1995, luta pelo direito à 

memória, à verdade e à justiça sobre os mortos e desaparecidos desse momento. 

Nesse embate, por verdade e justiça, familiares e sociedade requisitaram o Direito à 

Memória e à Verdade sobre o que de fato teria acontecido com seus desaparecidos. Por ser ―a 

memória um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade individual ou 

coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e da sociedade de 

hoje‖ (LE GOFF, 1994, p. 476). Uma luta envolvida por rememorações diante de cada pista 

encontrada, por dores a cada verdade revelada, mas também pelo sentimento de reparação e 

promoção da justiça. 

Segundo Candau (2007), ―educar para o nunca mais‖ envolve a retomada de 

experiências de Educação promovidas em contextos ditatoriais, de forma que as violações 

e/ou limitações submetidas à educação nesse período nunca mais sejam retomadas, pois  

 

Um dos componentes fundamentais desse processo democrático se relaciona 

ao ―educar para o nunca mais‖, para resgatar a memória histórica, romper a 

cultura do silêncio e da impunidade que ainda está muito presente em nosso 

país. (CANDAU, 2007, p. 405). 
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Conforme Miranda (2006, p. 65), ―Durante o regime militar, foram muitos os ativistas políticos que viveram, 

resistiram e sofreram arbitrariedades, torturas, execuções e desaparecimentos forçados‖. 
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 Diante da compreensão de uma educação para o nunca mais, (re)conhecer projetos 

educacionais violadores constitui um direcionamento à ruptura com o modelo educacional 

autoritário. Situação que implica um movimento de reconstituição das memórias da educação 

desse momento, tanto para impedir desmemórias
40

 quanto para não repetir violações.  

Nesse sentido, compreendemos o MOBRAL como projeto autoritário e violador de 

direitos, um exemplo desse modelo de ―educar para o nunca mais‖, uma proposta educacional 

limitadora do diálogo com a realidade contextual que restringiu a liberdade de expressão e 

atuação social. 

Ora, o MOBRAL, por meio do discurso de erradicação do analfabetismo e 

―atendimento‖ à demanda social por escola, teceu a proposta acrítica do ensino e 

aprendizagem da alfabetização elaborada pelo regime ditatorial para a população de jovens e 

adultos analfabetos desse momento (Figura 1). 

 

Figura 1: O público-alvo do MOBRAL. 

 

Fonte: Livro Soletre Brasil leia MOBRAL,1975. 

 

A imagem revela as características da população educacional jovem e adulta para 

quem o Movimento era direcionado: uma massa iletrada, de classe social baixa, sem renda 

suficiente para atendimento das condições mínimas de existência com dignidade. Também 

identificamos na imagem a presença de crianças que frequentavam as salas de aula do 

                                                             
40

 Para a presente pesquisa, impedir desmemórias significa travar lutas contra o esquecimento e o silêncio diante 

das violações de direitos cometidos à educação de adultos durante o regime militar no Brasil. 
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MOBRAL, e consideramos que essa presença podia ter algumas explicações, como as que 

seguem: os pais precisavam levá-las por não ter onde/ou com quem deixá-las, ou por acreditar 

que as aulas serviriam também como ambiente alfabetizador para seus filhos.     

Na visão de Candau (2007, p. 399), essa população educacional jovem e adulta: 

 

São os considerados ―diferentes‖, aqueles que, por suas características 

sociais e/ ou étnicas, por serem pessoas com necessidades especiais, por não 

se adequarem a uma sociedade cada vez mais marcada pela competitividade 

e pela lógica do mercado, os ―perdedores‖, os ―descartáveis‖, que vêm, a 

cada dia, negando o seu ―direito a ter direitos‖. 

 

 

Segundo Jannuzzi (1979, p. 21), ―O MOBRAL sentiu a necessidade de dar 

continuidade ao movimento nacional de alfabetização, recorrendo, entretanto, a uma proposta 

pedagógica desarticulada do questionamento e mobilização presente nos movimentos 

educacionais anteriores‖. 

―A educação permanente pretendida pelo MOBRAL é, fundamentalmente, inculcação 

ideológica‖ (PAIVA, 2003, p. 357). De acordo com esse modelo educacional, a educação se 

apresenta como processo disciplinador e moralizador do indivíduo, o que indicaria a 

inadequação da pedagogia de Paulo Freire.   

Assim, podemos identificar a diferenciação entre a concepção de alfabetização do 

MOBRAL e a proposta de alfabetização de Paulo Freire. Enquanto a Pedagogia freireana 

objetivava despertar nos educandos uma educação/ alfabetização politizadora e 

conscientizadora, como práxis social,
41

 a pedagogia mobralense enxergava a educação como 

investimento, ou seja, ―a atividade de pensar proposta é direcionada para motivar e preparar o 

mobralense para o desenvolvimento segundo o Modelo Brasileiro em vigor no período 

estudado‖ (JANNUZZI, 1983, p. 70).  

Assim, com uma proposta educacional respaldada pela Teoria do Capital Humano
42

, 

em que o desenvolvimento humano estava condicionado ao desenvolvimento de habilidades 
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 ―A educação é atividade do pensar e do agir; é o momento em que cada ser humano torna-se ser da práxis 

social, sujeito da reflexão e da ação. É uma pedagogia de sujeitos, sujeitos do pensar e do agir‖ (JANNUZZI, 

1983, p.69). 

   
42

 De acordo com a Teoria do Capital Humano, o campo econômico/trabalho pode ter sua produtividade 

ampliada, se o indivíduo for qualificado para exercer determinada atividade/função, daí a importância da 

educação, porque aumentar a produtividade do trabalho significa aumentar o lucro. Segundo Frigotto (2006): ―A 

educação, então, é o principal capital humano enquanto é concebida como produtora de capacidade de trabalho, 

potenciadora do fator trabalho. Neste sentido é um investimento como qualquer outro. O processo educativo, 

escolar ou não, é reduzido à função de produzir um conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de 
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cognitivas, e que escamoteava a discussão/compreensão da realidade e das necessidades reais 

dos educandos, o MOBRAL buscou capacitar o indivíduo para as exigências de uma 

sociedade industrializada e tecnicista. 

Vejamos o que Jannuzzi (1983, p. 65) fala sobre isso: 

O processo de alfabetização passa a ser o momento em que a preocupação é 

com o ensinar a palavra, treinar o aluno para ler e escrever a palavra já que 

traz o significado adequado. A ênfase na decodificação da palavra, na 

aprendizagem das técnicas de ler e escrever, facilita o desenvolvimento de 

habilidades que permitem a apreensão de informações que fazem o 

alfabetizando entrar no grupo dos que participam do desenvolvimento. Esse 

método propõe situações de análise e de síntese relacionando-as com uma 

palavra que representa a realidade que deve ser alcançada, desejável, onde já 

estão os grupos que contribuem para o desenvolvimento.   

 

As finalidades educativas do MOBRAL, aceleração e funcionalidade, preparavam o 

educando para uma função no mercado de trabalho, contribuindo, assim, para a legitimação 

do regime autoritário. 

 De acordo com Paiva (2003, p. 337), o MOBRAL 

 
Deveria atestar às classes populares o interesse do governo pela educação do 

povo, devendo contribuir não apenas para o fortalecimento eleitoral do 

partido governista, mas também para neutralizar eventual apoio da 

população aos movimentos de contestação do regime, armados ou não. 

 

 

Nesse sentido, ao propor a alfabetização funcional, reduzia-se a capacidade da leitura 

de mundo do educando jovem e adulto para a leitura de palavras descontextualizadas, de 

forma que alfabetizar não seria mais um ato de questionamento ou transformação da 

realidade, como na proposta freireana e nos Movimentos de Cultura e Educação Popular 

anteriores ao regime, mas, sim, um ato de neutralização e alienação da sociedade.      

Diante da compreensão do MOBRAL enquanto uma política que legitimou /fortaleceu 

o governo ditatorial, por isso compreendida como um modelo de educar para o nunca mais, 

retomamos as narrativas e testemunhos de seus ex-participantes.  

Esse contato com as memórias da educação de adultos, vivenciadas no período 

autoritário, por meio do testemunho daqueles que viveram a política de alfabetização do 

MOBRAL e de seus documentos legais, envolve o direito às memórias da educação, ―de 

                                                                                                                                                                                              
determinadas atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos que funcionam como 

geradores de capacidade de trabalho e, consequentemente, de produção‖ (FRIGOTTO, 2006, p. 40). 
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forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens‖ (LE 

GOFF, 2012, p. 477).  

Nesse sentido, de uma memória que liberta e não que aprisiona, destacamos a 

contribuição da memória, individual e coletiva, para o esclarecimento e (re)interpretação de 

fatos educacionais poucos lembrados ou não investigados, situação que pode ocasionar o risco 

da amnésia coletiva ou da repetição.  

Diante dessas constatações, tomamos a memória enquanto um direito humano e 

instrumento social, capaz de fortalecer os sujeitos para relembrar o passado de violações de 

direitos, refletir o presente e inscrever o futuro, pois, conforme Barbosa (2007, p. 163), ―é 

preciso combater o processo de alienação e desconhecimento do passado‖, principalmente do 

passado autoritário. 

Ante esse combate à alienação e desconhecimento do passado ditatorial, a memória, 

individual e coletiva, sobre as violações para com a educação de adultos, constitui uma 

memória significante, de forma que 

 

A memória de um povo se constrói com o relato particular e se estabelece 

com a identidade do sujeito na palavra do narrador. Todo o registro de um 

testemunho individual é, pois, no fundo, tomado como amostra da 

comunidade, apesar de a narrativa ser pessoal. (FERREIRA, 2004, p. 364). 

 

 

A memória é significante no sentido de que pode expressar lembranças, 

esquecimentos, silêncios, marcas, enfim, momentos históricos, sociais, pessoais, sujeitos a 

mutações e/ou transformações.  

Para Bosi (1994, p. 406-407), a memória assume uma função social, pois ―Quando 

relatamos nossas mais distantes lembranças, nos referimos em geral, a fatos que nos foram 

evocados muitas vezes por suas testemunhas. Somos de nossas recordações, apenas uma 

testemunha‖, às quais recorremos para fortalecer ou enfraquecer os testemunhos de um 

evento. 

Assim, uma lembrança assume a dimensão social quando desviamos o eixo de 

interesse da memória individual para o substrato das relações vividas em um meio que é 

social, cultural, econômico e político.  

E nesse movimento de (re)elaboração, (re)afirmação, negação ou silenciamento, 

reconstituímos as memórias do MOBRAL de forma a refletir: quais testemunhos são trazidos 

à tona? Quais relatos são reafirmados? O que permaneceu em silêncio nas memórias dos ex-

participantes do MOBRAL?    
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Lembrar, esquecer, silenciar constituem atributos da memória que, ao mesmo tempo 

em que se relembra, ou não, também seleciona. ―Isso só para dar um exemplo de como o que 

não foi dito, o que é silenciado constitui igualmente o sentido do que é dito. As palavras são 

acompanhadas de silêncio e são elas mesmas atravessadas de silêncio‖ (ORLANDI, 2009a, p. 

84). Assim, guardar na memória ou esquecer no silêncio não é ação espontânea, mas 

elaboração tecida no decorrer de um determinado tempo e espaço que, discretamente, nos 

revela o que vale ser lembrado e/ou o que precisa ser esquecido. 

Assim, o que é lembrado e o que é esquecido sobre o MOBRAL? 

 

Aquele que lembra não é mais o que viveu. No seu relato, há reflexões, 

julgamento, ressignificações do fato rememorado. Ele incorporou não só o 

relembrado no plano da memória pessoal, mas também o que foi preservado 

ao nível de uma memória social partilhada, ressignificada, fruto de uma 

sanção e de um trabalho coletivo. Ou seja, a memória individual se mescla 

com a presença de uma memória social, pois aquele que lembra, rememora 

em um contexto dado, já marcado por um jogo de lembrar e esquecer. 

(PESAVENTO, 2005, p. 94). 

 

Nessa relação entre lembrar e esquecer, os substratos individuais e coletivos formam 

os ―quadros sociais‖ (HALBWACHS, 2003) que, para se compor, recorrem às imagens do 

passado apoiadas pelas convenções sociais, ou seja, mesmo tendo vivenciado experiências 

particulares, a retomada dessa memória traz em si o outro. 

Dessa forma, ―Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 

somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós‖ (HALBWACHS, 2003, p. 30). 

Daí que toda memória individual é também coletiva. 

Diante dessa articulação entre memória individual e coletiva, buscamos interpretar os 

silêncios, ou seja, os não ditos, o que foi calado na subjetividade do rememorar, pois, de 

acordo com Orlandi (2007b), o silêncio tem significado: 

 
Ele tem significância própria. E quando dizemos fundador estamos 

afirmando esse seu caráter necessário e próprio. Fundador não significa aqui 

―originário‖, nem o lugar de sentido absoluto. Nem tampouco que haveria, 

no silêncio, um sentido independente, auto-suficiente, preexistente. Significa 

que o silêncio é a garantia do movimento de sentidos. Sempre se diz a partir 

do silêncio. (ORLANDI, 2007b, p. 23). 

 

 

 O silêncio das memórias sobre o MOBRAL tem um sentido, pode significar: 

sentimentos de constrangimento diante da condição de pessoa analfabeta; estigma por ser 
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aluno do MOBRAL e com isso ser responsabilizado pelo ―atraso social da época‖; ou também 

podem ser silêncios provocados pela capacidade seletiva da memória. Vários podem ser os 

sentidos/significados a serem interpretados no silêncio, revelado ou escondido nos 

apagamentos e/ou rememorações da lembrança.  

Diante dessas características, visualizamos na memória um instrumento de alerta 

acerca das privações de direitos e violações ocasionadas pela ditadura militar. Daí 

compreendermos a memória como direito humano que fortalece as sociedades democráticas, e 

seu esquecimento serve de perpetuação/repetição dos atos de violência e desrespeito a todos 

os seres humanos.  

Nesse sentido, trazer à tona as memórias do MOBRAL enquanto memória de ―educar 

para o nunca mais‖ significa impedir a desmemória das gerações. Ter acesso às memórias do 

MOBRAL significa o contato com as diversas versões do que foi a Ditadura Civil-Militar no 

Brasil, posto que, além de seletiva, a memória também é subjetiva. E o encontro com os 

diversos olhares pressupõe a possibilidade de muitas versões sobre a memória histórica e 

social desse movimento.  

Esperamos assim, contribuir para que as futura gerações não cometam os erros de 

pedir a voltar do Regime Militar, por desconhecer o passado, como vimos nas manifestações
43

 

que aconteceram em junho de 2013, 2014 e 2015, onde alguns indivíduos jovens e adultos 

pediram a volta da Ditadura Militar no Brasil. 

 

Figura 2: Jovens pedem a volta da Ditadura Civil-Militar no Brasil. 

 

Fonte: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/imagens-constrangedoras-das-manifestacoes-

de-domingo.html 
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  As manifestações que aconteceram em junho de 2013 foram motivadas pelo aumento nas tarifas do metrô, dos 

ônibus e dos trens.  
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Durantes as manifestações, observamos o pedido da intervenção militar no Brasil 

como mecanismo capaz de trazer a ordem e o progresso para o país. Entendemos, então, como 

é urgente e necessário um trabalho feito em prol de reconstituir as memórias do que realmente 

aconteceu no país durante o Regime Militar, como tentativa de contribuir para que esses 

jovens, que reivindicam a intervenção militar, substituam a ―consciência ingênua‖ pela 

―curiosidade exigente‖ discutida por Freire (2013), se tornando sujeitos capazes de (re)ler o 

mundo com rigor, indo além do conhecimento opinativo. Pois, ―quanto mais assumam os 

homens uma postura ativa na investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua 

tomada de consciência em torno da realidade e, explicitando sua temática significativa, se 

apropriam dela‖ (FREIRE, 2013, p. 137). 

Ora, reconstituir as memórias da educação de adultos desenvolvida durante a ditadura 

civil-militar, por meio de documentos e narrativas dos ex-participantes do MOBRAL, é 

atitude indispensável para a promoção do desenvolvimento da consciência histórica de uma 

sociedade que precisa conhecer seu passado, para, a partir desse reconhecimento, reescrever 

as rotas que serão percorridas pelas novas gerações, ponto de partida e de chegada em uma 

Educação em Direitos Humanos. 

Configurado nas tessituras de um momento violador de direitos, o MOBRAL efetivou-

se enquanto política educacional forjada para a educação de adultos naquele período. Daí as 

memórias desse Movimento serem parte integrante da atual necessidade que temos de 

preservar a história, bem como a memória de projetos educacionais forjados no contexto da 

ditadura militar. 

Diante dessa necessidade de preservação das memórias da educação do momento 

autoritário, a reconstituição das memórias do MOBRAL encontra-se fundada na verdade e na 

justiça, uma ação em prol da memória social, pois conhecer e questionar o passado é também 

um ato de empoderar-se socialmente. 

Com essa proposta de reconstituição das memórias da educação para experiências de 

―educar para o nunca mais‖, compreendemos que o direito à memória é, em sua essência, uma 

proposta potencializadora da libertação e emancipação do indivíduo. O caráter emancipador 

dessa educação capaz de libertar os sujeitos envolvidos nesse processo encontra, nas ideias de 

Freire (2005, p. 58), seus fundamentos, pois ―Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho: os homens se libertam em comunhão‖.  

Dessa forma, o ser humano só pode libertar-se a partir da sua busca pelo conhecimento 

e reconhecimento da necessidade de lutar por essa libertação (FREIRE, 2005). Liberdade que 
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não se constitui um ato de doação, mas construção de um olhar crítico e, ao mesmo tempo, 

sensível, diante das experiências violadoras da cidadania que marcaram a educação de adultos 

nos anos ditatoriais. 

―Ensinar não é transmitir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado‖ (FREIRE, 2013, p. 

25). E o modelo educacional do MOBRAL pretendia moldar o sujeito na medida em que 

tolhia as suas potencialidades, restringindo-o a refém de uma pedagogia do medo, medo de 

ser sujeito ativo da sua história, de reivindicar, questionar sua precária condição de existência 

e de não poder mais dialogar sobre o mundo e com o mundo. 
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3 MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO BRASIL: FALAS EM 

MOVIMENTO 

 

3.1 Capturando a espiritualidade da década de 1960: contexto histórico dos movimentos 

de resistência na educação 

 

Por que precisamos rememorar o passado sob a luz dos Direitos Humanos? Relembrar 

as memórias da educação implica um movimento de ―reparação, justiça e verdade‖, no 

sentido de fazer conhecer às gerações futuras o modelo autoritário a que foi submetida a 

educação durante a ditadura militar. ―Isto porque as violações aos direitos humanos não se 

restringiram às instituições políticas, mas muito além, atingiram os indivíduos e alteraram 

significativamente a subjetividade destas sociedades‖ (TELES, 2010, p. 287). 

Assim, reconstituir as memórias da educação do momento autoritário da ditadura 

militar implica um movimento de ―reparação, justiça e verdade‖, no sentido de fazer com que 

as gerações futuras (re)conheçam o modelo autoritário a que foi submetida a educação 

brasileira desse período e lutem para que nunca mais aconteça. 

Esse movimento de ―reparação, justiça e verdade‖ faz parte da cultura dos Direitos 

Humanos de elaborar sua práxis a partir da história de vitimização e violação da população 

oprimida, dessa forma, o trabalho da ―educação em direitos humanos precisa começar pela 

preparação de uma história mundial das lutas populares por direitos e contra a injustiça e a 

tirania‖ (BAXI, 2007, p. 228). 

 Por essas motivações, de uma memória que é direito, justiça e verdade, faz-se 

necessário relembrar as memórias da educação com as lentes dos Direitos Humanos. E com 

esse olhar, (re)interpretar a ―dor‖, os ―silêncios‖, os ―discursos‖ e as ―práticas‖ das 

experiências educacionais promovidas na e pela ditadura civil-militar de 1964, enquanto 

modelos de educar para o nunca mais. 

Para Candau (2007, p. 405), ―educar para o nunca mais significa‖ é ―romper a cultura 

do silêncio e da impunidade que ainda está muito presente em nosso país‖, de forma que, 

nesse ―retorno ao passado‖, para compreendê-lo e/ou interpretá-lo, a identidade dos partícipes 

da política educacional do MOBRAL seja fortalecida enquanto uma experiência de educar 

para o nunca mais. 

Essa perspectiva de educar para o nunca mais pode ser considerada como uma 

interface da Educação em Direitos Humanos, pois, além de fortalecer a identidade de um 

grupo (nesse caso os ex-participantes do MOBRAL), promove o desenvolvimento da 

consciência histórica de uma sociedade que precisa conhecer seu passado. Diante do direito à 
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memória das violências oriundas da ditadura civil-militar no Brasil, destacamos a importância 

de trazer os aspectos positivos da educação brasileira no período que antecede o Golpe de 

1964, pois as lembranças desses movimentos: 

 

Eram alimentadas pelo sonho de um projeto coletivo maior, pelo qual a 

sociedade seria organizada em outras bases, com igualdade de condições 

para seus membros, quando algumas ilusões anteriores deveriam ser 

quebradas em nome do sonho revolucionário, do sonho coletivo. 

(VASCONCELOS, 1998, p. 50)  

 

Segundo Carvalho (2015), a década de 1960 ―testemunhou um conjunto de 

experiências educacionais de caráter popular que se opunha ao sistema regular desenvolvido 

nas escolas públicas, buscando a erradicação do analfabetismo e o desenvolvimento da 

consciência social e política dos setores populares‖. De forma mais específica, as experiências 

dos Movimentes de Educação Popular. Góes (1991) compara a surgimento dos movimentos 

do início dos anos de 1960 a uma lenta gestação, que contou com a participação do Governo, 

de grupos de esquerda marxista e da Igreja Católica.  

Diante desse contexto de envolvimento e mobilização social, destacamos alguns dos 

movimentos educacionais mais expressivos, que tiveram por base ideológica os princípios de 

uma educação cidadã: o Movimento de Cultura Popular de Recife (MCP); a Campanha de Pé 

no Chão Também se Aprende a Ler, realizada na cidade de Natal/RN; as 40 Horas de 

Angicos, experiência orientada por Paulo Freire na cidade interiorana de Angicos/RN; o 

Movimento de Educação de Base (MEB), entre outros. São esses movimentos, desenvolvidos 

no início dos anos 1960, que antecedem a criação do MOBRAL e que só podem ser 

compreendidos no âmbito da efervescência cultural e política que marcou esse período. 

 

 

Movimento de Cultura Popular de Recife (MCP): saber popular e protagonismo social 

em evidência 

 

O Movimento de Cultura Popular de Recife (MCP) surgiu na década de 1960, durante 

a presidência de João Goulart e a gestão municipal de Miguel Arraes, com o objetivo de 

transformar a educação do país. Sua proposta era realizar uma reformulação na maneira de 

alfabetizar/escolarizar as crianças e os adultos.  

O MCP contou com a participação dos intelectuais pernambucanos. Pensava a 

educação a partir da realidade social. Seu objetivo maior era elevar o nível cultural do povo e 
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sua ação educacional adquiriu a forma de mecanismo de contribuição de base popular contra 

o subdesenvolvimento do Brasil. 

O cerne da proposta educacional do MCP esteve alicerçado nos meios informais de se 

fazer educação, rompendo com a teoria tradicional da educação. De forma articulada às 

associações de bairros, centros esportivos e recreativos, buscou locais de se fazer cultura: 

parques, auditório de teatros, bibliotecas, cineclube, entre outros espaços onde a cultura 

popular se fizesse presente. 

Conforme nos relata Góes (1991, p. 40): 

 

Para atingir esses objetivos, o MCP, em 1963, recomendava o predomínio de 

atividades que se caracterizassem: a) pela oferta de assessoramento a 

esforços criadores de cultura desenvolvidos pelos núcleos de cultura das 

próprias organizações populares; b) pela aplicação das várias modalidades de 

incentivos ao surgimento, ao florescimento e à multiplicação de tais fontes 

produtoras de cultura popular; c) pela criação de mecanismos de estímulos e 

de coordenação capazes de criar interdependências e ajudas mútuas entre as 

diversas organizações nos seus diversos níveis de existência social, 

facilitando desse modo que as deficiências de umas sejam completadas pelas 

potencialidades de outras e permitindo, em última análise, que as mais 

atrasadas encontrem condições favoráveis para ascender ao nível das mais 

adiantadas. 

 

Ao absorver as ideias do Sistema Paulo Freire de educação para adultos, o MCP 

aprimorou sua proposta educacional. Essa nova proposta, que instigava a população a fazer 

parte da política do país, suscitou conflitos com os setores conservadores da época.  

Assim, a classe dominante percebeu que as camadas populares organizadas adquiriam 

forças, sobretudo por intermédio da conscientização política, em busca de suas reivindicações, 

e passou a criticar o MCP, considerando-o subversivo e divulgador das ideias comunistas.  

 

Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler: pelo direito de todos à educação  

 

O surgimento da Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler está 

diretamente ligado ao resultado das eleições para governo municipal ocorrido em 1960, que 

elegeu Djalma Maranhão para prefeito da Cidade de Natal.   

O então eleito prefeito Djalma Maranhão buscou desenvolver uma prática política 

voltada para os interesses dos setores populares. Atendendo aos preceitos populares, ele 

escolheu a educação e a cultura como meta número um de seu governo. Carvalho (2015) 

enfatiza que ―no início da década de sessenta o processo educativo em Natal apresentava 

resultados desesperadores, pois, enquanto a população crescera consideravelmente, o número 
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de escolas públicas primárias regredira, limitando as chances das populações carentes de ter a 

frequentarem a escola‖. 

Diante desse diagnóstico social, em 1961, o Governo Municipal de Natal, no Estado 

do Rio Grande do Norte, iniciou a campanha de alfabetização de adultos denominada ―De Pé 

no Chão Também se Aprende a Ler‖, orientada pela concepção pedagógica de Paulo Freire. 

Essa campanha representa a força do povo nordestino que, mesmo com os pés descalços e 

esquecido pelo Estado, não se deixou mergulhar no conformismo, pelo contrário, reivindicou 

o direito humano à educação, de forma que ―de agora em diante educação não era mais 

privilégio, pois todos teriam acesso à escola, sem fardas, com qualquer roupa e até mesmo 

sem calçados‖ (GERMANO, 1989, p. 102). 

 

40 Horas de Angicos: quando a leitura de mundo antecede a leitura da palavra 

 

Em 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, foi desenvolvida a primeira 

experiência sistematizada de alfabetização de adultos baseada nas concepções 

epistemológicas, filosóficas e educacionais de Paulo Freire. A princípio foi um projeto piloto, 

cujo foco principal era alfabetizar jovens e adultos em quarenta horas para posteriormente 

alfabetizar cerca de cem mil adultos em um período de três anos. 

De acordo com Paiva: 

 

Trata-se de um experimento localizado, dentro das previsões do Plano 

Estadual de Educação, tendo como núcleo experimental a cidade de 

Angicos. Foi estruturado por iniciativa do governo estadual do Rio Grande 

do Norte, em convênio com a Superintendência para o desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) e United States Agency for International Development 

(USAID). (PAIVA, 2006, p. 12)  

 

 

Com base nesse experimento, foi desenvolvido o programa de alfabetização de adultos 

baseado na pedagogia de Paulo Freire, no qual as aulas eram ministradas a partir da realidade 

de vida dos educandos, assim, a leitura da palavra estava em articulação com a leitura de 

mundo de cada participante.  

 

Viver é lutar: o Movimento de Educação de Base (MEB) 

 

Em meados dos anos de 1940, as organizações sociais buscavam melhorias para os 

menos favorecidos com iniciativas populares, de forma que, ao final dos anos de 1950, a 



55 
 

Igreja Católica iniciou, em Sergipe e no Rio Grande do Norte, um projeto de educação 

popular por meio da radiofonia. 

Surgia, então, o embrião do Movimento de Educação de Base, com o Decreto nº 

50.370/61, que tratava da parceria do Governo Federal e da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB). Para Alves (apud KOLLING, [s.d.], p. 48), essa parceria foi encarada pelo 

Presidente Jânio Quadros por duas vantagens: ―agradar aos bispos, o que estava em 

conformidade ao seu lado tradicionalista e conservador, e apropriar-se de um instrumento no 

terreno politicamente virgem do campesinato nordestino‖.  

O MEB apresentava-se como um importante e econômico instrumento educacional, 

tendo em vista que era preciso, apenas, um monitor (voluntário), um espaço e um rádio 

transitorizado. As aulas eram transmitidas por uma sede, em que se reuniam ―leigos da 

igreja‖, pois o movimento recebeu alguns funcionários do Governo para contribuir 

pedagogicamente. A partir dessa parceria, seus objetivos foram redefinidos para além da 

catequese e do ler, escrever e contar; aprimorou-se para a valorização de um povo outrora 

visto como massa e atraso da sociedade, mas agora concebido como povo que deveria lutar 

por melhores condições de vida.  

Kolling ([s.d.], p. 98) apresenta que o MEB, entre os anos 1961 a 1966, manteve-se 

fiel ao pensamento que o inspirou na redefinição dos seus objetivos: ―viver em função de uma 

realidade nacional que necessita de transformações urgentes‖. Diante de tais orientações, o 

movimento começou a incomodar burgueses, bispos conservadores, donos de terra, militares 

e, fervorosamente, o capitalismo, que buscava se consolidar por meio da Guerra Fria e não 

permitir que os ideais comunistas/socialistas se consolidassem nas sociedades ditas 

capitalistas. 

Com o golpe civil-militar, alguns bispos assumiram a reestruturação do movimento, e 

assim ocorreu a reorientação de seus ideais, visando bem mais à humanização do que à 

politização. As retaliações foram as principais causas que influenciaram nessa reestruturação, 

tendo em vista que os recursos foram cortados, o MEB foi acusado de comunista, os materiais 

didáticos foram recolhidos por serem vistos como subversivos ao Governo, o horário nobre 

das aulas radiofônicas foi substituído pela Voz do Brasil, entre outras represálias. 
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CEPLAR: Campanha de Educação Popular na Paraíba 
 

A União: Dentro de mais alguns dias, estará sendo lançado, em João Pessoa, 

com apoio decidido de amplos setores da opinião pública paraibana, o 

Movimento de Cultura Popular, já lançado em Recife, com ótimos 

resultados. O grupo de interessados paraibanos, responsável pelo Movimento 

está em João Pessoa desde ontem vindo de Recife, onde se submeteu a 

estágio especial na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE). (PORTO; LAGE, 1995, p. 29). 

 

 

Assim nascia a Campanha de Educação Popular no Estado da Paraíba, desenvolvendo-

se de 1962 até 1964. Também orientada pelo Sistema Paulo Freire de Educação para Adultos, 

sua atuação iniciou, na capital João Pessoa, por um grupo de universitários da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Católica da Paraíba, incentivados pelos 

movimentos políticos, sociais e culturais da época, e obteve o apoio do Governo Estadual e da 

Diocese da Paraíba. 

Essa campanha propunha desenvolver uma ação educativa junto com as camadas 

desfavorecidas, partindo do ―princípio de que o povo tem um saber, tem um potencial a serem 

aproveitados e desenvolvidos‖ (PORTO; LAGE, 1995, p. 31). Buscando despertar esse 

potencial, elevando o nível cultural e intelectual dos participantes, utilizava a realidade 

brasileira, principalmente a nordestina, como tema principal nos círculos de cultura. Como os 

movimentos anteriores, seu objetivo era alfabetizar por meio da conscientização das massas. 

A campanha foi extinta em 1964, pelo Golpe Militar, por seu método ter sido considerado 

subversivo e comunista. 

Com todos os movimentos extintos (com exceção do MEB), o povo sente-se violado 

em seu direito e exige escolas. Em 1967, a Lei que cria o MOBRAL é promulgada, criando 

um ―movimento‖ educacional para dar continuidade à educação de adultos. Com isso, a 

ditadura se legitimava junto às massas e a educação de adultos excluía de seus princípios a 

conscientização e a criticidade. 
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3.2 Um olhar sobre as Memórias da Educação de Jovens e Adultos no Brasil: a 

fragilidade histórica que envolve o direito dos educandos da EJA de se educarem e de 

serem educados 

 

Resultante do não direito de todos à educação, o analfabetismo na idade adulta reflete 

a fragilidade para com o direito educacional que marcou a educação brasileira
44

 desde o 

período colonial, pois a existência de salas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

atualmente, pressupõe que, em algum momento/fase da vida, o direito de educar-se e de ser 

educado foi negligenciado e/ou impedido. 

Fruto desse processo de exclusão do direito à educação escolar, o educando jovem e 

adulto passa a ser responsabilizado pelo atraso da sociedade, pois representa a parte da 

população ―improdutiva‖, no sentido político, uma vez que, até início dos anos de 1960, 

apenas as pessoas alfabetizadas podiam votar; e também no sentido econômico, tendo em 

vista que ler e escrever eram condições sine qua non para o acesso ao mercado de trabalho em 

vias de expansão desde os anos de 1950.                

Nesse contexto, as questões educacionais estavam voltadas para a erradicação do 

analfabetismo e a consagração da educação como instrumento de ascensão social, resultando 

que as demandas educacionais situavam-se em uma perspectiva econômica. 

                                                             
44

 De acordo com Barbosa (2014, p. 25), ―A educação dos adultos nasceu no Brasil, juntamente com a educação 

elementar comum, através do ensino das crianças os jesuítas buscavam atingir seus pais‖ (PAIVA, 1973, p. 165). 

Porém o aprendizado do ler e escrever não constituía a finalidade da educação colonial, pois ―as atividades 

econômicas coloniais não exigiam o estabelecimento de escolas para a população adulta, composta de 

portugueses e seus descendentes e ainda menos para a população escrava‖ (PAIVA, 1973, p. 165). O Período 

Imperial, a partir de 1822, possibilitou um direcionamento à instrução elementar, em que a Constituição de 1824 

garantia o ―direito à instrução primária e gratuita a todos os cidadãos livres‖, muito embora aqueles que não 

eram livres foram legalmente impedidos do acesso a esse direito, como exemplo os escravos, o que revela a 

dualidade educacional da época. Mesmo quando o Decreto de Lei de 15 de outubro de 1827, em cumprimento à 

Constituição do Império brasileiro, tornou obrigatória a instalação de escolas em todas as cidades, vilas e lugares 

mais populosos do Império brasileiro, promovendo o direito à instrução pública, não significou a garantia de 

acesso e condições para os adultos excluídos da educação, considerando que, mesmo existindo a garantia legal 

do ensino elementar, o acesso a este era restrito, tendo em vista que as condições para a implantação de uma rede 

escolar específica para os adultos inexistiam. No Brasil República, a educação passou por diversas reformas a 

contar da Constituição Republicana de 1891, em que, alvo de diversos olhares, a educação foi compreendida 

como redentora e solução de todos os problemas sociais, especificamente a partir dos anos vinte, quando surgiu o 

―entusiasmo pela educação‖. No entanto, para os interesses da burguesia dominante, a defesa de uma escola para 

os jovens e adultos era inconveniente, pois, mesmo sendo interessante para a burguesia nacional ser favorável à 

escolarização para todos, a disparidade entre os textos legais e a realidade educacional era notória. Durante o 

Estado Novo, 1937-1945, as Leis Orgânicas e a Carta Constitucional de 1937 anunciaram uma série de 

diferenças em relação à Constituição anterior, de 1934; entre os pontos principais tivemos a sustentação do 

ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas, expresso em seu artigo 129; e a 

postura descompromissada do Estado quanto ao dever de manter e expandir o ensino público ao assumir, em seu 

artigo 125, a função subsidiária em relação ao ensino. Configurava-se, assim, a educação dualista: de um lado, as 

escolas profissionalizantes destinadas às classes menos favorecidas; e, de outro, as escolas públicas e privadas 

voltadas às classes dominantes. E as pessoas excluídas desse processo educacional e que se tornaram jovens, 

adultos e idosos ―iletrados‖, ―analfabetos‖?  
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O processo de industrialização, o aumento migratório da população da zona rural para 

os centros urbanos e a chegada de imigrantes estrangeiros inauguraram um novo ciclo na 

economia nacional. Então, de uma sociedade fundamentada na economia agrária exportadora, 

passamos para uma sociedade semi-industrial, trazendo novas oportunidades educativas e de 

trabalho para a população, pois onde ―se desenvolvem relações capitalistas nasce a 

necessidade da leitura e da escrita, como pré-requisito de uma melhor condição para 

concorrência no mercado de trabalho‖ (ROMANELLI, 1983, p. 59). 

Assim, estar alfabetizado adquiria status de relevância, visto que ―o analfabetismo 

passa a se constituir um problema, porque as técnicas de leitura e escrita vão se tornando 

instrumentos necessários à integração em tal contexto social‖ (RIBEIRO, 2007, p. 82).  

Com o final da Segunda Guerra Mundial e com a criação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948), a educação passa a ser entendida como um direito de todos, 

independentemente das condições econômicas, do mercado de trabalho, de faixa etária e/ou 

condição social. Esse fato desperta na UNESCO (1946) o interesse em pesquisar/incentivar 

propostas voltada para a educação de jovens e adultos, dando origem a campanhas e 

movimentos educacionais para adultos analfabetos. 

Dessa forma, aconteceram campanhas educacionais voltadas para as pessoas adultas. 

Dentre elas, destacamos: Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) (1947) 

e Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) (1958). Movimentos e 

Programas também foram criados com o objetivo de solucionar o problema, tais como: 

Movimentos de Cultura e Educação Popular (1960), Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) (1970), Fundação Educar (1985), Programa Alfabetização Solidária (PAS) 

(1997), Programa Brasil Alfabetizado (PBA) (2003). 

Essas campanhas foram ―patrocinadas pelo estado burguês, num momento em que o 

pacto de classes, muito próprio do populismo, pendia francamente para o lado, mais forte da 

aliança, ou seja, para a burguesia‖ (GERMANO, 1989, p. 20).    

Depois do fracasso da CEAA, houve o II Congresso Nacional de Educação de Adultos 

 

como tentativa de uma revisão conjunta dos profissionais da educação 

daquilo que se fizera no país nessa matéria e de busca de soluções mais 

adequadas para o problema. Seu objetivo seria o estudo do problema da 

educação dos adultos em seus múltiplos aspectos, visando o seu 

aperfeiçoamento. Tratariam os congressistas de dar um balanço nas 

realizações brasileiras bem como de estudar as finalidades, formas e aspectos 

sociais da educação dos adultos, seus problemas de organização e 

administração, além dos métodos e processos pedagógicos mais adequados a 

esse tipo de educação. (PAIVA, 2013, p. 234-235).    
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Para contestar o caráter pejorativo que envolvia os educandos jovens e adultos, a 

metodologia até então empregada e o caráter superficial da aprendizagem, surgem as ideias 

freireanas
45

. Freire criticava a prática pedagógica tradicional desenvolvida por essas 

campanhas por considerá-la vazia e longe da realidade social brasileira, além de possuir uma 

postura ―autoritária, rigidamente centralizadora e avessa a qualquer modalidade de diálogo e 

participação, por sua orientação assistencialista, e também pela extrema passividade 

alimentada na ausência do debate‖ (BEISIEGEL, 2008, p. 127).  

Para Freire, alfabetização e conscientização caminham juntas, ―uma educação para a 

decisão, para a responsabilidade social e política‖ (FREIRE, 1967a, p. 12). A educação não é 

um ato neutro, é um ato político. A proposta de alfabetização desenvolvida por ele dispensava 

o uso das cartilhas, se iniciava a partir da pesquisa ao universo vocabular, realizada junto aos 

educandos, com conversas informais nas quais eram selecionadas as palavras geradoras
46

, que 

correspondiam à realidade social do grupo. Em seguida, eram realizados os Círculos de 

Cultura, promovidos com o intuito de discutir o significado político-social da palavra 

alfabetizadora.  

Os Círculos de Cultura consistiam em momentos de politização, cujo objetivo era 

promover a conscientização acerca dos problemas sociais, oferecendo ao educando 

instrumentos para o processo de resistência, contra o domínio hegemônico. 

 
Para Paulo Freire a sociedade tradicional brasileira ―fechada‖, se havia 

rachado e entrara em Trânsito, ou seja, chegara o momento de sua passagem 

para uma sociedade ―aberta‖, democrática. O povo emergia nesse processo, 

inserindo-se nele criticamente, querendo participar e decidir, abandonando a 

condição de ―objeto‖ e passando a ser ―sujeito‖ da história. A acomodação e 

a massificação eram substituídas pela liberdade e pela crítica na luta do 

homem pela sua humanização. (PAIVA, 2003, p. 279). 

 

De acordo com Freire, uma sociedade em processo de transição não poderia 

permanecer com uma educação que depositava no sujeito a condição de passividade/ 

conformismo. Era chegado o momento de romper com o passado de subordinação e buscar 

soluções para os problemas das populações oprimidas. Assim, Freire propunha alfabetizar a 

                                                             
45

 As ideias freireanas estavam em consonância com a mobilização social do início dos anos 1960. Nesse 

contexto, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), outorgada em 1961, que apontou 

uma ―atenção aos alunos jovens e adultos com o direito às classes especiais e aos Cursos Supletivos‖, e que, em 

paralelo ao Plano Nacional de Educação (1963), norteado pelos princípios freireanos, alavancou o interesse pela 

Educação de Adultos. 
46

 Eram selecionadas palavras simples, mas de grande valor social e político, que receberam a denominação de 

palavras geradoras; depois de identificadas, as palavras geradoras passavam a ser estudadas por meio da divisão 

silábica. 
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partir do entendimento da proposta democrática, percebendo o educando como sujeito do 

processo democrático.  

Mas o que caracteriza a perspectiva de educação/alfabetização proposta por Freire 

como libertadora? Ora, a pedagogia freireana está fundamentada na visão de liberdade como 

concepção pedagógica capaz de atribuir sentido a uma prática educativa que propõe 

alfabetizar a partir da conscientização, ou seja, a partir da leitura da realidade. Como 

percebemos nas memórias do ex-educando Antônio Ferreira, que participou da experiência 

educacional 40 horas de Angicos: 

 

Senhor Presidente da República, Senhor Governador Aluizio Alves e todos, 

autoridades que estão presentes; meus professores e minhas professoras e 

todos os colegas. 

Em outra hora, há poucos dias, ninguém não sabia ler, não sabia de letras 

algumas, como eu era um que não sabia; só sabia o que era o ―O‖, que era 

que nem a boca da panela, ou o ―A‖ que era que nem um ganchinho de pau. 

E hoje em dia, graças a Deus e os meus professores, já assino o meu nome e 

leio algumas coisas, graças a Deus.  

Tanto que fiquei bastante satisfeito com o alfabetismo que fez a nós 

aprendermos. Eu, já com a idade avançada, com 51 anos, mas graças a Deus 

tenho a inteligência e já vou escrevendo qualquer coisa. Hoje mesmo, já fiz 

uma cartinha pra o Sr. Presidente da República, dizendo algumas coisas. 

E do mais que peço a sua majestade que é a pessoa maior que nos 

enxergamos no Brasil, é o Presidente da República, quarqué coisa, ouviu, 

peço que continue o curso de aula para nós todos, não tão somente no Rio 

Grande do Norte como em todos os lugares por aí que tem necessidade, de 

milhares e milhares que não sabem as primeiras letras do alfabeto; são 

pessoas que têm necessidade, para melhorar a situação do Brasil, para mais 

tarde servir mesmo para o Senhor Presidente da República, para o 

Governador do Estado e para nós todos. 

Tanto eu fiquei muito satisfeito e mais satisfeito ficarei continuando, a 

escola. Naquele tempo anterior veio o Presidente Getúlio Vargas, matar a 

fome do pessoal, a fome da barriga – que é uma doença fácil de curar. 

Agora, na época atual, veio o nosso Presidente João Goulart matar a precisão 

da cabeça que o pessoal todo tem necessidade de aprender. 

Tem muita necessidade das coisas que nós não sabia, e que hoje estamos 

sabendo. (GADOTTI, 2014, p. 42). 

 

A preocupação de Paulo Freire era promover uma educação para a decisão, para a 

responsabilidade social e política, capaz de desenvolver um processo educacional libertador e 

transformador, afastando qualquer hipótese de uma alfabetização mecânica descomprometida 

com a realidade do povo. 

O comprometimento do processo educacional freireano fica claro quando analisamos o 

discurso desse ex- participante, pois, ao reivindicar a continuidade da campanha, demonstra 

sua consciência política diante do direito à educação. E assim, coloca-se enquanto ―sujeito da 
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sua própria história‖ (FREIRE, 1980, p. 9), que reconhece na educação a possibilidade de 

libertação das mordaças que o impediu de reivindicar seus direitos.  

Podemos dizer que esse ex-participante rompeu com a cultura do silêncio, que entre o 

dito e o não dito desenrolou-se todo um espaço de interpretações no qual o sujeito se moveu 

(ORLANDI, 2009a, p.85) e exerceu sua consciência crítica diante da realidade. ―Por isso 

mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica: é 

inserção crítica na sua história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que 

fazem e refazem o mundo‖ (FREIRE, 1980, p. 26). 

 Outro ponto de destaque na fala do participante é quando argumenta sobre a 

necessidade de matar a fome do conhecimento. Depois das aulas de politização promovidas 

pelo projeto, os educandos percebem que se torna mais urgente matar a ―fome da cabeça‖ do 

que ―matar a fome da barriga‖, porque a ―fome da barriga‖ é um processo contínuo, quando 

saciada seu retorno é certo; mas quando a ―fome da cabeça‖ é saciada, ela transforma o 

indivíduo em um ser questionador e problematizador, sujeito do seu processo alfabetizador e 

que interage, de forma dialógica, com o seu meio social. 

Dessa forma, ―quanto mais conscientizados nos tornamos mais capacitados para ser 

anunciadores e denunciadores‖ (FREIRE, 1980, p. 26), dos casos de desrespeito aos Direitos 

Humanos.   

Em contrapartida, no final dos anos 1960, o setor educacional foi surpreendido com a 

criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), regido pelos ideais 

controladores do Regime Militar. O MOBRAL nasceu como resposta às reivindicações da 

população adulta ao direito à educação. É importante destacar que o governo militar se 

apropriou da ideia do termo ―movimento‖ para introjetar, no imaginário popular, que o 

MOBRAL foi um movimento criado com o povo e para o povo.  

O termo ―movimento‖, fortemente utilizado durante as Campanhas de Cultura e 

Educação Popular (1960), foi apropriado pelo governo ditatorial ao criar o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Por meio da palavra ―movimento‖
47

, o regime quis 

despertar na população a ideia de que o MOBRAL havia nascido dos anseios e da vontade do 

povo, que clamava pelo direito à educação, invertendo, assim, seu significado de fermentação 

política. 
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 A palavra ―movimento‖, de acordo com o dicionário on-line de português (2015), vem do latim movere e 

significa colocar em marcha, mover, fazer deslocar-se; Circulação, agitação produzida por uma multidão que se 

move em diferentes sentidos; Agitação, fermentação política. Adquiriu sentido político, e de grupo, na primeira 

metade do século XIX, diante das primeiras mobilizações sociais e políticas das classes menos favorecidas. 



62 
 

Tal expressão representou a organização e a mobilização social, com as discussões em 

torno dos direitos e da luta em prol da liberdade despertados nos movimentos populares 

anteriores ao regime. O MOBRAL se apropriou da representação de movimento enquanto 

mobilização e inverteu totalmente o seu significado político-social. No contexto violador de 

direitos, da Ditadura Militar, o significado da palavra movimento adquiriu os contornos 

tecnicistas da alfabetização funcional, calcada na aprendizagem das técnicas de leitura e 

escrita sem a reflexão diante das problemáticas sociais do momento ditatorial. 

Realidade percebida no livro Soletre MOBRAL e leia Brasil (BRASIL, 1975a), 

―alfabetização é funcional, porque ampara e estimula o homem na sua função de trabalho. O 

treinamento profissional também consta de suas metas. Opera com modelo próprio para 

atender à escala da força de trabalho‖, sem perspectiva de transformação social e que 

recomendava a implantação de uma metodologia específica para a educação de adultos, pois: 

 

Não há dúvida de que existe, hoje, um ―sonho brasileiro‖, que cada um de 

nós acalenta para si mesmo e para seus descendentes, qual seja o de 

participar, mais intensamente, do desenvolvimento nacional, e com posições 

de maior realce na sociedade, na medida em que maior for o nível de ensino 

que cada um conseguir alcançar. (BRASIL, 1975a). 

 

 

O ―sonho brasileiro‖, difundido nesse momento de regime de governo repressor, 

estava regulado no discurso desenvolvimentista de que a educação, e nesse ínterim a 

alfabetização de adultos, seria a propulsora do avanço tecnológico e social do país, tendo em 

vista que era preciso superar os índices de analfabetismo que colocavam o Brasil no patamar 

de país atrasado e o educando analfabeto como o responsável por esse atraso. 

Para Paiva (2003), essa identidade pejorativa em torno dos sujeitos jovens e adultos 

analfabetos foi sendo construída a partir dos paradigmas desenvolvidos pela CEAA, de forma 

que o educando analfabeto ficou conhecido como pessoa incapaz,   

 
Ou menos capaz que o indivíduo alfabetizado. O analfabeto padeceria de 

minoridade econômica, política e jurídica: produz pouco e mal e é 

frequentemente explorado em seu trabalho; não pode votar e ser votado; não 

pode praticar muitos atos de direito. O analfabeto não possui, enfim, sequer 

os elementos rudimentares da cultura de nosso tempo. (PAIVA, 2003, p. 

212).   

 

 

Essa visão estigmatizada, de pessoa incapaz e responsável pelo atraso do país, que 

envolvia o analfabeto, provocava a visibilidade excludente em torno do educando jovem e 

adulto, pois este era concebido como o culpado do retrocesso educacional (Figura 3).  
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Tal compreensão, além de negar a identidade, a subjetividade e o conhecimento de 

mundo, desconsiderava a diversidade/pluralidade de um público de educandos composto por: 

homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, vindos da zona rural ou dos espaços urbanos, de 

classe social desprovida de poder aquisitivo, geralmente com baixa estima, por se 

encontrarem numa idade elevada. Pessoas que traziam especificidades e experiências de vida, 

influenciadas por traços culturais e pelo desejo de aprender, enxergavam na escola um espaço 

para se tornarem capazes, buscando, nela, satisfação pessoal e profissional.  

 

 

Figura 3: Imagem pejorativa dos adultos analfabetos criada pelo MOBRAL 

 

 

Fonte: http://cultura.culturamix.com/curiosidades/mobral-movimento-brasileiro-para-a-alfabetizacao 

 

Essa fotografia ―guarda a memória do tempo e da evolução cronológica‖, como 

enfatiza Le Goff (1994, p. 466); ela se torna a iconoteca
48

 da memória dos ex-participantes do 

MOBRAL. Conforme Pinsky (2011, p. 49): 

 

O retratar-se é uma prática cultural que integra uma rede de comunicação e 

atua, como tantos outros processos, na regulagem da sociedade. [...]. Por se 

tratar de uma forma simbólica de representação pública dos sujeitos, é 
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  Coleção de imagens classificadas, neste caso, de fotografias. 
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importante que se considerem as expectativas sociais e individuais, ou seja, o 

olhar do espectador. 

 

É a partir desse olhar de espectador que analisamos essa imagem, que traz ao fundo 

um cartaz sobre o MOBRAL, o semblante sofrido de uma senhora, a qual recebe um 

embrulho como que um presente, e revela a exclusão dos direitos sociais, dentre os quais o 

direito à educação. O interesse em analisar essa imagem partiu do fato de que ―uma imagem 

nunca é inocente retrato desprovido de significação. É documento sócio-histórico de uma 

época, de um lugar, de um grupo social. É formadora de identidades que se constroem no 

cotidiano‖ (FIGUEIREDO, 2010, p. 275).  

Dessa maneira, o uso da imagem corrobora para o estudo da memória e dos direitos 

humanos, pois ela assume status de comunicação entre os indivíduos desde a Pré-história. 

Nela encontramos o entrelaçamento da história, desejos e sedimentação das representações do 

homem em forma de símbolos e ícones, modos de ver e de viver. 

 Daí a preocupação de encararmos a memória ―como um diamante bruto que precisa 

ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localização, seria uma imagem 

fugidia‖ (BOSI, 1994, p. 81). Para nós, está clara a evocação da ideia de que, com o 

MOBRAL, o analfabeto receberia das mãos do governo o presente do conhecimento, ou uma 

espécie de recompensa para que esses sujeitos permaneçam no MOBRAL, estratégia que foi 

muito utilizada por algumas prefeituras para continuar com bons índices de participação dos 

adultos no ―movimento‖. 

O não acesso ao direito educacional tornou o adulto analfabeto ―vítima
49

‖ de injustiças 

históricas que negaram a esses educandos o direito a ter direitos, pois, segundo Liberati (2004, 

p. 212), o direito à educação é ―essencial para o desenvolvimento humano, sem o qual não há 

qualquer chance de sobrevivência (física e intelectual – no que diz respeito à concorrência de 

trabalho e sua consequente qualificação técnico-profissional)‖.  

Nesse sentido, a educação é essencial à dignidade do ser humano e à efetividade dos 

outros direitos, perspectivas de uma educação voltada para a potencialidade crítica do ser 

humano e que não foram assumidas pela política educacional do MOBRAL. Por isso, 

propiciar a visibilidade em torno das memórias de seus ex-participantes, além de possibilitar a 
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 Segundo Carbonari (2007, p. 170), A violação dos direitos humanos produz vítimas. Vítimas são aquelas 

pessoas humanas que sofrem qualquer tipo de apequenamento ou de negação de seu ser humano, de seu ser 

ético. Em termos ético-filosóficos, vítima é aquele ser que está numa situação na qual é inviabilizada a 

possibilidade de produção e reprodução de sua vida material, de sua corporeidade, de sua identidade cultural e 

social, de sua participação política e de sua expressão como pessoa, enfim, da vivência de seu ser sujeito de 

direitos. 
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reconstituição da memória educacional do regime ditatorial, é uma forma de repensar a 

Educação de Adultos. 

 O MOBRAL, sem a preocupação pedagógica de formar o senso crítico e cidadão, 

assumiu, explicitamente, que a função alfabetizadora consistia em apenas ensinar as técnicas 

da leitura, escrita e cálculo. Essa função acrítica da alfabetização estava orientada por uma 

ideologia tecnocrática que inseria a escola e a formação discente no discurso, e contexto, de 

desenvolvimento econômico do país, cuja preocupação era moldar o alunado às necessidades 

econômicas nacionais. Apresentando uma proposta curricular envolta nos preceitos tecnicista 

que concebia o conhecimento como algo neutro. 

A concepção de sujeito que o MOBRAL construiu sobre os adultos analfabetos era de 

pessoas com baixo nível socioeconômico, tímidas e inseguras, como nos demonstra a 

memória extraída de um documento legal da época (Figura 4): 

 
 

Figura 4: Visão pejorativa do adulto analfabeto 

 

 

Fonte: Documento legal Soletre MOBRAL e Leia Brasil: sete anos de luta pelo Brasil, 1973. 

 

 

Diante da imagem, retirada do livro Soletre MOBRAL e Leia Brasil, nota-se o 

paradigma estigmatizador em torno dos adultos analfabetos, tratados como sujeitos sem 
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identidade, submersos na escuridão da ignorância, sem perspectiva de ascensão social e 

cultural, sem direito à voz, desfigurados pelo fracasso social a que estavam submetidos pela 

sua condição de pessoa analfabeta, portadores da cegueira diante do conhecimento. ―Nessa 

forma de conceber a educação; ser analfabeto é, pois, ser incapaz, que se capacita pela ação 

do MOBRAL que tirou das sombras da incapacidade 30% dos analfabetos do País e 6% da 

população brasileira‖ (JANNUZZI, 1983, p. 54). 

Caberia ao MOBRAL modificar essa realidade e levar a luz para os adultos 

analfabetos, retirando-os das trevas da ignorância. Essa situação nos remete a fazer uma 

comparação entre o pensamento do MOBRAL, sobre a educação de adultos, e a ―Alegoria da 

Caverna‖, presente no livro A República de Platão (2000). Nesse livro, Sócrates convida 

Glauco a realizar uma reflexão acerca de dois mundos, o ilusório, conduzido pelo senso 

comum, e o mundo mais coerente, que é alcançado com esforço árduo, crítico e reflexivo.  

Ora, a concepção pedagógica do MOBRAL encontra-se envolvida nesse universo 

ilusório, acrítico, aprisionado no fundo da ―caverna‖ do contexto ditatorial. Dessa maneira, a 

educação seria a prática de dominação exercida pelos poucos que enxergavam na escuridão 

sobre o sujeito acorrentado à ignorância do mundo.  

Assim, o MOBRAL simboliza a impossibilidade de o sujeito ter o direito à educação 

questionadora e reflexiva, que o retire da cegueira a que está sendo submetido por meio da 

metodologia funcional desse movimento. 

Nesse sentido, os educandos do MOBRAL podem ser comparados aos homens que 

permanecem acorrentados à ignorância, não por a preferirem, mas por não terem tido a 

oportunidade de se despertarem para a compreensão do mundo, já que o regime tolheu o 

direito a uma educação conscientizadora capaz de iluminá-los pelo sol, pela luz da 

alfabetização crítica.  

Dessa forma, acorrentado aos preceitos de uma educação tecnocrática, submetida a um 

mercado de trabalho excludente e desumano, o sujeito perde sua dignidade de ser mais 

(FREIRE, 1993) e passa a ser reduzido ao estado de coisa. Encontramos aí o perigo das 

políticas educacionais pré-fabricadas, importadas de outros países, que são impostas a 

realidades sociais destoantes.  

O MOBRAL, enquanto política e prática de alfabetização elaborada pela Ditadura, 

possuía um currículo carregado da ideologia do regime militar, sem a preocupação 

pedagógica de formar o senso crítico e cidadão, buscava forma um sujeito dócil e passivo.  
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Nessa ―sociedade comandada por uma elite superposta, alienada, em que o homem 

simples é minimizado, sem consciência desta minimização‖ (FREIRE, 2011a, p. 35), a real 

preocupação do MOBRAL era que o educando fosse alfabetizado de forma rápida e prática 

para prontamente desempenhar seu papel no meio social e contribuir para acelerar os meios 

de produção. 

Emerge aí o grande diferencial entre o MOBRAL e a concepção pedagógica de Paulo 

Freire, pois, enquanto Freire apoiava a ―educação como prática para a liberdade‖, o 

MOBRAL enxergava na educação o condicionamento do educando para a manutenção do 

status quo inspirados nos ideais da Doutrina de Segurança Nacional
50

. 

Com a extinção do MOBRAL em 1985 e o fim da Ditadura Militar, uma nova Carta 

Constitucional foi elaborada, a Constituição de 1988, signatária da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, e com ela os ideais democráticos emergiram, evidenciando os direitos 

sociais do cidadão, como trabalho, saúde, educação; incorporando o princípio de que toda e 

qualquer educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205). 

Nesse cenário democrático, a educação adquiriu os contornos dos Direitos Humanos 

ao encontrar, na Educação em Direitos Humanos (EDH), uma ação educativa em prol do 

(re)conhecimento e afirmação da memória social, tendo em vista que conhecer e questionar o 

passado consiste num ato de empoderamento. 

Ora, conceber o direito à memória na perspectiva dos Direitos Humanos envolve a 

EDH como ação educativa de promoção da consciência histórica em torno do passado 

repressor tecido pela Ditadura Militar, para, a partir desse conhecimento, que é também 

reconhecimento, não repetir as situações de violação. Assim, a EDH atua para a eliminação de 

toda e qualquer forma de repressão desumanizante, o que a situa no âmbito do direito à 

memória em torno das experiências de ―educar para o nunca mais‖. 

A incorporação da Educação em Direitos Humanos na modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) significa reparar as injustiças históricas vividas por esse público de 

educandos. Porém não basta implantar a EDH, é necessário vivenciá-la no cotidiano das 

instituições de ensino, comprometendo todos os que compõem a comunidade escolar 
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 ―A Doutrina de Segurança Nacional se assentava na tese de que o inimigo da Pátria não era mais externo, e 

sim interno. Não se tratava mais de preparar o Brasil para uma guerra tradicional, de um Estado contra outro. O 

inimigo poderia estar em qualquer parte, dentro do próprio país, ser um nacional. Para enfrentar esse novo 

desafio, era urgente estruturar um novo aparato repressivo. Diferentes conceituações de guerra – guerra 

psicológica adversa, guerra interna, guerra subversiva – foram utilizadas para a submissão dos presos políticos a 

julgamentos pela Justiça Militar‖ (COMISSÃO DE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS, 2007, p.22) . 
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(profissionais da escola, gestores, docentes, discentes em conjunto com a comunidade local), 

―integrando-a nos projetos políticos pedagógicos das escolas, de forma a concebê-la como um 

eixo transversal que afeta todo o currículo‖ (CANDAU, 2014, p. 5). Por isso é importante 

entendê-la como chave propulsora para as transformações da vida e da sociedade. 

Ora, incluir a EDH no currículo Nacional, e não apenas no âmbito formal dos 

documentos legais, é uma forma de compor práticas pedagógicas reforçadas pelo direito 

humano à memória, bem como promover o direito à informação na propositura da verdade e 

da justiça.  

Legalmente, no Brasil, o campo dos Direitos Humanos e o da Educação incorporam os 

seguintes documentos: a Constituição Federal Brasileira (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), os Parâmetros Curriculares da Educação (1997), o Programa 

Nacional de Direitos Humanos (versões 1996 e 2002), o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (1996, 2003 e 2006) as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica (2010) e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

(2012). Estes são alguns documentos legais que estabelecem diretrizes e ações direcionadas à 

formação cidadã.  

Mesmo com tantos instrumentos normativos, a Educação em e para os Direitos 

Humanos vai além de uma mera educação formal, que norteia o ambiente escolar, caminha 

para uma visão de compreensão de mundo, de si mesmo e do outro, no respeito às 

singularidades e diferenças de cada indivíduo (SADER, 2007). 

No entanto, ainda são muitos os limites que marcam a formação em e para os Direitos 

Humanos, pois, para educar em e para os Direitos Humanos, não é suficiente ensinar 

conteúdos, regras, mas posturas, comportamentos e atitudes, sensibilizar, conscientizar e 

humanizar as pessoas para a importância do respeito ao ser humano. 

 
Fazendo uma releitura da pedagogia freireana, propomos um desenho onde 

os Direitos Humanos sejam o tema gerador da matriz curricular e seja criada 

uma nova epistemologia que garanta, ao mesmo tempo, a transversalidade e 

a interdisciplinaridade do conhecimento nos níveis e modalidades de ensino. 

Para isso, o currículo precisa ser organizado a partir do levantamento dos 

temas mais significativos para as diferentes culturas. (PORTO; DIAS, 2013, 

p. 48). 

 

 Nesse sentido, explica-se a necessidade de educar para a cidadania diante das 

memórias limitadoras dos regimes autoritários, pois a educação é a responsável pela formação 

crítica e consciente do indivíduo e sua conduta dentro da sociedade. No que diz respeito à 

educação, deve-se privilegiar a interdisciplinaridade e a multiplicidade de temas, 
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possibilitando assim um processo educativo plural e completo com os demais conteúdos e 

disciplinas. 

Conforme o art. 2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n° 

9.394/96
51

, a educação é um dever da família e da escola, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, bem como o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

Diante dessas prerrogativas constitucionais e das orientações do PNEDH, a Educação 

em Direitos Humanos constitui ―política pública capaz de consolidar uma cultura de direitos 

humanos, a ser materializada pelo governo em conjunto com a sociedade, de forma a 

contribuir para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito‖ (BRASIL, 2007, p. 13), 

necessária para reverter as injustiças e exclusões sofridas pelos sujeitos, jovens e adultos, no 

decorrer da Ditadura Militar.  

Daí propormos uma educação pensada segundo os valores dos direitos humanos. Ao 

falarmos de prática pedagógica em direitos humanos, vale citar alguns princípios relacionados 

aos aspectos conceituais de tal prática pedagógica, que são: o primeiro princípio é o da 

integração, no qual os conteúdos e temas de direitos humanos se integram aos conteúdos do 

currículo e dos programas de estudo, em um processo de interdisciplinaridade; o segundo 

princípio, denominado recorrência, faz referência à vivência do que foi ensinado; o terceiro é 

o da coerência, ou seja, ter uma conduta esboçada nos direitos humanos é estabelecer uma 

relação de coerência entre teoria e prática; outro princípio é o da construção coletiva, em que 

as pessoas são construtoras ativas das aprendizagens; por fim, temos o princípio da 

apropriação, uma espécie de recriação do discurso recebido de forma consciente e crítica 

(MAGENDZO, 2006, p. 23).  

A respeito do sentido existencial que envolve a educação em direitos humanos, 

Candau (2007, p. 404-405) aponta a ―formação de sujeitos de direito, o processo de 

empoderamento, e educar para o nunca mais‖ como dimensões delineadoras da EDH 

atualmente. Vejamos tais pressupostos: ―Estes três componentes: formar sujeitos de direito, 

favorecer processos de empoderamento e educar para o nunca mais, constituem hoje o 

horizonte de sentido da educação em direitos humanos‖ (CANDAU, 2007, p. 404-405).  
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 Até ser homologada, a LDB foi fruto de inúmeros debates e lutas. Mesmo sendo resultado de um longo 

processo de discussão, a LDB não pode ser considerada como um instrumento pronto, acabado, ou mesmo como 

o gerador de uma revolução educacional. Tanto que, desde a sua implantação, ela foi objeto de diversas 

modificações e complementações, e existe uma mobilização crescente propondo sua revisão. 
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O primeiro aspecto diz respeito à formação ética e política do indivíduo na sociedade, 

considerando a articulação, defendida pelo Estado democrático de direito, dos direitos 

individuais e coletivos, da igualdade com a diversidade. O processo de empoderamento se 

refere à capacidade de desenvolvimento da autonomia pessoal e social, especialmente dos 

grupos sociais que foram historicamente desfavorecidos ou discriminados, como a mulher, o 

negro e o pobre, por exemplo. E o ―educar para o nunca mais‖ perpassa o sentido histórico de 

preservação das memórias dos tempos de dor causada pelas guerras, ditadura, holocausto, e 

metafórico, que pressupõe o rompimento da ―cultura do silêncio e da impunidade‖, herdada 

por esses episódios, educando o olhar e as ações para a cidadania democrática e 

ressignificativa das experiências degradantes do passado, para um nunca mais à violência.  

Como vemos, a prática pedagógica proposta por Candau (2007) para a EDH assume 

dimensões éticas e subjetivas, pois lida com a formação da pessoa enquanto sujeito de direitos 

capaz de empoderar-se da realidade/contexto que a cerca, transformando-a a seu favor. São 

capacidades necessárias para o desenvolvimento educacional que está comprometido com a 

Educação em e para os Direitos Humanos, mas que exigirá do educador uma prática 

interdisciplinar. 

A EDH como prática educativa não pode ser desenvolvida de forma isolada, pelo 

contrário, precisa articular-se com os conteúdos, com o contexto escolar, com a história de 

vida dos alunos. Para que a EDH seja efetivada, precisamos senti-la, vivê-la e 

fundamentalmente conhecê-la, educando nossos sentidos e atitudes para o respeito às 

diversidades e às diferenças do outro, reconhecendo no outro e em nós a essência da 

dignidade humana.  

É real a dificuldade de assegurar a todas as pessoas os direitos humanos. São inúmeros 

os obstáculos para sua efetivação, desde o desconhecimento até o fato de serem diariamente 

violados. Mas também observamos que, nas últimas décadas, o cenário dos direitos humanos 

vem passando por muitas transformações. Há um crescente número de organizações que 

trabalham com essa questão, bem como a sociedade civil que, de certo modo, tem se 

mobilizado para garantir e defender os próprios direitos. No entanto, para que tais direitos 

sejam efetivados e estendidos a todos, o esclarecimento a respeito da educação em direitos 

humanos é fator decisivo, pois, conforme Morgado: 

 

Repensar a presença da temática dos direitos humanos na escola demanda 

repensar a instituição educacional em seu conjunto, promover trocas e gerar 

um processo de autocrítica e auto-análise. Não é um caminho fácil de ser 

percorrido. É um processo em construção. Sem dúvida, este caminho se 
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constrói, em grande parte, através da decisão política de professores 

dispostos a assumir a educação em direitos humanos com compromisso e 

determinação, elaborando os saberes próprios de sua ação docente, como 

profissionais e seres humanos. (MORGADO, 2001, p. 30). 

 

Precisamos repensar a contribuição da EDH para a promoção dos direitos humanos, 

considerando que a educação, nessa perspectiva, busca despertar a sociedade como um todo 

para a essencialidade da dignidade de todos e de cada um, para que o cidadão seja construtor e 

defensor de sua cidadania, o que consiste em uma das formas de combate à violência e à 

violação aos direitos humanos.  

A cultura presente na EDH vai além da preparação para o trabalho, ela pressupõe 

formar para a cultura da sensibilidade com o outro e para o outro. Assim, ao tomarmos a 

Educação em Direitos Humanos como política pública necessária para reverter as injustiças e 

exclusões sofridas por esses sujeitos ao longo da história da educação brasileira, consideramos 

as orientações do PNEDH, ―como política pública capaz de consolidar uma cultura de direitos 

humanos, a ser materializada pelo governo em conjunto com a sociedade, de forma a 

contribuir para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito‖ (BRASIL, 2007, p. 13), 

por contribuir para a mudança de atitudes e práticas sociais dos sujeitos, promovendo os 

envolvidos e direcionando-os para o exercício pleno da cidadania, no trabalho de formação de 

sujeitos de direitos. 

 
A educação em direitos humanos tem muito mais perguntas do que 

respostas. Isso acontece porque as respostas devem vir das próprias pessoas, 

que vão se tornar aptas para identificar seus problemas, definir suas 

necessidades e invocar as normas dos direitos humanos, em torno do que 

poderão encontrar respostas e formular planos de ação. (KOENIG, 2007, p. 

15). 

 

Dessa forma, faz-se necessário construir momentos educativos em EDH que 

dialogassem com a realidade dos alunos jovens e adultos, possibilitando não apenas o ensino-

aprendizagem dos Direitos Humanos, mas que os motivassem a reivindicar por seus direitos 

numa perspectiva de emancipação e de autonomia, na construção dessa pedagogia promotora 

de espaços de aprendizagem reflexiva e de ações críticas a favor da formação dos estudantes 

sujeito de direitos. 

Considerando essas políticas em EDH, e olhando para trás, como o ―anjo da história‖ 

de Paul Klee, para não perder de vista as vítimas históricas, percebemos o MOBRAL, nesse 

movimento de rememorização histórica.  
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3.3 Memória educacional pós-Ditadura: documentos legais, bibliográficos e narrativas 

de ex-participantes do MOBRAL 

 

Conquista recente da sociedade brasileira
52

, o direito à memória envolve-se na 

premissa do direito que cada pessoa possui de conhecer o passado que compõe sua história de 

vida e a de seu país, bem como na compreensão de que as memórias das pessoas/grupos ou 

eventos que sofreram as represálias de contextos políticos ditatoriais devem ser preservadas, a 

fim de que episódios semelhantes não sejam repetidos, pois: 

          
Ter acesso à verdade, preservá-la e formar a memória histórica coletiva são 

atitudes indispensáveis, como ponto de partida e de chegada em uma 

educação em direitos humanos. É a verdadeira forma de redefinir o passado, 

refletir o presente e projetar o futuro. Lembrar, desvendar e esclarecer são 

anseios da cidadania. (BARBOSA, 2007, p. 167).  

 

Para atender aos anseios democráticos, de conhecimento da verdade e promoção da 

justiça, diante das experiências educacionais do contexto ditatorial, reconstituímos as 

memórias do MOBRAL, como forma de desvelar as verdades construídas em torno desse 

movimento e preservar a consciência histórica em torno do contexto opressor do regime de 

governo militar. 

Ora, ―a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade‖ (LE 

GOFF, 2012, p. 455). A identidade de uma sociedade se constrói em torno dos momentos 

históricos, sejam esses contextos propulsores da cidadania ou violadores de direitos.     

Assim, buscando o diálogo com a identidade histórica brasileira, que serviria de base 

para a Ditadura Militar, retomamos o fim da Segunda Guerra Mundial, momento em que o 

mundo ficou dividido em dois blocos, um liderado pelo capitalismo, na figura dos Estados 

Unidos da América, e o outro pelo socialismo da União Soviética. A consequência dessa 

divisão foi a Guerra Fria, que orquestrou as rupturas na ordem constitucional dos países da 

América Latina, dando origem às ditaduras militares. 

Foi uma surpresa para os norte-americanos quando Cuba assumiu sua aproximação 

com a ideologia da União Soviética, e a Revolução Cubana, em 1959, tornou-se uma 

realidade. O governo cubano se transformou numa fonte de inspiração para os movimentos 

contra-hegemônicos latino-americanos, que buscavam no socialismo um caminho para a 

libertação da dominação norte-americana. 

                                                             
52

 O direito à memória, na perspectiva do direito à verdade e à justiça, surge em torno das discussões da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e só foi possível após a Ditadura Militar. 



73 
 

Envolvido por esse contexto internacional de disputas entre os ideais socialistas e 

capitalistas, o Brasil atravessou um período de grande efervescência social e cultural, 

principalmente no Nordeste, com os Movimentos de Educação e Cultura Popular, a exemplo 

do Movimento de Cultura Popular de Recife (MCP), que surgiu na década de 1960 com o 

objetivo de transformar a realidade educacional do país. O MCP pensava a educação a partir 

da realidade social. Seu objetivo maior era valorizar a cultura popular, assim, sua ação 

educacional servia de mecanismo e contribuição de base popular contra o 

subdesenvolvimento do Brasil. 

Em articulação ao MCP estavam os Movimentos de Educação Popular
53

, que, ao 

reivindicar as reformas de base, despertavam na população o caráter revolucionário. Ora, o 

cenário político atravessava o dilema dos grupos hegemônicos que pretendiam fazer do Brasil 

um país capitalista e democrático-popular com a proposta da desnacionalização da ideologia 

nacional, enquanto que as forças contra-hegemônicas desejavam uma revolução social e 

econômica com a nacionalização da economia.  

Nesse processo de efervescência social e política, presente no início dos anos de 1960, 

o Nordeste fervilhava com a luta das Ligas Camponesas e com os Sindicatos Rurais que 

clamavam pela reforma agrária. No setor político, os grupos de esquerda conseguiram ampliar 

o seu espaço no parlamento, sendo eleitos para altos cargos executivos. A Igreja Católica 

também passou a se envolver nas questões sociais e políticas do país.  

Em contrapartida a essa efervescência abruptamente ceifada com o Golpe de 1964, 

para a burguesia industrial e os setores ligados ao capital estrangeiro, era um grande risco 

apoiar as reformas de base, tendo em vista que tais reformas feriam os interesses capitalistas. 

Dessa forma, as classes hegemônicas, ao se sentirem ameaçadas pela ideologia 

socialista, uniram-se aos militares e, apoiadas pelo governo norte-americano, orquestraram o 

Golpe Militar. Deferido o Golpe, na madrugada do dia 31 de março de 1964, o presidente 

João Goulart foi deposto e os militares assumiram o poder. Com o endurecimento do regime, 

as manifestações políticas foram rigorosamente contidas, e os ideais de liberdade, germinados 

pelos movimentos sociais anteriormente desenvolvidos, foram rompidos, pois: 

 
O golpe militar cortou, drasticamente, os fundamentos desse modelo e desse 

processo de mobilização social ascendente. Rompeu qualquer tipo de aliança 

com os trabalhadores, colocando-os, ao contrário, como uma das metas 
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 Tais movimentos fizeram parte dos anos iniciais da década de 1960 e estavam inseridos no contexto de posse 

de João Goulart, que, após a renúncia de Jânio Quadros, assumiu a Presidência da República e, por conta das 

pressões dos movimentos sociais, anunciou suas reformas de base, entre as quais as reformas agrária e 

trabalhista. 
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repressivas privilegiadas do novo regime, tratando-os como inimigo, na 

medida em que suas reivindicações atentariam contra o novo modelo 

econômico. Esse novo contexto histórico combina violação de direitos 

econômicos, sociais e políticos de forma intensa, como o país nunca havia 

conhecido. (SADER, 2007, p. 77). 

 

  

Nesse novo contexto, os ideais de obediência e respeito à ordem eram desenvolvidos 

por meio das Reformas, instauração dos Atos Institucionais (AI) e da Doutrina da Segurança 

Nacional
54

, a qual justificava todas as violações dos direitos, como a cassação dos direitos 

políticos, censura da mídia, prisões, torturas, desaparecimentos, exílio e assassinatos.  

Foram tempos difíceis para os grupos de esquerda que lutavam por melhorias sociais 

e políticas. No campo econômico, houve um forte processo de desnacionalização da economia 

e uma grande consolidação do capital internacional. As empresas multinacionais se instalaram 

no país ocasionando prejuízo às pequenas e médias empresas, o que provocou o aumento na 

inflação e endividamento externo.   

A Ditadura Civil-Militar ―se desgarrou das forças sociais que proporcionaram o golpe 

de 1964 e passou a governar o país através de uma tecnoburocracia que, em certos momentos, 

não satisfazia interesses de nenhum setor social amplo‖ (GHIRALDELLI, 2006, p. 112). 

Assim, ela ditou normas rígidas em todas as esferas sociais, inclusive a educacional. 

Para fortalecer a legitimação de sua doutrina, o governo militar reconheceu a educação 

como instrumento facilitador desse processo. Dessa forma, entre os anos de 1964 a 1968, o 

Ministério da Educação e Cultura e a Agency for International Development (MEC-Usaid) 

assinaram doze acordos
55

. Tais acordos permitiam as inferências, na política educacional do 

país, por parte dos técnicos norte-americanos, de forma que o sistema educacional não deveria 

despertar aspirações reacionárias e a escola deveria ser organizada para atender às exigências 

do modelo econômico empresarial, adequando a educação às necessidades da sociedade 

industrial e tecnológica. 

                                                             
54

 Segundo Vasconcelos (1998, p. 25), a Doutrina de Segurança Nacional não foi criada pelos militares no Brasil, 

contudo, essa teoria, ao se confirmar no interior da Escola Superior da Guerra (ESG), representaria o carro-chefe 

do movimento de 1964. Em nome da Segurança Nacional, o Estado deveria modificar as suas funções, ou seja, a 

de defesa extrema passaria agora a ter como preocupação central o combate aos inimigos internos, representados, 

principalmente, pelos comunistas. Essa tese buscava, ainda, a construção de um Estado de Segurança Nacional, 

caracterizado como ―a tentativa de engenharia política dos militares para combater fundamentalmente o que 

percebiam como perigo interno, representado pela ameaça comunista. Repressão política e segurança nacional 

foram assim, por alguns anos, lados complementares de um mesmo processo que tanto marcou nossa história 

recente, principalmente em fins dos anos de 1960 e início da década de 1970‖ (VASCONCELOS apud 

D’ARAÚJO, 1994, p. 7). 
55

 Esses acordos ―tiveram o efeito de situar o problema educacional na estrutura geral de dominação, e de dar um 

sentido objetivo e prático a essa estrutura. Lançaram, portanto, as principais bases das reformas que se seguiram‖ 

(ROMANELLI, 1983, p. 197). 
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A tendência tecnicista, aplicada à educação desse momento, delimitou a educação ao 

capital humano; nessa perspectiva, investir na educação significava contribuir para o 

crescimento econômico do país. ―A partir daí, desenvolveu-se uma reforma autoritária, 

vertical, domesticadora, que visava a atrelar o sistema educacional ao modelo econômico 

dependente‖ (ARANHA, 2006, p. 316), imposto aos países
56

 da América Latina que 

vivenciaram regimes autoritários.  

 Dentre os aparatos repressivos, elaborados e utilizados pelo governo militar, foi criada 

a concepção ideológica da doutrina da segurança nacional, que visava combater o perigo da 

ideologia comunista: professores universitários foram cassados ou aposentados, grêmios do 

ensino médio foram transformados em centros cívicos e qualquer forma de manifestação 

contrária ao regime era considerada subversão. 

A partir dessa doutrina de segurança nacional, as mobilizações político-sociais, 

promovidas pela sociedade civil e pelos estudantes da União Nacional dos Estudantes (UNE), 

sofriam retaliações: 

 

Não foi apenas a alta administração do sistema educacional, os membros dos 

conselhos universitários e os grandes nomes da ciência que foram atingidos 

pela sanha repressiva. Funcionários do MEC, das secretarias estaduais e 

municipais de educação, e simples professores também foram demitidos ou, 

se mantidos em seus cargos, ameaçados constantemente, na tentativa de se 

obter, pelo medo, seu consentimento ao novo regime. (CUNHA; GOES, 

1985, p. 38). 

 

Por isso entendemos que esse período foi atravessado por grandes turbulências no 

campo educacional, pois a educação, pensada/organizada de acordo com os fundamentos 

ideológicos do IPES, tornou-se alvo das repressões impostas.  

O IPES teve grande influência no setor educacional, pois seus técnicos, ao pensar e 

planejar a educação, com a realização de simpósios e fóruns, como o ―simpósio sobre a 

reforma da educação
57

‖ e o Fórum ―A educação que nos convém‖, difundiam e fortaleciam a 

concepção tecnicista sobre o ensino e organização da educação. 

Durante o simpósio sobre a reforma da educação, foi criado um documento básico que 

serviu para orientar os debates e as futuras reformas educacionais. Assim, a escola primária 

deveria capacitar para a realização de atividades práticas; o ensino médio, para promover a 
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 Dentre os quais: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. 
57

 O simpósio sobre a reforma da educação tinha como objetivo discutir as bases de uma nova política 

educacional que viabilizasse o rápido desenvolvimento econômico e social do país. 
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educação profissionalizante; e ao ensino superior caberia formar mão de obra especializada e 

preparar os quadros dirigentes do país.  

Tais reformas educacionais culminaram na Reforma Universitária, Lei nº 5.540/68; 

Reforma de 1º e 2º graus, Lei nº 5.692/71; e Lei nº 5.379/1967, que trata da criação do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Dessa forma, a educação, em todos seus 

graus de ensino, passou a servir de instrumento de ajustamento ao regime militar.  

Esse período foi marcado pela privatização do ensino, institucionalização do ensino 

profissionalizante na rede pública regular sem qualquer arranjo prévio, 

divulgação/propagação da pedagogia tecnicista, fechamento de escolas e perseguição dos 

participantes dos movimentos de educação do início da década de 1960. Foi uma época 

marcada por reformas de ajustamento e coerção por parte dos organismos ditadores. 

Conforme aponta Germano (2008, p. 322): 

 

Aqui não sobrou pedra sobre pedra. Escolas foram fechadas, bibliotecas 

destruídas, professores processados e presos. No Rio Grande do Norte onde 

ocorreram algumas das mais significativas experiências de educação 

popular, na época, com a deflagração do golpe, até aparelhos de rádio 

transmissores foram presos por latifundiários. Eram equipamentos usados 

pelas escolas radiofônicas mantidas pelo Movimento de Educação de Base, 

vinculado à Arquidiocese de Natal e à Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. O mesmo rádio que ensinava a ler e a escrever incentivava também a 

participação dos trabalhadores rurais nos seus sindicatos. Isso era 

insuportável para os senhores das terras e para os militares golpistas.   

 

  

Diante desse contexto de negação/violação de direitos, o governo militar estabeleceu o 

MOBRAL como a nova política educacional de adultos. Na arguição do Sr. Senador João 

Calmon, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
58

 do MOBRAL de 1975, 

destacou-se que esse movimento surgiu para desenvolver a educação supletiva nas localidades 

onde existisse carência de escola convencional, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. 

  

Art. 4º 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 (Lei nº 5.379, de dezembro de 1967). 

   

Assim, o MOBRAL surgiu primeiro como fundação destinada a financiar e orientar 

tecnicamente programas de alfabetização, mas essa perspectiva não foi colocada em prática. 

                                                             
58

 Depoimento na CPI do MOBRAL.  
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Em 1970, o MOBRAL se transformou em um organismo executor de um amplo programa de 

alfabetização. Nesse período, a educação foi marcada pela expansão quantitativa, na qual o 

movimento pretendia ofertar um grande número de vagas à população. Essa política 

educacional demonstra indiferença quanto a promover uma educação de qualidade, 

deteriorando a educação do país.     

Desde sua fundação, o MOBRAL já apresentava as características autoritárias do 

regime militar, pois foi desenvolvido sem a aprovação/participação dos profissionais da 

educação, constituindo-se como pilar da política educacional desenvolvida pelo regime 

militar. 

Definida sua ação pedagógica na sociedade, educar/alfabetizar para a funcionalidade, 

fazia-se necessário torná-lo aceito pela opinião pública, para isso, foi realizada uma 

mobilização por meio de propagandas que utilizaram vários veículos de comunicação de 

massa, como: rádio, televisão, panfletos, jornal, literatura de cordel, entre outros, inclusive a 

música:  

 

O cabocro roceiro e pacato, 

estudante da escola rural, 

traz nos olho o verde do mato 

e no peito o diploma Mobral. 

Estribilho: 

Brasil é feliz agora, 

alcançou seu ideal, 

com a luz da nova aurora, 

bendito seja o Mobral.  

Escolinha modesta da roça, 

rodeada de pés de café, 

o Brasil se levanta e remoça, 

numa nova alvorada de fé. 

Brasil é feliz agora... 

Na cidade se pranta edifício, 

no sertão nóis prantamo semente, 

de mão dada não há sacrifício, 

elevando um Brasil para frente.
59

  
 

 

Essa música, intitulada ―Bendito seja o MOBRAL‖, foi composta por Tonico, Tinoco 

e José Caetano Erba, a pedido do governo militar. Ora, o governo precisava disseminar a ideia 

de que o MOBRAL seria a salvação para a chaga do analfabetismo, e a música, que ficou 

conhecida como ―hino‖ e símbolo do movimento, entoava a melodia do processo ideológico 

hegemônico que legitimava o governo militar.  
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 Disponível em: <http://letras.mus.br/tonico-e-tinoco/89164>. Acesso em: 22 nov. 2014. 
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É certo que também se exerce violência a partir do som, da música, como enfatiza 

Bosi (1994, p. 445): nossas ―lembranças estão povoadas de sons‖. Melodias que nos remetem 

a momentos de alegria e descontração, como também nos trazem sentimentos de temor e 

tristeza.  Os ―sons que desaparecem, que voltam, formam o ambiente acústico‖ que continua 

enraizado na nossa memória, fazendo parte das lembranças de uma época e/ou de um lugar.  

O regime mais uma vez se apropriou das ferramentas usadas pela resistência para 

alcançar seus objetivos, pois, durante a repressão, a música serviu de instrumento de 

denúncia
60

 aos abusos de poder, violação e privação dos direitos civis e políticos, de forma 

que, no final da década de 1964, originou os movimentos musicais que criticavam o regime e 

convocavam a população para lutar contra a ditadura. 

 

As manifestações artístico-culturais através da música sempre se 

apresentaram como instrumentos importantes de propagação de idéias em 

períodos tensos da história. Nas letras das canções se expressam sentimentos 

de revolta, indignação, protesto, como também convocações à luta, gritos de 

rebeldia, mas também esperança. (LEITÃO, 2014, p. 202). 

 

Se a música, nesse sentido, foi usada como instrumento de dominação ideológica 

hegemônica, por outro lado, as forças de resistência contra-hegemônicas também fizeram uso 

da música para denunciar o regime, mesmo sofrendo repressão da censura. Como exemplo 

dessa luta contra-hegemônica, temos a música de Gonzaguinha ―Sementes do Amanhã‖: 

 

Ontem um menino que brincava me falou 

que hoje é semente do amanhã... 

Para não ter medo que este tempo vai passar... 

Não se desespere não, nem pare de sonhar 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs... 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar! 

Fé na vida, Fé no homem, fé no que virá! 

Nós podemos tudo, 

Nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será
61

 

 

Gonzaguinha trazia, em suas músicas, o desejo de mudança e o sentimento de 

indignação contra o regime militar. Essa canção, gravada em 1984, nos remete aos ―lugares da 

memória‖ de Pollak (1992): ―por essas músicas, que são símbolo de uma geração, podemos 
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 Como exemplos de música como instrumento de resistência contra-hegemônica temos a música Roda Viva de 

Chico Buarque; Pra não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré; Alegria, alegria de Caetano Veloso; 

etc (ver anexos). 
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 Disponível em: <http://letras.mus.br/gonzaguinha/280650/#radio>. Acesso em: 26 mar. 2015. 
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conhecer um pouco do sentimento dominante naquele tempo da nossa história‖ (LEITÃO, 

2014, p. 203). No caso da música de Gonzaguinha, a memória aparece como forma de 

resistência ao regime destruidor de esperanças e sonhos.  

Ao abolir a liberdade de expressão como uma maneira de manutenção do poder, o 

regime militar propagou a cultura do medo, de forma que, no contexto educacional, o medo 

não era de ter o corpo torturado, mas de perder a esperança no amanhã. 

Na tentativa de romper com a dor de relembrar os momentos de repressão, o exercício 

da memória deve ser entendido como combate à amnésia social, pois ―a memória apresenta- 

se, nesse caso, como instrumento de resistência eficiente, capaz de burlar o excessivo 

controle‖ (VASCONCELOS, 1998, p. 35) imposto pela cultura do medo, disseminada pelo 

regime ditatorial.  

Encontramos esse tipo de relato do medo presente na memória de ex-professoras que 

ensinaram no MOBRAL, entre os anos de 1973 a 1974: ―Eu lembro que o pessoal tinha muito 

medo do exército, medo de falar o que não devia, porque ia ser preso. Medo de alguma coisa 

nesse estilo‖ (COSTA, apud CARVALHO, 2013, p.53) e ―Não se fazia nada, não se falava 

nada que se queria, era tudo ali na redia curta‖ (SOUZA, apud CARVALHO, 2013, p. 23) 

O medo se tornou o elemento presente na educação desse momento, pois qualquer fala 

ou atitude destoante dos preceitos ditatoriais era considerada subversão, e assim as 

instituições escolares sofreram forte fiscalização.  

Nas lembranças de Costa (apud CARVALHO, 2013, p.51), nota-se o reflexo do papel 

controlador do regime: 

 

Eu acho que a ditadura militar impôs o MOBRAL. Ela não pode interferir 

diretamente, vamos dizer, na minha sala de aula, mas ela pode ter interferido 

diretamente na prefeitura, porque a sensação de fiscalização que a gente 

tinha, era como se fosse uma... uma coisa muito pesada. É uma coisa muito 

pesada. Era uma coisa muito assim... uma pressão muito grande. 

 

A memória dessa ex-professora demonstra a fiscalização das Comissões Municipais
62

, 

que eram os verdadeiros agentes executivos do movimento, sobre as práticas educativas 

desenvolvidas pelos professores do MOBRAL. Essa fiscalização era realizada pelos 

Coordenadores Regionais, que tinham como função principal garantir a orientação geral do 

movimento por meio dos encontros e treinamentos realizados com os supervisores: 
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 O MOBRAL criou as COMISSÕES MUNICIPAIS, que se tornaram células básicas de atuação do 

Movimento. Com elas, passou a realizar um movimento comunitário até então inédito, que vem apresentando 

gradativamente elevado dinamismo, o que se reflete no recrutamento dos recursos da comunidade 

(DOCUMENTO BASE DO MOBRAL, 1973, p. 10). 
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É no quadro da difusão ideológica que se pode entender os tão discutidos 

encontros de supervisores, trazidos de todas as partes do país e reunidos às 

centenas no Hotel Nacional do Rio de Janeiro, numa aparente demonstração 

de desperdício de recursos. Tais encontros serviam para reforçar os laços de 

lealdade para com a direção do movimento, explicando-se deste modo a 

distribuição entre eles de fotos autografadas do presidente do MOBRAL, e a 

condução das atividades em clima festivo com declarações públicas dos que 

pela primeira vez viam o mar ou viajavam de avião ou visitavam o Rio de 

Janeiro. Escreve claramente Arlindo Lopes Correia sobre a função dos 

supervisores: ―são eles que mantêm intacta a ideologia e a mística da 

organização‖, possibilitando ao movimento servir como agente da segurança 

interna do regime. (PAIVA, 2003, p. 101). 

 

Ao reavivarmos a memória dessa ex-professora e fazendo conexão com a pesquisa 

realizada por Paiva, contribuímos para minimizar os efeitos produzidos pelo esquecimento 

coletivo dos acontecimentos educacionais ocorridos no período ditatorial, no qual professores 

tinham sua prática pedagógica controlada pelo sistema, sem perceber que eram usados para 

reproduzir a cultura da indiferença e da exclusão, ao ponto de não questionarem/opinarem 

sobre as orientações recebidas pelo MOBRAL /CENTRAL.   

Como visto anteriormente, a educação é considerada um direito de todos e um dever 

do Estado. Assim, o Estado assume a obrigação de oferecer condições para que todos tenham 

garantido e efetivado o direito humano à educação. Assim os militares foram forçados a acatar 

a vontade desses indivíduos, garantindo a população adulta o direito à educação 

O problema estava em como conseguir os recursos para a manutenção do MOBRAL. 

A Lei nº 5.379/1967, em seu Art. 7º, estipulava como seria constituído o patrimônio do 

movimento: a) por dotações orçamentárias e subvenções da União; b) por doações e 

contribuições de entidades de direito público e privado, nacionais, internacionais ou 

multinacionais, e de particulares; c) de rendas eventuais. A solução encontrada foi a 

transferência de 2% do Imposto de Renda das empresas, sendo complementada por 24% da 

renda líquida da Loteria Esportiva, mas o programa se tornou oneroso para o Estado, e a 

segunda opção foi envolver os empresários nacionais na participação do programa. Para esse 

fim, foi elaborada uma intensa propaganda junto aos empresários da época, para convencê-los 

a participarem do MOBRAL (Figura 4).     
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Figura 5: Memória escrita do MOBRAL/Propagandas sobre o MOBRAL 

 

  

Fonte: https://chicoandradeportfolio.wordpress.com/mobral/. 

 

 

A propaganda ―Ajude o MOBRAL com segundas intenções‖
63

 destacava que os 

investimentos eram feitos em nome do desenvolvimento da economia nacional, beneficiando, 

assim, todos os cidadãos que estavam comprometidos a acabar com a chaga do analfabetismo 

no país. Os lucros viriam em forma da mais-valia, o que beneficiaria o empresário que 

empregou tempo e capital no MOBRAL.  

O investimento, na Educação de Adultos desse período, fundamentava-se em 

qualificar a mão de obra dos trabalhadores adultos analfabetos. No entanto, não devemos, 

ingenuamente, enxergar esse fato como beneficio para esses sujeitos, mas como adequação e 

dependência do trabalhador que se encontrava submetido a um mercado de trabalho 

desumano e manipulador.  

Ao delegar o custeio da educação de adultos aos empresários, o Estado delegava 

também o direito de intervir no planejamento educacional, uma vez que ―a reprodução da 
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 Logomarca criada para o MOBRAL pela D. Pignatari Comunicação (sucessora da E=MC2 Comunicação). 

Data não encontrada. 
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força de trabalho exige não somente uma reprodução da sua qualificação, mas ao mesmo 

tempo uma reprodução de sua submissão às regras da ordem estabelecida‖ (FREITAG, 1980, 

p. 33).  

Nesse caso, as regras estabelecidas foram cumpridas pelo MOBRAL, que obteve 

status de funcionalidade por fornecer a força de trabalho necessária para a expansão da 

produção e contribuiu para a degradação salarial das classes trabalhadoras, posto que, ―além 

dos salários não terem até 74 sofrido o acréscimo que beneficiou o pessoal mais 

especializado, houve o crescimento da inflação e o aumento do custo de vida‖ (JANNUZZI, 

1983, p. 56). E assim fizeram os empresários, atenderam ao chamado do Governo e das 

propagandas. 

A população também foi convocada a mobilizar-se por meio do recrutamento 

voluntário de professores, familiares e vizinhos, cujo objetivo era sanar o mal do 

analfabetismo, pois, como divulgado pelo movimento, o analfabetismo ―é visto como uma 

praga‖ e precisa ser erradicado, ou seja, ―arrancado pelas raízes‖, para que não retorne ao seio 

das famílias brasileiras que dele conseguiram se livrar (BRASIL, 1973). 

Algumas editoras nacionais se engajaram na proposta do movimento confeccionando, 

a baixo custo, o material didático encomendado pelo MOBRAL/CENTRAL (Figura 5). 

Conforme registrado no livro Soletre Brasil leia MOBRAL (BRASIL, 1975), o movimento 

―em cinco anos de ação continuada, distribuiu 136 milhões de livros e 215 de jornais 

educativos. Esse material inundou as escolas urbanas e rurais em todos os municípios 

brasileiros‖ e, impregnado dos preceitos ditatoriais e econômicos, incentivava o esforço 

individual do alfabetizando, levando-o ao amoldamento de padrões modernos da sociedade de 

consumo e o excitando a fazer parte dessa engrenagem de consumo. 

Figura 6: Material didático do MOBRAL 

 

Fonte: Livro Soletre Brasil leia MOBRAL, 1975. 
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Também houve apoio por parte das comunidades locais, que ofereceram locais para a 

instalação das salas de aula do MOBRAL, assim os espaços utilizados estendiam-se a escolas, 

igrejas, clubes, sindicatos, entre outros lugares.  

A divulgação em torno do MOBRAL foi tão forte que as pessoas saíam da sua cidade 

e se dirigiam às cidades adjacentes para informar aos amigos e familiares sobre o MOBRAL, 

incentivando-os a participar do movimento de alfabetização criado pelo governo, que 

prometia acabar com a vergonha do analfabetismo do país (Figura 7).  

 

Figura 7: Memória escrita do MOBRAL/Propagandas sobre o MOBRAL 

 

Fonte: http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/noticias/arqs/2014/03/0198.html. 

 

 

Silva (apud CARVALHO, 2013, p. 37) ex-aluna do MOBRAL, relata: ―eu morava em 

Capim de Cheiro, e ele (seu Déu) era daqui (da cidade de Caaporã) aí, ia pra lá avisa, mode 

gente estudar‖. Vejamos também o que Costa
64

 (apud CARVALHO, 2013, p. 54), ex-

professora do MOBRAL, fala ao rememorar o envolvimento social da comunidade local com 

o movimento:  
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 As referidas entrevistas se encontram nos arquivos do Projeto de Iniciação Científica ―Memórias do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL - quando o testemunho refaz a história (1967-1985)‖, CE/ 

UFPB, 2012-2013.   
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É, e essas... e eu não vi ninguém , não lembro, não me chamou atenção, a 

comunidade se envolver com o MOBRAL. Eu lembro que, na época, muita 

gente se envolveu atrás de ganhar algum dinheiro, que era muita gente jovem 

que ensinava no MOBRAL, então se você pesquisar os professores que eram 

do MOBRAL era tudo jovem. Era como se dissesse assim, a gente não tem o 

que fazer, a gente vai tentar ensinar, a gente vai tentar ganhar dinheiro. Era 

uma coisa, vamos dizer, à parte, mas não foi a sociedade se envolver. Não 

me lembro da sociedade se envolver. A sociedade desprezava até. 

Desprezava assim, como: - Ah, você ensina no MOBRAL, meu Deus do 

céu! – Entendeu? Quer dizer, porque quem ia para o MOBRAL era aquelas 

pessoas ignorantes, pobres, pobres, pobres.     

 

Confrontando as memórias da ex-aluna Silva (apud CARVALHO, 2013, p. 36) com as 

memórias da ex-professora Costa (apud CARVALHO, 2013, p. 46), percebemos a 

contradição reinante sobre o envolvimento das comunidades locais com o movimento. Silva, 

como ex-aluna, enxergava, na atitude dos professores, um forte engajamento social para com 

as propostas do movimento, quando eles saíam para recrutar os adultos analfabetos para 

ingressarem nas salas de alfabetização do MOBRAL. Enquanto que, para Costa, na posição 

de ex-professora, o único objetivo dos ex-professores do movimento era ganhar algum 

dinheiro
65

, sem demonstrar interesse social com sua ideologia. A ex-professora Souza (apud 

CARVALHO, 2013, p. 25) lembra que para abrir uma sala de aula tinha que ter no mínimo 12 

alunos. 

Figura 8:  Reportagem sobre o MOBRAL  na Paraíba. 
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 Destacamos a ausência de um piso salarial para os professores. 
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Fonte: Arquivo do Projeto de Iniciação Científica ―Memórias do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização - MOBRAL – quando o testemunho refaz a história (1967-1985)‖, CE/UFPB, 2012-

2013 

 

Neste fragmento do Jornal A União do Estado da Paraíba (Figura 8), destacamos a 

ênfase dada à comemoração dos ideólogos do movimento com a adesão de 167 Municípios 

paraibanos a proposta pedagógica do MOBRAL, apresentando um número significativo de 75 

mil e 439 alunos matriculados, fato que ocasionou a abertura de três mil salas de aula do 

movimento no Estado da Paraíba.  

Eles também criticaram os Municípios de Bom Sucesso, Lastro, Mãe D’Água e Barra 

de São Miguel por não terem assinado o convênio com o movimento. Orientadas por este 

fato, propomos o seguinte questionamento: por que os ideólogos do MOBRAL tiveram a 

necessidade de destacar o nome dos municípios que não haviam assinado o convênio com o 

movimento? Por que era necessário informar a população local o nome dos municípios que 

não estavam contribuindo para recuperar os analfabetos do Estado? Porque era importante 

publicizar que estes municípios não estavam contribuindo para o crescimento, 

desenvolvimento e a ordem do país, visto que só ―através da educação seria conseguida a 

disciplina social‖ (PAIVA, 2003, p. 147).   

Na realidade, a expansão do MOBRAL, por diversos municípios, fortaleceu o 

processo de neutralização e esquecimento das ideias circulantes na década de 1960 pelos 

movimentos contra-hegemônicos. E o regime militar disseminava, na classe menos 

favorecida, a ideia de uma pseudoliberdade de que saber ler, escrever e contar era o suficiente 

para se tornar um sujeito participativo do desenvolvimento do país.  

Vejamos as memórias de Santos (apud CARVALHO, 2013, p. 34) a respeito dos 

objetivos do MOBRAL: 

 

Eu acho que o MOBRAL surgiu pra as pessoas aprender a tirar pelo menos o 

nome, né? Acho que ele (MOBRAL) atingiu o seu objetivo da acabar com o 

analfabetismo. Eu creio que sim. Mas eu não lembro o que estava 

acontecendo no país na época. Eu só sei que não tinha nenhum incentivo do 

governo. Tinha nem lanche. Era só água e pronto, só água. 

 

O MOBRAL, por intermédio da sua prática pedagógica antidialógica, exerceu a 

coesão e a repressão, assumindo a violação do direito humano a uma educação como 

instrumento de emancipação e autonomia, visto que a ―forma dos conteúdos não pode dar-se 

alheio à formação moral do educando‖ (FREIRE, 2013, p. 34). Então, qual era a formação 

moral de homem e da mulher almejada pelo MOBRAL? Conforme a ideologia proposta pelo 



86 
 

regime militar o movimento deveria evitar o perigo da formação de indivíduos indolentes, 

inconformados com o regime, e que motivados por esse inconformismo se rebelassem contra 

o governo. Ora, o interesse dos ideólogos era acabar com qualquer indicio de subversão do/ 

pelo povo, oriundo dos movimentos da década de 1960 que teria ―distorcido os propósitos de 

conscientização levando à politização prematura e mal orientada dos alunos colocando em 

risco a formação cristã e democrática do povo‖ (PAIVA, 2003, p. 323). 

No entanto, a política educacional do MOBRAL não estava interessada em substituir a 

passividade pela participação, pois nesse momento as mudanças que a educação deveria ser 

capaz de provocar na vida do indivíduo estavam restritas a alfabetizá-lo de forma rápida e 

funcional. Como afirma Maria Gorete Xavier da Costa, ex-professora do MOBRAL na cidade 

de Patos no Estado da Paraíba: 

 

Olhe, eu tô dizendo a você que eu achava que era política. Que o MOBRAL 

era uma política. Eu achava que era o governo fazendo política. Eu fui pelo 

fato de querer ganhar dinheiro, mas eu achava que era política. Não sei se 

era porque também eu fazia científico naquela época, você era muito jovem, 

aí você escuta muita história de política estudantil e lá vai aquela história. 

Apesar de que eu nunca me envolvi e nem pretendo me envolver com 

política estudantil, mas eu achava que era isso. Ainda hoje eu acho que seja, 

eu não mudei meu pensamento. Eu acho que era uma política, o governo 

estava fazendo política com o MOBRAL. Eles queriam comprar o povo, 

com os alimentos, que hoje tá todo mundo conscientizado, hoje em dia tá 

todo mundo consciente que precisa estudar. Naquela época ninguém tava, 

não tinha consciência de estudo, ninguém tinha consciência de estudo, 

ninguém tinha consciência. Minha mãe era professora na época, sabe? E, 

ninguém tinha essa consciência de que precisava estudar para crescer. 

Ninguém tinha essa consciência, naquela época não. (COSTA apud 

CARVALHO, 2013, p. 50). 

 

 

As lembranças dessa ex-professora podem ser reforçadas pelos ensinamentos de Bosi 

quando esta chama a atenção para a análise da memória política:  

 

A memória dos acontecimentos políticos suscita uma palavra presa à 

situação concreta do sujeito. O primeiro passo para abordá-la, parece, 

portanto, ser aquele que leve em conta a localização de classes e a profissão 

de quem está lembrando para compreender melhor a formação do seu ponto 

de vista. (BOSI, 1994, p. 454). 

 

Analisando o MOBRAL a partir das memórias de uma ex-profissional, percebemos 

que os ensinamentos advindos de sua proposta educacional conduziam os educandos adultos à 

reprodução de posições conformistas e passivas. Para o MOBRAL, não era conveniente 
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formar sujeitos pensantes ou capacitar os educandos analfabetos para o questionamento diante 

das violações sofridas.  

Observamos também que, ao reconstituir a memória política do período ditatorial na 

educação, os seus ex-participantes não se contentam apenas em rememorar os fatos, eles 

emitem juízos de valor, tentado intervir no passado, por considerá-lo violador/excludente. ―O 

sujeito não se contenta em narrar como testemunha histórica neutra. Ele quer também julgar, 

marcando bem o lado em que estava naquela altura da história, e reafirmando sua posição ou 

matizando-a‖ (BOSI, 1994, p. 453). É o exemplo da ex-professora Costa (apud CARVALHO, 

2013, p. 51) que frisa bem que só participou do movimento porque precisava do dinheiro; 

afirma que o movimento ―tentava comprar o povo com alimentos‖ e termina reconhecendo 

que o ―povo naquela época não tinha consciência‖ da importância de uma educação com 

qualidade, comprometida com o meio social, seria capaz de romper com a educação 

marginalizada ofertada pelo movimento. 

A ausência de formação dos professores do MOBRAL foi outra característica 

marcante. Essa situação é percebida na fala de uma ex-professora
66

 do MOBRAL ao relatar 

que, durante a época em que lecionava, não possuía formação alguma: 

 
Na verdade nós mesmo professores não tínhamos nem muito o que ensinar, 

porque não houve aquela preparação, eu não era professora, não era 

formada, não tinha nível superior, num tinha aprendizagem para ser 

professora não, me pegaram assim: vai e pronto. (SOUZA apud 

CARVALHO, 2013, p. 24). 

 

Esses alfabetizadores sem formação não possuíam aprofundamento teórico necessário 

para combater essa alfabetização despedagogizante. Eles foram recrutados/ convidados para 

participar do movimento como monitores encarregados de minimizar a ―praga do 

analfabetismo‖. Esse recrutamento/ convite feito pelos dirigentes do MOBRAL era dirigido a 

qualquer pessoa alfabetizada que se prontificasse a ensinar. Esses fatos também podem ser 

compreendidos como decorrentes da ausência de professores formados/ habilitados naquele 

período. 

Diante dos resquícios desse fato educacional autoritário, a memória representa a forma 

pela qual a sociedade pode afirmar, redefinir e/ou transformar os seus valores e suas ações. O 

trabalho de reconstituir as memórias desse modelo educacional faz parte do direito humano à 

memória em elucidar as dores ou marcas que ficaram sobre os regimes autoritários. 
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 A referida entrevista encontra-se nos arquivos do Projeto de Iniciação Científica ―Memórias do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização - MOBRA L – quando o testemunho refaz a história (1967-1985)‖, CE/UFPB, 2012-

2013.   
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Percebemos que, ao rememorar, invadimos o imaginário das pessoas envolvidas, provocando 

um impacto no âmbito emocional
67

 delas. 

Ao analisar os documentos legais do MOBRAL (Figura 8), percebemos que sua 

proposta de educação promovia certa invisibilidade do educando analfabeto, tendo em vista 

que o sentido da alfabetização estava restrito a ―alfabetizar os indivíduos para mais facilmente 

receber as informações e o treinamento que o permitam desempenhar o papel que lhe é 

reservado dentro do processo de desenvolvimento‖ (JANNUZZI, 1983, p. 54) do país. Assim, 

promovendo uma educação da/para a invisibilidade, na qual o educando perde sua identidade 

de sujeito ativo e (re)construtor da sua história de mundo, passando para uma posição de 

passividade e amoldamento social.  

 

Figura 9: Documento Legal: Lei nº 5.379/1967 

  

Fonte: Domínio público. 

  

Os princípios metodológicos do MOBRAL estavam baseados na funcionalidade e na 

aceleração. A funcionalidade para o movimento era alicerçada na realidade de vida de cada 

educando. Essa experiência, somada aos conhecimentos que cada aluno trazia para a sala de 

aula, acelerava o processo educativo, uma vez que eram ―aproveitadas as habilidades que a 

vida já se encarregava de desenvolver‖ (JANNUZZI, 1983, p. 51).  

Nosso questionamento é: qual o tipo de experiência de vida interessava ao MOBRAL? 

Para o movimento, o interesse pela história de vida dos educandos estava em sua posição de 
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 Os projetos pesquisados foram submetidos e autorizados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
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vitimização, para que o processo de inculcação e domesticação das regras, impostas pelo 

regime militar e pelo mercado de trabalho, ocorresse de maneira rápida e fácil.  

 Para isso, o MOBRAL definiu seu método como eclético, norteado pela 

decomposição de palavras geradoras e baseado em técnicas de trabalho em equipe. Vejamos 

como Jannuzzi (1983, p. 59) aborda tal questão:   

 

Como as palavras já têm um significado que deve ser absorvido 

adequadamente, as palavras geradoras, (...) não precisam ser captadas no 

meio onde o analfabeto vive. São as mesmas para o Brasil inteiro, estudadas 

pelo mesmo material didático. Justifica essa medida alegando que foram 

escolhidas palavras que exprimem as necessidades básicas do homem.  

 

Porém a seleção das palavras geradoras, pela equipe central do MOBRAL, 

desconsiderava as reais necessidades do homem daquele momento, pois eram palavras que o 

governo militar considerava como necessidades básicas do homem, como: sobrevivência, 

segurança, necessidades sociais e autorrealização, conforme ilustrado no roteiro de 

alfabetização do MOBRAL (Figura 10). 

 

Figura 10: Palavras geradoras da pedagogia mobralense 

    

Fonte: Roteiro de alfabetização do MOBRAL/Cartilha vermelha, 1973. 

 

O roteiro de alfabetização do MOBRAL apresenta a palavra ―casa‖, que realmente é 

uma necessidade social e autorrealização dos sujeitos, mas não problematiza o direito de 

todos à moradia ou a situação de exclusão das pessoas que não usufruem desse direito.  
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No que diz respeito à metodologia, o roteiro de alfabetização do MOBRAL era 

composto por atividades de decodificação e repetição de palavras e fonemas, sem questões 

para refletir a realidade local ou a realidade de cada um e de todos. 

 Nesse contexto, os alfabetizadores e alfabetizandos seguiam as prescrições, criando o 

que Jannuzzi (1983, p. 62) denominou de antidiálogo, pois questionar ou sugerir os conteúdos 

pedagógicos elaborados pelo MOBRAL/CENTRAL não era permitido. 

Essa afirmação é reforçada por meio das lembranças da ex-professora Costa (apud 

CARVALHO, 2013, p. 56), quando questionada sobre o uso do diálogo em suas aulas: 

 

Olhe, é porque as aulas eram muito estruturadas. Elas tinham um começo, 

um meio e um fim. Todos os dias você tinha que seguir aquela rotina. Tinha 

uma sequência. Vinha assim oh, naquele dia você vai ensinar essas letras, no 

outro dia tinha outras letras, no outro dia outras palavras e aí ia aumentando, 

ia crescendo. Como se diz, no primeiro dia era só o A, no outro dia o E, aí 

depois foi AE. Do jeito que é a escola inicial, praticamente, hoje. Tinha uma 

sequência. Era planejado.  

  

Tomando por norte a afirmação do antidiálogo de Jannuzzi (1983) e as lembranças de 

Costa (apud CARVALHO, 2013, p. 56), questionamos: quais os objetivos a serem atingidos 

pela metodologia do MOBRAL?  A autora responde que o objetivo do MOBRAL/CENTRAL 

estava no ensino da palavra, na aprendizagem das técnicas de ler e escrever: 

 

O processo de alfabetização passa a ser o momento em que a preocupação é 

como ensinar a palavra, treinar o aluno para ler e escrever a palavra já que 

traz o significado adequado. A ênfase na decodificação da palavra, na 

aprendizagem das técnicas de ler e escrever, facilita o desenvolvimento de 

habilidades que permitem a apreensão de informações que fazem o 

alfabetizando entrar no grupo dos que participam do desenvolvimento. Esse 

método propõe situações de análise e de síntese relacionando-as com uma 

palavra que representa a realidade que deve ser alcançada, desejável, onde já 

estão os grupos que contribuem para o desenvolvimento. (JANNUZZI, 1983, 

p. 65). 

     

Compreendemos que o MOBRAL/CENTRAL reproduzia os pressupostos de 

neutralidade científica, inspirado nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. 

Princípios advindos da pedagogia tecnicista, que reorganizava a educação com base a torná-la 

objetiva e operacional, adaptando cada vez mais a prática pedagógica à reorganização exigida 

pelo contexto ditatorial.  

De acordo com a ex-professora Tânia Maria de Souza (apud CARVALHO, 2013, p. 

26) que ensinou no MOBRAL entre os anos de 1976 a 1982 no município de Bayeux, a 

prática pedagógica desenvolvida pelo MOBRAL ―era o básico normal. Começando com as 
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letras, juntando as letras, formando as sílabas, e daí às palavras, tentando fazer com que o 

aluno assinasse seu nome, escrevesse seu próprio nome e lesse aquilo que ele estava 

escrevendo‖. Com essa aprendizagem esvaziada de criticidade e reflexão, a alfabetização 

ofertada/desenvolvida no MOBRAL não conseguiu cumprir o que propôs, erradicar o 

analfabetismo, e, assim, muitos educandos retornavam às salas de aula do movimento por não 

terem aprendido a ler e escrever.   

Observamos que a proposta pedagógica do período ditatorial, baseada na 

instrumentalização da educação, estimulava o alfabetizando a progredir isolado dos 

companheiros, gerando uma cultura do individualismo, o que bloqueava, assim, qualquer 

indício de mobilização social, impossibilitando as manifestações das massas, como ocorrido 

durante os movimentos de educação da década de 1960, transformando os seus participantes 

em sujeitos apáticos, arrebatando as raízes que outrora se fixavam no seio da sociedade. 

Contudo, do ponto de vista dos idealizadores do MOBRAL, a leitura realizada era divergente:  

 
O projeto político do MOBRAL parte fundamentalmente de uma visão 

positiva, construtiva, da sociedade e do homem. Diante de qualquer 

problema é sempre possível adotar uma constelação de diferentes atitudes. O 

MOBRAL acredita nas posições renovadoras das relações entre os homens, 

mas acredita que isso pode ser feito com a preservação de valores que dão 

identidade cultural ao povo brasileiro e sem os traumatismos pregados pelos 

radicais. Ao surgir em um mundo cuja tradição, propagada pelos meios de 

divulgação dos extremistas, era a de programas de educação de adultos 

associados a movimentos de luta revolucionária armada, o MOBRAL adotou 

um programa ―evolucionário‖, aberto, participativo, livre dos dogmas e 

mitos. (CORRÊA, 1979, p. 50). 

 

 

O projeto político pretendido pelos seus idealizadores versava pelo 

apagamento/esquecimento das forças reivindicatórias e qualquer tipo de educação politizadora 

que levasse os sujeitos a se rebelarem contra a ideologia do regime militar. 

Em documento legal publicado em 1973, o governo anunciou o sucesso do movimento 

no Brasil por conseguir reduzir o analfabetismo:  

 
O MOBRAL, ao longo dos anos de sua atuação, demonstrou o sucesso de 

seu projeto fundamental: a alfabetização de adultos. A constatação desse 

fator é dever de Justiça e reconhecimento. Graças à sua atividade, reduziu-se 

o índice de analfabetismo, de 33,6% em 1970, para cerca de 13,9% 

atualmente. E, o presente ritmo de trabalho do MOBRAL, intensificando 

medidas que visam ao maior controle dos programas desenvolvidos e à 

revitalização sempre crescente das atividades de recrutamento e mobilização 

do analfabeto, através das comissões municipais — células básicas de seu 

desempenho — permite-nos prever, para 1980, um percentual de analfabetos 

em torno de 10%. O MOBRAL não só atingiu seu objetivo prioritário, como 
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gerou projetos paralelos de grande significação na luta pela melhor 

capacitação do homem brasileiro. Por esse motivo o trabalho do MOBRAL 

tem o pleno reconhecimento do nosso povo e alcança o respeito das nações 

irmãs. (BRASIL, 1973). 

 

O principal objetivo do MOBRAL ficou evidente nesse documento legal. A 

preocupação do movimento estava em diminuir o percentual de adultos analfabetos, ou seja, o 

foco latente do movimento era apenas quantitativo. A preocupação repousa na quantidade de 

certificados emitidos ao final do curso. A ação social da prática de alfabetização estava 

circunscrita ao número de formandos, sujeitos ditos alfabetizados que serviriam para mascarar 

os índices do número de analfabetos do país.   

É importante ressaltar que os professores mobralenses (monitores sem formação 

específica) recebiam seu pagamento de acordo com o número de certificados expedidos, o que 

contribuía para a manipulação dos dados do movimento de alfabetização: 

 
Os alfabetizadores são pagos por aluno presente nas salas de aula até o 4.° 

mês de curso, curso esse que tem a duração de 5 meses. Não sendo pago por 

aluno alfabetizado, o professor será, naturalmente, rigoroso com a 

aprovação, além de lutar para que seus alunos permaneçam em sala — 

evitando a deserção — já que são descontados, do seu salário, os alunos 

ausentes. (BRASIL, 1973, p. 26). 

 

A ex-professora Souza (apud CARVALHO, 2013, p. 26) em suas memórias reforça a 

idéia de manipulação dos dados ao relatar que ―não era obrigado registrar as matriculas dos 

alunos‖ e que por isso também não havia necessidade de registrar a freqüência desses alunos 

em diários, ou outro tipo de documento que comprovasse a ligação desses sujeitos ao 

movimento: ―não tinha chamada por isso houve muita evasão‖ a ex-professora. Ela lembra 

que preenchia uma ficha com alguns dados dos ex-alunos, mas que era para ser usado no 

controle da merenda que era servida.  

Ao confrontarmos o trecho extraído do documento legal do movimento, com as 

lembranças da ex-professora constatamos o descaso reinante e como estes sujeitos tiveram 

ferido o direito humano a uma educação de qualidade. Carvalho (2013, p. 403) enfatiza que é 

―impossível falar em conquistas ou em direitos educativos‖ durante este movimento visto que, 

o MOBRAL foi pensado e produzido ―a partir de interesses externos à população que deles 

necessitava‖.   

Fortes críticas foram tecidas por parte dos ex-funcionários do MOBRAL acerca da 

prática pedagógica e no âmbito administrativo. Ainda analisando as lembranças de Souza 

(apud CARVALHO, 2013, p. 27), a ex-professora relata que alguns dos ex-alunos eram 
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atraídos para o movimento em busca da merenda que era distribuída depois das aulas de 

alfabetização (figura 3), ―vinham umas massas que distribuía para os alunos por isso que eles 

também estudavam‖. E ela continua: ―agora que eu to lembrando disso! Vinha muito 

alimento, eram uns sacos de fazer mingau, fubá, era leite, muito leite, que era distribuído no 

Departamento de Estradas e Rodagem – DER e lá chegava uns caminhões de merenda que era 

pra distribuir com esse povo‖. Percebemos as características da pedagogia assistencialista tão 

criticada por Freire na década de 1960 e que ressurge pelas mãos do MOBRAL e da proposta 

ideológica promovida pelo regime ditatorial. 

Por isso, ao voltarmos nossos olhares para as memórias dos ex-participantes do 

MOBRAL nos defrontamos com a necessidade de (re)conhecer os vestígios/ lacunas do 

processo de inculcamento ideológico caracterizado pela passividade e acomodação frente as 

violações dos direitos educativos desses sujeitos. Por percebermos ―que não há texto, não há 

discurso, que não esteja em relação com outros, que não forme um intricado nó de 

discursividade‖ (ORLANDI, 2009a, p. 89), em que a educação de adultos desse período passa 

por um processo de ―redução dos seus direitos educativos, seus fundamentos instituem-se no 

conservadorismo, na ausência de diálogo, na inquestionabilidade da realidade‖ 

(CARVALHO, 2013, p. 405).   

Como enfatizado por Paiva (1973), o MOBRAL foi apenas ―um vendedor de ilusões‖ 

que não cumpriu as promessas que fez, o que contribuiu para sua extinção no Governo do 

Presidente José Sarney. Entretanto esse não foi o único motivo que corroborou para sua 

extinção. O país atravessava profundas mudanças: o fracasso do chamado ―milagre 

econômico brasileiro‖, prometido pelo governo militar, que se estendeu apenas a uma 

pequena parcela hegemônica do país; a crise na hegemonia, responsável por orquestrar o 

Golpe de 1964, juntamente com os militares; a retomada da mobilização da sociedade civil no 

início da década de 1980, organizada pelos movimentos urbanos e rurais, que reivindicavam 

participação na vida política do país e a garantia e efetivação dos direitos humanos. Todos 

esses fatores contribuíram para o processo de redemocratização do país. 

Nesse ínterim, o MOBRAL foi modificado pelo Decreto nº 91.980/1985, que redefiniu 

os seus objetivos e também alterou sua denominação, em seu Art. 1º: 

 
A Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, instituída 

pelo Decreto nº 62.455, de 22 de março de 1968, nos termos do artigo 4º da 

Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967, passa a denominar-se Fundação 

Nacional para Educação de Jovens e Adultos - EDUCAR, com o objetivo de 

fomentar a execução de programas de alfabetização e educação básica 



94 
 

destinados aos que não tiveram acesso à escola ou que dela foram excluídos 

prematuramente. 

 

A Fundação Educar foi um programa subordinado ao Ministério da Educação e 

Cultura. Foi extinta em 1990 pelo Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania, que durou 

apenas um ano. Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, Lei nº 9.394/96, o atendimento dos adultos analfabetos passou a fazer parte 

da Educação Básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Apesar de extinto, o MOBRAL continua no imaginário das pessoas, participando da 

memória individual e coletiva de pessoas e grupos, ora em avivamento, ora em apagamento, 

um acontecimento educacional que deve ser lembrado para não ser repetido. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

A pesquisa realizada a partir das memórias dos ex-participantes do MOBRAL e de 

documentos legais permitiu leituras e interpretações para além do indivíduo, tendo em vista 

que ―o estudo da memória é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e 

da história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em 

transbordamento‖ (LE GOFF, 1994, p. 426).   

Falar em memória implica, portanto, um movimento de reafirmação de experiências 

coletivas e individuais, herdadas e/ou construídas em prol da promoção dos Direitos 

Humanos. Segundo Dornelles (2014, p. 216), ―a memória se apresenta como um elemento 

essencial do discurso reconstrutivo, que deve estar presente nos estudos acerca dos direitos 

humanos‖. O autor continua afirmando que ―a busca da justiça e não somente da verdade é 

que deve mover a política da memória‖.  

O cerne da preocupação de vivermos um presente contínuo encontra, nas discussões 

sobre a importância da memória como direito humano, surgidas no Brasil durante a ditadura 

civil-militar (1964-1985), quando familiares de mortos e desaparecidos lutavam contra o 

esquecimento e para a correção de injustiças, uma perspectiva para transformar-se.  A 

memória como direito humano interviria nessa maneira de perceber a realidade, contribuindo 

para o estabelecimento de relações entre fatos, acontecimentos, discursos, representações.  

No caso desta pesquisa, a proposta foi alertar as futuras gerações para as violações de 

direitos presentes na política educacional do MOBRAL, que atendendo aos preceitos da 

ditadura civil-militar de 1964 objetivou dar continuidade as ações em prol de acabar com o 

analfabetismo do país. Corroborando não só para a alfabetização através das técnicas da 

leitura e da escrita, mas também como meio de habilitação profissional (JANNUZZI, 1979), 

preparando o homem para desempenhar sua função/ obrigação na sociedade.  

Esse alerta teve por intenção impedir a amnésia social diante de projetos educacionais 

elaborados por governos autoritários. Assim, ao questionarmos a respeito dos valores e 

intenções da proposta de alfabetização do MOBRAL, contribuímos para que as 

violações/exclusões educacionais ocorridas no passado ditatorial não se repitam. 

Dessa forma, o encontro com as memórias da educação colabora para que as futuras 

gerações conheçam seu passado, quer marcado por situações de desrespeito e violação aos 

direitos fundamentais do ser humano, quer envolvido pelas auroras da cidadania e 

mobilização popular.  
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A sociedade civil brasileira passa atualmente por uma crise, entre outros fatores, 

ocasionada pela violação/ negação dos direitos fundamentais. Esse fato traz como 

consequência a descrença no ser humano, em que a sociedade sente-se impotente para 

intervir, face à lacuna de uma educação crítica e emancipadora.  O ensino brasileiro urge por 

uma educação que possibilite aos sujeitos uma formação de cidadãos plenos e comprometidos 

com a coletividade. 

Nesse sentido, consideramos a educação em e para os direitos humanos, relacionada 

aos estudos da memória, como uma forma de resistência, um processo de construção 

educativa coletiva capaz de proporcionar a restituição moral e a construção da verdade, a 

partir das vozes e de experiências dos sujeitos que viveram momentos de exclusão/ violação 

dos seus direitos.  

A reconstituição das memórias do MOBRAL nos permitiu discutir/refletir sobre o 

projeto educacional traçado para a Educação de Adultos pela Ditadura Civil - Militar, bem 

como repensar sobre a prática pedagógica de alfabetização de adultos desenvolvida nesse 

momento.  Dessa forma, entendemos que os estudos sobre as memórias no campo educacional 

permitem compreender como se apresentava o processo educacional em um período de 

cerceamento de direitos. 

Ora, a organização do sistema escolar recebe influência de fatores externos, sob a 

forma de conteúdos didáticos, métodos, em uma espécie de cultura escolar. ―Essa cultura é 

entendida como conjunto de normas e práticas produzidas historicamente por sujeitos e/ou 

grupos determinados com finalidades especiais‖ (NUNES, 2011, p. 390), e, no caso do 

MOBRAL, essa cultura esteve envolvida por um contexto repressor das liberdades e opressor 

dos sujeitos, o que se refletia na prática cotidiana. 

Ao reconstituir as memórias do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

constatamos que o regime militar negou o direito dos educandos jovens e adultos a uma 

educação crítica e questionadora. Com a implantação do movimento de alfabetização, esses 

educandos não tiveram acesso a saberes e fazeres pedagógicos voltados para a emancipação 

por meio da palavra. Tiveram negado o direito a uma educação libertadora, inspirada na 

pedagogia freireana de emancipação pela conscientização/ação. Foi um verdadeiro retrocesso 

na história da alfabetização de adultos. 

Assim, reconstituir a memória desse fato educacional é parte integrante da atual 

necessidade de preservar a história e a memória de projetos e acontecimentos educacionais 

forjados em contextos repressores, seja porque correm o risco de não serem lembrados 
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enquanto projetos educacionais violadores de direitos, ou porque, frutos desses 

esquecimentos, podem ser retomados.  

É uma memória significante por fazer da lembrança ou do esquecimento um processo 

mais que mnemônico, mas uma atitude de libertação, no sentido de que, ao ―revisitarmos‖ o 

passado de atrocidades da Ditadura Militar, nos deparamos com experiências de educar para 

o nunca mais, que por isso não devem ser repetidas.  

O MOBRAL constitui um modelo de educar para o nunca mais, pois fora elaborado 

na conjuntura ditatorial, analisado para que não volte a acontecer. Por este motivo, 

reconstituímos a história do MOBRAL por meio da interpretação das memórias de seus ex-

participantes e da análise de seus documentos legais.  

Ora, refletir sobre o modelo educacional imposto aos adultos analfabetos, durante a 

Ditadura Civil-Militar é uma forma de incentivar os educadores da atualidade a promover o 

direito às memórias da educação e, assim, contribuir para o rompimento da cultura do silêncio 

criada pelo regime militar e ainda tão presente na educação atual.  

Nesse sentido, reconstituir as memórias da Educação de Adultos desse momento 

ditatorial implica um movimento de ―reparação, justiça e verdade‖, no sentido de fazer 

conhecer às gerações futuras o modelo autoritário a que foi submetida a educação desse 

período. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Música RODA VIVA (Chico Buarque) 

 

 

Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega o destino pra lá 

 

Roda mundo, roda-gigante 

Rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração 

 

A gente vai contra a corrente 

Até não poder resistir 

Na volta do barco é que sente 

O quanto deixou de cumprir 

Faz tempo que a gente cultiva 

A mais linda roseira que há 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega a roseira pra lá 

 

Roda mundo, roda-gigante 

Rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração 

 

A roda da saia, a mulata 

Não quer mais rodar, não senhor 

Não posso fazer serenata 

A roda de samba acabou 

A gente toma a iniciativa 

Viola na rua, a cantar 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega a viola pra lá 

 

Roda mundo, roda-gigante 

Rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração 
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O samba, a viola, a roseira 

Um dia a fogueira queimou 

Foi tudo ilusão passageira 

Que a brisa primeira levou 

No peito a saudade cativa 

Faz força pro tempo parar 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega a saudade pra lá 

 

Roda mundo, roda-gigante 

Rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração 

 

Roda mundo, roda-gigante 

Rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração 

 

Roda mundo, roda-gigante 

Rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração 
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ANEXO B - MÚSICA PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES (Geraldo 

Vandré) 

 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Somos todos iguais 

Braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas 

Campos, construções 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

 

Pelos campos há fome 

Em grandes plantações 

Pelas ruas marchando 

Indecisos cordões 

Ainda fazem da flor 

Seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores 

Vencendo o canhão 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

 

Há soldados armados 
Amados ou não 

Quase todos perdidos 

De armas na mão 

Nos quartéis lhes ensinam 

Uma antiga lição 

De morrer pela pátria 
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E viver sem razão 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

 

Nas escolas, nas ruas 

Campos, construções 

Somos todos soldados 

Armados ou não 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Somos todos iguais 

Braços dados ou não 

 

Os amores na mente 

As flores no chão 

A certeza na frente 

A história na mão 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Aprendendo e ensinando 

Uma nova lição 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 
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ANEXO C – Música Alegria, Alegria (Caetano Veloso) 

 

Caminhando contra o vento 

Sem lenço, sem documento 

No sol de quase dezembro 

Eu vou 

 

O sol se reparte em crimes, 

Espaçonaves, guerrilhas 

Em cardinales bonitas 

Eu vou 

 

Em caras de presidentes 

Em grandes beijos de amor 

Em dentes, pernas, bandeiras 

Bomba e brigitte bardot 

O sol nas bancas de revista 

Me enche de alegria e preguiça 

Quem lê tanta notícia 

Eu vou 

 

Por entre fotos e nomes 

Os olhos cheios de cores 

O peito cheio de amores vãos 

Eu vou 

Por que não, por que não 

 

Ela pensa em casamento 

E eu nunca mais fui à escola 

Sem lenço, sem documento, 

Eu vou 

 

Eu tomo uma coca-cola 

Ela pensa em casamento 

E uma canção me consola 

Eu vou 

 

Por entre fotos e nomes 

Sem livros e sem fuzil 

Sem fome sem telefone 

No coração do brasil 

 

Ela nem sabe até pensei 

Em cantar na televisão 

O sol é tão bonito 

Eu vou 

Sem lenço, sem documento 

Nada no bolso ou nas mãos 

Eu quero seguir vivendo, amor 
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Eu vou 

Por que não, por que não.. 
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ANEXO D – Decreto de criação do MOBRAL 

 

 

 

 CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 Centro de Documentação e Informação   

LEI Nº 5.379, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1967   

  

Provê sobre a alfabetização funcional e a educação 

continuada de adolescentes e adultos.   

  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:   

  

Art. 1º Constituem atividades prioritárias permanentes, no Ministério da Educação e Cultura, 

a alfabetização funcional e, principalmente, a educação continuada de adolescentes e adultos.  

 

 Parágrafo único. Essas atividades em sua fase inicial atingirão os objetivos em dois períodos 

sucessivos de 4 (quatro) anos, o primeiro destinado a adolescentes e adultos analfabetos até 30 

(trinta) anos, e o segundo, aos analfabetos de mais de 30 (trinta) anos de idade. Após esses 

dois períodos, a educação continuada de adultos prosseguirá de maneira constante e sem 

discriminação etária.    

 

Art. 2º Nos programas de alfabetização funcional e educação continuada de adolescentes e 

adultos, cooperarão as autoridades e órgãos civis e militares de todas as áreas administrativas, 

nos termos que forem fixados em decreto, bem como, em caráter voluntário, os estudantes de 

níveis universitário e secundário que possam fazê-lo sem prejuízo de sua própria formação. 

    

Art. 3º É aprovado o Plano de Alfabetização Funcional e Educação Continuada de 

Adolescentes e Adultos, que esta acompanha, sujeito a reformulações anuais, de acordo com 

os meios disponíveis e os resultados obtidos.   

  

Art. 4º 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.    

 

Art. 5º O MOBRAL será o Órgão executor do Plano de que trata o art. 3º.    
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Art. 6º O MOBRAL gozará de autonomia administrativa e financeira e adquirirá 

personalidade jurídica a partir da inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato 

constitutivo, com o qual serão apresentados seu estatuto e o decreto do Poder Executivo que o 

aprovar.    

 

Art. 7º O patrimônio da fundação será constituído: a) por dotações orçamentárias e 

subvenções da União; b) por doações e contribuições de entidades de direito público e 

privado, nacionais, internacionais ou multinacionais, e de particulares;  c) de rendas eventuais. 

     

Art. 8º O presidente da Fundação será nomeado pelo Presidente da República mediante 

proposta do Ministro da Educação e Cultura com mandato de três anos. (Artigo com redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 665, de 2/7/1969). 

  

Art. 9º O pessoal do MOBRAL será, pelo seu presidente, solicitado ao Serviço Público 

Federal.    

 

Art. 10. O MOBRAL poderá celebrar convênios com quaisquer entidades, públicas ou 

privadas, nacionais, internacionais e multinacionais, para execução do Plano aprovado e seus 

reajustamentos.    

 

Art. 11. Os serviços de rádio, televisão e cinema educativos, no que concerne à alfabetização 

funcional e educação continuada de adolescentes e adultos, constituirão um sistema geral 

integrado no Plano a que se refere o art. 3º.    

 

Art. 12. Extinguindo-se, por qualquer motivo, o MOBRAL, seus bens serão incorporados ao 

patrimônio da União.    

 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.    

 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.     

 

Brasília, 15 de dezembro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.    

 

A. COSTA E SILVA Tarso Dutra   
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ANEXO D- CPI DO MOBRAL 
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