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Resumo  

O objetivo deste trabalho consiste em discutir sobre a educação de adultos durante a Ditadura Militar, 

como parte do subprojeto: O MOBRAL e a alfabetização de adultos na ditadura: possibilidades de 

pesquisa através de documentos escolares (1970-1980), através de bolsa de Iniciação Científica 

PICIN/UNEB. Quanto à metodologia adotada, nomeamos como marcos norteadores a revisão 

bibliográfica e a análise documental. A dispersão da documentação, característica dos estudos no campo 

da História da Educação, impeliu a pesquisa para vários arquivos da região e o exame de diferentes tipos 

fontes. No Arquivo Público Municipal de Caetité localizei a ata de fundação do programa no município, 

no Arquivo de Rio de Contas encontrei vários recibos de pagamentos de contas das despesas do 

programa naquela região, além de fotografias de turma de professores em curso de formação a distância 

pelo rádio (Projeto Minerva). Foram consultados ainda os arquivos dos Núcleos Regionais de Educação 

e os sites dos arquivos dos grandes veículos midiáticos do período, a exemplo da revista Veja, em que 

foi possível localizar várias matérias destacando o MOBRAL. Significativo também foi o quantitativo 

de professores e alunos do referido programa encontrados na região e dispostos em participar da 

pesquisa. Em análise preliminar das fontes é perceptível o quanto, naquele momento, o MOBRAL 

ganhou repercussão, movimentando grande soma de recursos para a sua manutenção desde a formação 

de profissionais até o próprio rigor que o programa exigia de seus participantes. 

Palavras-chave: Educação na ditadura militar; Educação de adultos; História da educação.  

Introdução 

Ao longo da história do ensino neste pais, parcas são as investigações sobre o analfabetismo de jovens 

e adultos, sendo que uma lacuna considerável no período da ditadura militar pode ser percebida com 

escassas produções historiográficas acerca da temática, embora elas tentem suprir esta ausência de 

estudos. Já em 1989, José Luiz Oliveira, em seu trabalho, As origens do MOBRAL, um dos primeiros 

trabalhos acadêmicos a estudar o MOBRAL, ainda no contexto de mudanças do regime político no 

Brasil nos traz um estudo geral sobre o tema. Outros pesquisadores atentando seus olhares para a história 

da educação e, mais precisamente, o ensino de jovens e adultos no programa MOBRAL, em uma 

perspectiva micro, tratando de casos específicos, a exemplo de A alfabetização no MOBRAL, métodos 

e materiais didáticos (Uberlândia/mg, 1970-1985), de autoria de Leticia Borges Oliveira e Saouéber 

Társio de Souza, constituem, ainda, poucas peças de um enorme quebra cabeça da história da educação 

no período militar. 

Nos anos 60 do século passado, acontecia uma efervescência de ideias que teriam grande impacto ainda 

na mesma década. Não tardou muito para que o governo de João Goulart caísse por terra, pois as 

reformas de base propostas pelo mesmo em nada agradou a uma pequena parcela da população que 

detinha considerável poder e que afirmava que João Goulart estava implantando no Brasil o comunismo. 

Na madrugada do dia 31 de março de 1964, o exército começa a tomada de poder com as tropas nas ruas 

e na madrugada do dia 2 de abril do mesmo ano, o congresso legitima o golpe de Estado declarando 
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vago o cargo de Presidência da República. Ao assumir o poder, os militares implementaram políticas 

públicas que atendessem aos interesses do governo recém instalado. Na aérea de educação percebemos 

que as primeiras ações dos governantes foram acompanhadas de repressão e perseguição aos que não 

comungam das mesmas propostas. Tanto no movimento estudantil, como universidades e escolas que 

foram fortemente perseguidas. 

Marca registrada dos governos militares era o empreendimento em suas políticas públicas de educação 

de grande exposição e aclamação do próprio governo. Cabe neste momento destacar a fala que resume 

a política de estado para e educação: 

O regime ditatorial estava escondido e estampado em cada página dos livros, 

cartilhas e de outras publicações que conduziram a educação nesse período. Através 

desses materiais, o ensino estava sendo guiado junto às intencionalidades do 

Governo. Veneração aos heróis nacionais, patriotismo, civismo, exaltação ao 

governo, eram mensagens incutidas nas entrelinhas de cada um dos materiais 

didáticos... (SANTOS, 2014, 313) 

O quadro geral da educação brasileira era bastante preocupante na época. Os índices acenavam para a 

necessidade de implementação de investimentos na área. No caso específico do analfabetismo, a 

situação era grave.  

 

 

Fonte: O quadro ao lado foi extraído de: 

Brasil. Diretoria Geral de Estatística. 

Estatística da Instrucção (1ª parte, 

“Estatística Escolar”, 1º vol.), 1916. O 

quadro está incluído no texto “Introdução”, 

assinado por Oziel Bordeaux Rego, da quarta 

seção da Diretoria Geral de Estatística, pag. 

CCXI. (BOMENY, 2002, 2).  

 

O analfabetismo sempre atingiu índices elevados na recente história republicana, sendo que estes 

números refletem a incipiência de investimentos em uma educação universal por parte dos governos que 

se sucedem. De modo geral, os analfabetos eram provenientes das classes menos favorecidas que não 

estavam nos grandes centros da época ou que não tinham condições de se manterem em uma escola.  
Para ASSIS (2012), durante a ditadura percebe-se uma tentativa de normatização do ensino básico com 

a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para o ensino de 1º e 2º graus que além da 

obrigatoriedade deste ensino, estabelece o mínimo de 8 anos para seu curso. Porém, para a autora, tais 

ações pouco interferiram nos números educacionais daquele período, pois intensifica-se neste período 

um intenso fluxo migratório das pessoas do campo para as cidades, e na sua grande maioria desprovidos 

de instrução mínima para o trabalho nos empregos da cidade. Em um plano de economia liberal, o campo 

de trabalho exige mão de obra barata e qualificada; surge neste momento um grande gargalo no mercado 

de trabalho, pois existe uma grande quantidade de mão de obra disponível, mas com pouca instrução 

acadêmica. Intervir na educação era necessário. 

Em consonância com esta perspectiva, este trabalho objetiva discutir a educação de adultos durante o 

período da ditadura militar, com enfoque no programa MOBRAL (MOVIMENTO BRASILEIRO DE 

ALFABETIZAÇÃO), criado pela Lei n° 5.379, de 15 de dezembro de 1967, com a sua total 

implementação e funcionamento em setembro de 1970 durante o governo do general Emílio Garrastazu 

Médici. 
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Metodologia 

A metodologia empregada nesta pesquisa consiste na revisão bibliográfica de autores que trabalham 

com história da educação, tendo um direcionamento das leituras para as pesquisas já realizadas acerca 

do MOBRAL. Ao tempo que realizamos incursões nos arquivos públicos municipais do interior da 

Bahia e arquivos da NREs (Núcleo Regional de Educação). Além de realizar entrevistas com alunos e 

professores que atuaram no programa nesta região, trabalharemos também com os arquivos digitais das 

principais revistas de circulação no período, a princípio estamos a focar na revista Veja Ao fim com 

todo o material em mãos iremos montar e disponibilizar para a comunidade de pesquisadores os dados 

obtidos neste trabalho. 

Resultados e Discussões  

O MOBRAL foi criado para ser a solução definitiva para os problemas de analfabetismo na população 

adulta do período, com uma proposta extremamente controversa, que envolveu vários setores da 

sociedade brasileira.  

Ao longo da pesquisa, com a leitura de autores que discutem a temática do ensino no MOBRAL, além 

do contato com algumas fontes, ficou perceptível que tal programa fora pouco enriquecedor para a 

comunidade, como Maria das Graças descreve: 

A proposta educacional de alfabetização de adultos, Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), tecida no contexto da ditadura militar, substituiu a partir 

de 1967, o trabalho educativo desenvolvido com jovens e adultos, sob orientação 

freireana [...] retirou da alfabetização de adultos o sentido político da educação, a 

compreensão da realidade e o crescimento dos educandos como sujeitos de direito... 

(BARBOSA, 01-02). 

Para se manter o MOBRAL, montou-se uma teia burocrática. Percebemos em uma análise inicial das 

fontes que nos seus primeiros anos de funcionamento o MOBRAL se viu com vários problemas, entre 

eles financeiros, que acabam sendo destaque na midia do periodo: 

Opiniões definidas – Como economista Mário Henrique Simonsen 3tem 

opiniões bem definidas a respeito de problemas de educação. Acha que 

a contribução do ensino para o desenvolvimento é muito importante do 

que um simples progresso material [...], contando com pouca verba, 

Mário Henrique Simonsen prescisará de um pouco mao de negócios e 

técnicos em economia para atingir a meta de 9 milhões de alfabetizados 

em três anos. E certamente haverá de ter um fôlego de dragão: os 

recursos de Mobral chegaram a somente 180 milhões de cruzeiros 

novos, o suficiente para alfabetizar apenas 300.000 neste ano... 

(REVISTA Veja, 1970, ed.84). 

No mesmo ano, a mesma revista fez uma matéria sobre as perspectivas e desafios que Mário Henrique 

teria para o programa MOBRAL: 
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Economia atuando como Consultor de inúmeras empresas privadas e ligando-se à Fundação Getúlio Vargas onde 

ocupou várias funções passando a dirigir a Escola de Pós-Graduação em Economia a partir de 1965. Consagrado 

como técnico desde o início da sua carreira profissional participou ativamente da instituição da correção monetária 

da formulação da política salarial e de diversos estudos vinculados à área cambial industrial e habitacional 

particularmente no Governo do Marechal Humberto de Alencar Castello Branco. Esteve à frente do MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização) durante o Governo do Presidente Emílio Garrastazu Médici. 

Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/institucional/galeria-dos-ministros/republica/mario-henrique-

simonsen acesso em 14 de agosto de 2015 
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Várias vêzes cogitado para ministro do Planejamento, Mário 

Henrique Simonsen acabou aceitando um pôsto à primeira vista bem 

mais modesto: o de presidente da Fundação  Mobral (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização). Criada há dois anos, com a pretensão 

de alfabetizar 6,9 milhões de adultos entre 14 e 35 anos, a Mobral 

ainda não conseguiu fazer nada. Motivo: falta dinheiro, pessoal e, 

principalmente, indefinição do próprio programa de ação...( 

REVISTA Veja, 1970, ed.97). 

 

No mesmo ano, a revista Veja publica uma propaganda “convocando” os empresarios para investir no 

programa MOBRAL. 

 

 

 

EMPRESÁRIO: ESTA É A FORMULA PARA V. CUMPRIR COM A 

SUA RESPONSABILIDADE JUNTO AO MOBRAL... ( REVISTA 

Veja, 1970, ed. 115). 

 

A análise destas e de outras matérias com o mesmo teor da revista Veja, sugerem que naquele momento 

em especifico o programa passava por dificuldades financeiras. Podemos perceber tambem a tentativa 

de exposição do governo nos meios de comunicação em massa para a sua auto promoção, no momento 

em que conclama toda a sociedade para a participação de um programa que, segundo o governo, iria 

diminuir os números de analfabetismo no Brasil. 

E neste contexto de altas taxas de analfabetismo de jovens e adultos na região nordeste, apresentados 

por BOMENY (2002), a Bahia não destoa muito desta realidade. No ano de 1906, a cada grupo de 1000 

pessoas apenas 228 sabiam ler. Em nosso trabalho ainda não conseguimos ter números de analfabetos 

na Bahia no período em que o programa MOBRAL fora implantado. Mas BOMENY, (2002), nos 

sinaliza que neste período de quase 70 anos pouca coisa mudou neste cenário. 

Não diferente do restante do Brasil, na Bahia o programa também foi implementado. O interior baiano 

participa ativamente deste processo e em alguns municípios os registros apontam que seu funcionamento 

ocorria efetivamente. Fato que podemos perceber na ata de fundação e reuniões do MOBRAL 

MUNICIPAL de Caetité -BA, e nas fotografias da turma de formados do curso de formação de 

alfabetizadora pelo rádio, na cidade de Rio de Contas –BA.  

Termo de Abertura. 
Contem este livro 100 folhas, todas por mim rublicadas, e servirá 

para o registro das atas de reuniões do Mobral municioal de Caetité  

Caetité,em 2 de Fevereiro de 1971 

Clarismundo Pontes prefeito 
 

ATA DE FUNDAÇÃO DO MOBRAL DE CAETITÉ. Disponível no 

Arquivo Público Municipal de Caetité  
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Entre os arquivos municipais do interior da Bahia visitados o  Arquivo Municipal de Rio de Contas, fora 

o que encontramos maior numero de fontes acerca do funcionamento do programa MOBRAL, naquele 
municipio. Tais fontes  reforçam a ideia  de que no projeto MOBRAL inexistia uma politica de 

investimentos em estrutura fisica, principalmente quanto a construção de salas de aula, como já afirmava 

ARLINDO (1979).  

Conclusão 

Todas as fontes aqui apresentadas estão em caráter de análise e ainda temos várias questões que estamos 

sem respostas. Desejamos saber qual foi a real participação das empresas nas doações para a fundação 

MOBRAL e se no interior também ocorriam este envolvimento; quais as dificuldades enfrentadas no 

funcionamento do programa e como isso afetava a atuação dos professores; como estes professores viam 

o programa e como era sua prática pedagógica, se conseguia alfabetizar os adultos em tempos recorde 

de 5 meses, qual o método utilizado; entre outras questões. Portanto, este trabalho, em fase inicial de 

pesquisa, apresenta alguns pontos para contribuir com o debate sobre a alfabetização de adultos em 

tempos de ditadura. 
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