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Bendito Seja o Mobral 

 

O cabocro roceiro e pacato, 

estudante da escola rural, 

traz nos olho o verde do mato 

e no peito o diploma Mobral. 

 

Escolinha modesta da roça, 

rodeada de pés de café, 

o Brasil se levanta e remoça, 

numa nova alvorada de fé. 

  

Na cidade se pranta edifício, 

no sertão nóis prantamo semente, 

de mão dada não há sacrifício, 

elevando um Brasil para frente. 

 

Brasil é feliz agora, 

alcançou seu ideal, 

com a luz da nova aurora, 

bendito seja o Mobral. 

 

(Tonico e Tinoco) 
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RESUMO 

 

Este trabalho investiga o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL em 

Varginha - MG, no período de 1970 a 1985. O MOBRAL foi criado em 1967, período 

de ditadura militar no Brasil. Freitas & Biccas (2009) salientam que o MOBRAL tinha 

como meta prioritária erradicar o analfabetismo no país em dez anos de atuação, já que 

o índice de analfabetismo da população brasileira se encontrava elevado. Os métodos de 

ensino utilizados no MOBRAL advinham da educação tecnicista, em que o uso da 

alfabetização funcional valorizava apenas a aquisição de técnicas elementares de leitura, 

escrita e cálculo, aperfeiçoando, assim, a mão de obra direcionada ao mercado de 

trabalho por meio de seu comprometimento com ideais da família, da comunidade e do 

patriotismo. A educação tecnicista contrastava com a filosofia de educação proposta por 

Paulo Freire (1983), que visa preparar o educando como ser pensante e crítico, capaz de 

transformar a realidade em que vive. Porém, esse modo de educar passou a ser visto 

como ameaça à ditadura militar, época em que na sociedade não se podia manifestar 

contrariamente ao regime. O objetivo deste trabalho é compreender os conceitos, o 

funcionamento e as práticas pedagógicas relativas ao MOBRAL, relacionando-os com 

documentos utilizados nessa modalidade e com as fontes da pesquisa: fotos, cadernos, 

livros e jornais. Como aporte teórico-metodológico, são adotadas algumas “ferramentas 

foucaultianas”. Especialmente aquelas que nos ajudam a compreender a “produção de 

saber e de verdade”, no que se refere à teoria do discurso, visando confrontar a 

metodologia de ensino adotada no MOBRAL com os ideais de educação propostos por 

Freire. E, também, as ações da biopolítica e a promoção do “cuidado de si”, que atuam a 

fim de governar os sujeitos por meio de procedimentos disciplinares, usando como 

dispositivos a gestão da saúde, alimentação, sexualidade, entre outros (FOUCAULT, 

1984, 1988). Constata-se que as professoras do MOBRAL de Varginha – MG foram 

formadas pelo Curso Normal em uma escola católica, o Colégio dos Santos Anjos, o 

único no município que passa, a partir de 1970, a oferecer formação à professoras. 

Verifica-se, portanto, que essas alfabetizadoras eram jovens e não tinham experiência na 

docência. Para tanto, havia o suporte do material didático pedagógico, distribuído 

nacionalmente, e, em larga escala, no município. Além de orientar as alfabetizadoras, o 

material didático enfatizava o civismo, a saúde e alimentação, visando atuar na 

formação do trabalhador, indispensável ao progresso do Brasil. Desta forma, 

revigorava-se o discurso médico, disciplinador, nacionalista e moralizante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MOBRAL, Biopolítica; Discurso; Foucault; Igreja; Educação; 

Saber médico. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work investigates the Brazilian Literacy Movement – MOBRAL in Varginha, 

Minas Gerais, from 1970 to 1985. The MOBRAL was created in 1967, a period of 

military dictatorship in Brazil. Freitas & Biccas (2009) point out that the MOBRAL had 

as a priority target eradicate illiteracy in the country in ten years of operation, since the 

illiteracy rate of the Brazilian population was high. The teaching methods used in 

MOBRAL stemmed from technicist education, where the use of functional literacy 

valued only the acquisition of basic reading techniques, writing and calculating, 

improving thus the labor directed to the labor market through his/her commitment to 

ideals of family, community and patriotism. The technicist education contrasted with 

the philosophy of education proposed by Paulo Freire (1983), which aims to prepare the 

student as a thinking and critical man, able to transform the reality in which he lives. 

However, this mode of education was seen as a threat to the military dictatorship, a time 

when society could not speak against to the regime. The objective of this study is to 

understand the concepts, operation and pedagogical practices related to MOBRAL, 

linking them with documents used in this modality and the research sources: pictures, 

notebooks, books and newspapers. As theoretical and methodological support, we 

adopted some ‘Foucault's tools’. Especially those that help us understand the 

‘production of knowledge and truth’ in relation to the discourse theory, in order to 

confront the teaching methodology adopted in MOBRAL with the ideals of education 

proposed by Freire. And also, the actions of biopolitics and the promotion of ‘self care’, 

which act to govern the subjects through disciplinary procedures, using as dispositive 

health management, feeding, sexuality, among others (Foucault, 1984 , 1988). It appears 

that the MOBRAL teachers in Varginha were formed by the Normal Course in a 

Catholic school, the College of the Holy Angels, the only municipality to offer, since 

1970, training to teachers. It is apparent, therefore, that these literacy teachers were 

young and had no teaching experience. For that, they had the support of the teaching 

courseware, distributed nationally and on a large scale in the city. In addition to guide 

literacy teachers, courseware emphasized civics, health and nutrition, aiming to act in 

the formation of the worker indispensable to progress in Brazil. Thus, medical, 

disciplinarian, nationalist and moralizing discourse was invigorated. 

 

KEYWORDS: MOBRAL, Biopolitics; Discourse; Foucault; Church; Education; 

Medical knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

    

Aos olhos de quem 

Só aprendeu o bê-á-bá 

Pra tirar carteira de trabalho 

E não entendeu Zé Ramalho cantar 

Vida de gado 

Povo marcado 

Povo feliz 

 

(Herbert Vianna1) 

 

 

 O presente trabalho se propõe a investigar, numa perspectiva histórica, o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL2 em Varginha, Minas Gerais no 

período de 1970 a 1985. 

  No que se refere ao âmbito nacional, a proposta para o programa de educação 

de adultos empreendida pela ditadura militar surgiu em 15 de dezembro de 1967, sendo 

que o MOBRAL efetivou-se no ano de 1970 e perdurou até 1985. Em Varginha, os 

registros apontam que as aulas tiveram início em 1971, sendo que cursos do MOBRAL 

para a formação das professoras3 que viriam a atuar neste datam de 1970. Freitas & 

Biccas (2009) salientam que o MOBRAL tinha como meta prioritária erradicar o 

analfabetismo no país em dez anos de atuação, já que o índice de analfabetismo da 

população brasileira se encontrava elevado. 

 Para compreender as relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos no 

programa e sua proposta teórica metodológica, as teorias foucaultianas figuram como 

ferramentas indispensáveis, sobretudo no que tange à biopolítica e à produção de 

discursos de verdade. 

 A biopolítica engloba as relações de saber e poder que indicam o modo de 

“viver” e “como viver” da população. Implica, entretanto, não somente uma gestão da 

população, mas também um controle das estratégias que os indivíduos, na sua liberdade, 

podem ter em relação a eles mesmos e uns em relação aos outros. As tecnologias 

                                                           
1 Os Paralamas do Sucesso – música MOBRAL. 
2 No decorrer desta dissertação será utilizada a sigla MOBRAL para se referir ao Movimento 

Brasileiro de Alfabetização. 
3 Neste trabalho, serão utilizadas como sinônimos as palavras Curso Normal e Magistério, as 

quais se referem à formação de professoras. 



14 
 

governamentais concernem, portanto, também ao governo da educação e da 

transformação dos indivíduos, àquele das relações familiares e àquele das instituições. 

 Os discursos de verdade podem ser compreendidos como um conjunto de 

enunciados que podem pertencer a campos diferentes, mas, obedecem, apesar de tudo, a 

regras de funcionamento comuns. Essas regras, por sua vez, não são apenas linguísticas 

ou formais. Neste trabalho, o discurso é entendido como algo que se distribui 

difusamente pelo tecido social, marcando o pensamento de cada época, de cada lugar, 

sendo importante ressaltar que, em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos (FOUCAULT, 2008a, p. 9).  

 Neste sentido, importa apreender os discursos veiculados pelo MOBRAL em 

Varginha, Minas Gerais, e as ações da biopolítica empreendidas pela ditadura militar, 

tendo em vista as relações de poder que os produziram, os efeitos tanto individuais 

quanto sociais que causaram, bem como a dinâmica que utilizaram para se estabelecer 

nos espaços educacionais entre os anos 1970 e 1985. Esse recorte deve-se à 

disponibilidade das fontes e às ações efetivas do MOBRAL, as quais se deram em tal 

período. 

O caminho delineado na busca por indícios sobre o MOBRAL em Varginha é 

recoberto por uma multiplicidade de fontes esparsas, as quais apresentam os 

acontecimentos de forma não linear. As fontes desta pesquisa são fotos, cartilhas, 

caderno de planejamento, livro do professor e jornais.Tais fontes ganham sentido no 

momento em que são relacionadas à prática da professora Véra Tavares, posto que a 

condição de existência dos discursos, de certa forma, está sempre presente para tentar 

orientar e dar sentido às práticas. 

A singularidade das fontes reitera os princípios da perspectiva abordada pela 

micro-história, que lança olhares mais aguçados sobre os detalhes e acontecimentos, os 

quais muitas vezes estão marcados por descontinuidades, irrupções e reconfigurações. 

Ao mesmo tempo, trazem contribuições importantes no que tange à produção de uma 

cultura material escolar, definida por Abreu (2012) como: 

 
Assim, a cultura material escolar pode ser definida como um território 

propício à investigação que possui produção conceitual diversificada e 
complexa, pois se oferece grande interesse à história da educação, também a 
sociologia, a antropologia, a filosofia e a psicologia da educação, além, 

obviamente, da pedagogia. Todas têm contribuições metodológicas próprias, 

mas inter-relacionadas para a proposição de pesquisas, não somente 

independentes, posto que é possível pensar na formação de uma rede de 
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pesquisas e pesquisadores que tenham um interesse comum na cultura 

material escolar (p.170). 

 

 

 A variedade das fontes de pesquisa deste trabalho ajudam a compor a cultura 

material escolar relativa ao MOBRAL, uma vez que trazem indícios sobre as práticas 

escolares, disciplinas, relação entre os sujeitos e objetos envoltos nas ações educativas 

do programa.  

 No decorrer da pesquisa, o interesse consistiu em mapear, descrever e analisar os 

discursos mais recorrentes sobre as ações do MOBRAL em Varginha, os quais 

envolvem as relações entre a educação, o Estado, o discurso médico e a Igreja,  trazendo 

à tona o discurso moral, o discurso médico e o discurso de cunho nacionalista. Neste 

intento, para desenvolver o que foi proposto, este trabalho se organiza em três capítulos. 

 O primeiro capítulo aborda a historicidade das questões que envolvem as 

preocupações em torno da educação de adultos no período militar e a ascensão do 

MOBRAL enquanto programa destinado à erradicação do analfabetismo. Ao mesmo 

tempo, o capítulo discorre sobre a metodologia de ensino tecnicista empregada pelo 

MOBRAL e o material didático disposto por este, confrontado-os com a visão de 

educação libertadora de Paulo Freire, proposta que foi truncada com o advento da 

ditadura militar. 

 O segundo capítulo apresenta o contexto educacional varginhense e as fontes de 

pesquisa. Aborda também as singularidades do MOBRAL no município varginhense e 

apresenta os sujeitos envolvidos na pesquisa e a instituição que atuava na formação das 

professoras. 

 O terceiro e último capítulo estabelece a relação entre as fontes de pesquisa e a 

fundamentação teórica, embasada nas teorias foucaultianas. Inicialmente, são 

apresentados os temas geradores, os quais compendiam a proposta de ensino do 

MOBRAL. Posteriormente, é tecida uma relação entre o programa e a influência do 

saber médico, da religião e dos preceitos patrióticos. 

 As considerações finais, longe de determinarem certezas sobre o tema proposto, 

evidenciam as reflexões mais importantes realizadas durante o processo de investigação, 

bem como a retomada de pontos levantados para o desenvolvimento desta dissertação. 

Suscita ainda algumas questões, no que se refere às ações voltadas a ensinar a ler e a 

escrever, abrindo espaço para que outros trabalhos sejam realizados neste campo de 

investigação. Assim, visa colaborar para o crescimento de pesquisas em história da 
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educação, no Brasil, sobre a temática da educação de adultos e as questões em torno do 

analfabetismo. 
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CAPÍTULO I: A EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO PERÍODO DA DITADURA: 

MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO (MOBRAL) 

1.1 Percursos da Educação no Brasil no período ditatorial (1964 -1985) 

 

 A ditadura militar no Brasil teve início com o golpe militar de 19644, e perdurou 

até 1985. O golpe foi deflagrado pelo general Olímpio Mourão Filho e a presidência foi 

assumida interinamente pelo presidente da câmara, Paschoal Ranieri Mazzilli. No 

âmbito político, o regime instalado se fez legitimar pelo primeiro Ato Institucional - AI-

15, decretado pelos ministros militares, pelo general Arthur da Costa e Silva, pelo 

brigadeiro Francisco de Assis Correa de Melo e pelo almirante Augusto Rademaker 

Grünewald. 

 O Congresso Nacional, cerceado pelas forças militares, referendou o general 

Humberto de Alencar Castello Branco como presidente da República. A partir daí, 

passou a vigorar o estado de exceção com medidas de restrição à liberdade, entre as 

quais se inclui uma série de cassações de mandatos e suspensões de direitos políticos. O 

AI-1 possibilitava ao presidente da República remeter ao Congresso reformas 

constitucionais, promulgar leis sobre qualquer assunto (inclusive orçamentário) e 

decretar o estado de sítio. Germano (1993) ressalta que os três primeiros anos ditatoriais 

foram responsáveis por mais de três mil atos punitivos, os quais destituíram os direitos 

dos cidadãos e solidificaram a repressão. Tais medidas punitivas e de contenção a 

possíveis movimentos populares contra o regime visavam restaurar a obediência aos 

interesses capitalistas estrangeiros, que se sentiam ameaçados pela perda de controle 

frente às forças progressistas. O fantasma da tomada de poder pelos comunistas foi um 

argumento muito utilizado para que os militares conquistassem o apoio de uma classe 

média assustada, conservadora e reacionária. 

                                                           
4 O golpe militar visava conter os movimentos operários, camponeses, estudantis e intelectuais 

que estavam promovendo amplos debates e manifestações sobre questões políticas, econômicas 

e sociais, os quais efervesceram durante o governo de João Goulart (1961-1964). As questões 

primordiais que embalavam os movimentos eram temas como a reforma agrária, o voto do 

analfabeto, o imperialismo e a nacionalização de empresas norte-americanas. João Goulart 

visava estreitar alianças com o movimento sindical e setores nacionalistas, o que, de certa 

forma, incitou a organização dos movimentos populares e a propagação de um intenso e amplo 

movimento político-cultural e sentimento de mudança (BANDEIRA, 2001). 
5 O objetivo do AI-1 era afastar qualquer forma de oposição e legitimar o golpe militar. Os 

políticos da oposição a Jango estavam incertos e inseguros quanto aos caminhos que o governo 

tomaria e os militares acreditavam que o convencimento pela razão seria ineficaz: era preciso 

tomar uma medida radical para persuadir os indecisos quanto aos rumos determinados pelo 

comando do golpe (ALVES, 1984). 
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 No que tange à forte influência exercida pelos setores de ordem econômica no 

período ditatorial, Lira (2010) ressalta: 

 

Os setores empresariais e financeiros deram o suporte decisivo para a 

ditadura. Os empresários estabeleceram uma aliança íntima com os 

militares, participando das negociações que levaram ao golpe e 

atuando na formulação das políticas econômicas e sociais da ditadura. 

A burguesia atuou ativamente na organização e no financiamento do 

sistema repressivo (p.306). 
 

 

 As relações estabelecidas entre a ditadura e o setor industrial amplificaram a 

ideologia autoritária da burguesia e estenderam a cooperação entre os Estados Unidos e 

o Brasil, abrindo caminhos para instalação e expansão do capitalismo internacional. 

Desta forma, houve o crescimento dos setores de bens de consumo duráveis e o 

aumento da dívida externa. Entretanto, a inflação e a concentração de renda ampliaram 

as desigualdades sociais. A ditadura moveu uma guerra aberta contra as classes 

trabalhadoras, principalmente devido às intervenções nos sindicatos, ao arrocho salarial 

e à forte degradação dos padrões de qualidade de vida. 

 No que diz respeito à educação, o regime recém instaurado truncou as iniciativas 

que incitavam ideias de mudanças no país e a mobilização intelectual, bem como a 

intensificação da luta política e ideológica. A universidade, principalmente, foi alvo de 

repressão e controle, pois representava, aos olhos do regime, um importante mecanismo 

difusor de ideais ditos subversivos. Deste modo, o Estado dirigiu seu aparato repressivo 

contra o movimento estudantil6 e suas entidades representativas. Ao mesmo tempo, 

importantes intelectuais que atuavam na educação brasileira foram presos e exilados, 

entre eles Paulo Freire, que vinha se destacando com um trabalho inovador de educação 

de adultos em Pernambuco. A repressão desarticulou os movimentos de educação e de 

cultura popular que tinham iniciado suas atividades no final da década de 19507. 

                                                           
6 A Lei n° 4464 de 9 de novembro de 1964, conhecida como Lei Suplicy de Lacerda, colocou na 

ilegalidade as entidades estudantis, tais como a União Nacional dos Estudantes (UNE), e coibiu 

manifestações contra o regime, visando eliminar a representação estudantil em nível nacional na 

sociedade, bem como qualquer tentativa de ação política independente dos estudantes. A lei 

também se estendia a diretores, reitores e professores que omitissem o não cumprimento da lei 

(LIRA, 2010). 
7 Ferraro (2009) aponta que no curto período de 1958 a março de 1964, o Brasil tornou-se palco 

de inúmeros movimentos sociais, vários deles ligados a questões em torno da alfabetização e 

analfabetismo. Essa preocupação foi impulsionada pela ação de intelectuais como Paulo Freire, 

Miguel Arraes, Moacyr de Góes, entre outros, com novas concepções sobre o analfabetismo e 

tomados, principalmente, por um forte desejo de transformação social. 
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 As reformas educacionais vigentes no período ditatorial foram embaladas pelos 

acordos entre o MEC e a Agency for International Development dos Estados Unidos 

(USAID), assinados entre o período de 1964 a 1968, alguns com vigência até 1971. A 

partir do acordo MEC-USAID a educação brasileira passou a sofrer interferência direta 

do governo dos Estados Unidos. Os acordos abriram caminho para a formulação de uma 

política educacional fundamentada em concepções economicistas e produtivistas, que 

enfatizavam a racionalidade e a eficiência8. Essas concepções constituíram a base para 

as reformas educacionais das décadas de 1960 e 1970. Tais acordos comprometeram de 

forma marcante a política educacional brasileira e se tornaram exequíveis com a 

promulgação da já mencionada Lei Suplicy de Lacerda, que legitimou a repressão e a 

perseguição a estudantes e trabalhadores da educação, desarticulando os movimentos de 

educação e de cultura popular. Para Romanelli (1984), os acordos MEC-USAID foram 

firmados com o propósito de preparar um sistema educacional mais eficaz e adequado à 

nova fase de desenvolvimento econômico. A autora ainda salienta: 

 

As forças produtivas e as relações de produção características do 

capitalismo somente se concretizam e expandem num universo de 

valores, idéias, noções e doutrinas apropriado. Nenhum Estado 

capitalista, portanto, pode prescindir de uma ideologia de justificação 

que dá conteúdo e substância à sua ação. Num país dependente, a essa 

ideologia, evidentemente alimentada pelas camadas ou grupos 

detentores do poder, corresponde, se não a ideologia alimentada pelas 

camadas dirigentes dos países centrais, pelo menos o reflexo dela 

(p.209). 
 

 

A atuação da USAID no Brasil teve o intuito de reforçar a concepção de uma 

estratégia de educação, desenvolvendo programas, oferecendo assessoria técnica e 

financeira junto aos órgãos, às autoridades e às instituições educacionais, doutrinando e 

treinando as pessoas dos órgãos intermediários, compartimentando os estudos da 

realidade e desenvolvendo uma operação em cadeia.  

Em conformidade ao entrelaçamento entre educação e produtividade, em 

outubro de 1964, a lei n° 4.440 instituiu o salário-educação, proveniente de recursos das 

empresas. O salário-educação foi uma forma de as empresas contribuírem para a 

escolarização de seus empregados, garantindo o ensino primário aos trabalhadores e aos 
                                                           
8 O período antecedente ao fechamento dos acordos foi marcado pela intensificação do debate 

técnico em torno das limitações e possibilidades do desenvolvimento industrial, visando à 

abertura para novas alternativas que proporcionassem ao Brasil uma nova fase de expansão 

econômica. 
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seus filhos. Porém, a lei também previa que as empresas ficariam isentas do salário-

educação caso instituíssem convênio com as escolas particulares via sistema de bolsas 

de estudo (FREITAG, 1986). Nesse período as secretarias e os conselhos estaduais de 

educação passaram a ser ostensivamente ocupados pelos donos e prepostos de colégios 

particulares, que aprovavam os convênios visando benefícios. A partir daí, iniciou-se 

uma forte tendência de predomínio privatista na educação9. 

No âmbito da vasta produção legislativa da ditadura militar, vale ressaltar a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n° 5692/197110, de 11 de agosto de 

1971, que estabeleceu as bases legais para o ensino de 1° e 2° graus que prevaleceram 

até 1996. O tom que marcou as discussões em torno da reformulação da LDB defendia 

que a escola primária não poderia mais se restringir a ensinar apenas a ler e a escrever, e 

que, quanto à escola média era fundamental encontrar uma finalidade, uma vez que esta 

se encontrava isolada das condições sócio-econômicas da sociedade brasileira. O 

presente discurso passava então a atrelar o ensino ao desenvolvimento e progresso do 

país, vislumbrando a escola enquanto mecanismo formador de técnicos de nível médio e 

mão de obra suficientemente qualificada. 

A profissionalização geral do Ensino Médio11 ocorria compulsoriamente. Para os 

ideólogos do regime, dessa maneira era possível atuar na formação e qualificação da 

mão de obra, ao mesmo tempo em que imediatamente após concluírem o segundo grau 

os estudantes já podiam ingressar diretamente no mercado de trabalho, assumindo 

ocupações técnicas. Concomitantemente, a profissionalização compulsória dos jovens 

estudantes ainda no Ensino Médio reduzia a demanda pelo Ensino Superior. Cunha 

(1978) aponta que a profissionalização compulsória reduziu consideravelmente a 

pressão sobre as instituições públicas de Ensino Superior, uma vez que grande parte dos 

estudantes não mais precisaria ingressar no Ensino Superior, uma vez que já possuíam 

habilitação necessária para o mercado de trabalho. Tais medidas atuavam também 

                                                           
9 O estado ditatorial isentou as escolas particulares de impostos de importação de consumo e de 

outras contribuições fiscais sobre alimentos, mediante doação pelas entidades de assistência 

social. 
10 A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n° 5692, foi criada sob o governo do 

general Emílio G. Médici e durante a gestão no Ministério da Educação de Jarbas G. 

Passarinho. A lei estava dividida em oito capítulos, que contemplavam: o ensino do 1° e 2° 

graus; ensino supletivo; professores e especialistas e financiamento. Vale a ressalva de que, dos 

seus oitenta e oito artigos, vinte e dois tratavam das questões de financiamento da educação 

(LIRA, 2010). 
11 A profissionalização era determinada pela Lei n° 5692/1971 – Artigo 5, no Inciso 2°: definia-

se que parte da formação especial deveria ter caráter de habilitação profissional. 
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visando à manutenção da imobilidade das classes12 sociais, criando mecanismos para 

que as classes populares não prosseguissem com a escolarização e permanecessem 

atuando como mão de obra. Dessa forma, as classes populares permaneciam 

intelectualmente desprovidas de condições que lhes permitissem questionar o regime 

ditatorial, enquanto uma minoria continuava estabelecendo os dispositivos de controle. 

A concepção de educação tecnicista desempenhou um importante papel na 

política educacional do governo militar, que, por sua vez, atrelava a educação ao 

progresso da economia. Em especial, destaca-se a lei 5692/1971, expressa na Reforma 

Universitária, acerca do ensino de 1° e 2° grau. Esta enfatizava o desenvolvimento das 

potencialidades do aluno voltadas à qualificação para o trabalho. 

A pedagogia tecnicista propôs a reordenação do processo educativo de modo 

objetivo e operacional. Assim como no trabalho fabril, os técnicos em educação 

visavam a “objetivação do trabalho pedagógico”. Dessa forma, planejava-se a educação 

por meio de uma organização contrária às interferências subjetivas, por meio da 

mecanização do processo educacional. Nesse viés, Saviani (1999) ressalta: 

 

... daí, a proliferação de propostas pedagógicas tais como o enfoque 

sistêmico, o micro-ensino, o telensino, a instrução programada, as 

máquinas de ensinar, etc. Daí também o parcelamento do trabalho 

pedagógico com a especialização de funções, postulando-se a 

introdução no sistema de ensino de técnicas dos mais diferentes 

matizes (p.380). 

 

 

A educação tecnicista proliferava não apenas na formação direta de jovens 

trabalhadores, mas também desde a base do ensino, transpondo à escola a forma de 

funcionamento do sistema fabril. Na concepção tecnicista, cabe ao processo pedagógico 

conformar os agentes e estabelecer previamente as atividades desenvolvidas por 

                                                           
12 Para Pierre Bourdieu, classe social é uma construção teórica que visa identificar relações entre 

agentes que ocupam posições próximas no espaço social em função do capital que possuem. A 

composição do capital dos agentes é o que diferencia cada um no espaço social. Capital é um 

conceito empregado pelo autor de maneira abrangente e, no caso da classe social, este se define 

em seus aspectos econômicos e culturais principalmente. Assim, Bourdieu afirma que agentes 

que ocupam posições relativamente próximas no espaço social estando expostos a condições 

econômicas e culturais semelhantes, têm uma maior probabilidade de possuírem práticas e 

atitudes análogas. Assim, classe social é um conceito operacional que explica teoricamente a 

formação de maneiras relacionais que têm uma probabilidade de atuar de determinadas formas 

em determinadas situações. Porém, elas não existem no mundo real no formato da sua 

elaboração teórica. O conceito aponta apenas para probabilidades relacionais que podem se 

confirmar ou não (BOURDIEU, 1989). 
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professores e alunos. A adoção da proposta tecnicista levou à reorganização das escolas 

e favoreceu um processo crescente de burocratização, que ocorreu por meio de 

instruções minuciosas para os diversos procedimentos. O controle era estabelecido pelo 

preenchimento de um conjunto de formulários. Tais procedimentos, por sua vez, 

simbolizavam a subordinação crescente do trabalho docente às formas de controle e 

apropriação. Nesse sentido, Saviani (1999) ressalta que o magistério passou então a ser 

submetido a um pesado e sufocante ritual, com resultados visivelmente negativos, uma 

vez que a complexa relação entre o ensino e o processo de aprendizagem passou a ser 

ignorada em prol de um temerário processo produtivo. 

Além da imposição da metodologia de ensino tecnicista, houve mudanças 

consideráveis nas condições de trabalho docente. A degradação física das instalações 

escolares, fruto das contenções no investimento público em educação, bem como a 

queda do salário, geraram uma nítida sensação de decréscimo no padrão da qualidade do 

ensino. Essa realidade derivou, justamente, da política adotada pelo Estado em relação 

ao magistério. Nesse sentido, Mattos (1998) infere: 

 

A condução das políticas educacionais pelos órgãos burocráticos das 

Secretarias de Educação e do MEC ampliava entre os professores a 

sensação de desqualificação. Ainda mais porque ganhavam cada vez 

menos. Com uma remuneração que ao longo dos anos 80 oscilou entre 

1,5 e 3 salários mínimos (em alguns momentos os pisos só não 

ficaram abaixo do salário mínimo pela inclusão de abonos), os 

professores passaram a viver uma estranha realidade de ter na rede 

pública – antes um emprego bem remunerado – um “bico”. A garantia 

da sobrevivência demandaria o aumento da carga horária de trabalho, 

(...) ou outras atividades profissionais (p.94). 
 

 

As medidas adotadas desestimularam o aperfeiçoamento docente e direcionaram 

as decisões acerca do cotidiano escolar às Secretarias de Educação, coibindo a 

participação dos educadores que efetivamente vivenciavam o cotidiano escolar, 

burocratizando a condução das escolas. Em consonância, as Divisões Regionais de 

Ensino, dotadas de funções técnicas, implantavam agilmente decisões, contando com o 

mínimo de resistência. Além disso, de acordo com as diretrizes do governo militar, a 

classe docente era obrigada a seguir as orientações da política ideológica da ditadura e 

conduzir seu trabalho afinado com as doutrinas formuladas pelos ideólogos autoritários. 

O arrocho salarial e a sobrecarga de trabalho levaram a um quadro de 

deterioração da qualidade de vida. A legislação favoreceu a superexploração da força de 
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trabalho da categoria dos professores em geral (do ensino básico ao universitário). O 

fator econômico-salarial acabou afetando o pedagógico, uma vez que com a excessiva 

carga de trabalho, assumida pelos professores devido ao baixo salário, reduzia 

significativamente o tempo disponível para estudo. Dessa forma, os professores 

dificilmente mantinham-se a par dos acontecimentos relativos à sua área de 

conhecimento. 

Os professores, por sua vez, passaram a denunciar abertamente a precarização da 

categoria e a desregulamentação das relações do setor educacional. A categoria 

procurou diversos caminhos para expressar seu descontentamento e sensibilizar a 

opinião pública contra as manobras do governo, mas, muitas vezes, era surpreendida 

pelas ações repressivas do governo ditatorial. 

 As manifestações chamadas pela ditadura de agitação estudantil, muitas vezes 

em conformidade com o descontentamento docente, também marcaram fortemente o 

período ditatorial.  Gorender (2003) destaca que a insatisfação específica dos estudantes 

do Ensino Superior derivava do aspecto quantitativo de vagas (que originava o chamado 

problema dos excedentes), ao aspecto qualitativo do arcaísmo da hierarquia docente, 

ainda dominada pela cátedra vitalícia. Além disso, contava-se ainda com a pobreza do 

aparelhamento pedagógico. Para conter a crescente reivindicação dos jovens, o estado 

ditatorial adotou uma série de medidas que cerceava a atividade política dos estudantes, 

e, colocou as organizações estudantis na ilegalidade. Como exemplo, destaca-se a UNE-

União Nacional dos Estudantes, que construiu sua história na luta em defesa da 

democracia e da legalidade, e desempenhou expressivo papel nas campanhas 

nacionalistas e nas lutas em favor das Reformas de Base. As atitudes repressivas do 

Estado militar fizeram com que os agrupamentos estudantis de esquerda canalizassem a 

insatisfação dos jovens de classe média para a luta contra a ditadura militar. 

As constantes transformações no setor educacional vigentes no período de 

regime militar, voltadas à repressão de estudantes e à precarização do trabalho docente, 

encontraram apoio em movimentos por democratização política e pela democratização 

do ensino. Hauer (2007) infere que tais movimentos se manifestaram de forma coletiva, 

pela categoria do magistério brasileiro em geral, por meio das entidades que foram 

possíveis ser organizadas naquele período e, também, por ações isoladas que 

aconteciam em escolas de várias cidades pelo Brasil afora. 

A política educacional do regime militar afetou a qualidade do ensino em todos 

os níveis, principalmente pelo fato de diminuir as verbas para a educação. Isso gerou a 
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desvalorização do magistério pela descaracterização da escola normal, transformada em 

habilitação para o magistério, e pelas perdas salariais dos professores. Além disso, tal 

política contribuiu para elevar os índices de evasão e repetência e descaracterizar o 

ensino público, dentre outros problemas. 

Os princípios de uma educação democrática foram extremamente abalados. Os 

acordos MEC-USAID e a Reforma Universitária, no âmbito de financiamento, 

acarretaram a privatização do ensino. Desse modo, o fortalecimento dos grupos 

privados teve como consequência a concentração de interesses econômicos na 

educação, favorecendo a atuação livre de grandes corporações de ensino e dos interesses 

financeiros. 

No que tange à estrutura e administração escolar, o regime ditatorial provocou a 

degradação do Ensino Médio e do Ensino Superior. O afastamento de numerosos 

professores e intelectuais desmantelou o corpo docente de várias instituições de ensino, 

enquanto as invasões policiais nas universidades se tornavam fatos corriqueiros, 

culminando em eventos em que as forças de repressão agiam de maneira brutal. 

A categoria docente enfrentou a política social e educacional da ditadura na luta 

pela democracia e pela qualidade de vida. Como resultado da decomposição e arrocho 

salarial, os professores passaram a trabalhar uma quantidade de horas-aula maior em 

detrimento das atividades de planejamento educacional e do conjunto de sua vida social, 

comprometendo ainda mais a qualidade do ensino. Além disso, contavam com a 

imposição da metodologia de ensino tecnicista, que significou uma forma de controle do 

processo de trabalho de expropriação do saber docente. A tendência tecnicista 

aprofundou um processo de alienação do ensino. Os meios técnicos predominavam 

sobre os princípios pedagógicos, transformando o professor em mero reprodutor de 

conhecimentos necessários à produção da ideologia do Estado. 

Os movimentos populares, embalados por intelectuais, professores e estudantes, 

imbuídos de um forte desejo de transformação no setor educacional, apresentavam um 

forte objetivo a superação do analfabetismo. Com vistas a controlar as iniciativas de 

educação popular na luta contra o analfabetismo, o governo militar instituiu o Decreto 

de Lei 5370 de 15 de dezembro de 1967, e a legislação de financiamento em 1970, e 

deu origem ao MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização. O programa visava 

erradicar o analfabetismo no país em dez anos de atuação por meio da metodologia de 

ensino tecnicista, e, tinha sua predominância no ensino supletivo. Na verdade, o 

MOBRAL se constituiu como uma tática do regime para buscar apoio e se aproximar 
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das camadas subalternas/carentes que sofriam com o problema do analfabetismo, 

buscando cooptar o proletariado e conter os movimentos reivindicatórios. 

O período ditatorial, que perdurou de 1964 a 1985, foi drasticamente marcado 

pela repressão, censura e violência contra todos os movimentos de esquerda, os quais se 

articulavam no sentido de realizar amplos debates sobre questões políticas, econômicas 

e culturais, e encontravam respaldo e inspiração na luta por uma educação de qualidade 

e melhora no padrão da qualidade de vida da população em geral. A ditadura militar 

buscou favorecer os interesses capitalistas no Estado e na sociedade civil, estabelecendo 

uma política educacional que favoreceu a privatização e a oligopolização do ensino. As 

consequências da política educacional da ditadura estão nos interstícios da estrutura 

educacional brasileira e representam um marco histórico da luta pela transformação, 

desenvolvimento e democratização do sistema de ensino brasileiro. 

1.2 A educação de adultos e a ascensão do MOBRAL no regime militar 

 

O início do período militar (1964-1985) foi marcado pela falta de atenção e 

investimentos para as questões relacionadas ao crescente analfabetismo entre jovens e 

adultos. Segundo Paiva (2003), apenas em 1966, diante da negativa repercussão 

internacional dos elevados índices de analfabetismo, aliada aos apelos e insatisfação da 

Unesco, é que o Estado preocupou-se em elaborar estratégias para combater o 

analfabetismo. A partir daí, o governo brasileiro criou o Plano Complementar, 

juntamente com o Conselho Federal de Educação, Ministério da Educação (MEC) e a 

Secretaria de Planejamento. Após a elaboração do Plano Complementar13, a primeira 

providência tomada foi o remanejamento do Fundo Nacional de Ensino Primário, 

direcionado pelo MEC ao Ensino Fundamental. Tal medida tinha por finalidade criar 

condições socioeconômicas de escolarização das pessoas que não tiveram acesso ao 

ensino na idade considerada apropriada. Diante dessas iniciativas, o combate ao 

analfabetismo passava a se tornar responsabilidade dos estados, municípios e escolas 

particulares.  

                                                           
13 O Plano Complementar tinha vistas em proporcionar educação básica aos analfabetos acima 

de 14 anos de idade, adotando medidas indispensáveis à alfabetização, educação primária 

acelerada com orientação para o trabalho economicamente produtivo, instalação e manutenção 

de cursos destinados a exame de madureza e ginásios orientados para o trabalho, àqueles que 

não tivessem ingressado ou concluído curso de grau primário ou médio.  
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É possível perceber que a maior preocupação em torno do analfabetismo 

também se devia ao fato de este representar uma “mancha negra” ou “chaga” que 

precisava urgentemente ser eliminada da sociedade brasileira. As pessoas de baixa 

renda, que não sabiam ler e escrever, eram consideradas menos civilizadas, dependentes 

e politicamente incapazes. O ato da leitura e escrita representava condições de 

idoneidade, inteligência e independência, enquanto não dominá-lo significava 

incapacidade, ignorância e independência (FERRARO, 2009). Dessa forma, o fato de 

não ter o domínio das aptidões de escrita e leitura ganha o caráter de estigma e emerge 

como problema nacional, principalmente em tempos de regime militar, em que a busca 

pelo progresso e desenvolvimento rege a busca pelo crescimento econômico 

nacional/das elites. 

 Como medida para conter os altos índices de analfabetismo e “eliminar” a 

“mancha negra” da sociedade brasileira, ainda nos finais de 1966, o Estado recorreu à 

campanha educativa Cruzada ABC – Ação Básica Cristã (1966-1970). Lima Júnior 

(2008) afirma que a campanha teve sua origem num grupo de missionários 

estadunidenses, que incluía também brasileiros evangélicos, e vinculava um acordo com 

a USAID. Inspirava-se em ideais cristãos e tinha por finalidade a alfabetização de 

adultos e a educação de base, bem como a prestação de assistência estudantil. No 

entanto, vale a ressalva de que a campanha também atuava como importante mecanismo 

de controle dos ideais de educação popular difundidos no período anterior ao golpe, 

muitos dos quais não se encontravam completamente adormecidos e precisavam ser 

neutralizados. Assim, a campanha tinha vistas a substituir os movimentos de educação e 

cultura popular que emergiram no período entre 1959 e 1964, embalados por um desejo 

de liberdade e novas concepções sobre a alfabetização. Em função de dificuldades 

financeiras e saturação da campanha, esta foi extinta em 1970. 

Diante dessas prerrogativas, e da constante criação e extinção de projetos 

voltados à erradicação do analfabetismo de adultos, tornou-se eminente a necessidade 

de se elaborar um plano de alfabetização estável e sólido, com princípios norteadores 

voltados à integração dos indivíduos ao meio socioeconômico e à contenção de 

possíveis ações revoltosas ao regime. 

Assim, em 15 de dezembro de 1967, surgiu a proposta de alfabetização que 

vigoraria durante o maior período do regime militar: o MOBRAL. Instaurado pela lei 

5.379, durante o governo Costa e Silva e sob os auspícios do ministro da Educação e 

Cultura Tarso Dutra, a proposta educacional voltada à alfabetização de adultos foi fruto 
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do trabalho de um grupo interministerial, e, estava ligada diretamente ao Ministério de 

Planejamento. A sede do MOBRAL situava-se no Rio de Janeiro, mas sua atuação foi 

descentralizada, uma vez que o programa realizava convênios com os estados e 

prefeituras, a fim de lhes transferir recursos para as despesas com o ensino. O projeto 

tinha como intuito financiar e orientar tecnicamente a alfabetização funcional e a 

educação continuada para jovens e adultos pertencentes à faixa etária entre 15 e 35 

anos. Porém, foi apenas em 1970, mediante a desvinculação do Ministério de Educação 

ao Ministério do Planejamento, que o programa veio de fato a iniciar suas atividades, 

estabelecer seus propósitos e se tornar um grande movimento da educação de massa 

(COELHO, 2007). Para tanto, ocorreram modificações na estrutura interna do projeto e 

nos setores administrativos e pedagógicos, com vistas a reforçar os interesses ditatoriais 

vigentes, que se diziam voltados prioritariamente ao progresso da nação. Assim, as 

atividades didático-pedagógicas ganharam um caráter meramente técnico, uma vez que 

se embasavam nos preceitos da racionalidade militar, pautados exclusivamente no 

alcance do desenvolvimento econômico a qualquer preço, sem a suposta interferência 

política. Enquanto dispositivo de ensino, o MOBRAL deveria difundir e reproduzir uma 

política educacional de cunho econômico. De acordo com Prestes (1982), o MOBRAL 

representava na verdade uma nova fase histórica da ditadura militar “golpe dentro do 

golpe (p. 149)”14. 

 Freitas & Biccas (2009) salientam que o MOBRAL tinha como meta prioritária 

erradicar o analfabetismo no país em dez anos de atuação. Tal situação gerava uma 

relação desconfortável entre o governo e a UNESCO, uma vez que esta defendia o ideal 

de que a educação é de suma importância no que concerne ao desenvolvimento do país. 

Beisiegel (1974) infere que para a UNESCO, as carências de escolarização da 

população se constituíam em graves deficiências, uma vez que abarcavam o fenômeno 

da ignorância. Assim, a funcionalidade do MOBRAL se daria por meio do oferecimento 

de uma educação básica, com vistas a combater o analfabetismo da população adulta. 

Posteriormente, em 1973, a educação supletiva se tornou parte integrante do MOBRAL, 

justamente quando o Departamento de Educação Supletiva (DSU) foi incorporado ao 

MEC. A elaboração da proposta de ensino do MOBRAL foi inicialmente confiada a 

                                                           
14  A campanha de alfabetização Cruzada ABC, embora extinta, deixou vestígios no MOBRAL. 

Concepções sobre o gerenciamento participativo, por meio de lideranças advindas da 

comunidade; reaproveitamento de ideais presentes nos livros-textos, manuais e livretos da 

Cruzada ABC e, principalmente, a incorporação de líderes, técnicos e funcionários da Cruzada 

ABC ao MOBRAL (SPACH, 2000). 
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Mário Henrique Simonsen, um economista, e depois, a Arlindo Corrêa de Oliveira, um 

engenheiro que se tornou presidente do MOBRAL Central. Mesmo após o exílio de 

importantes intelectuais e educadores que apresentavam ideais de uma educação 

transformadora e lutavam em prol da educação nos movimentos populares, percebe-se a 

preocupação do Estado militar em permanecer afastando os educadores e intelectuais 

das políticas educacionais, uma vez que concedeu a direção do movimento a um 

economista e a presidência do programa a um engenheiro. 

No que concerne ao financiamento do MOBRAL, o programa contava com 

recursos da União, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2% do 

Imposto de Renda e ainda com um percentual da loteria esportiva. Em 1970, foram 

utilizados 6,75% da receita líquida da loteria esportiva e deduções voluntárias de 1% do 

imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas15. Em 1971, o MOBRAL dispunha de 

67 milhões de cruzeiros 16 (SUCUPIRA, 1974). 

O MOBRAL criou várias ramificações, com o intuito de disseminar sua proposta 

política e legitimar seu poder perante a sociedade. Côrrea (1979) discorre a respeito dos 

projetos criados pelo programa. Destaca-se inicialmente o Programa de Alfabetização 

Funcional em 1970, primeiro propósito do programa a ser estabelecido, e, 

posteriormente, o Programa de Educação Integrada (PEI) em 1971, com vistas a dar 

continuidade ao ensino, após o processo de alfabetização. Outros projetos 

complementavam e estendiam as ações do MOBRAL. São estes: Programa de 

Desenvolvimento Comunitário (PDC)17, Programa Cultural, Programa de 

Profissionalização18, Programa Diversificado de Ação Comunitária (PRODAC)19, 

Programa de Autodidatismo20, Programa de Educação Comunitária para a Saúde 

                                                           
15 Além do financiamento do Estado, registra-se que o MOBRAL contou com o apoio da Igreja 

Católica. 
16 Em dólares da época = 300 milhões de dólares aproximadamente. Como referência também 

em relação ao dólar, em 1970 o salário mínimo brasileiro era de 39 dólares e em 2014 de 329 

dólares. 
17 Criado em 1973, realizava ações culturais e tinha como finalidade a comemoração de datas 

nacionais, festivas, históricas e cívicas, além de organizar quermesses com vistas a arrecadar 

fundos para a Comissão Municipal do MOBRAL. 
18 Criado em 1974, oferecia à população o aprendizado de técnicas para o trabalho, 

possibilitando ao(à) aluno(a) iniciar-se profissionalmente. 
19 Criado em 1975, buscava solucionar problemas relacionados à educação, saúde, nutrição e 

habitação. 
20 Criado em 1975, surgiu como um programa alternativo na linha da autodidaxia, sendo 

destinado às pessoas que não tinham acesso à escolarização e também aos alfabetizadores do 

MOBRAL. 
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(PES)21, Programa de Educação Comunitária para o Trabalho (PETRA)22 e o Programa 

Pré-Escolar (Mobralzinho)23. 

As iniciativas dos movimentos sociais no âmbito da alfabetização de adultos foram 

monopolizadas pelo Estado, uma vez que os movimentos de educação popular foram 

vigiados, perseguidos com o advento da ditadura e considerados ilegais. As 

diversificadas ações almejadas pelo MOBRAL corroboram o seu interesse em criar 

mecanismos que aproximassem o Estado militar da população suscetível ao 

analfabetismo e fragilizada devido às disparidades socioeconômicas. Fica clara a 

intenção do Estado ditatorial em criar dispositivos de controle com vistas a conter os 

possíveis movimentos contestatórios ao regime ditatorial. 

1.3 O tecnicismo pedagógico enquanto baliza metodológica do MOBRAL 

 

O ideário do programa MOBRAL se embasava na educação tecnicista24, 

metodologia de ensino que prevê a alfabetização funcional por meio da transmissão de 

técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo. Na perspectiva da educação técnica, o 

papel do professor e do aluno enquanto agentes ativos do processo de 

ensino/aprendizagem é colocado em segundo plano. Araújo (1991) salienta que, na 

dimensão técnica do processo didático-pedagógico, o professor se torna um especialista 

na aplicação de manuais, e sua autonomia e criatividade ficam restritas aos limites da 

técnica de ensino adotada. Nesse sentido, destaca-se que o tecnicismo se aproxima dos 

princípios norteadores do ensino tradicional, metodologia de ensino na qual 

predominam aulas expositivas e uma série de exercícios sistematizados para a 

memorização. Em ambas as metodologias de ensino os alunos são considerados agentes 

passivos do processo de ensino/aprendizagem, meros “receptores” do conhecimento. O 

professor, por sua vez tem a função de transmitir o conhecimento. Não há interação 

                                                           
21 Criado em 1976, tinha vistas em propiciar à população rural orientação didática sobre 

melhores condições de saúde e saneamento. 
22 Criado em 1978, resultou do desenvolvimento do Programa de Profissionalização. Contava 

com o apoio de profissionais locais de mais idade como monitores em cursos de bordado, 

costura e crochê. 
23 Foi criado em 1980 e objetivava criar classes de Educação Infantil a partir das iniciativas de 

cada comunidade. 
24 O tecnicismo educacional foi uma tendência pedagógica que surgiu nos Estados Unidos na 

metade do século XX, e foi introduzida no cenário brasileiro entre 1960 e 1970. É inspirada da 

teoria behavorista de aprendizagem e na abordagem sistêmica do ensino. 



30 
 

entre os sujeitos, pois a formação dos alunos é pautada na quantidade de informações 

compiladas. 

A forte presença do tecnicismo no cenário educacional brasileiro predominou no 

decorrer dos anos 1970, momento no qual o panorama pedagógico ansiava pela 

expectativa de que os benefícios da tecnificação no ensino seriam eficazes no que se 

refere a um processo de ensino e aprendizagem voltado ao desenvolvimento, progresso 

e modernização nacional. A esse respeito, é importante destacar a descrição acerca dos 

pressupostos do programa na coleção MOBRAL informa, capítulo “Alfabetização um 

fenômeno político (1974): 

 

É uma luta universal elevar os níveis educacionais para que todos, 

pelo maior acesso à informação, participem mais, não só da produção 

do desenvolvimento, como também de seus efeitos. A educação é um 

meio de tornar esse desenvolvimento mais veloz, levando milhões de 

seres humanos a uma vida melhor. 

 

Com efeito, o MOBRAL se sustentava sob uma diretriz econômica. A lógica de 

mercado adentrava o processo de ensino. Na medida em que a população sistematizava 

as técnicas elementares de ensino e admitia os comportamentos sociais submissos, as 

possibilidades de integrar o mercado e aumentar a produtividade cresciam, assim como 

movimentos sociais revoltosos eram contidos. Uma população ocupada, provendo o 

desenvolvimento do país e mentalmente cansada após a jornada de trabalho, alienava-se 

frente aos acontecimentos políticos, afastando ameaças à ordem ditatorial. 

Para promover a eficiência do ensino com vistas ao progresso da nação, o 

tecnicismo pedagógico sobrelevava na dinâmica, a interatividade entre professor e aluno 

e nos recursos materiais envoltos no processo de ensino/aprendizagem. Dessa forma, 

predominava a ênfase e a autonomia dos recursos técnicos, visando à racionalização e 

eficácia do sistema de ensino. A escola atuava enquanto dispositivo de controle ao 

corpo e à mente, por meio da incursão de comportamentos éticos, práticas sociais e 

ideologias de submissão. 

No que tange ao tecnicismo pedagógico adotado pelo MOBRAL, este atuou 

diretamente no aperfeiçoamento da mão de obra direcionada ao mercado de trabalho, 

impondo seu comprometimento aos ideais da família, da comunidade e do patriotismo. 

A esse respeito, Paiva (2003) ressalta que:  
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O analfabeto seria um empecilho para que o  indivíduo pudesse 

desenvolver atividades sociais e  econômicas, ter experiências e 

formar opiniões no decorrer  da sua vida. Era o analfabeto um 

homem destituído de um  instrumento essencial para que pudesse 

manifestar-se como  homem. Por isso mesmo, para o diretor do 

DNE25, a  erradicação do analfabetismo era uma exigência cívica, 

pois  “social e intelectualmente capazes, os brasileiros formarão uma 

pátria unida e autêntica”, participando todos do progresso social, “não 

apenas com a matéria humana aparente, mas com a espiritualidade 

básica de ser” (p.266). 
 

 

Os princípios norteadores do MOBRAL se pautavam na valorização e integração 

do sujeito ao meio socioeconômico sendo que a inserção do sujeito alfabetizado na 

sociedade deveria dar-se apenas com vistas a atender as orientações do regime 

ditatorial. Nesse sentido, a educação do povo deveria contribuir para o fortalecimento 

do governo, por meio dos ideais patrióticos e de uma educação moral, que na verdade, 

pregavam o silenciamento e a alienação, ao mesmo tempo em que procuravam 

neutralizar ou mesmo erradicar os movimentos de contestação do regime. Em relação ao 

controle que o governo buscava exercer sobre os sujeitos, é importante trazer à tona 

conceitos de Michel Foucault como governamentalidade. Nesse sentido, as ações da 

ditadura militar podem ser encaixadas na reflexão de Pagni (2011) sobre o papel do 

Estado, principalmente em um estado de exceção: 

 

ocorre uma governamentalização do Estado, isto é, o estabelecimento 

de práticas e saberes responsáveis pela administração do governo do 

outro, articulados pelas diversas artes de governo para dar coesão ao 

seu exercício sobre a população, esboçando uma biopolítica que 

ramifica e penetra nos capilares da vida, disciplinando-a e regulando-

a. Tal governamentalização supõe uma forma de assujeitamento 

legitimada por uma racionalidade que converte a dimensão 

econômica, ligada à gestão da família, na qual as formas anteriores de 

dominação se assentavam, em meros instrumentos do exercício de 

governo da população (p. 26). 

 

 

Os discursos de verdade e a conduta moral prescrita pela ditadura constituíram-

se enquanto forma de subjetivação (leia-se controle) de comportamentos revoltosos ao 

regime militar, vistos como desprovidos dos valores desejados pelo discurso moral, tais 

como o patriotismo e a obediência. Tais discursos encontravam na metodologia do 

MOBRAL um dispositivo de difusão e incursão de “bons” comportamentos às classes 

                                                           
25 Departamento Nacional de Educação. 
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sociais menos abastadas, uma vez que o ensino tradicional garantia que a educação 

atingisse o maior número de pessoas possível, a custos consideravelmente razoáveis. 

As balizas curriculares, técnicas e metodológicas em tempos ditatoriais tinham 

origem na educação tecnicista e previam a permanência da ordem da sociedade. Mesmo 

assim, os discursos e o material didático do MOBRAL apresentavam insinuações 

provenientes da educação libertadora, proposta por Paulo Freire. O educador defendia 

uma educação conscientizadora, que possibilitasse o desenvolvimento crítico da 

população, visando à transformação da realidade. É importante ressaltar que tais 

provocações tinham por intuito apresentar à população uma ideologia de educação 

libertadora, que dá voz aos sujeitos e respeita sua liberdade. Dessa forma, enfatizava-se 

um dos principais objetivos do MOBRAL: aproximar as camadas menos favorecidas do 

estado militar e coibir movimentos revoltosos.  

1.4 Manuais de instrução: o material didático disponibilizado pelo MOBRAL 

 

A expansão do Programa de Alfabetização Funcional do MOBRAL, a partir de 

1973, exigiu que fosse realizada uma reorganização administrativa e a descentralização 

operacional das atividades do programa. Assim, o material didático26 produzido pelo 

MOBRAL foi padronizado e distribuído em larga escala para todo o país. Vale ressaltar 

que o material didático produzido não foi elaborado pela equipe técnica do MOBRAL, 

tampouco por educadores. A edição e impressão foram realizadas por três empresas 

privadas: a Abril Cultural S.A., a Bloch Editores S.A. e a Gráfica Editora Primor S.A. 

Todas as editoras produziam os livros para atender aos mesmos propósitos, a 

alfabetização de adultos advindos de extratos sociais menos abastados. Uma vez que 

significativa parte dos recursos financeiros do programa era destinada ao material 

didático, havia grande concorrência entre as editoras. 

 O material didático distribuído aos professores e alunos do Programa de 

Alfabetização Funcional era composto pelos livros de leitura27, livros de exercícios e 

                                                           
26 No ano de 1972 havia oito milhões e 812 mil alunos escritos no MOBRAL. Sete milhões e 

354 mil estavam nos cursos de alfabetização funcional, 950 mil na Educação Integrada e 508 

mil no curso de Desenvolvimento das Comunidades (FREITAS, 2009). Contudo, vale ressaltar 

que, embora houvesse a crescente expansão do programa, o critério que definia a tiragem e o 

número de exemplares que seriam distribuídos não correspondia à demanda. No decorrer dos 

anos, observa-se que muitas vezes o material didático produzido superava a real demanda do 

programa. 
27 Os livros de leitura visavam desenvolver as habilidades técnicas de ler, escrever e contar. 
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linguagem matemática para o aluno, livro do alfabetizador e um conjunto de cartazes 

denominados “cartazes geradores” para os professores e manual do professor. A 

respeito do Programa de Educação Integrada, criado com vistas a dar continuidade ao 

Programa de Alfabetização Funcional, destacam-se os livros de leitura, livro texto, livro 

glossário, manual do professor, livro de exercícios de matemática, livro de professor e 

um conjunto de cartazes28. O material didático se embasava na metodologia e princípios 

do programa de Educação Integrada, e, compunha o conjunto didático básico. A 

respeito do material didático básico, Januzzi (1979) afirma que: 

 

O livro de gravura do professor apresenta um conjunto de vinte 

cartazes, onde está apresentada a gravura relacionada com a palavra. 

Estes cartazes são complementados por cartões onde estão impressas 

só as palavras geradoras, sem a gravura que as representa. 

Acompanham esse conjunto didático os quadros de descobertas, 

elaborados com as famílias silábicas de cada palavra geradora. O 

aluno, por outro lado, recebe a cartilha ou o livro de leitura, onde 

aparece a gravura da palavra geradora, a sua grafia, as famílias 

silábicas, algumas palavras formadas pela junção de fonemas 

geradores. No final de cada lição há as frases – contexto que mostram 

palavras formadas com fonemas já estudados e ligados 

semanticamente a palavra geradora. Textos no final do livro de leitura 

permitem ao aluno entrar em contato com construções mais 

complexas (p.63). 

 

 Além do conjunto didático básico, havia outros materiais complementares, tais 

como livros de leitura continuada e jornais. As cartilhas também eram parte constituinte 

da alfabetização do MOBRAL. De acordo com Mendonça e Mendonça (2007), a 

cartilha é um método de alfabetização que aborda apenas a codificação (escrita) e a 

decodificação (leitura) de sinais.  Ao mesmo tempo, é um método que não prevê que os 

alunos apresentem dificuldades, uma vez que as lições prosseguem em um ritmo 

constante, sem interrupção. Caso o aluno não consiga atingir os propósitos da 

alfabetização, o processo da cartilha é recomeçado, sem interferências de outros 

métodos. As cartilhas apresentam um tempo curto e preciso para a alfabetização. 

 No que se refere à composição das cartilhas, Côrrea (1979) defende que: 

 

...nossas cartilhas são construídas com palavras corriqueiras do 

universo lingüístico brasileiro, ilustradas por cartazes sugestivos, com 

                                                           
28 É importante ressaltar as áreas de ensino priorizadas pelo curso de Educação Integrada: 

comunicação e expressão, matemática, integração social, ciências físicas e biológicas e 

educação para o trabalho. As disciplinas ciências físicas e biológicas voltavam-se a uma 

formação para o trabalho no campo. 
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imagens familiares a todos os alunos. Palavras que se prestam à 

discussão de seus grandes problemas, pois são retiradas das 

necessidades básicas do homem (comida, remédio, tijolo, família, 

etc.), mas que não contem uma carga de ódio nem são 

desnecessariamente mórbidas (fome, doença, etc). (p. 50). 

 

 

 Com isso, Arlindo Correa tenta justificar a padronização do material didático do 

MOBRAL nacionalmente uma vez que o discurso ideológico difundido pelo programa 

voltava-se a um determinado perfil de brasileiro: aos analfabetos oriundos das classes 

sociais menos prestigiadas, que representavam grande contingente da população 

brasileira. A representação dos analfabetos no material didático se dava principalmente 

por meio de imagens que ilustravam o trabalho braçal e a união familiar em meio às 

inovações tecnológicas do período (rádio, televisão). A partir daí, enfatizava-se o 

discurso de que o trabalho proporcionaria às famílias brasileiras o desfrute das 

inovações tecnológicas e de uma melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, era dada 

aos trabalhadores “braçais” a responsabilidade de promover o progresso do país, por 

meio do comprometimento com os ideais nacionalistas e de seu esforço para o 

crescimento do Brasil. 

Em consonância com as cartilhas, os livros de leitura abordavam temas inerentes 

à realidade dos analfabetos. Além de trazer à tona palavras “geradoras” relativas ao 

trabalho, a proposta consistia em discutir os problemas enfrentados no dia a dia pela 

população e refletir sobre as possíveis soluções, com vistas a integrar o aluno à 

comunidade. A respeito dos livros de leitura, o Manual do Professor do MOBRAL 

(1976) esclarecia: 

 

Os livros de leitura podem ser utilizados em classe, desde o início do 

programa, isto porque, alguns de seus assuntos enriquecem idéias 

básicas que são geradas pelo trabalho com cartazes e as palavras 

geradoras. Desse modo, a utilização dos livros de leitura, além de 

desenvolver no aluno as habilidades de ler, de fazer com que ele se 

habitue a entender informações escritas, ainda permite aprender coisas 

que poderá pôr em prática para seu benefício (p. 3). 

 

 Além de ser fundamental em sala de aula, recomendava-se que os alunos 

levassem para casa os livros de leitura.  Dessa forma, seria possível abordar em família 

os temas discutidos. O envolvimento da comunidade com as discussões abordadas pelo 

MOBRAL possibilitava cada vez mais a difusão dos ideais previstos pelo regime 

militar, voltados à moral e ao progresso. 
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 Os cartazes geradores se embasavam em apresentar textos e imagens, por meio 

de uma estética coerente com os objetivos do programa. Constituíram um importante 

recurso para o MOBRAL, para reforçar a ideologia formadora de trabalhadores e 

cidadãos íntegros moral e civilmente. No que se refere aos preceitos do cartaz gerador, 

Januzzi (1979) salienta que este possibilita a troca de experiências, o enriquecimento 

informativo e o uso freqüente da palavra geradora. Assim, o cartaz deve ser discutido 

até que a palavra geradora seja decodificada, apreendida em sua significação. Côrrea 

(1979) enfatiza a importância de se apresentar o cartaz gerador nas primeiras aulas de 

cada palavra geradora. Essa técnica possibilita ao alfabetizador despertar logo de início 

a atenção e interesse dos alunos.  

 As denominações cartaz gerador e palavra geradora são oriundas da metodologia 

de ensino proposta por Paulo Freire. Para o educador, as palavras geradoras se dariam a 

partir de discussões com a comunidade, levando em consideração a realidade local. No 

entanto, na metodologia de ensino do MOBRAL as palavras ditas geradoras já estavam 

impostas pelo material didático. Embasavam-se mais uma vez no público do MOBRAL, 

uma população analfabeta e proveniente das camadas menos favorecidas. As palavras 

estabelecidas eram apresentadas pelo “Quadro de Descobertas”: 

 

Quadro I – Quadro de Descobertas 

 

NECESSIDADES BÁSICAS PALAVRAS GERADORAS 

 

EDUCAÇÃO 

 

ESCOLA/PROFESSORA 

 

SAÚDE 

 

REMÉDIO/VACINA 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

COMIDA/PANELA/COZINHA 

 

HABITAÇÃO 

 

TIJOLO/CASA 

 

LAZER 

 

RÁDIO/FUTEBOL/VIAGEM 

 

TRABALHO 

 

TRABALHO/MÁQUINA 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

HOSPITAL/TRABALHO/UNIÃO 

 

VESTUÁRIO 

 

SAPATO/PLÁSTICO 

 

LIBERDADES HUMANAS 

 

VIDA/FAMÍLIA/VIDA/AMOR 

Fonte: Côrrea (1979), p. 154. 

 

 Côrrea (1979) salienta que as palavras apresentadas pelo “Quadro de 

Descobertas” foram selecionadas pelo programa MOBRAL em consideração às 

necessidades básicas do ser humano. Ao trazer à tona a realidade dos alunos por meio 

das palavras, pretendia-se despertar o interesse e o envolvimento. O autor ainda ressalta 

que as palavras escolhidas têm uso universal em todas as regiões do país. Além disso, o 

programa afirma ter tido a preocupação com a pertinência semântica das palavras, no 

que se refere ao contexto social e profissional do aluno. 

 As palavras do “Quadro de Descobertas” eram trabalhadas pelo alfabetizador da 

seguinte forma: num primeiro momento, o alfabetizador apresenta as palavras 

consideradas como necessidades básicas, com o auxílio de cartazes geradores. À medida 

que o aluno desenvolve sua capacidade de leitura, o alfabetizador começa a apresentar 

as palavras geradoras, partindo das mais simples para as mais complexas.  

 Para orientar os professores quanto à metodologia de ensino adotada e ao uso 

correto do material didático, havia o Roteiro de Orientação Alfabetizador29, direcionado 

aos professores do Programa de Alfabetização Funcional, e o Manual do Professor30, 

destinado aos professores do Programa de Educação Integrada. No prefácio do Manual 

do Professor (1978), Côrrea esclarece como deve prosseguir o trabalho do professor: 

 

...voltar-se para a consecução de tais objetivos, sendo o aluno 

considerado apto, na medida em que demonstrar o domínio de 

conhecimentos/habilidades/atitudes sob a forma de objetivos terminais 

em cada área de estudo. Pretendemos com esta publicação ajudá-lo a 

selecionar as atividades de ensino e facilitar o processo instrucional de 

                                                           
29 O roteiro de orientação ao alfabetizador é considerado um meio de capacitação, uma vez que 

apresenta teorias sobre a educação de adultos juntamente com os objetivos pretendidos pelo 

programa, numa linguagem simples e acessível (CÔRREA, 1979). 
30 O manual do professor instruía-os quanto à utilização do material didático. 
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sistematizar e ordenar aptidões e conhecimentos que o aluno adquiriu 

com a vida31. 
 

 

 Nota-se a preocupação dos dirigentes do MOBRAL no que se refere à utilização 

correta do material didático. É possível inferir que o Manual do Professor 

complementava a importância do material didático, uma vez que representava mais um 

mecanismo de controle das ações dos professores do MOBRAL cerceando quaisquer 

possibilidades diferentes de uso do material didático que os professores pudessem 

vislumbrar. 

Os discursos expressados pelo material didático do MOBRAL corroboram a 

metodologia tecnicista de ensino praticada pelo programa. Os objetivos do material 

didático, Roteiro de Orientação do Alfabetizador e o Manual do Professor já estavam 

previamente estabelecidos, ao(à) professor(a) cabia apenas o papel de seguir 

atentamente todos os passos de “orientação” prescritos. E ao aluno, seria inviável 

apresentar qualquer dificuldades diante dos métodos de ensino, uma vez que estes eram 

ininterruptos e presumivelmente sanariam todos os problemas que porventura pudessem 

surgir no percurso da aprendizagem. 

A estética do material didático, por meio de imagens, palavras e frases, 

corroboram o discurso de que os novos conhecimentos proporcionados pelo MOBRAL 

e a dedicação ao trabalho proporcionavam a elevação da qualidade de vida. Qualidade 

relacionada principalmente aos desfrutes das tecnologias da época (televisão, rádio). 

Dessa forma, o discurso empregado pelo material didático alimentava uma produção 

social centrada em bens de serviço, disciplina e conhecimento. A disciplina e o trabalho 

possibilitariam à população usufruir de melhores condições de vida. O conhecimento, 

por sua vez, estava restrito às habilidades básicas de cálculo e leitura e à conformação 

dos sujeitos diante do Estado militar. 

 

1.5 O contexto brasileiro metodológico do MOBRAL e o embate entre Paulo Freire 

e Arlindo Lopes Côrrea 

 

As balizas curriculares e metodológicas que orientavam o MOBRAL adivinham 

da educação tecnicista. Nesse sentido, a orientação era que os professores 

                                                           
31 Por se tratar do prefácio do livro, a página não está numerada. 
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alfabetizadores ocupassem uma posição secundária, uma vez que o elemento principal 

era o sistema técnico de organização da sala de aula, e o planejamento da aula já estava 

minuciosamente detalhado no material didático disponibilizado pelo Estado. Como 

material de ensino, contava-se fundamentalmente com o livro de leitura de aluno, o 

manual de orientação do professor e livros de módulo complementar. 

A metodologia de ensino proposta no MOBRAL se mostra claramente oposta 

aos ideais de Paulo Freire, que defendia uma educação libertadora, que ampliasse a 

consciência crítica e reflexiva dos sujeitos, tornando-os autônomos. Porém, Arlindo 

Lopes Côrrea (1979), engenheiro que colaborou com o desenvolvimento do plano, 

considerava o programa de educação democrática oferecida pelo Estado, com 

pretensões de ampliar o acesso ao ensino. Ele assim define o “projeto político” do 

MOBRAL: “Nossa educação é verdadeiramente democrática: mostramos a verdade e as 

pessoas fazem livremente suas opções. À “pedagogia dos oprimidos” preferimos a 

“pedagogia dos homens livres...!” (p.51)”. Deve-se reconhecer que o jogo de palavras 

empregado é uma provocação ao conceito educacional desenvolvido por Paulo Freire, 

que acreditava que a educação dialógica seria capaz de libertar os sujeitos que se 

encontravam oprimidos por suas condições econômicas e culturais, por torná-los seres 

críticos, conscientes e capazes de transformar a realidade em que viviam. Ao se referir à 

“pedagogia dos homens livres” Corrêa (1979) supõe que esta seja oposta à pedagogia 

dos oprimidos, o que acaba por distorcer o sentido da concepção educativa de Freire, ao 

mesmo tempo em que produz a imagem de uma pedagogia que supostamente daria voz 

aos sujeitos, respeitando sua liberdade.   

No entanto, algumas das propostas freirianas podem ser reconhecidas nos 

objetivos e metodologias do MOBRAL, tais como a utilização de temas geradores e o 

intuito de promover a aproximação com a realidade dos alunos. Para Freire (1981) o 

tema gerador, qualquer que seja a natureza de compreensão por ele provocada, contém 

em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas, que, por sua vez, 

provocam novas tarefas a serem cumpridas. Porém, trabalhar com temas geradores 

apenas é viável numa metodologia de ensino dialógica. Vale ressaltar que a escolha de 

tais temas é feita durante todo o processo de ensino/aprendizagem, pois surge a partir da 

realidade e vivências específicas de cada grupo. Na experiência de educação libertadora, 

há o momento da tomada de consciência do mundo, por meio da análise dos 

significados sociais dos temas e palavras. 
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Diferentemente do que é proposto na pedagogia freiriana, é possível perceber 

por meio do material didático analisado que os temas geradores desenvolvidos no 

MOBRAL já estavam sugeridos no próprio livro do professor. No livro Um passo a 

mais, há treze temas escolhidos, com a ressalva de que estes visavam atender os 

interesses e necessidades do aluno adulto. São estes: alimentação, habilitação, natureza, 

higiene e saúde, produção, comunicação, transporte, civismo, educação, cultura, 

diversão e turismo, esporte. Embora o livro explicite que a escolha do tema a ser 

trabalhado terá como ponto de partida uma conversa informal com os alunos, percebe-se 

que há certa manipulação, já que os temas foram escolhidos previamente, 

principalmente no que se refere à preocupação em abordar trabalho, higiene e saúde, 

produção, civismo, educação e cultura, temas que agem como balizas à manutenção do 

regime militar.  
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CAPÍTULO II: FONTES DE PESQUISA: O CAMINHO DELINEADO PELO 

MOBRAL EM VARGINHA-MG 

2.1 O contexto educacional varginhense  

 

As relações constituídas entre memória e história, assim como o conjunto de atos 

individuais e coletivos que lhes dá materialidade e espessura política, delimitam um 

amplo espectro de abordagens historiográficas. A micro-história possibilita às 

abordagens historiográficas novos contornos, os quais favorecem olhares mais 

aguçados, uma vez que permitem novos modos de construir o conhecimento 

historiográfico. A micro-história, por sua vez, busca uma forma de história mais atenta 

aos detalhes e ao contexto próximo do que fazem os sujeitos na sociedade, não 

priorizando somente a história dos grandes homens, dos governantes, dos 

acontecimentos políticos, mas, sim, a história de sujeitos ainda desconhecidos, os que 

ainda não foram ouvidos. Uma vez que a ênfase na vida particular atribui outras versões 

para os acontecimentos, fazer esse outro modo de história é afirmar que as visões 

podem ser múltiplas e que ângulos diversificados nos revelam outros fatos e detalhes de 

um mesmo acontecimento. É a partir dessa perspectiva que este capítulo traz à tona as 

singularidades do programa MOBRAL no município de Varginha - MG, no período de 

1973 a 1985. 

A cidade de Varginha32 está localizada no Sul de Minas Gerais e ocupa uma área 

de 395,647 Km², com uma população de aproximadamente 124 mil habitantes.  Em 22 

de julho de 1881 criou-se o município Espírito Santo da Varginha, que anteriormente 

era integrado ao município de Três Pontas. Nessa ocasião, já contava com serviços 

públicos, tais como prédios para escola e cadeia. Além disso, em 1831 havia sido 

fundada a primeira igreja da vila, tendo como padroeiro o Espírito Santo. Em 07 de 

outubro de 1882, o município foi elevado à categoria de cidade, e passou a adotar o 

nome de Varginha. Devido principalmente ao aumento populacional, em 1904 foi 

fundada a Santa Casa de Misericórdia, sob os auspícios da irmandade de Santa Tereza 

de Jesus. Pouco mais tarde, em 1923, a Santa Casa transformou-se no Hospital 

Varginha. A cidade de Varginha se destaca em Minas Gerais por ser um dos principais 

centros de comércio e produção do café, ficando conhecida como a “Princesa do Sul”. 

                                                           
32 As informações a respeito da historicidade de Varginha têm como fonte o livro Varginha: 

história e filhos ilustres, de Marcelo Nascimento, 1999. 
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Atualmente a cidade é um importante pólo de exportação de café, pois, além de produzir 

cafés de qualidade (café Gourmet), escoa a maior parte da produção do Sul de Minas e 

viabiliza o comércio do grão com diversos países. 

No que se refere ao âmbito educacional, a primeira escola da cidade, o Colégio 

Varginhense, surgiu no ano de 1896. Tratava-se de um internato para moças, idealizado 

pela professora Elisa Cândida da Fonseca, com formação na Escola Normal da 

Campanha. Em 1918, chegaram à cidade de Varginha os Irmãos Marista33, que se 

tornaram responsáveis pela gestão do Ginásio Coração de Jesus34, um internato 

masculino. Sete irmãos professores, a princípio, lecionaram para cerca de 150 alunos. 

Outra importante congregação religiosa que vislumbrava em Varginha possibilidades 

para sua expansão era o Colégio dos Santos Anjos. O colégio, fundado no ano de 1923, 

por sua vez, passou a ocupar o prédio onde atuava o Colégio Varginhense, dando 

sequência à formação das moças em regime de internato. No ano de 1970 além de entrar 

em vigor o curso de magistério, o colégio começou a atuar na educação masculina, 

tendo então turmas mistas35. Foi apenas em 1924 que Varginha recebeu seu primeiro 

grupo escolar, o Grupo Ginasial Afonso Pena, direcionado à educação de crianças e 

jovens em sistema de externato36. No que diz respeito ao Ensino Superior, em 1965 foi 

fundada a primeira faculdade de Varginha, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

Nos anos seguintes, foram criadas a Faculdade de Direito de Varginha (FADIVA), a 

Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração (FACECA), a Faculdade de 

Engenharia Mecânica (Fenva)37 e a Fepesmig, atual Centro Universitário do Sul de 

Minas (UNIS). Mais recentemente, UNIFENAS (Faculdade José do Rosário Vellano) e 

um Campus da Universidade Federal de Alfenas (Unifal)38. Já na década de 1970, 

ocorreu o advento de instituições de cursos técnicos em Varginha, tais como SESI, 

SENAI, SENAC, e um pouco mais tarde, o SEBRAE.  

                                                           
33 A entidade Marista é uma congregação católica, responsável pela educação masculina e pela 

formação de religiosos. 
34 Atualmente o Colégio Coração de Jesus tornou-se uma escola pública, sem uma interferência 

direta de cunho catolicista. Os irmãos Maristas deixaram a cidade de Varginha no ano de 1976, 

devido à diminuição de vocações religiosas. Retornaram em 1997 e desde então permanecem 

atuando no município, em um prédio distinto daquele onde se localiza a escola Coração de 

Jesus. 
35 O Colégio dos Santos Anjos permanece exercendo suas atividades em Varginha até hoje. 
36 Após o ano de 1965 começam a chegar a Varginha outras instituições de ensino particular, 

tais como Colégio Cetem, Colégio Catanduvas, Colégio Batista (instituição de ensino 

evangélica), Colégio Adventista, entre outros. 
37 Com exceção da Fenva, todas outras faculdades permanecem atuando em Varginha.  
38  Na cidade atualmente existem vários pólos de cursos de educação à distância. 
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Devido ao seu potencial para a indústria e o comércio, além de sua localização 

privilegiada e estratégica (estando às margens do Lago de Furnas, e, ao mesmo tempo 

equidistante das três principais capitais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte), a cidade de Varginha tornou-se importante pólo de interesse, principalmente 

para instituições educacionais. Estas, por sua vez, caminharam lado a lado com o 

desenvolvimento varginhense, ao mesmo tempo em que possibilitaram e possibilitam o 

crescimento da cidade, ao apresentar oportunidades de formação educacional da 

população. 

Diante de indícios sobre a diversidade e amplitude educacional encontrada em 

Varginha, percebe-se que a cidade representa um campo de exploração aos estudos da 

micro-história, que tem como princípio examinar os pormenores por meio de uma 

observação microscópica, no intuito de revelar fatores previamente não observados. 

Para Giovanni Levi (1992): 

 
 A micro-história como prática é essencialmente baseada na redução da 

escala de observação, em uma análise microscópica e em um  estudo 

intensivo do material documental. Para a micro-história,a redução de 

escala é um procedimento analítico, que pode ser aplicado em 

qualquer lugar, independentemente das dimensões do objeto analisado 

(p.156 - 157). 

 

 

A observação microscópica possibilita que fatores previamente não observados 

possam ser enfim analisados. O processo de pesquisa é explicitamente descritivo, o que 

torna o ponto de vista do pesquisador parte intrínseca do relato. As limitações da 

evidência documental, a formulação de hipóteses e as linhas de pensamento não estão 

mais ocultas aos olhos do pesquisador. A redução de escala presume que as delineações 

do contexto sócio-histórico e sua coerência tornem-se aparentes, e revela circunstâncias 

que só aparecem quando a escala de referência é reduzida.  

Assim, as peculiaridades envoltas na história varginhense, principalmente 

aquelas que se referem a processos sócio-educativos e ao MOBRAL, são 

compreendidas como importantes fragmentos/indícios, um meio por meio do qual se 

pretende enxergar uma questão social mais ampla. Na micro-história não são exploradas 

apenas trajetórias de vida individuais, mas também práticas realizadas por grupos 

sociais em determinadas comunidades, que podem ou não entrecruzar-se com as 

trajetórias individuais. São as abordagens microscópicas, que privilegiam os fenômenos 
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marginais, que podem vir a relevar questões de ordem mais geral e colocar em xeque 

concepções consagradas e enraizadas na historiografia. 

2.2 Fontes de pesquisa: vestígios do MOBRAL em Varginha 

 

O caminho delineado na busca por indícios sobre o MOBRAL em Varginha é 

recoberto por uma variedade de fontes esparsas, as quais apresentam os acontecimentos 

de forma não linear. A singularidade das fontes reitera os princípios da perspectiva 

abordada pela micro-história, que lança olhares mais aguçados sobre os detalhes e 

acontecimentos, os quais muitas vezes estão marcados por descontinuidades, irrupções e 

reconfigurações. 

O início da investigação ocorreu em meados de 2012, ano de produção do ante-

projeto de pesquisa. Foi o momento de fazer um levantamento por meio de conversas 

orais sobre o MOBRAL em Varginha. Dessa forma, minhas tias Vanice e Valdilene 

começaram a me ajudar na busca por informações. Tia Vanice é professora há 

aproximadamente 20 anos, e atualmente trabalha na vice-direção de uma escola estadual 

em Varginha. Já tia Valdilene atua na secretaria de uma escola estadual e trabalha no 

campo da educação há cerca de dez anos. No momento em que tia Vanice comentou 

sobre minha pesquisa na escola, a professora Auxiliadora se dispôs a ajudar. 

Auxiliadora trabalhou na educação de adultos durante a década de 1990, período 

posterior ao meu recorte cronológico. Mesmo assim, o material disponibilizado pela 

professora enriqueceu a investigação. São fotos, caderno de planejamento de aula39, a 

cartilha É tempo de Aprender (1972), de Iracema e Eloísa Meireles e dois livros: o livro 

Os dez anos de alfabetização no Embu (1997) e Paulo Freire para educadores (2004), 

de Vera Barreto. É tempo de Aprender (1972) surgiu de experiências e observações das 

professoras Iracema e Eloisa Meireles, em suas classes de alfabetização. A cartilha é 

indicada para cursos supletivos ou para alunos repetentes de classes de alfabetização 

que não conseguem se alfabetizar. O método utilizado tem como ponto de partida o 

fonema, no qual as letras aparecem associadas a figuras do universo do aluno. Essas 

figuras servem para desencadear um processo de associação, visando à descoberta das 

correspondências grafema-fonema. É importante ressaltar que embora o livro tenha 

como público-alvo alunos do curso supletivo, os textos e as imagens presentes giravam 

                                                           
39 A organização e temáticas trabalhas pela professora no caderno de planejamento não serão 

aprofundadas neste trabalho, uma vez que pertencem a um período posterior ao MOBRAL.  
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em torno de um universo infantil. O livro Os dez anos de alfabetização no Embu faz 

uma análise sobre os dez anos de alfabetização do MOBRAL.  

 

   

Figura 1 – Os dez anos de alfabetização no Embu, 1997. 

 

Já o livro Paulo Freire para educadores (2004), um presente recebido pela 

professora, traz os inúmeros modos de pensar de Paulo Freire, que construiu uma 

pedagogia que brota da luta pela vida. Também aborda os desafios da realidade 

educacional brasileira enfrentados pelo educador, trazendo propostas para as 

dificuldades presentes no cotidiano. É possível apontar a influência da educação 

conscientizadora nos ideais político/pedagógicos de Auxiliadora. O livro apresenta o 

logotipo da fundação Banco do Brasil, que patrocinou durante a década de 1990 o 

programa de educação para adultos na Escola Estadual Brasil em Varginha. O nome do 

programa era BB Educar.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 – Livro Paulo Freire para 
educadores, 2004. 
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As fotos apresentam momentos da professora lecionando, e o caderno com 

planejamento diário de aula. A turma era composta predominantemente por pessoas 

idosas, e a educação de adultos era financiada pela fundação do Banco do Brasil BB 

Educar. As aulas ocorriam em escolas públicas da cidade. 

 

 

Figura 3 - Alunos Fundação BB Educar (Década de 90). 

 

 

Figura 4 - Alunos Fundação BB Educar (Década de 90) 

 

A Escola Estadual Afonso Pena, na qual tia Valdilene trabalha, permitiu que eu 

pesquisasse os livros de matrícula. Não foi possível pesquisar outros materiais, uma vez 

que o diretor da escola em 2011 decidiu queimar inúmeros registros e materiais antigos 
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que estavam arquivados sob o argumento de que era necessário “desocupar” espaços. 

Os livros de matrícula não trouxeram apontamentos sobre o MOBRAL, embora os 

registros da Superintendência de Ensino de Varginha afirmem que houve o MOBRAL 

na escola. No que tange aos processos de educação de adultos, apenas foi possível 

encontrar a matrícula de adultos em cursos de educação supletivos, após o ano de 1980. 

Após o levantamento realizado com a ajuda de minhas tias, busquei informações 

na Superintendência Regional de Ensino de Varginha e na Secretaria de Educação de 

Varginha. Na Superintendência Regional de Ensino apenas obtive informações orais 

sobre quais as escolas tiveram o MOBRAL: Escola Estadual Afonso Pena, Escola 

Estadual Irmão Mário Esdras e Escola Estadual Brasil. No âmbito da Secretaria de 

Educação de Varginha, afirmaram não terem conhecimento de que o MOBRAL tenha 

abrangido as escolas municipais. Tanto a Superintendência Regional de Ensino quanto a 

Secretaria de Educação não permitiram que eu acessasse quaisquer documentos ou 

registros na busca de informações pelo MOBRAL, mesmo diante da declaração da 

universidade, que ratificava a pesquisa de mestrado. Mesmo diante da falta de 

informações dos órgãos citados acima, voltei a visitá-los inúmeras vezes, na esperança 

de que, com a troca de funcionários e gestões fosse possível encontrar alguma 

informação, mas não obtive sucesso. Inclusive neste ano de 2015, em janeiro, retornei 

aos órgãos, mas novamente nenhuma informação foi concedida. 

A partir daí, fui às escolas estaduais Irmão Mário Esdras e Brasil buscar 

informações. Em nenhuma das escolas foi possível que eu analisasse os registros, pois 

me foi afirmado que não havia nenhum documento sobre o MOBRAL. Porém, em uma 

das visitas à escola Irmão Mário Esdras, as secretárias indicaram a professora Vera 

Tavares, aposentada pela escola e que havia lecionado no MOBRAL. Assim, fui à casa 

da professora. No primeiro contatoela demonstrou timidez, e, então agendou que eu 

fosse visitá-la num outro dia, para que pudesse procurar algum material. Na visita 

realizada, a professora mostrou uma série de documentos sobre o MOBRAL: fotos, 

caderno de planejamento de aula, o livro didático do Programa de Educação Integrada 

Um passo a mais (1981) e certificados de sua capacitação realizada pelo MOBRAL. O 

livro Um passo a mais foi desenvolvido pelo MOBRAL para orientar o(a) professor(a) 

no que diz respeito ao uso do material didático. Além disso, o livro enfatizava a 

metodologia tecnicista de ensino e explicitava os objetivos do Programa de Educação 

Integrada.  
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Entre tantas particularidades importantes do caderno de planejamento da 

professora Véra Tavares, destaca-se, a princípio, a exímia organização da professora, 

sua fidelidade aos anseios do programa e a influência de cunho catolicista presente em 

suas aulas.  

 

Figura 5 – Caderno de planejamento de aula (1983). 

Os depoimentos orais da professora relembram sua prática pedagógica e trazem 

importantes indícios quanto aos desdobramentos do MOBRAL em Varginha. 

Figura 6 – Capa do livro do professor Um Passo a Mais 
(1983) 

Figura 5 – Contracapa do livro do professor Um 
Passo a Mais (1983) 



48 
 

Destacam-se as informações acerca da influência da Igreja Católica no MOBRAL em 

Varginha, presente desde a direção do programa, uma vez que esta cabia a um padre, até 

a formação das professoras, incumbida ao colégio católico varginhense Colégio dos 

Santos Anjos40, único colégio da região do Sul de Minas, no período de 1970 a 1980, 

que oferecia o curso normal. O diretor da Comissão MOBRAL varginhense, Walmor 

Zucco41, atuava como padre na principal igreja da cidade, a Matriz do Divino Espírito 

Santo.  
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O Colégio dos Santos Anjos, por sua vez, foi fundado pelas religiosas em 

Varginha no ano de 1922. Porém, apenas em 197042 entrou em vigor o curso de 

magistério, devido ao fato de o colégio ser a única escola na região do Sul de Minas a 

possuir um prédio adequado para a efetivação do curso. As aulas eram ministradas pelas 

freiras. 

                                                           
40 A Congregação das Irmãs dos Santos Anjos iniciaram suas atividades na França por volta de 

1820, devido às inquietações de sua fundadora, Madre Maria São Miguel, preocupada com a 

“ignorância intelectual e moral da juventude”. 
41 O padre Walmor Zucco atuou no MOBRAL até o ano de 1975, quando foi transferido pela 

diocese para o estado do Maranhão. Mesmo distante, continuou exercendo sua influência na 

cidade, por meio de visitas periódicas. 
42 Em 1970, o colégio, que antes era frequentado exclusivamente pelo público feminino, passou 

a admitir também a educação masculina. 

Figura 6 - Padre Walmor Zucco (Jornal Correio 
do Sul, 1979) 
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Os relatos da professora Véra vieram a ser confirmados pelo encontro de outra 

importante fonte de pesquisa: os jornais. A ausência de outros documentos, tais como 

livros de matrícula e registros que eu esperava encontrar nas escolas, e o fato de ter 

encontrado apenas a professora Véra como educadora do MOBRAL, levaram à 

investigação nos jornais, fonte de pesquisa a princípio inesperada. 

Uma vez que nas escolas não foi possível encontrar documentos para a pesquisa, 

cogitei o museu43, denominado atualmente como Casa da Cultura de Varginha, como 

uma possibilidade de encontrar fotos da cidade durante o período ditatorial. Logo na 

primeira visita, em junho de 2013, foi possível que eu visualizasse as fotos. Estas, por 

sua vez, estavam guardadas em antigos móveis de madeira em cômodos úmidos, e 

separadas por clipes. Não encontrei nenhuma foto que desse direcionamento à 

investigação, e destaco o fato de haver um arcabouço interessante sobre a imigração 

italiana em Varginha. Porém, no momento de ir embora, tomada pela aflição, perguntei 

se havia algum material didático, livros ou cadernos. A diretora, Anny Meiry, afirmou 

que não e abriu uma estante antiga repleta de livros antigos, grande parte sobre as 

famílias italianas. Porém, vi uma série de livros grandes, e perguntei o que eram. Eram 

os jornais. Estes, por sua vez, estavam encadernados de acordo com o ano a que 

pertenciam. Já desesperançada, pedi para analisar os jornais, lembrando-me das 

instigantes pesquisas realizadas pelos meus colegas de mestrado Cyro Luiz Bosco e 

Luciana Vilela, nas quais os jornais eram a principal ferramenta de investigação. Desse 

modo, comecei a investigar o jornal A Tribuna Varginhense, do ano de 1979, e 

encontrei o seguinte logotipo: 

                                                           
43 O museu estava localizado no centro da cidade, em um casarão antigo de três andares. O piso, 

de madeira, já estava extremamente sensível, correndo o constante risco de afundar. 

Atualmente, o museu se localiza num outro casarão antigo no centro. Porém, este foi reformado 

e apresenta melhores condições para abrigar o museu. 
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A partir daí, passei a vislumbrar no jornal um importante mecanismo para a 

pesquisa, uma vez que este aborda os discursos sobre política, sociedade, cultura e 

educação.  

Os jornais arquivados no museu pertencem ao período de 1978 a 1987. A 

Tribuna Varginhense foi fundada no ano de 1950, e extinta em 1989. Alguns jornais 

analisados estavam incompletos e fora de ordem cronológica, tais como os de 1981 e 

1983. Além dos logotipos sobre o MOBRAL, as notícias vinham a corroborar a 

influência da Igreja católica, as tendências higienistas44, a organização do programa, 

dentre outras. 

Embora houvesse uma série de jornais A Tribuna Varginhense no museu de 

Varginha, encontrei entre estes dois exemplares do jornal O Correio do Sul, ambos de 

1961. Assim, após investigar os jornais A Tribuna Varginhense, fui à sede da empresa 

Jornal O Correio do Sul, em Varginha, buscar novas informações para a pesquisa. Logo 

de início, consegui autorização para analisar e fotografar os jornais. Os jornais 

                                                           
44  As sucessivas ondas de epidemias levaram os médicos a uma reflexão sobre as razões da sua 

ocorrência, dando origem a uma corrente de pensamento conhecida como higienismo, que via o 

espaço urbano como um grande campo patológico merecedor de estudos e intervenções, tanto 

sob o seu aspecto físico quanto sob o moral. 

Figura 7 – Logotipo do MOBRAL “Você pode, basta querer”, A Tribuna 
Varginhense (1979) 
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arquivados datam da sua fundação até o ano de 1955, e prosseguem com suas atividades 

atualmente. Devido ao recorte da pesquisa, analisei os jornais pertencentes ao intervalo 

entre 1967 e 1985. As notícias encontradas nos jornais O Correio do Sul são 

semelhantes às informações dos jornais A Tribuna Varginhense. Nesse sentido, é 

possível categorizar os temas das informações encontradas nos jornais nos seguintes 

eixos: Agradecimentos à sociedade varginhense, Concurso, Cursos de Formação para o 

Trabalho, Certificados, Higienismo, Logotipos, MOBRAL Cultural, MOBRAL na 

televisão, MOBRALZINHO, Religião, Padre Walmor Zucco, Reuniões e Treinamento 

de Professoras.  

A organização das notícias de acordo com suas temáticas traz provocações no 

que tange às miríades de funções atribuídas ao MOBRAL, indo ao encontro do título 

deste trabalho: O MOBRAL faz mais do que ensinar a ler e a escrever: manifestações 

da biopolítica para o controle de adultos analfabetos em Varginha-MG (1970-1985). 

Esse título se encontrava constantemente presente como principal logotipo da campanha 

de alfabetização de adultos: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

O logotipo do MOBRAL recebia patrocínio tanto do jornal O Correio do Sul 

quanto do jornal A Tribuna Varginhense, e foi veiculado em ambos os jornais de 1979 

até 1985. Além disso, relatos da professora Véra Tavares afirmam que os logotipos 

circulavam pela cidade impressos em panfletos, e, inclusive, em folhetos de missa. 

Figura 8 – Logotipo do MOBRAL: “O MOBRAL faz mais do que ensinar a ler e a escrever 
- Jornal O Correio do Sul (1979). 
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Os discursos de verdade veiculados pelos jornais analisados, a respeito do 

MOBRAL e do contexto educativo varginhense, corroboram a premissa das 

diversificadas formas de tratar a educação por meio das matérias ligadas à cultura, à 

política, à vida social, à educação e à saúde. Desse modo, enrijece-se o conceito de que 

a educação oferecida pelo MOBRAL supria uma gama de setores que compunham as 

necessidades “básicas” do ser humano adulto analfabeto: saúde, trabalho e educação. E, 

por isso mesmo, o MOBRAL fazia mais do que ensinar a ler e a escrever.  

Pelas ramificações da biopolítica e dos mecanismos de controle atuantes no 

MOBRAL, sutilmente eram impostas as regras e normas de comportamento, que 

direcionavam as ações dos estudantes adultos analfabetos, ao mesmo tempo em que 

imprimiam as noções de moralidade e prática de si, com o intuito de normalizar a 

sociedade. 

O caminho trilhado na busca pelas fontes de investigação para a pesquisa fazem 

jus ao sentido da “carta roubada”, de acordo com Abreu Junior (2012). Nesse viés 

reflexivo, o autor salienta a importância em se ter atenção para objetos e/ou materiais 

corriqueiros, possíveis fontes importantes para a pesquisa, mas que podem passar 

despercebidos ao olhar investigativo, visto que sua presença cotidiana é também um 

convite a nem serem percebidos e muito menos utilizados na investigação. Desse modo, 

configurou-se a busca pelas fontes de pesquisa. Os não encontrados registros, livros de 

matrículas e outros documentos previsíveis, encaminharam a pesquisa para outras fontes 

corriqueiras, que estavam passando despercebidas, tais como os jornais e cadernos de 

planejamento de aula. 

Abreu Junior (2012) infere “Os objetos só fazem sentido na cultura quando 

postos em relação a outros objetos e práticas, as quais se relacionam também com 

discursos que as procuram orientar, explicar, conduzir (p. 177)”. O entrelaçamento entre 

as variadas fontes desta pesquisa: fotos, cartilhas, caderno de planejamento, livro do 

professor e jornais, ganha sentido no momento em que estas são relacionadas à prática 

da professora Véra Tavares, posto que a condição de existência dos discursos, de certa 

forma, está sempre presente para tentar orientar e dar sentido às práticas. E, nesse 

sentido, busca-se por meio das fontes compreender a dinamicidade do MOBRAL em 

Varginha, seja pelas suas continuidades ou descontinuidades, regularidades e 

transformações. 
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2.3 O MOBRAL em Varginha 

 

O programa MOBRAL iniciou suas atividades em Varginha no ano de 1970, e 

se estendeu oficialmente até 1985. Os desdobramentos do MOBRAL na cidade 

corroboram as premissas técnicas metodológicas previstas pelo material distribuído 

nacionalmente. Os registros encontrados em Varginha a respeito do MOBRAL são 

esparsos, pequenos indícios que necessitam ser meticulosamente organizados para que 

possa ser possível elaborar uma cuidadosa leitura a respeito do desenrolar do MOBRAL 

e de suas especificidades na cidade. A partir da análise das fontes, compreende-se que o 

programa de educação para adultos desenvolvido em Varginha pode ser divido em três 

diferentes fases, devido às peculiaridades da existência do MOBRAL no decorrer de 

quinze anos. 

A primeira fase, que ocorreu no período de 1970 a 1975, pode ser compreendida 

como o período de adaptação do programa, pois ao mesmo tempo em que havia grande 

preocupação em se convocar alunos, havia a escassez de professoras45. Nesse período, 

estavam em funcionamento na cidade de Varginha o PAF - Programa de Alfabetização 

Funcional, PEI - Programa de Educação Integrada46 e o Programa MOBRAL Cultural47. 

A carência de docentes ocorria devido a diversos fatores. Em primeiro lugar, vale 

ressaltar que o curso de magistério na cidade de Varginha iniciou-se apenas no ano de 

1970, sendo oferecido pelo Colégio dos Santos Anjos, o único na cidade e região a atuar 

na formação de professoras. Além disso, lecionar no MOBRAL não se resumia a atuar 

apenas no interior das salas de aula48, pois as professoras eram também responsáveis 

por “recrutar” os alunos, indo até suas casas para convidá-los a ingressar no programa 

ou para questionar o motivo de suas faltas, uma vez que era fundamental evitar ao 

máximo a evasão. Devido a esses fatores, as professoras que atuaram no MOBRAL 

nessa primeira fase eram demasiadamente jovens (muitas não haviam terminado de 

cursar o magistério). Além disso, contava-se com a presença de monitoras e auxiliares 

                                                           
45 Será utilizada a palavra “professora” para se referir às docentes, uma vez que não se tem 

registros da presença masculina enquanto educadores do MOBRAL. 
46 O Programa de Educação Integrada tinha como objetivo central dar continuidade ao Programa 

de Alfabetização Funcional.  O aluno considerado alfabetizado passava para uma fase mais 

avançada, na qual teria a continuidade progressiva. 
47 O programa MOBRAL Cultural era responsável pela complementação pedagógica, como, por 

exemplo, criar meios para reduzir a evasão. 
48 Embora o termo utilizado seja “salas de aula”, têm-se registros de que o curso MOBRAL era 

oferecido em distintos espaços: prédios escolares, salões de igrejas, fazendas, casas de 

professoras e até na cadeia. 
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substitutas jovens sem formação específica que ajudavam no trabalho das professoras e 

alunos. Os alunos participantes do MOBRAL, nessa etapa, eram predominantemente 

pessoas idosas, muitas inclusive de distritos rurais. O grande apoio da Igreja católica 

também pode ser registrado desde o início da existência do MOBRAL, uma vez que o 

diretor da Comissão MOBRAL varginhense, Walmor Zucco49, atuava como padre na 

principal igreja da cidade, a Matriz do Divino Espírito Santo. As igrejas cediam seus 

salões e os padres reiteravam o convite, sempre frisando a importância do MOBRAL 

durante as missas. A influência católica se estendia às salas de aula, lembrando que as 

professoras do programa obtinham o magistério num colégio católico. 

A segunda fase do MOBRAL, compreendida entre os anos de 1975 e 1980, foi a 

etapa de consolidação do programa em Varginha. Nesse período, devido à transferência 

do padre Walmor Zucco para o estado do Maranhão, o político Rafael Barros50 assumiu 

a direção do MOBRAL. No que concerne à formação de professoras, a consistência do 

curso de magistério havia possibilitado uma sutil ampliação de docentes. O interesse das 

professoras em lecionar no programa aumentou em razão de inúmeras campanhas nos 

jornais, missas e outros espaços sociais, que comparavam o fato de atuar no MOBRAL 

a ações de cunho oral, ou seja, de benevolência para com o próximo. A prefeitura, para 

incentivar as professoras, desenvolveu uma política que reduziria o tempo necessário à 

aposentadoria daquelas professoras que atuassem no MOBRAL. Tais ações implicaram 

ampla concorrência de professoras interessadas em lecionar no programa, 

contrariamente ao desinteresse pelo programa em sua primeira fase.  

Considerando possíveis lacunas do curso de magistério, o governo militar 

desenvolveu cursos específicos de formação para as professoras que atuavam ou viriam 

a atuar no MOBRAL. Na região do Sul de Minas, Varginha representava a sede para o 

treinamento das professoras. Ocasionalmente, os cursos ocorriam em outros municípios. 

Todo investimento para os cursos, assim como a demanda pelo transporte das docentes, 

era arcado pela prefeitura. Além dos cursos direcionados às professoras, na segunda 

etapa do MOBRAL, os esforços não se resumiram apenas à alfabetização dos adultos, 
                                                           
49 O padre Walmor Zucco atuou no MOBRAL até o ano de 1975, quando foi transferido pela 

diocese para o estado do Maranhão. 
50 Rafael Barros permaneceu na direção do MOBRAL até o ano de 1978, quando deixou o cargo 

para concorrer a uma vaga na câmara estadual. Após sua saída, há o registro de professores(as) e 

políticos que assumiram a direção do MOBRAL, ao mesmo tempo em que a comissão do local 

do MOBRAL era composta por estes. No entanto, não foram encontrados arquivos contendo 

nomes específicos de diretores(as) do MOBRAL. Além disso, os registros apontam para uma 

grande variedade e mudanças constantes das pessoas que atuavam na comissão varginhense do 

MOBRAL. 
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havendo uma gama de diferentes cursos de especialização direcionados aos alunos. Por 

sua vez, o contingente de idosos que frequentavam o MOBRAL havia diminuído, 

enquanto aumentava a quantidade de adultos mais jovens. Tais cursos refletiam a 

necessidade de se criar opções de treinamentos técnicos visando a uma possível 

“empregabilidade” e ocupação para os estudantes adultos. Como exemplo, destacam-se 

as várias chamadas nos jornais varginhenses para o curso de tratorista51, entre os anos 

de 1976 e 1977.  

Como mencionado, o MOBRAL não se restringia mais apenas à alfabetização. O 

programa passou a apresentar inúmeras facetas voltadas à educação para a saúde, para a 

cultura e campanhas em geral preocupadas com o bem estar e seguridade da população. 

As principais ações em Varginha no período abordado foram: campanha pelo Registro 

Civil (1978); Projeto Alfa52 – responsável por diagnosticar casos de alunos que 

apresentavam problemas de saúde que interferissem negativamente na aprendizagem; 

concursos literários; cursos destinados aos alunos, com duração de quatro meses53: 

Higiene e Segurança no Lar – Alimentação, Nutrição e Dietética – Cuidados da Mãe e 

da Criança – As principais doenças: como identificá-las, preveni-las e curá-las – 

Primeiros Socorros; Convênio do MOBRAL com a televisão para o programa de 

alfabetização funcional. Dessa forma, observa-se a ampla dimensão de serviços 

prestados à sociedade oferecidos pelo MOBRAL.  

A terceira fase do MOBRAL, que pode ser compreendida entre 1980 e 1985, 

corrobora a multiplicidade de ações empregadas pelo programa e marca sua extinção 

oficial, que ocorreu concomitantemente ao fim do período de ditadura militar no Brasil. 

Nesse período, Varginha foi consagrada como a cidade pólo da Coordenadoria do 

MOBRAL, com uma atuação de instruções sobre oitenta cidades da região. Como 

programas, há registro do Programa de Autodidatismo, que se desenvolvia segundo a 

aptidão do próprio aluno, o qual era responsável por sua aprendizagem. Por sua vez, 

                                                           
51 O curso foi criado em 1973, em nível nacional, por meio de convênios com diversas 

entidades, inclusive do setor privado. Em 1976, um acordo com a Massey-Ferguson, fabricante 

de tratores, permitiu o treinamento de 40.000 tratoristas em um ano.  
52 O projeto Alfa contava com uma equipe de médicos: oftalmologistas, ortopedistas, otorrinos, 

psiquiatras. Também havia assistência psicológica, psicopedagógica e alimentar. A população 

em geral era convidada a contribuir com o projeto, principalmente por meio da doação de óculos 

em desuso (A Tribuna Varginhense, 1978). 
53 Os cursos envolviam diversos profissionais, além das monitoras e professoras do MOBRAL, 

tais como: médicos em geral, ginecologistas, pediatras, enfermeiras, agrônomos, nutricionistas, 

assistentes sociais, entre outros (A Tribuna Varginhense, 1979). 
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esse programa englobava os alunos do Programa de Alfabetização Funcional e do 

Programa de Educação Integrada.  

As turmas continuavam a ser frequentadas por adultos, havendo a redução 

gradativa de idosos (a idade dos alunos que frequentavam o MOBRAL variava entre 15 

e 60 anos). Em âmbito local, é possível observar por meio de fotos e relatos de sujeitos 

envolvidos com o MOBRAL a presença de crianças nas turmas de alfabetização 

funcional. As crianças em questão eram filhas ou netas dos adultos que cursavam o 

MOBRAL. Mas, vale a ressalva de que nessa etapa houve educação pré-escolar e 

fornecimento de alimentação a crianças de até seis anos de idade. 

No período em voga havia demasiada divulgação de chamadas a voluntários ou 

alunos do MOBRAL. Frequentemente, os jornais apresentavam logotipos com o 

seguinte slogan: Alguém precisa de você para descobrir o mundo: você pode, basta 

querer. O Mobral está aí. Apóie o Mobral de sua cidade. Registros encontrados e 

depoimentos de sujeitos vinculados ao MOBRAL em Varginha apontam que esse foi 

extinto no ano de 1985. Embora logo após a ditadura tenham surgido outros programas 

voltados à educação de adultos, muitos alunos varginhenses mostraram-se insatisfeitos 

com término do MOBRAL. Assim, algumas professoras continuaram a lecionar 

embasadas no material didático do MOBRAL até o ano de 1990. 

As três fases do MOBRAL em Varginha evidenciam, portanto, transformações e 

movimentos numa constante tentativa de estabelecer o programa e alcançar os objetivos 

propostos. Após tanto esforço, por parte de políticos, educadores e profissionais de 

distintas áreas, verifica-se o interesse da sociedade varginhense em continuar com o 

programa mesmo após sua extinção oficial. Tais peculiaridades referentes a todo o 

processo do MOBRAL em Varginha corroboram a importância do conjunto de aspectos 

e ações institucionalizados ao cotidiano do fazer escolar, aos modos de pensar, aos 

objetos escolares, à materialidade física, envoltas em toda a vida escolar. 

2.3.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

 A memória em seus entrelaçamentos com a cultura e a história projeta-se como 

lugar a ser desvendado e significado pela pesquisa educacional, particularmente porque 

em torno da memória estruturam-se práticas, fazeres e modos de educar. Nesse sentido, 

Passegi (2010) salienta que os estudos sobre a memória que tecem relações com a 

história da sociedade têm se constituído como um valioso aporte, uma vez que buscam 
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compreender como os indivíduos ou os grupos atribuem sentido ao percurso de sua 

formação humana e no decurso da história.  

 Outro aspecto importante ressaltado por Nóvoa (1995) são as relações 

estabelecidas entre a história de vida de professores(as) e a educação, importante meio 

de recolocar os professores no centro dos debates educativos e das problemáticas de 

pesquisa. Nesse viés reflexivo, Nunes (2003) aponta que o uso pedagógico das 

trajetórias escolares e das memórias docentes e discentes permite a passagem de uma 

memória pessoal para a história da sociedade e da educação. Assim, é oportuno  

articular os documentos referentes ao MOBRAL à memória de professores(as). 

 Tratando-se da relação tecida entre a sociedade e o MOBRAL, ressalta-se a 

contribuição das fontes orais, que dão voz aos sujeitos envolvidos e possibilita-lhes 

atribuírem sentidos e significados à história que vivenciaram. Dessa forma, destaca-se a 

importante contribuição da professora Véra Tavares à pesquisa. Por meio de sua história 

de vida e de suas memórias, a professora trouxe à tona importantes fatos relativos à sua 

prática pedagógica e aos desdobramentos do MOBRAL na cidade de Varginha. Foi 

possível colher os depoimentos orais da professora em seis visitas feitas à sua casa, cada 

visita com durabilidade aproximada de três horas, e também cerca de quatro ligações. 

Para rememorar, foi possível contar com o auxílio de fotos antigas, o caderno de 

planejamento de aula do MOBRAL e o livro Um passo a mais. 

 No que se refere ao padre Walmor Zucco, não foi possível encontrá-lo54. Há 

informações de que o pároco se encontra no município de São Paulo, mas não foi 

encontrado nenhum telefone para contato da igreja em que ele estaria. Embora eu tenha 

encontrado o perfil do padre no Facebook, as mensagens e solicitação de amizade que 

enviei não foram correspondidas. Os relatos orais do padre trariam grandes 

contribuições à pesquisa. Mas, foi possível por meio das notícias encontradas em jornais 

e dos relatos da professora Véra Tavares traçar aspectos importantes sobre a trajetória 

do pároco enquanto sujeito ativamente envolvido nas ações realizadas pelo MOBRAL. 

 As relações estabelecidas entre as histórias de vida dos sujeitos que vivenciaram 

o MOBRAL, onde estes são percebidos como sujeitos singulares, ganham evidência a 

partir de ações diferenciadas de outros indivíduos. Assim, analisar de que forma os 

sujeitos vivenciaram os acontecimentos, através de suas memórias e documentos, 

                                                           
54 Estima-se que o padre Walmor esteja atualmente com a idade de 80 anos. Não foi possível 

encontrar indícios que apontem se o pároco está ou não falecido. 
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permite uma releitura do passado e uma percepção singular dos desdobramentos do 

MOBRAL em Varginha. 

 

 Padre Walmor Zucco 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 O padre Walmor Zucco55 é natural de Serranos, Minas Gerais, e nasceu em 11 

de julho de 1935. Chegou à cidade de Varginha em 1970, para atuar na Paróquia do 

Divino Espírito Santo, a qual pertence à diocese Campo de Obras de Deus56. O padre 

permaneceu na comunidade varginhense até o ano de 1978. 

 Sobre os feitos do padre Walmor em Varginha, ressalta-se que este exerceu uma 

importante liderança. Dentre as principais atividades do padre na cidade, é importante 

frisar que, além de atuar como diretor do MOBRAL, foi professor da Faculdade de 

Ciências Contábeis (FACECA) e Faculdade de Direito (FADIVA)57 e iniciou os 

movimentos do Cursilho de Emaús na região do Sul de Minas.  

                                                           
55 Informações obtidas por meio do site da igreja Matriz do Divino Espírito Santo e pelo jornal 

O Correio do Sul. 
56 A Diocese foi criada por um santo, o Papa Pio X. Pensando no “bem espiritual dos fieis”, 

erigiu-a em 8 de setembro de 1907. 
57 Ambas as faculdades permanecem exercendo suas atividades em Varginha atualmente. 

Figura 9 - Padre Walmor Zucco, O Correio do 
Sul (1979) 
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 A formação do padre Walmor era extensa, o que corroborava a dinamicidade de 

suas ações e de sua fundamentação teórica: 

 

Figura 10 – Curriculum Vitae do padre Walmor Zucco - O Correio do Sul (1976) 

 

A notícia acima faz uma homenagem ao padre Walmor Zucco em comemoração 

ao seu aniversário, trazendo aos leitores o conhecimento de seu interessante currículo. 

Além de atuar nas faculdades varginhenses, o padre atuou em faculdades do município 

de Três Corações58 - MG e São Paulo - SP. No que tange à sua formação, destaca-se o 

fato de o padre ter cursado a renomada Universidade de São Paulo, e, durante seu 

sacerdócio em Varginha, permanecer buscando cursos de formação. 

A sólida formação do padre Walmor dava-lhe sustentação para tomar 

importantes decisões e atuar à frente do MOBRAL na cidade de Varginha. Durante 

sua gestão, o MOBRAL consolidou-se na cidade de Varginha, angariou voluntários 

tanto no âmbito financeiro quanto pessoal. 

 

                                                           
58 O padre Walmor lecionou na FAFI (Faculdade de Letras e Filosofia) em Três Corações no 

mesmo período em que estava em Varginha. A cidade de Três Corações fica a uma distância de 

314 Km de Varginha. 
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 Professora Véra Tavares 

 

 A professora Véra Tavares é natural da cidade de Varginha e nasceu no ano de 

1952. Tem duas irmãs e um irmão, é filha de Fernando dos Reis Tavares e Anita Avelar, 

e pertencia a uma família abastada. Seu pai era fazendeiro, e a fazenda possuía 

plantação de café e gado leiteiro. Quando a professora tinha por volta de 30 anos, sua 

família foi a falência, sendo obrigada a vender a fazenda e vir morar na cidade. Além de 

vender a fazenda, foram forçados a se desfazerem de outras casas que possuíam na 

cidade de Varginha. 

 A professora estudou no Colégio dos Santos anos o Curso Normal, onde após 

três anos, em 1973, obteve o diploma para lecionar. Trabalhou na Escola Estadual Irmão 

Mário Esdras, localizada no bairro Vila Floresta. Lecionou no Ensino Fundamental e, 

em 1970, quando ainda estudava o Curso Normal, lecionou no MOBRAL. Ao mesmo 

tempo em que fazia o Curso Normal, a professora se capacitava nos cursos oferecidos e 

obrigatórios às professoras do MOBRAL: 
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Figura 11 – Certificados sobre os cursos para professoras do MOBRAL - Acervo pessoal da professora Véra Tavares 
(1970/ 1975) 

 

Os certificados reiteram a preocupação do Estado militar em oferecer 

regularmente cursos para a formação das professoras. Sobre esse assunto, ressalta-se 

que para participarem destes cursos, os quais muitas vezes aconteciam na capital 

mineira, o Estado arcava com todas as despesas das professoras. É possível observar 

na figura 13 a assinatura do padre Walmor Zucco, que atuava como presidente da 

comissão municipal do MOBRAL em Varginha. Nesse sentido: 
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A foto acima retrata a ocasião da formatura Treinamento Pedagógico, sobre o 

certificado que fora apresentado anteriormente. Na foto, estão as professoras do 

MOBRAL de Varginha e região, sendo que a professora Véra Tavares está destacada 

pelo círculo amarelo. O padre Walmor, também destacado na imagem, fez-se presente 

no momento de entrega de certificados às professoras. 

As classes do MOBRAL ocorriam em diversas localidades, em casas, salões 

paroquiais e escola. A professora relatou que até mesmo na prisão houve classes do 

MOBRAL. Porém, ela não se interessou em lecionar em cadeias, uma vez que 

pertence a uma família conservadora. As turmas eram compostas em sua grande 

maioria, por 30 ou mais alunos. A professora Véra lecionou em escolas, salões 

paroquiais e até mesmo na garagem de sua casa.  

 

Figura 12 - Curso de formação do Mobral, professora Véra Tavares e padre 
Walmor 
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Figura 13 - Professora Véra Tavares e seus alunos (1977) 

 

 

 

Figura 14 - Professora Véra Tavares e seus alunos (1977) 

 

As fotos apresentam momentos da professora lecionando na Escola Estadual 

Irmão Mário Esdras. A figura 15 ilustra um momento descontraído da aula, em que um 

aluno está sentado sobre a carteira com um violão e outra aluna faz, provavelmente, 

uma apresentação. As fotos apresentam algumas crianças presentes na aula, sendo que 
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a figura 16 as retrata mais claramente. As crianças, de acordo com a professora, eram 

netas ou filhas de seus alunos do MOBRAL. As aulas aconteciam no período noturno, 

e os adultos alunos do MOBRAL não tinham com quem deixar as crianças. 

É interessante observar a figura 15. Nesta, encontra-se sobre a mesa da 

professora a imagem da bandeira do Brasil próxima à bíblia. E, no mural ao fundo, há 

um cartaz com o desenho de uma bíblia aberta e abaixo, um salmo. A esse respeito, 

Abreu (2012) infere sobre os objetos que compõe o ambiente escolar: 

 

A imanência dos objetos que compõem os acervos de  material escolar 

– longe de nos levar à dispersão  e à frivolidade de experiências muito 

corriqueiras e pouco significativas – é um desafio a nossa atenção  

para indicadores que são importantes, justamente pelo sempre à vista, 

nos convidando a superar o risco de percebê-los como banalidades, ou 

como ocultação de verdades a serem, um dia, finalmente reveladas e 

superadas (p. 173). 
 

Os objetos escolares apresentam possibilidades de encontrar memórias 

significativas da história da educação. No caso dos objetos presentes na foto da 

professora Véra, é possível tecer uma relação entre a pátria, a religião e a escola. A 

presença da bandeira do Brasil faz jus à nação, que apresenta sua própria identidade, a 

qual se representa pela bandeira. A bíblia, e o cartaz sobre ela com um salmo, 

tornavam a religião presente na educação. E, a escola, era a instituição que difundia os 

ideais da pátria e da Igreja. 

O envolvimento da professora Véra Tavares com o projeto MOBRAL perdurou 

mesmo após sua extinção, no ano de 1985. Até 1991, a professora permaneceu 

lecionando aos seus alunos que frequentavam o MOBRAL, e utilizando o material 

didático disposto pelo programa. Na ocasião, a professora dava aulas na garagem de 

sua casa para cerca de 40 alunos diariamente. Sem receber o salário, já que o 

MOBRAL havia sido extinto, a professora contava com uma contribuição voluntária 

apenas dos alunos que dispunham de condições. Porém, em 1991, mesmo indo contra 

o desejo de seus alunos, a professora, por questões de ordem financeira deixou de 

lecionar essas aulas. 

O entrelaçamento entre a professora e o MOBRAL ilustra as formas singulares 

de permanência e a dinamicidade das relações, que se estabelecem com os sujeitos ou 

com as instituições de poder, neste caso, a Igreja, a escola e o Estado militar. 
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 Os alunos do MOBRAL 

 

 Embora não tenha sido possível encontrar registros mais precisos sobre os 

alunos que frequentavam o MOBRAL em Varginha, os relatos orais da professora Véra 

Tavares, em consonância com outras fontes da pesquisa ( jornais, livro didático e fotos), 

trazem aproximações sobre o perfil dos alunos do programa na cidade. 

 Os alunos que frequentavam o MOBRAL em Varginha eram provenientes das 

classes menos abastadas e trabalhadores. Em sua grande maioria, eram pessoas idosas 

ou adultas com cerca de seus 40 anos.  

 

Os alunos do MOBRAL em Varginha - MG 

 

      

A 

 

Figura 15 - Álbum de fotos da professora Véra Tavares - Momentos em sala de aula do Mobral (1979 
- 1980) 
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As imagens demonstram que os alunos pareciam ser pessoas humildes59, e 

retratam que a maioria destes eram pessoas mais velhas. Em seus relatos, a professora 

Véra declarou que muitos alunos chegavam cansados às aulas após um exaustivo dia 

de trabalho. Tanto os homens, que se dedicavam a trabalhos braçais, quanto às 

mulheres, donas de casa. Além disso, os problemas de saúde que os afligiam eram 

constantes, ocasionando muitas vezes a evasão. 

Mesmo diante de muitas imparcialidades, no decorrer dos anos 1971 a 1975, 

período sob a gestão do padre Walmor Zucco, observa-se uma gama de alunos 

formados pelo curso MOBRAL: 

                                                           
59 O termo “pessoas humildes” condiz com a condição socioeconômica dos estudantes do 

MOBRAL: pobres, analfabetos e trabalhadores. 
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Figura 16 - Certificação das turmas do Mobral (1971 a 1975) 

As notícias convidam a população varginhense à formatura das turmas do 

MOBRAL. Na ocasião, percebe-se que geralmente as formaturas aconteciam no 

interior das igrejas varginhenses. 

Embora os números apontem para uma significativa parcela de alunos 

concluintes do MOBRAL, a professora Véra relatou que a grande maioria dos alunos 

não “permaneceu” alfabetizada. Ou seja, a alfabetização não foi efetiva. A professora 

afirmou que, após poucos meses de curso, era possível encontrar os alunos em filas de 

bancos, ou procurando empregos, pegando ônibus, pedindo auxílio para que outras 

professoras os ajudassem a ler. É possível inferir, segundo a professora, que o 

MOBRAL contribuiu para que os alunos varginhenses tirassem a carteira de trabalho 
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ou legalizassem suas condições visando à aposentadoria. Talvez, o fato de após 

frequentarem o MOBRAL, os sujeitos não permanecerem em contato com situações 

de leitura ou escrita, a metodologia tecnicista de ensino tenha contribuído para a 

permanência do analfabetismo. 

2.3.2 Colégio dos Santos Anjos: os ideais religiosos no Curso Normal 

 

A fundadora da Congregação Santos Anjos, MèrePoux60, nasceu na França no 

ano de 1797, na cidade de Planches, em Montagne. Sua procedência é de uma família 

rica e numerosa. Seu envolvimento com a educação começou muito cedo, ainda em sua 

adolescência. Primeiro, começou a instruir como preceptora em um castelo. Depois 

manteve uma escola em Poligny61, logo que foi diplomada. As inquietações sobre a vida 

religiosa seduziam MèrePoux, que já rezava e se obrigava às práticas de mortificação. 

Logo, Mère iniciou suas atividades como “aspirante” na Congregação do Espírito Santo, 

mas é apenas após 1830 seria fundado o convento dos Santos Anjos, para que Mère 

pudesse iniciar oficialmente suas atividades como religiosa. 

Enquanto mentora da Congregação dos Santos Anjos, Mère zelava pela escolha 

das religiosas. Entre as exigências, destaca-se: “ter nascido de família honesta, ter boa 

educação, reputação intacta, exterior decente, saúde suficiente, retidão de caráter, bom 

senso, temperamento dócil e maleável, conhecimentos e talentos...” (LADAME, 1989, 

p.285). As exigências às qualidades das futuras religiosas preconizam os princípios 

pedagógicos que norteiam a formação das moças, enredados pelos cuidados com a 

saúde, a formação do espírito, disciplina, vigilância e estímulo ao trabalho. Esses 

ensinamentos de cunho moral atuam como dispositivo que transmite concepções 

disciplinares à formação do caráter das jovens moças. Assim, a educação se apresenta 

aliada à caridade, aos bons exemplos e às noções de saúde e trabalho, tornando-se o 

principal meio para regenerar a população. 

                                                           
60 O nome de nascença de MèrePoux era Barbe-Elise Poux. No Brasil, é conhecida com Madre 

Maria São Miguel. Nesta dissertação será utilizado seu nome mais usual encontrado nos 

arquivos oriundos da França: MèrePoux. 
61 Na escola de Poligny, MèrePoux dedicava-se à educação das meninas de classe abastada, e 

sua irmã, que por ora já havia iniciado suas atividades como noviça na Congregação do Espírito 

Santo, dedicava-se às crianças. Também havia um setor dedicado aos doentes, o qual contava 

com o apoio da senhora Poux, mãe de Marie. A senhora Poux havia enviuvado recentemente.  
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Com relação ao Curso Normal lecionado pelas irmãs do Colégio dos Santos 

Anjos na década de 70 em Varginha, este veio a corroborar a pedagogia de MèrePoux, 

criada havia quase um século.  

 

 

 

 

 

 

As fotos são inerentes à década de 1970, período no qual se iniciou e se efetivou 

o Curso Normal na cidade de Varginha. A primeira imagem retrata um momento em 

sala de aula e a segunda, um momento de formatura do curso. Percebe-se a presença das 

religiosas lecionando, enquanto mentoras na formação das jovens moças professoras. O 

Curso de Normal tinha duração de três anos, e dividia-se em três etapas: Normal 1, 

Normal 2 e Normal 3. As moças que o frequentavam tinham entre 15 e 18 anos. 

No período abordado, ocorreu uma importante transformação no CSA, pois logo 

no ano de 1970, o colégio que antes era frequentado exclusivamente pelo público 

feminino, passou a admitir também a educação masculina. Dessa forma, tornava-se 

ainda mais imprescindível as instruções dadas ao espírito, a fim de educar as moças 

moralmente para que o convívio com o sexo masculino se desse com tranquilidade. Os 

encaminhamentos direcionados aos alunos do CSA, e, sobretudo, às jovens moças que 

Figura 17 - Curso Normal Colégio dos Santos Anjos (1970) 

Figura 18 - Formatura das normalistas do Colégio dos Santos Anjos 
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cursavam o magistério, apontam para a finalidade da instituição, que priorizava as ações 

de abrigar o corpo, cuidar do espírito e educar para o trabalho. 

Neste viés reflexivo, MèrePoux era clara ao dar orientações às outras religiosas 

sobre como proceder com os cuidados da saúde das moças em regime de internato ou 

externato, alunas do Curso Normal: 

 

Lembrem-se bem que, aos olhos e aos corações das famílias, a saúde 

está no primeiro plano de responsabilidade. Assim, tenham um 

coração de mãe que prevê e previne os menores males e é atento a 

tudo que se refere ao físico das alunas. O físico tem uma relação com 

a moral e exerce sobre ela uma grande influência. Que a alimentação 

seja bem preparada! Não forcem as alunas a tomarem alimentos contra 

os quais elas tenham uma repulsa natural. Se essa repulsa vem do 

capricho, contornem a dificuldade e digam: por tão pouco! 

(LADAME, 1989, p.392). 
 

 

As noções de higienismo62 encontram nas Congregações Católicas um 

dispositivo para ajudar a erradicar as doenças e transformar os habitantes em uma 

população forte, instruída e, principalmente, apta para o trabalho. No caso das jovens 

alunas do Curso Normal, torná-las aptas ao trabalho significa perpetuar os ideais 

higienistas, uma vez que estas irão lecionar e formar a população. Dessa forma, devem 

aprender a difundir as instruções de comportamento à sociedade. Proporcionar a essas 

estudantes, por intermédio da escola, as formas necessárias de convívio em sociedade se 

tornou uma estimada preocupação do Estado. A esse respeito, Foucault (1999) afirma: 

 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 

simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no 

corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, 

antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma 

realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política (p.80). 
 

 

A biopolítica engloba as relações de saber e poder presentes no modo como o 

Estado se encarrega tanto da saúde quanto da aquisição dos hábitos de higiene da 

população. Ao mesmo tempo, o Estado possibilitou que a medicina se 

institucionalizasse como um dispositivo educacional, tornando-se propagadora do saber 

médico-científico nos mais diversos espaços sociais, principalmente na escola 

(CARVALHO, 2012). Percebe-se que esses discursos, pronunciados por autoridades 

                                                           
62  O higienismo é abordado neste trabalho como sinônimo das ações políticas ligadas à saúde e 

à higiene, ou seja, faz parte do contexto da biopolítica tal como elaborada por Foucault. 
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oriundas de instituições médicas e educativas, possuem efeitos de verdade que agem na 

normalização dos comportamentos considerados adequados e normais na sociedade. 

Frazão (2012) aponta que na relação entre mulher e higienismo, amplamente explorada 

pelo CSA e outras congregações católicas femininas, percebe-se um movimento que 

visava basicamente à preparação – quando não a intervenção visando o socorro – para a 

saúde física e moral e a higiene de todos os indivíduos, para o convívio em uma 

sociedade civilizada. Nisso as mulheres pareciam ter papel primordial, tendo em vista 

sua relação com a infância de dar vida, alimento e educação. Cabia, então, ajustar as 

mulheres a essa função, estabelecendo um padrão de saúde e de beleza femininas. 

Portanto, as instruções e o disciplinamento para a saúde propagada às jovens moças que 

cursavam o magistério vinham ao encontro do controle biopolítico exercido pelo 

Estado. 

As ações da biopolítica também se estendiam de outras maneiras no interior da 

Congregação dos Santos Anjos. Havia total zelo quanto ao ensino dos pormenores da 

língua portuguesa e, principalmente, demasiado pudor e vigilância para que palavras de 

baixo calão não fossem proferidas, assim como palavras que atentassem contra a moral. 

MèrePoux recomendava às religiosas: 

 

Tenham o zelo de destruir os jornais que vêm dos embrulhos. Há uma 

palavra, uma frase imoral? Por uma intervenção diabólica, é para elas 

que o olhar é atraído. Não só as alunas, mas também outras pessoas, 

podem sentir as funestas conseqüências disso, mesmo trinta anos 

depois...Que nossas filhas não comentem, de suas férias, o que pode 

lembrar os prazeres do mundo ou coisa pouco edificante. Se a alguma 

aconteceu ter lido um livro inconveniente, que ela guarde a sua 

infelicidade no silêncio do arrependimento. Se algumas conversas 

abalarem sua fé, que elas procurem logo esclarecer suas dúvidas. 

Todas compreendem que, no estabelecimento, só se devem ouvir 

palavras de virtude (LADAME, 1989, p. 397 - 398). 
 

Tal vigilância cerceava os comportamentos indevidos, assim como criava novas 

formas de disciplinamento ao corpo. Atitudes como brincadeiras de mau gosto ou 

gracejos não eram admitidas. Carinhos exagerados para com as mestras, ou demasiada 

insubordinação também eram proibidos. Só era permitido cantar músicas religiosas. 

Certa vez, ao cantar uma música romântica, uma jovem freira foi duramente 

repreendida, uma vez que enquanto formadora das jovens moças do Curso Normal, 

deveria dar-lhes bons exemplos. Os devaneios românticos eram considerados uma 

ameaça à integralidade moral das moças. Era necessário criar meios para que elas 
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escapassem da coleira de ferro do mundanismo, das formalidades e do espírito de 

falsidade em que se comprazia a sociedade. Para tal, as moças deveriam livrar-se da 

ociosidade, sede das ilusões romanescas e sentimentais. Havia uma eminente 

necessidade de direcionar e ocupar a mente das jovens moças. Para tanto, a educação 

tomava o corpo com os princípios morais que atrelavam a instrução elementar ao 

inculcamento dos bons hábitos e disciplina. Para Foucault, os mecanismos disciplinares 

fabricam corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as 

forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminuem essas mesmas forças 

(em termos políticos de obediência). O poder disciplinar dirigido aos corpos tem, 

portanto, um duplo objetivo: deixar os corpos exercitados e também submissos. As 

determinações que se referem ao corpo, presentes no discurso pedagógico da 

Congregação dos Santos Anjos, viabilizavam o funcionamento do mecanismo 

disciplinar aplicado a cada indivíduo, e a todos ao mesmo tempo em cada instituição, 

que resultaria em normalização biopolítica da população escolar. 

Havia exímia seletividade quanto às religiosas e às jovens que poderiam 

participar do Curso Normal. Desde o processo de avaliação, que considerava aspectos 

como ter nascido em “boa família”, tanto nos aspectos morais quanto econômicos, os 

dispositivos disciplinares incidiam no conceito de profissionalização. Nesse 

ordenamento, esteve incluída a definição de um “modelo” de professor, incorporando os 

docentes como agentes do projeto social e político do Estado moderno. Esses 

dispositivos, na direção que defendem Gondra e Schueler (2008), buscavam conformar, 

homogeneizar e disciplinar os diversos modos de ser professor no século XIX.  

A evangelização propagada no interior dos colégios atuava na formação do 

caráter das jovens moças que participavam do Curso Normal. A mulher, que antes tinha 

o papel fundamental de mãe e esposa, a partir do magistério se estabelece como a 

educadora da primeira infância. A esse novo modelo de mulher, responsável por educar 

a população, são necessárias virtudes que as façam ter o coração aberto e generoso, 

entregue à luta para convencer as crianças bem nascidas de seu papel fraterno para com 

os outros, e às crianças pobres à conformação de seu lugar na sociedade. A educação 

das moças assegurava uma sociedade mais cristã, pois eximia comportamentos 

pecaminosos e mundanos ao condenar os lazeres ociosos. Ao mesmo tempo, a 

sociedade tornava-se mais saudável ao aprender sobre a importância da saúde e dos 

males presentes no corpo. Ao imprimir moldes de comportamento que transitavam a 

partir da educação das jovens professoras e incidiam diretamente sobre a população, a 
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educação ministrada nos colégios católicos atuava como dispositivo biopolítico, 

controlando os corpos dos indivíduos e estabelecendo formas de disciplinarização 

afinadas com os pressupostos morais de cada época. 

Os pressupostos pedagógicos do Colégio dos Santos Anjos, embasado nos 

princípios cristãos e nos costumes religiosos, incutia valores espirituais na população, 

com vistas a criar uma responsabilidade sobre o plano social e o político. Às jovens 

mestras que viriam a atuar no MOBRAL, cabiam ensinamentos que as levassem ao 

mais alto cume da sabedoria e da inteligência. Elas deveriam inspirar o amor à vida em 

família, à vida em sociedade, o amor ao próximo, virtudes tão necessárias às mulheres, 

independentemente de sua classe social. Deveriam, pois, abraçar a missão de livrar a 

sociedade dos males do espírito e do corpo, resguardando-se contra os desvios morais, 

das fraquezas do corpo e pensamentos maliciosos. A partir daí, institucionalizava-se um 

comportamento moral adequado aos preceitos tanto políticos quanto religiosos, 

fundamentados no disciplinamento da população. 
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CAPÍTULO III: DISCURSOS BIOPOLÍTOCOS DO MOBRAL EM 

VARGINHA-MG 

 

3.1 Temas geradores enquanto dispositivos de controle 

  

O ensino por meio de temas geradores foi desenvolvido e aplicado por Paulo 

Freire, com vistas a desenvolver estratégias de alfabetização que promovessem uma 

educação dialógica e crítica. Inicialmente, o educador trabalhou com as palavras 

geradoras, metodologia na qual as palavras que estavam presentes no contexto social 

dos educandos eram a base do processo de alfabetização. No entanto, no decorrer do 

processo, Freire percebeu que as palavras geradoras suscitavam discussões mais amplas, 

referentes às dificuldades e ao cotidiano vivenciado pelos educandos. Assim, havia 

geração de novos conhecimentos, os quais alcançavam, portanto, uma abrangência mais 

significativa. As discussões desencadeadas pelas palavras geradoras desenvolviam os 

temas geradores.  

A respeito de uma educação contextualizada à realidade dos educandos, Freire 

(1999) ressalta: 

 

Não seria, porém, com essa educação desvinculada da vida, centrada 

na palavra, em que é altamente rica, mas na palavra ‘milagrosamente’ 

esvaziada da realidade que deveria apresentar, pobre de atividades 

com que o educando ganhe a experiência do fazer, que 

desenvolveríamos no brasileiro a criticidade de sua consciência 

indispensável à nossa democratização (p. 102) 

 

A pedagogia dialógica desenvolvida por Freire possibilitava trazer à tona temas 

de discussão relevantes para os educandos. Trabalhar com temas geradores possibilitava 

não somente o processo de codificação/decodificação das letras, mas também a 

decodificação do meio, por meio de uma leitura crítica e consciente da realidade. 

O Programa de Alfabetização Funcional e o Programa de Educação Integrada, 

desenvolvidos pelo MOBRAL, por sua vez, empregavam também a nomenclatura 

“temas geradores” em sua metodologia de ensino, mas com outro sentido. Embora a 

pedagogia tecnicista praticada pelo MOBRAL seja o oposto da pedagogia libertadora 

proposta por Freire, é importante ressaltar a maneira pela qual se deu a apropriação dos 

temas geradores e a inversão dos valores trabalhados. 
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Os temas geradores impostos previamente pelo MOBRAL eram organizados 

pelos seguintes eixos: alimentação, habitação, trabalho, natureza, higiene e saúde, 

produção, comunicação, transporte, civismo, educação, cultura, diversão e turismo. É 

importante ressaltar que os temas eram trabalhados tanto no curso de Alfabetização 

Funcional quanto no curso de Educação Integrada. No curso de Alfabetização 

Funcional, por meio do caderno de planejamento da professora Véra Tavares, que tem 

como guia o Roteiro Alfabetizador63, é possível observar o trabalho com os eixos 

temáticos e cartazes geradores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 O livro Roteiro de Alfabetização Funcional não foi encontrado para compor as fontes desta 

pesquisa. Os indícios e percursos do livro são apresentados pelo Caderno de Planejamento de 

Aula (1983) da professora Véra Tavares. 

Figura 19 – Temas geradores e o planejamento de aula da professora Véra 
Tavares. 
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O planejamento de aula se refere ao período inicial do curso de Alfabetização 

Funcional, e as matérias trabalhadas são Matemática e Comunicação e Expressão. 

Observa-se que a professora realiza as aulas com o auxílio do material didático, ao 

escrever em Assuntos: “Explicação oralmente sobre as primeiras páginas 2, 3 e 4 do 

Roteiro do Alfabetizador”. O material didático desenvolvido pelo MOBRAL tinha 

como função orientar o professor para que os objetivos do programa fossem cumpridos. 

Além disso, uma vez que os passos que o professor deveria dar em relação ao seu 

planejamento de aula já estavam pré-estabelecidos, não haveria brechas para que o 

professor criasse ou desenvolvesse propostas de aula que pudessem fugir aos propósitos 

do programa. Portanto, o professor era apenas mais uma ferramenta didática do Estado 

militar, com funções apenas técnicas no ensino. A esse respeito, é importante destacar 

sobre o tópico Assunto a proposta da professora Véra Tavares: “Deixando a espontânea 

vontade deles para discutir. Apresentação de uns para os outros. Seguir o guia do 

professor”. Embora a professora utilize a palavra espontânea, no que se refere à 

promoção do diálogo dos alunos, a seguir e, contrariamente, é explicitado que o guia do 

professor será seguido. O guia, por sua vez, é responsável por direcionar a aula, 

coibindo quaisquer discussões que não correspondam aos objetivos do MOBRAL. Fica 

claro que as discussões não eram “espontâneas”. 

Nos objetivos da aula da professora Véra Tavares é destacado: “Animar os 

alunos a ser freqüentes para que eles tenham uma boa aprendizagem. Para os alunos dar 

valor a si próprios, no curso e na própria professora (7 de março de 1983)”. É possível 

perceber a preocupação da professora no que tange à frequência dos alunos no curso de 

Alfabetização Funcional. Ao mesmo tempo em que professoras recebiam seus salários 

de acordo com o número de alunos presentes no curso, havia grande ênfase no material 

didático e nos discursos disseminados pelos diretores e coordenadores do MOBRAL 

sobre a importância em tornar os alunos frequentes. O curso de Alfabetização Funcional 

era concebido como uma grande oportunidade para as pessoas pobres e analfabetas 

saírem da obscuridade do analfabetismo e melhorarem suas condições de vida, já que o 

Estado militar cumpria seu papel e provia as condições necessárias de escolarização 

para a sociedade. A assiduidade dos alunos às aulas do curso de Alfabetização 

Funcional em Varginha ocorria principalmente por questões relacionadas às 

dificuldades de aprendizagem, problemas de saúde e cansaço após um dia de trabalho. 
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Assim, tornava-se necessária a criação de estratégias que valorizassem o curso e 

melhorasse a autoestima dos alunos. 

As atividades iniciais elaboradas pela professora Véra Tavares iam ao encontro 

dos eixos temáticos estabelecidos pelo MOBRAL. O primeiro eixo a ser discutido é Os 

meios de comunicação: “Leitura oral sobre os meios de comunicação que são: o diálogo 

dos dois trabalhadores, rádio, telegramas e cartas, televisão, jornais e revistas. Páginas 2 

e 3 ( 7 de março de 1983).” É possível perceber que o eixo trabalhado tem o auxílio de 

um cartaz gerador, presente no livro didático. No eixo, ao estarem relacionados os 

meios de comunicação ao diálogo de dois trabalhadores, é produzido um discurso no 

qual o acesso aos mais diversos meios de comunicação é possível àqueles que trabalham 

e atuam para o progresso do país. 

Em seguida, a atividade proposta “Necessidades básicas do homem que são 

saúde, casa, pão, bola, violão, dinheiro, fé, roupa e trabalho (7 de março de 1983)” 

estabelece a inter-relação entre os eixos temáticos. As necessidades do cidadão 

brasileiro: trabalhador, proveniente das camadas menos abastada e analfabeto, se 

resumem em ter condições de saúde, moradia e alimentação. Para isso, é fundamental 

trabalhar, pois é a renda proveniente do trabalho que dá acesso a essas mínimas 

condições que representam uma boa qualidade de vida. A população trabalhadora 

merece também momentos de diversão e lazer, representados pela palavra violão, e no 

decorrer das fontes analisadas será representado pelo futebol. 

Dando continuidade ao programa de Alfabetização Funcional, o curso de 

Educação Integrada sustentava o trabalho que vinha sendo realizado a partir dos eixos 

temáticos e cartazes geradores. No Livro do professor Um passo a mais, os temas eram 

apresentados primeiramente no índice64, na unidade IV – Exemplificação do 

Desenvolvimento do Estudo dos Temas a partir de Cartazes e Textos Geradores: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Embora no índice estejam presentes apenas 8 temas geradores, compreende-se que os 8 temas 

desdobram-se, dando origem ao total de 13 temas explorados na Unidade II (alimentação, 

habitação, trabalho, natureza, higiene e saúde, produção, comunicação, transporte, civismo, 

educação, cultura, diversão e turismo). 
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Embora no índice a terminologia “temas geradores” apareça apenas na última 

unidade, o trabalho realizado a partir de tais temas compunha toda a organização 

didática do livro e da metodologia de ensino desenvolvida no Programa de Educação 

Integrada. Assim, na unidade II – O Desenvolvimento do Plano de Educação Integrada, 

apresentam-se as orientações ao professor sobre como desenvolver o trabalho com os 

temas geradores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Índice do livro de Educação Integrada Um passo a mais (1981) 

Figura 21 - Orientação aos professores sobre como trabalhar os temas geradores (1981) 
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Diferentemente do proposto por Freire, os temas geradores não surgiam a partir 

do diálogo estabelecido com os educandos, pois já eram impostos pelo Programa de 

Educação Integrada por meio das instruções no livro do professor. Embora o livro 

afirmasse que “Uma conversa informal com os alunos pode ser o ponto inicial para o 

estabelecimento do tema a ser estudado (p.14)”, não podemos concluir que uma aula 

dialógica seja análoga ao termo “conversa informal”. Até mesmo porque o livro do 

professor instruía detalhadamente a maneira pela qual os assuntos seriam encaixados 

nas temáticas: 

 
Também, muitas vezes, é o aluno que leva para a classe uma situação 

que precisa ser resolvida. Quem sabe sua mulher está grávida e ele se 

preocupa com o tratamento pré-natal que ela deve fazer? Nesse caso, a 

troca de idéias sobre os recursos médicos de comunidade pode levar 

ao tema HIGIENE E SAÚDE (p.14 e 15). 
 

 

A partir daí, percebe-se que não eram provocadas discussões que questionassem, 

por exemplo, se o Estado provia condições para a saúde da população. Previamente, já 

era afirmado que havia recursos médicos, bastando simplesmente que a população 

buscasse os procedimentos necessários a sua saúde. As orientações ao professor 

possibilitavam que não fossem criados espaços para que os alunos indagassem as ações 

do Estado: “Aproveite sempre os assuntos do interesse de sua classe para determinar o 

tema a ser estudado (p.15)”. O professor era o responsável por determinar o tema e 

coibir o avanço das discussões sobre questões mais profundas. O direcionamento das 

discussões aos assuntos de interesse do Estado impedia que fosse desenvolvido o senso 

crítico do educando e sua consciência reflexiva. Contrariamente, portanto, às 

abrangentes discussões das aulas dialógicas freirianas, que incitavam o educando à 

leitura do mundo. 

Embora houvesse o direcionamento das temáticas a serem discutidas, os temas 

prescritos compunham assuntos presentes na realidade do público que frequentava o 

MOBRAL: adultos analfabetos, trabalhadores, provenientes das camadas menos 

abastadas.  

Além da orientação explícita na Unidade II, a respeito de como trabalhar os 

temas geradores, a unidade VI – Exemplificação do Desenvolvimento do Estudo dos 
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Temas a partir de Cartaz e Textos Geradores, apresentava detalhadamente exemplos, 

numa ordem didática a ser seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As instruções expostas no livro ao professor corroboram as premissas sobre a 

importância em se discutir os temas impostos: alimentação, habitação, trabalho, 

natureza, higiene e saúde, produção, comunicação, transporte, civismo, educação, 

cultura, diversão e turismo. Ao professor, é destacado: “Procure dominar bem o 

conteúdo dos cartazes e livros que integram o material didático, para utilizá-los em 

diferentes propostas de trabalho que eles possibilitam” (p. 71). Para que o professor 

direcione as discussões, é fundamental que ele apresente completo domínio dos temas. 

Uma vez que os temas são recorrentes à realidade dos educandos, é preciso ter cautela 

para que as discussões não sejam desviadas para assuntos impróprios, que possam vir a 

questionar as ações estatais. Por isso, é necessário que o professor “domine” os 

caminhos que levem os alunos aos anseios ditatoriais, inibindo quaisquer atitudes ou 

leituras que possam colocá-lo em risco. 

Figura 22 - Exemplificação do Desenvolvimento do Estudo dos Temas a partir de Cartaz e 
Textos Geradores (1981). 
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O eixo temático Alimentação traz no cartaz gerador65 imagens de brasileiros(as) 

provenientes de diversas regiões nacionais exercendo o trabalho em contato com os 

alimentos: 

 

 

Figura 23 - Eixo Temático Alimentação (1981). 

 

A discussão promovida pelo material didático aborda as particularidades da 

produção alimentícia de algumas regiões brasileiras. Uma vez que o material didático 

do MOBRAL é padronizado para todo o país, observa-se que as perguntas são 

generalizadas, na tentativa de abrangerem as diversificadas regiões brasileiras. É como 

se em todo território nacional houvesse as frutas, legumes e carnes apresentadas pelas 

imagens, e, claro, como se fossem acessíveis a toda população. 

No cartaz gerador, apresentam-se alimentos saudáveis. A preocupação com a 

saúde, possibilitada por uma alimentação saudável é enfatizada no planejamento 

didático instruído ao professor: 

 

 

                                                           
65 Além dos cartazes geradores, o Livro do Professor – Um passo a mais apresentava em todos 

os temas sugestões de textos geradores. Neste momento do trabalho, por questões de ordem 

organizacionais, serão abordados apenas os cartazes geradores. 
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Figura 24 - Eixo Temático Alimentação, conteúdos, atividades e objetivos (1981). 

É possível perceber pelas atividades e principalmente pelos objetivos, que as 

discussões a serem desenvolvidas pelo professor devem girar em torno de questões que 

explicitem aos alunos, trabalhadores, a importância que tem a saúde para o trabalho. Em 

momento algum são sugeridas atividades ou questões que incitem pensamentos sobre as 

reais condições socioeconômicas da maioria da população brasileira, que tampouco tem 

acesso a se alimentar minimamente.  

A boa alimentação se relaciona à saúde e a condições de higiene, que se 

destacam nos itens das atividades prescritas: “cuidados com a água; cuidados com o 

preparo dos alimentos; cuidados com a conservação dos alimentos” (p. 74). Condições 

adequadas de higiene permitem maior qualidade nos alimentos e na refeição, tornando 

os sujeitos saudáveis. É a saúde que possibilita aos sujeitos estarem aptos ao trabalho e 

isso está de acordo com o primeiro item apresentado pelo conteúdo “Importância da 

alimentação para a saúde: o alimento como fornecedor de energia ao corpo humano” 

(p.74). Dessa forma, os eixos alimentação, higiene e saúde e produção são trabalhados 

concomitantemente por meio de um único cartaz gerador. Assim como é destacado nas 

orientações do livro: “Para facilitar o trabalho do professor, procurou-se fazer coincidir 

os conteúdos, atividades, com os objetivos de cada área. Mas, muitas vezes – como é 

desejável, as áreas se interpenetram e se superpõem” (p. 71). 
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No eixo temático Trabalho, o cartaz gerador apresentado ilustra as atividades 

consideradas principais no período em voga (1964-1985), a indústria e o trabalho no 

campo: 

 

 

Figura 25 - Eixo Temático Trabalho (1981). 

 

A imagem apresentada sugere a valorização tanto do trabalho realizado pela 

indústria, como do trabalho realizado no campo. Destaca as principais atividades 

econômicas no Brasil, isto é, a agropecuária e a indústria, ressaltando a indústria 

automobilística, em alta no período ditatorial. A pergunta sugerida “Por que será que 

penduraram esse cartaz que diz: CADA UM TEM SUA POSIÇÃO, ÓCULOS 

TAMBÉM? (p.79)”, enfatiza o papel que deve ser desempenhado pelo cidadão 

brasileiro aluno do MOBRAL: permanecer trabalhando para promover o progresso do 

país, pois, CADA UM TEM SUA POSIÇÃO, e não há mobilidade nas classes sociais. 

Tal discurso vem acompanhado de uma ilusória valorização do trabalhador braçal com a 

afirmação em que destaca as atividades ilustradas que promovem o emprego à 

população brasileira. 

O eixo temático Comunicação, um eixo não tão extenso em relação aos outros, 

apresenta como imagens do cartaz gerador diferentes meios de comunicação, carta, 

televisão e uma banca de jornal: 
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Figura 26 - Eixo Temático Alimentação (1981). 

São colocadas em pauta discussões que relacionam passado e presente, por meio 

da comparação entre os meios de comunicação. A televisão representa o progresso, 

proporcionado pelos avanços do Estado ditatorial. As representações sugerem que todos 

os brasileiros  têm acesso aos meios de comunicação ilustrados, uma vez que o material 

didático é padronizado nacionalmente. Porém, sua condição de trabalhadores 

analfabetos provenientes das classes menos abastadas era uma afirmativa no que se 

refere à falta de mínimas condições de letramento66, o que sugere que não têm acesso 

nem aos simples meios de comunicação como cartas ou telegramas. Já a modernidade 

representada pelo aparelho televisão, podia ser relacionada ao crescimento e progresso 

do país. 

Analogamente às discussões do eixo Comunicação, o eixo Transportes também 

apresenta, por meio do cartaz gerador relações entre os diversos meios de transporte 

existentes e elabora perguntas que comparam os meios de transporte atuais com os 

antigos: 

 

 

 

                                                           
66 Condições de letramento significam o ato de ensinar a ler e escrever dentro de um contexto no 

qual a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. 
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Figura 27 - Eixo Temático Transporte (1981). 

 

Há uma grande exploração da diversidade de meios de transporte. Destaca-se a 

crescente indústria automobilística no período em voga, e os avanços dos trens como 

transportadores da produção nacional. Enquanto por um lado. Ressalta-se o progresso 

presente em meios como os carros, trens, aviões e navios, por outro já é apresentada a 

interessante discussão sobre o aumento no uso de bicicletas. 

O eixo temático Diversão e Turismo aborda no cartaz gerador imagens do Rio de 

Janeiro, imagens que representam o artesanato e a diversão, por meio de uma imagem 

que mostra as pessoas nadando em uma cachoeira: 
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Figura 28 - Eixo Temático Diversão e Turismo. 

As perguntas a respeito das imagens investigam questões sobre as tradições de 

determinados lugares, suas características e as preferências de lazer dos alunos. Há, 

também, destaque para o Rio de Janeiro, principalmente por meio da imagem do Cristo 

Redentor, famoso ponto turístico.  Após as perguntas, aluno e professor são conduzidos 

a promoverem os seguintes discursos, já apresentados pelo material didático, “O lazer é 

tão importante quanto o trabalho” (p.98), e “Podemos usufruir da natureza para o 

descanso e a diversão” (p.98). Nesse sentido, o lazer e a diversão representavam uma 

recompensa para aqueles que agiam com mestria e disciplina, promovendo o progresso 

do país por meio do labor. O trabalho agia como um importante mecanismo de controle 

do Estado ditatorial, uma vez que o enaltecimento do trabalho por meio dos discursos 

veiculados pelo MOBRAL contribuía para o recrutamento de mão de obra barata e 

reabsorvia os ociosos da sociedade, protegendo o Estado militar contra agitações e 

ações revoltosas.  

Mais uma vez, percebe-se a interdisciplinaridade dos eixos. Assim, Diversão e 

Turismo abordava concomitantemente discussões sobre o trabalho, alimentação e saúde. 

Para usufruir do lazer, o sujeito deveria primeiramente, cumprir com sua obrigação: o 

trabalho. Para promover o progresso do país por meio do trabalho, era fundamental estar 

forte e saudável. E, para tanto, uma alimentação saudável era indispensável. 
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Por fim, o Livro do Professor – Um passo a mais (1981) orienta o professor 

sobre como trabalhar o eixo Cultura. O cartaz gerador apresenta a mesma imagem do 

item alimentação, corroborando as possibilidades interdisciplinares do material didático 

do MOBRAL. Apenas as perguntas são redirecionadas:  

 

 

Figura 29 - Eixo Temático Cultura (1981). 

 

A abordagem do tema Cultura tem como princípio retomar a história de 

formação do Brasil, já que apresenta questionamentos sobre a diversidade e a influência 

dos imigrantes na culinária, nas danças típicas ou em outros costumes no país. A forma 

pela qual a influência da cultura estrangeira é trabalhada no material didático enaltece o 

papel dos imigrantes enquanto contribuintes para o crescimento e desenvolvimento do 

país. Além do mais, nas fotos apresentadas os imigrantes estão trabalhando. As pessoas 

que trabalham têm boa índole e moral e contribuem para o progresso do país.  

Não são possibilitadas discussões acerca da colonização do Brasil e dos modos 

de exploração da mão de obra, seja indígena, seja africana, seja italiana. Nesse sentido, 

a pergunta: “E quem é capaz de falar sobre as comidas, as danças, as músicas que 

conservam as contribuições dos africanos para a nossa cultura?” (p.104) direciona a 

discussão para os costumes e tradições dos povos africanos, criando mecanismos 

capazes de ignorar a exploração da mão de obra e permanente exclusão enfrentada pelos 

negros. 
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A cultura explorada pelo material didático do MOBRAL, distribuído 

nacionalmente, apresenta um Brasil unívoco. As imagens dos cartazes geradores, com 

destaque para os eixos Cultura/Alimentação, Diversão e Turismo, Comunicação e 

Trabalho, apontam as regiões responsáveis por aquecer a economia do país. A região 

Sul, mencionada no material didático por meio dos estados Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná, no período de regime militar desempenhava importante papel nos 

setores agroindustrial e industrial. A região Sudeste, com destaque para São Paulo e Rio 

de Janeiro, possuía a maior infraestrutura e concentração de indústrias nacionais. O 

nordeste é representado apenas pela menção do típico traje da baiana, no eixo Cultura. 

As regiões Norte e Centro-Oeste, nem ao menos são citadas, embora material didático 

tenha sido produzido para ser trabalhado nacionalmente. Ao mesmo tempo em que as 

regiões Norte e Centro-Oeste não eram representadas pelo material didático, outras 

regiões do país não eram apresentadas e tampouco suas características eram abordadas.  

Os discursos veiculados no material didático pretendiam exercer um controle 

político sobre a população, por meio de mecanismos que agiam sobre as mentes e sobre 

o corpo. A esse respeito, Foucault (1987) pondera: 

 

Quer dizer que pode haver um “saber” do corpo que não é exatamente 

a ciência de seu funcionamento, e um controle de suas forças que é 

mais que a capacidade de vencê-las: esse saber e esse controle 

constituem o que se poderia chamar a tecnologia política do corpo. 

Essa tecnologia é difusa, claro, raramente formulada em discursos 

contínuos e sistemáticos; compõe-se muitas vezes de peças ou de 

pedaços; utiliza um material e processos sem relação entre si (p.29). 

 

A seleção de temas pré-estabelecidos por meio do material didático, e, 

consequentemente, pela prática do professor, pretendia sujeitar os indivíduos à ordem 

ditatorial vigente. Dessa maneira, o corpo se tornava uma força útil aos interesses do  

Estado militar, uma vez que passava a ser produtivo e submisso. O poder exercido pode 

ser compreendido como uma estratégia, já que seus efeitos de dominação são atribuídos 

a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos que se desvendam 

nele como uma rede de relações sempre tensas, sempre em atividade. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que: 

 
não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se 

fosse uma unidade indissociável mas de trabalhá-lo detalhadamente; 

de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível 
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mesmo da mecânica – movimentos, gestos atitude, rapidez: poder 

infinitesimal sobre o corpo ativo (FOUCAULT, 1999, p.163). 

 

 

O entrelaçamento entre os eixos temáticos veiculados no material didático do 

MOBRAL aos discursos proferidos pelos dirigentes e professores do curso exercia o 

controle sobre corpos e mentes. Os discursos giravam em torno da importância do 

trabalho. A população deveria estar bem alimentada e saudável, para estar disposta e 

forte para o labor. Aqueles que trabalham têm como recompensa usufruir do lazer e da 

diversão, além de terem condições financeiras para usufruírem de meios de 

comunicação, transporte e uma moradia digna. 

Embora os professores atuassem na difusão dos preceitos estabelecidos pelo 

governo militar, vale a ressalva de que esses sujeitos eram concebidos como um 

importante dispositivo de controle das massas pelo Estado ditatorial. Os professores 

atuantes no MOBRAL provinham predominantemente de cursos de magistério que não 

abordavam o desenvolvimento de um pensamento crítico e conscientizador proposto por 

Paulo Freire. Assim, percebe-se que a formação dada aos professores não criava 

condições para que estes pudessem questionar a metodologia de ensino tecnicista usada 

pelo programa. Além disso, as orientações do material didático do MOBRAL guiavam 

o planejamento dos professores passo a passo, não possibilitando, portanto, espaços 

para que o professor propusesse diferentes modos de educação. Assim, os professores se 

tornavam responsáveis por proferir os discursos sobre a pátria educadora, consolidando 

os modos de controle que atuavam para impedir questionamentos ou agitações contra o 

Estado militar. 

As formas de controle impostas pelo Estado ditatorial, tendo a educação como 

dispositivo, trata de alguma maneira de uma microfísica do poder posta em jogo pelos 

aparelhos e instituições, mas cujo campo de validade se coloca de algum modo entre 

esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças 

(FOUCAULT, 1987). 

Com efeito, o interesse do Estado militar na valorização do corpo como 

instrumento de trabalho, o cuidado de racionalizar a medicina pelo modelo das outras 

ciências, os esforços para manter o nível de saúde de uma população, configuram a 

biopolítica no MOBRAL. 



90 
 

A biopolítica engloba as relações de saber e poder presentes no modo como o 

Estado Liberal se encarregou tanto da saúde quanto da aquisição dos hábitos de higiene 

da população. O Estado brasileiro ao longo do século XX adotou posturas 

pretensamente portadoras de saberes científicos que indicavam o modo de “viver” e 

“como viver” da população. Dessa forma, o Estado possibilitou que a medicina se 

institucionalizasse como um dispositivo educacional, tornando-se propagadora do saber 

médico-científico nos mais diversos espaços sociais, principalmente na escola 

(CARVALHO, 2012). 

É pelo fato de encarregar-se da vida, mais do que a ameaça da morte, que o 

poder pode apropriar-se dos processos biológicos para controlá-los e eventualmente 

modificá-los. Com efeito, para Foucault (1979): 

 

Se pudéssemos chamar de ‘bio-história’ as pressões por meio das 

quais os movimentos da vida e os processos da história interferem 

entre si, deveríamos falar de ‘biopolítica’ para designar o que faz com 

que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos 

explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação da vida 

humana (p.24).  

 

Trata-se de uma biopolítica porque os novos objetos de saber, que se criam “a 

serviço” do novo poder, destinam-se ao controle da própria espécie; e a população é o 

novo conceito que se constrói para dar conta de uma dimensão coletiva que até então 

não havia sido uma problemática no campo dos saberes. A população é para Foucault 

(1999), esse “novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito 

pelo menos necessariamente inumerável” (p.25). A biopolítica vai se ocupar, portanto, 

com os processos biológicos relacionados ao homem-espécie, estabelecendo sobre o 

mesmo uma espécie de regulamentação.  

Assim, os processos relacionados à vida humana são levados em conta por 

mecanismos de poder e de saber que tentam controlá-los e modificá-los. De acordo com 

Foucault (1988):  

 

O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie 

viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, 

probabilidade de vida, saúde individual e coletiva, forças que se 

podem modificar, e um espaço em que se pode reparti-las de modo 

ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-

se no político; o fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível 

que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua 
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fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e de 

intervenção do poder (p.134). 
 

  

 O Estado militar rege a vida da população pobre, trabalhadora e analfabeta, pelo 

estabelecimento de relações de poder e saber que atuam no controle dos corpos e das 

mentes. O programa MOBRAL atuou na formação de uma sociedade disciplinar e 

normativa, na medida em que condicionava os adultos analfabetos a se tornarem 

moralmente submissos aos anseios militares. A escola, representada pelo programa 

MOBRAL, demonstra que as relações de poder ultrapassam o nível estatal e se 

estendem por toda a sociedade, criando dispositivos de controle da população. 

3.2 Dispositivos de educação higiênica no MOBRAL em Varginha - MG 

 

Muito além do eixo-temático Saúde e Higiene, as aspirações de cunho higienista 

eram aspectos presentes nas ações educativas do MOBRAL. A abordagem de aspectos 

de higiene e saúde desse programa se encontrava entremeada ao material didático, às 

campanhas da Igreja católica, às notícias dos jornais O Correio do Sul e A Tribuna 

Varginhense e ao Programa de Educação Comunitária para a Saúde67. A influência 

higienista tangia desde os objetivos gerais do programa MOBRAL. A esse respeito, 

Côrrea (1979) destaca a importância em conduzir os alunos a se empenharem na 

conservação da saúde e na melhoria das condições de higiene pessoal, familiar e da 

comunidade.  

Embora as práticas higienistas68 tenham prevalecido no início do século XX, 

devido às sucessivas ondas de epidemias (varíola, febre amarela, tifo, tuberculose, etc.) 

que dizimavam parcelas importantes das populações urbanas, percebe-se que estas 

                                                           
67 Criado pelo MOBRAL em 1976, o programa tinha o objetivo de propiciar melhores 

condições de saúde e saneamento à população rural, e, para isso, seria necessário um trabalho 

educacional que motivasse e orientasse quanto aos problemas referentes à saúde e ao 

saneamento básico. As premissas do programa afirmam que a saúde depende de fatores que 

estão associados às condições sociais, econômicas, culturais e educacionais de cada indivíduo. 

Assim, era de responsabilidade dos municípios criar estratégias no intuito de incutir aspirações 

higiênicas na mentalidade e no corpo da população. 

É importante ressaltar que no município de Varginha, as ações do programa de Educação 

Comunitária para a Saúde se estendiam ao meio urbano. 
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continuaram a fazer parte do cenário brasileiro meio século depois. Sobre o higienismo, 

Carvalho (2012) assinala: 

  

Este discurso médico-social, de um Brasil doente e necessitado de 

educação (...) foi proferido por diferentes sujeitos e instituições que 

tomaram para si a missão de salvar o país da ignorância, da 

incivilidade e da doença, e transformá-lo em uma unidade nacional 

com indivíduos instruídos, saudáveis, disciplinados fisicamente e 

moralmente e aptos para o trabalho, contribuindo assim para o 

progresso do país (p.2). 
 

 

 A condição do estudante adulto, trabalhador, pobre e analfabeto no sistema de 

escolarização brasileiro está fortemente ligada às noções do higienismo e à construção 

de uma nação organizada, moralizada e saudável. Proporcionar a esses estudantes, por 

intermédio da escola, as formas necessárias de convívio em sociedade se tornou 

fundamental na disseminação dos ideais higienistas.  

 Neste viés, no qual as ações higienistas encontram-se entrelaçadas às ações 

educativas, destaca-se a ênfase sobre Higiene e Saúde no que tange aos cartazes 

geradores do MOBRAL. No livro Um passo a mais, nas instruções dadas aos 

professores sobre como desenvolver o trabalho com os temas geradores, explicita-se 

como tornar proveitosos os cartazes, direcionando-os à temática Higiene e Saúde: 

 

 

Figura 30 - Eixos Temáticos: Comunicação, Alimentação/Habitação e Trabalho (1981). 
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 As imagens apresentadas relacionam-se com os eixos Comunicação, 

Alimentação/Habitação e Trabalho. O direcionamento ao eixo Higiene e Saúde se faz 

por meio das figuras circuladas em vermelho e pela instrução: “Verifique, por exemplo, 

como as fotos do carteiro, da baiana, dos aprendizes do SENAI podem servir à troca de 

ideias sobre o último parágrafo do texto gerador Faz diferença” (p.22). Fica clara a 

interdisciplinaridade dos temas, que só é possível de ser realizada por meio do completo 

domínio do professor sobre os assuntos trabalhados: “Você deve conhecer todos os 

cartazes. É possível que encontre, em vários deles, recursos para a exploração ou o 

enriquecimento do tema estudado” (p.22). 

Embora tenha sido mencionado o termo troca de ideias, é possível observar que 

a pergunta que o professor deve realizar já está formulada e que as respostas às quais a 

turma deve ser encaminhada estão postas: “Agora pense: É só o organismo que se 

beneficia com a higiene? Não. A aparência pessoal também é favorecida. Somos mais 

bem aceitos pelo grupo quando estamos limpos” (p.22)69. Possuir bons hábitos de 

higiene pessoal traz grandes benefícios ao indivíduo e à população. Condições 

adequadas de higiene contribuem para uma boa saúde, e, uma vez saudável, o indivíduo 

está forte e apto para exercer o labor. O trabalhador, limpo e honesto, é bem aceito pela 

sociedade, uma vez que afasta da população uma imagem de pobreza, ociosidade e 

doença. Incutir hábitos de higiene e saúde, tendo como dispositivo a escola, era 

fundamental na tentativa de afastar do cenário brasileiro a ignorância, a incivilidade e a 

doença. O progresso do Estado militar dependia de indivíduos instruídos, saudáveis, 

disciplinados fisicamente e moralmente e, portanto, aptos para o trabalho. 

Após os exemplos sobre o amplo aproveitamento dos cartazes geradores, 

destaca-se o texto gerador Faz diferença, responsável por direcionar as discussões 

iniciais sobre saúde e higiene: 

 

 

 

                                                           
69 Tal questionamento é realizado pelos parágrafos finais do texto Faz diferença. 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrição do texto Faz diferença: 

 

Faz diferença 

 

Se você não tem chuveiro em casa, é fácil improvisar um. 

Basta fazer pequenos furos em uma latinha, e, com habilidade, ligar 

essa lata a uma outra bem grande, que vai fazer o papel de caixa 

d’água. Assim, você terá o seu chuveiro. 

Mas, mesmo sem chuveiro, seja de balde ou de cuia, o banho 

diário é indispensável à saúde. Precisamos de banho diário, com 

sabão, porque há na pele milhares de pequeninos orifícios por onde 

suamos, os poros, que não podem ficar entupidos. Pelo suor, pela 

urina, eliminamos algumas substâncias que fazem mal ao nosso 

organismo. 

As unhas e os cabelos precisam ser cortados e limpos. As 

unhas são a parte do corpo que abriga maior parte de germes. 

E os dentes? Dentes sadios influem na boa mastigação e 

ajudam o trabalho do aparelho digestivo. Por isso, devemos escová-

los, não deixando que eles fiquem cariados e se transformem em 

focos de infecção. 

Agora pense: é só o organismo que se beneficia com a 

higiene? 

Não. A aparência pessoal também é favorecida. Somos mais 

bem aceitos pelo grupo quando estamos limpos (p.27). 

 

O texto Faz diferença é utilizado como exemplo nas instruções sobre como 

trabalhar com textos geradores, e, nesse caso, como promover a leitura global. 

Figura 31 - Texto gerador Faz diferença (1981). 
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A imagem apresentada ao lado do texto ilustra um homem tomando banho, mais 

propriamente lavando e esfregando bastante seus cabelos. É interessante observar a 

quantidade de espuma na ilustração, sobretudo se considerarmos que os homens 

geralmente têm cabelos curtos, o que provavelmente quer enfatizar, com esse exagero, a 

importância do banho. 

O título do texto Faz diferença se remete ao fato de simples hábitos de higiene 

diários fazerem diferença na saúde do ser humano. Os exemplos de como tomar banho, 

caso o aluno do MOBRAL, pobre, analfabeto e trabalhador não tenha um chuveiro, 

ressaltam que não há motivos que justifiquem a falta do banho, ao mesmo tempo em 

que demonstram uma maneira econômica de tomar banho.  

O pressuposto de o aluno mobralense não possuir chuveiro esbarra na 

apresentação dos cartazes geradores sobre os meios de comunicação:  

 

 

Figura 32 - Comunicação/Televisão (1981). 

Supõe-se que o aluno não tenha um simples chuveiro, mas a imagem 

apresentada pelo cartaz gerador70, de uma mulher, supostamente mãe, passando suas 

roupas e assistindo televisão, representa a inserção do aparelho de TV no ambiente 

                                                           
70 Vale lembrar que as imagens dos cartazes geradores apresentadas pelo livro didático Um 

passo a mais procuram retratar o cenário familiar brasileiro. 
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familiar brasileiro, como se fosse uma tecnologia acessível ao pobre, trabalhador e 

analfabeto. A partir daí, verifica-se a importância dada à televisão, que representa a 

modernidade e as melhorias providas pelo Estado militar. Enquanto isso, os aspectos 

higienistas necessitam ser enfatizados, pois há inúmeras maneiras criativas de se tomar 

banho e exercer a higiene diária. O importante é não deixar de tomar banho e ter uma 

televisão, uma vez que esta representa uma recompensa ao pobre e analfabeto que é 

trabalhador. Porém, vale lembrar que a mídia no período ditatorial agia como 

mecanismo difusor de discursos morais e disciplinadores dirigidos à população. 

Além de ser destacada a importância do banho, na limpeza da pele, há instruções 

sobre a importância no que se refere aos cuidados com as unhas, cabelos e dentes. É 

interessante observar que ao mesmo tempo em que se ressalta a importância dos 

cuidados com a higiene pessoal, apresentam-se as doenças ocasionadas caso não se 

tenha os hábitos de higiene incutidos. Portanto, é como se o indivíduo que não adotasse 

hábitos diários de higiene fosse punido pela doença, como um castigo também de ordem 

moral. 

Os mecanismos higienistas são criados em prol da manutenção de um Estado e 

de uma população que não seja doente. Nesse viés reflexivo, é importante trazer as 

contribuições de Foucault: 

 

... a doença tomou uma dimensão social: a manutenção da saúde, a 

cura, a assistência aos doentes pobres, a pesquisa das causas e dos 

focos patogênicos tornaram-se um encargo coletivo que o Estado 

devia, por um lado, assumir e, por outro, supervisionar. Daí resultam a 

valorização do corpo como instrumento de trabalho, o cuidado de 

racionalizar a medicina pelo modelo das outras ciências, os esforços 

para manter o nível de saúde de uma população, o cuidado com a 

terapêutica, a manutenção de seus efeitos, o registro dos fenômenos de 

longa duração (p.188). 
 

 

A manutenção da saúde se dava por meio de um discurso de contenção das 

doenças. A assistência dada aos pobres e analfabetos era determinada pelos 

procedimentos de higiene instruídos na escola, os quais deveriam se estender também 

para fora do ambiente escolar.  

Gondra (2000) salienta que a higiene, considerada o ramo da medicina que se 

preocupou, sobretudo, com uma medicina do social, descrevia os objetos sociais em 

conformidade com os cânones dessa ciência, sendo parte integrante das práticas 

escolares na década de 1920. O ensino de higiene nas escolas deveria acontecer a cada 
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oportunidade e sob variadas formas. Às professoras, cabia incutir os hábitos de higiene 

e saúde em todos os momentos possíveis em suas classes. 

A disseminação dos ideais higienistas no programa MOBRAL atuava a fim de 

preservar a saúde do pobre analfabeto trabalhador. Para o progresso do país, era 

importante que a mão de obra estivesse forte e saudável. Além do mais, o discurso 

proferido pelo Estado militar em prol da saúde da população, pode ser compreendido, 

dentro da perspectiva adotada por Foucault (1990) como a governamentalização do 

Estado. A governamentalização do Estado ocorre por meio do estabelecimento de 

práticas e saberes responsáveis pela administração do governo do outro, articulados 

pelas diversas artes de governo para dar coesão ao seu exercício sobre a população, 

esboçando uma biopolítica que se ramifica e penetra nos capilares da vida, 

disciplinando-a e regulando-a. Portanto, os discursos de verdade relativos aos cuidados 

de higiene e saúde estão permeados por preceitos de moralização. Contribuem para a 

formação de uma mão de obra saudável, forte e silenciada, representando, assim, o 

exercício de controle e governo da população. 

 É possível perceber que a gestão e o cuidado com a vida da população, 

representados pelos cuidados com a saúde e prevenção de doenças, busca argumentos a 

partir da origem da vida: 

 

Figura 33 - Concepção da vida (1981). 
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Transcrição do texto gerador: 

 

Quando um espermatozóide encontra um óvulo, ocorre a fecundação e 

um bebê irá se formar no útero da mãe. 

Muitas doenças, no entanto se transmitem pelo contato sexual de 

pessoas doentes: são as chamadas doenças venéreas. A sífilis é uma 

doença muito conhecida. 

A higiene é a medida mais segura para evitar o contágio dessas 

doenças. 

Que cuidados são tomados na sua família quando uma mulher está 

esperando um bebê? 

Converse com seus colegas sobre a importância do tratamento pré-

natal e da assistência médica durante a gravidez e parto (p.39). 

 

O texto gerador se inicia com uma explicação biológica sobre a maneira pela 

qual a vida humana é concebida. Imediatamente, faz prescrições sobre o cuidado que se 

deve tomar para não contrair as doenças venéreas, ressaltado a importância da higiene 

nos cuidados pessoais. Para integrar o(a) aluno(a) à discussão, são destacados os 

cuidados básicos que uma mulher deveria ter durante a gravidez. As imagens postas 

corroboram o discurso do texto gerador: o corpo materno visto do ponto de vista 

biológico e a imagem de uma mulher grávida saudável em um cenário natural. 

 É esboçada uma biopolítica, que se ramifica e penetra nos capilares da vida 

(PAGNI, 2011). A concepção da vida está fortemente ligada à responsabilidade 

materna, em ter uma vida saudável e buscar os meios necessários para assegurar a 

proteção da criança, pois o Estado militar provêm todos os meios necessários para 

otimizar a saúde da população. No caso da mulher grávida, destaca-se o pré-natal e a 

prevenção de doenças venéreas, que afetam a saúde sexual da mulher, do parceiro e 

podem até mesmo colocar em risco a vida do bebê. 

O Estado ditatorial é ao mesmo tempo aquele que acolhe, permitindo ao 

indivíduo viver, e aquele que pune, coibindo o direito da população à vida, por meio da 

tortura e de outros atos violentos. O indivíduo que tem o direito de viver é aquele 

trabalhador, honesto, pode ser também o pobre e analfabeto, que contribuem por meio 

do labor, para o progresso do país e para a ordem pelo seu silenciamento e 

conformidade com as imposições do Estado. O direito à vida apenas é retirado daqueles 

indivíduos que representam ameaça à ordem ditatorial, como os vadios, preguiçosos e 

rebeldes, que representam perigo à vida da população.  

O poder sobre a vida é característico da soberania do Estado. A esse respeito, 

Foucault (1999) discorre:  
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Parece-me que um dos fenômenos fundamentais do século XIX foi o 

que se poderia denominar a assunção da vida pelo poder: se vocês 

preferirem, uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, 

uma espécie de estatização do biológico ou, pelo menos, uma certa 

inclinação que conduz ao que se poderia chamar de estatização do 

biológico. Creio que, para compreender o que se passou, podemos nos 

referir ao que era a teoria clássica da soberania que, em última análise, 

serviu-nos de pano de fundo, de quadro para todas essas análises sobre 

a guerra, as raças, etc. Na teoria clássica da soberania, vocês sabem 

que o direito de vida e de morte é um de seus atributos fundamentais. 

[...] Dizer que o soberano tem direito de vida e de morte significa, no 

fundo, que ele pode fazer morrer e deixar viver, em todo caso, que a 

vida e a morte não são desses fenômenos naturais, imediatos, de certo 

modo originais ou radicais, que se localizariam fora do campo do 

poder político. (FOUCAULT, 1999, p. 286). 
 

 

 Foucault designou duas modalidades de exercício do poder: soberania e 

disciplina. Em seu trabalho de transição da discussão sobre a emergência, na 

Modernidade, de uma sociedade em que as disciplinas passam a recobrir todo o tecido 

social, é configurada uma verdadeira sociedade disciplinar, com seus dispositivos de 

constituição dos corpos, de seu controle e de sua utilidade do trabalho. Em outros 

termos, o autor define o direito de soberania ao direito de fazer morrer ou deixar viver. 

Nessa perspectiva, é importante trazer à tona as contribuições de Giorgio 

Agambem sobre o papel do Estado na regulamentação da vida, principalmente o Estado 

de exceção. Agamben infere que a biopolítica se concebe nas ações de deixar viver e 

deixar morrer, e, está intrinsecamente ligada aos processos de soberania do Estado fazer 

matar e deixar viver. Para o autor, a biopolítica abarca uma dimensão ontológica, sendo 

intrínseca à experiência política ocidental desde seus primórdios, constitutiva da sua 

própria política e das relações de poder político. 

A vida, em sua nudez biológica, passa a ser assumida pela política, fazendo-a 

viver ou deixando-a morrer, de acordo com os interesses geridos pelo permanente 

Estado de exceção que a acompanha, otimizando as formas de vida humana para 

contemplar, a partir de uma lógica de produção e consumo, os interesses em jogo nas 

relações de poder (ASSMAN e BAZZANELLA, 2012). Nesse viés reflexivo, Agamben 

(2002) ressalta: 

 

A dupla categorial fundamental da política ocidental não é aquela 

amigo-inimigo, mas vida nua-existência política, zoé bios, exclusão 

inclusão. A política existe porque o homem é o vivente que, na 
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linguagem, separa e opõe a si a própria vida nua e, ao mesmo tempo, 

se mantém em relação com ela numa exclusão inclusiva (p. 16). 
 

 

 O poder político reside sobre a vida em sua dimensão biológica, em sua 

característica sacrificável, submissa ao poder de morte do soberano. O pobre, analfabeto 

e trabalhador é excluído da sociedade por não apresentar mínimas condições de 

civilidade, uma vez que não pertence ao mundo letrado. Assim, para promover a 

inclusão desses sujeitos, o Estado militar desenvolve o MOBRAL, com vistas a incluir 

esses sujeitos à sociedade. Porém, essa inclusão se dá por meio da imposição de 

preceitos moralistas e doutrinários à ordem ditatorial, responsáveis por manter a 

população silenciada, conformada e obediente ao Estado militar. 

 Concomitantemente aos preceitos de valorização da vida trabalhados pelo 

material didático, a professora Véra Tavares seguia as orientações ao professor e em seu 

planejamento de aula dava continuidade às ações de controle ao corpo e à vida, 

inerentes ao Estado militar. A sequência didática é iniciada com o cartaz gerador71 com 

a palavra vida: 

                                                           
71  É importante ressaltar que após a discussão dos cartazes geradores, estes continuavam a ser 

explorados por meio do uso das palavras envolvidas em atividades gramaticais, tais como 

separar sílabas, formar frases, leitura, etc. 
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Figura 34 - Sequência didática com a palavra geradora Vida (Março de 1983). 

Novamente, é retratada a imagem da vida relacionada à maternidade, como 

demonstrado no cartaz gerador e na palavra vida. O debate orientado sobre o cartaz 

gerador busca os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os significados da palavra 

vida e reforçam uma visão amorosa sobre a maternidade: “O que as mães lembram e 

pensam quando vê esta mãe com este bebê” (09/03/1983). 

Na motivação a professora destaca:  
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Lembrar os filhos que já nasceram. Dos filhos, quando eram 

pequenos; dos cuidados que devemos ter com uma criança. De tudo 

porque a mãe passa para ter uma criança, para ter uma criança. Dos 

cuidados que a mãe deve ter para nascer o filho.  

O filho criado é trabalho dobrado; Por que? 

Vocês que são mães acham que é difícil criar os filhos? Por que? As 

gestantes antes de ter o filho deve procurar (sic)assistência médica. A 

utilidade de uma maternidade. Os principais cuidados com o recém 

nascido, olhos, umbigo, mal de sete dias. Necessidade de parteiras em 

lugares sem recurso. Alimentação do bebê.  

- Lembranças de quando éramos pequenos. 

- Gratidão com os nossos pais pelo que passaram e fizeram por nós. 

As dificuldades mais comum na nossa infância (sic). As diferenças 

entre as famílias e suas aspirações (09/03/1983). 
 

O texto desenvolvido pela professora ressalta os cuidados relativos à higiene e 

saúde, primordiais para a saúde da mãe e do bebê. Também faz um apelo afetivo à 

maternidade e às lembranças que cada indivíduo possui sobre a infância.  

Os discursos proferidos sobre a vida são dirigidos à família, tendo como foco 

principal a mulher. Às mães de família era conferida a responsabilidade de gerir e 

cuidar da vida, uma vez que têm como tarefa atuar na formação da população. O 

MOBRAL atua educando a mulher, desenvolvendo qualidades específicas para armar o 

espírito afetivo da mulher enquanto mãe, abarcando-lhe responsabilidades na educação 

dos filhos, à orientação do esposo nos bons preceitos morais, e assim, preparando os 

cidadãos para a pátria. A função social da mulher como mãe vai desde a concepção da 

criança, aos cuidados fundamentais à manutenção da vida, por meio de cuidados com a 

saúde e higiene da família. 

As normas de disciplinarização da sociedade difundidas pela mulher pobre, 

analfabeta e responsável pela concepção da vida, perpassam pelo dispositivo da 

sexualidade, sobre o qual Foucault (1985) discorre: 

 

O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie 

viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, 

probabilidade de vida, saúde individual e coletiva, forças que se 

podem modificar, e um espaço em que se pode reparti-las de modo 

ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-

se no político; o fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível 

que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua 

fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e de 

intervenção do poder. Este não está mais somente às voltas com 

sujeitos de direito sobre os quais seu último acesso é a morte, porém 

com seres vivos, e o império que poderá exercer sobre eles deverá 

situar-se no nível da própria vida; é o fato do poder encarregar-se da 
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vida, mais do que a ameaça da morte, que lhe dá acesso ao corpo (p. 

134). 
 

  

 Do saber médico provém o conhecimento necessário ao Estado para definir as 

formas e os dispositivos de controle da vida da população, que determinam o deixar 

viver ou o deixar morrer de acordo com os interesses políticos postos. Gondra (2000) 

corrobora que, para que o saber médico e o Estado exerçam as ações de controle da vida 

da população, a escola configura um importante meio de difusão dos ideais higienistas. 

Na expansão da medicina, a escola não é esquecida, nem a educação, pois para realizar 

a intervenção médico-higienista, é necessário atuar não apenas no espaço público da 

escola, mas também no espaço privado das casas. No que se refere ao MOBRAL, a 

relação medicina/higienismo/escola se desenvolvia a partir das específicas orientações 

dadas ao professor por meio do material didático e outros cursos de formação 

destinados aos professores do MOBRAL, uma vez que os mestres eram os principais 

destinatários capazes de difundir as prescrições médicas à população pobre, analfabeta e 

trabalhadora. Sobre o papel da medicina na sociedade, Gondra (2000) define que: 

 

Apresentando-se como vanguarda da civilização, a medicina definia 

seu papel pedagógico pela necessidade de difusão de um saber e de 

uma verdade que fundamentavam a ação coordenada de todos, já que 

no corpo médico residiria a verdade a ser ensinada tanto ao governo, 

quanto a população, que são ignorantes (p. 34). 

 

O discurso médico determinava, entre outros, procedimentos de higiene a serem 

praticados no ambiente escolar e também fora deste. A educação escolar promovida 

pelo MOBRAL era um dispositivo de controle voltado à erradicação da ignorância e à 

produção de um futuro ordeiro, homogêneo e civilizado. A partir daí, a vida era gerida e 

controlada pela biopolítica do Estado ditatorial. 

É importante ressaltar que o poder sobre a vida da população, exercido pela 

biopolítica, desenvolve-se a partir de duas formas principais. De um lado, por meio do 

biopoder, que teve origem no adestramento, utilidade e docilidade do corpo pelos 

procedimentos das disciplinas, processo demonstrado extensivamente em Vigiar e Punir 

de Michel Foucault. De outro, ele nasceu no “corpo-espécie, no corpo transpassado pela 

mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos; a proliferação, os 

nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com 

todas as condições que podem fazê-los variar” (FOUCAULT, 1985, p. 131). Essas 
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formas, ao mesmo tempo anatômicas e biológicas, individualizantes e especificantes, 

designam uma série de intervenções e regulamentações, uma verdadeira biopolítica da 

população, cujo papel principal “não é mais matar, mas investir sobre a vida”. 

No Estado militar, o governo apresenta seu “investimento” e cuidados com a 

vida da população por meio das prescrições a uma vida saudável e demonstrando suas 

ações efetivas de prevenção a doenças e zelo com o bem estar da sociedade. Nesse 

sentido, é importante destacar as atividades desenvolvidas pela professora Vèra 

Tavares:  
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Figura 35 - Sequência didática Posto Médico (Maio de 1983) 

 

 O cartaz gerador apresenta a imagem de uma mãe, uma criança e um médico. A 

mãe toma as providências necessárias à saúde da criança, buscando os recursos no posto 

médico. Além disso, na discussão orientada pela professora percebe-se um discurso de 

prevenção a possíveis doenças, já que os alunos são orientados a procurar postos de 

saúde em casos de doenças, graves ou não. Para tanto, é destacado o papel das vacinas e 
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dos remédios como medidas preventivas. Também, ressalta-se a importância de um 

investimento na saúde, por meio das orientações aos alunos sobre quando se deve 

procurar um médico particular, e da explicação das finalidades de um posto de saúde. 

Ao final da discussão, o aluno é questionado sobre qual o significado de INPS, 

INAMPS, SEAPS e aposentadoria, e, guiado pela professora à compreensão sobre as 

assistências promovidas pelo Estado militar à saúde.  

 O MOBRAL atuava na disseminação de medidas educativas e preventivas 

propostas pelo Estado militar, com o intuito de promover a educação sanitária e tratar os 

males que atingiam a população. A medicina preventiva possibilitaria a otimização da 

vida, evitando uma série de doenças e contribuindo para a saúde da população. Assim, o 

trabalhador permaneceria forte e saudável. 

 Na disciplina Ciências e Integração Social, na abordagem da temática Água é 

possível perceber que os cuidados com a saúde, no que se refere a evitar doenças, 

estendem-se por meio das ações de saneamento, estabelecendo uma medicina 

preventiva: 

 

 

 

Figura 36 - Sequência didática Água de poço (Maio de 1983) 
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Os objetivos da aula centravam suas discussões objetivando incutir bons hábitos 

de higiene, relativos a questões de saneamento. As orientações a respeito da água 

potável e das doenças que podiam ser causadas pelo uso incorreto desta iam ao encontro 

da provável realidade da maioria dos alunos pobres, analfabetos e trabalhadores do 

MOBRAL, uma vez que supunha que eles não tinham condições adequadas de moradia, 

e, consequentemente, boas condições de água tratada. Em consonância com os objetivos 

e discussão problematizada, a imagem do cartaz gerador apresenta um ambiente rural, 

uma casa simples ao fundo sem acabamento e uma jovem que recolhe a água do poço 

por meio de um balde, que aparentemente não apresenta as condições adequadas de 

higiene. 

O discurso presente na atividade atrela as condições adequadas de saneamento às 

posturas higiênicas de cuidados relativos à limpeza e ao corpo. Adotar os 

comportamentos impostos significa adotar medidas eficazes contra as doenças, 

veiculadas pela educação sanitária. A educação sanitária da população no período 

militar tinha uma atuação constante e vigilante, que se dava por meio do poder da 

medicina atrelado à educação da massa analfabeta, pobre e trabalhadora. 

A importância atribuída às doenças e à prevenção dos males que supostamente 

atingiam a população propagada pelo MOBRAL prolongava seus efeitos por meio de 

um amplo apoio dos jornais A Tribuna Varginhense e O Correio do Sul na 

disseminação dos preceitos de educação higiênica. Nesse contexto, destaca-se a 

medicina preventiva, apresentada por uma propaganda de remédios intencionalmente 

exposta ao lado de notícias do MOBRAL:  
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Figura 37 - Notícias do Mobral e propaganda de remédio (O Correio do Sul - 1974) 

 

 Paiva (2014) salienta que a imprensa cumpriu um importante papel educativo na 

tentativa de formar hábitos e costumes, destinados à população que certamente tinha 

acesso aos impressos em circulação. O anúncio exposto no jornal cumpre função dupla: 

aos leitores interessados nas notícias sobre o MOBRAL, fica divulgado o remédio 

Estomafitino e seus benefícios à saúde; e aos leitores do remédio faz-se a convocação 

que busca a ajuda da sociedade ao programa: “O MOBRAL já ajudou muito. Quer 

ajudar mais. Precisa porém da sua ajuda. Procure a comissão” (1974). 

  Destaca-se a especificação do medicamento divulgado, que apresenta uma 

multiplicidade de ações ao combate às indisposições do estômago: “Má digestão – 

cólicas do fígado, estômagos e intestinos – Prisão de ventre – Sonolência após as 

refeições – Azia – Mau hálito – Falta de apetite – Dor de cabeça – Tonteira – Boca 

amarga – Diarreia – Colite” (194). A prevenção às indisposições expostas atua no bem 

estar do trabalhador: não se deve ter sono após as refeições, já que é necessário 

continuar trabalhando e rendendo, e a falta de apetite não contribui para a constituição 

de corpos fortes e saudáveis. Enquanto a mulher atua provendo os cuidados e a 
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concepção da vida, aos homens cabe a responsabilidade pelo sustento familiar, portanto, 

devem estar dispostos física e mentalmente para o trabalho. A propaganda de um 

remédio que combate as indisposições estomacais se correlaciona à realidade dos alunos 

do MOBRAL, provenientes de extratos sociais menos abastados e que na maioria das 

vezes não dispõem de uma alimentação saudável e condições adequadas de higienização 

dos alimentos. 

 Em consonância com as atividades realizadas no MOBRAL, o jornal contribuiu 

para o delineamento da biopolítica do Estado militar, atuando como dispositivo de 

educação para a saúde, que ensina a adquirir hábitos saudáveis, evitar as enfermidades e 

criar na população uma consciência para a saúde. 

 Partindo do pressuposto das precárias condições de moradia, higiene e saúde dos 

alunos do MOBRAL, é importante ressaltar que além da difusão de uma medicina 

preventiva, por meio da propaganda de remédios e esclarecimentos sobre a importância 

dos postos de saúde, campanhas do MOBRAL buscavam o apoio da população na 

tentativa de sanar deficiências que já estavam postas. Tais deficiências colocavam em 

risco a aprendizagem, um melhor aproveitamento das aulas e discursos proferidos pelo 

Estado militar, que se davam no MOBRAL. A esse respeito, destacam-se as campanhas 

apelativas à ajuda da população no que se refere à otimização do MOBRAL, que ocorria 

principalmente diante das condições saudáveis dos alunos. 

 

 

Figura 38 - Projeto Alfa (A Tribuna Varginhense - 1978) 
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As notícias apresentadas demonstram a atenção do Estado ditatorial em relação 

às pessoas que apresentam deficiências de aprendizagem, as quais são correlacionadas 

aos problemas de saúde. Assim, o projeto Alfa apresenta como objetivo “diminuir o 

índice de repetência no 1° grau, principalmente nas classes de 1° série, para o que inclui 

assistência à saúde, alimentar e psico-pedagógica” (10/06/1978). Nota-se que a 

justificativa para as dificuldades de aprendizagem é diretamente relacionada à saúde, o 

que corrobora as necessidades de edificar ações higienistas na escola. A alimentação 

atua também em função da saúde, na formação de corpos fortes e saudáveis. E, para 

uma mente sã, é realizado o trabalho pisco-pedagógico. 

O trabalho realizado pelos médicos varginhenses é enaltecido:  

 

“tem havido uma ação muito louvável dos médicos de Varginha 

(oftalmologistas, ortopedistas, otorrinos, psicólogos, psiquiatras) que 

atendem os alunos no Projeto Alfa, diagnosticando inúmeros e graves 

problemas de saúde, que afetam negativamente a aprendizagem 

(10/06/1978)”. 
 

 

 A interferência do saber médico no MOBRAL faz com que o programa ganhe 

notoriedade perante a população, e legitima as ações biopolíticas do programa. Segundo 

Gondra (2000), a capacidade de cura da medicina possibilitou que os médicos 

passassem a ser identificados, também, como cientistas do social, estabelecendo a lógica 

e a razão médicas, capazes de formular explicações coerentes e sábias à população. 

 Na notícia, até mesmo os psicólogos são considerados profissionais da área da 

saúde, responsáveis por cuidar e controlar as mentes. Mais uma vez, a medicina se 

sobrepõe ao saber pedagógico. 

 Relacionar o saber médico ao MOBRAL legitima as ações apelativas do 

programa que solicitam o apoio da população: “...torna-se necessário um apoio 

comunitário mais amplo e é por isso que a população está convidada a ajudar um aluno 

do Projeto Alfa a enxergar melhor (A Tribuna Varginhense ,1978)”. Ao se recorrerà 

ajuda da sociedade ao provimento de condições de saúde ideais para a aprendizagem 

buscava-se criar um sentimento coletivo de patriotismo, de busca pelo progresso, uma 

vez que o discurso apresentado tentava criar laços entre o Estado militar e a população, 

a qual seria igualmente responsável pelo desenvolvimento e aprendizagem dos extratos 

sociais menos favorecidos. 

 Os apelos veiculados pelo jornal direcionavam-se especificamente aos alunos 

que apresentavam problemas visuais. Haja vista o objetivo “Para que ele possa aprender 
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a ler e a escrever e, para que sabendo ler e escrever, seja um cidadão independente, 

ajustado ao seu meio, um elemento positivo da sociedade” (1978). É interessante 

observar a preocupação do Estado em ajustar à sociedade os sujeitos que apresentam 

deficiências. Nesse viés reflexivo, Foucault (1994) traz suas contribuições relativas à 

divisão da sociedade entre os normais e os ditos anormais:  

 
A divisão constante do normal e do anormal, a que todo indivíduo é 

submetido, leva até nós, e aplicando-os a objetos totalmente diversos, 

a marcação binária e o exílio dos leprosos; a existência de todo um 

conjunto de técnicas e de instituições que assumem como tarefa 

medir, controlar e corrigir os anormais, faz funcionar os dispositivos 

disciplinares que o medo da peste chamava. Todos os mecanismos de 

poder que, ainda em nossos dias, são dispostos em torno do anormal, 

para marcá-lo como para modificá-lo, compõem essas duas formas de 

que longinquamente derivam (p. 223). 

 

 

A inserção dos sujeitos deficientes, anormais, apenas pode se dar na sociedade 

por meio das correções das anomalias que o diferem e o tornam incapazes. Os 

dispositivos de controle exercem uma vigilância constante aos anormais, verificando se 

os indivíduos conseguem ser de fato ajustados ao meio. 

O intento de conformar os indivíduos anormais ao Estado militar se deve ao 

interesse deste em qualificar os indivíduos para o trabalho. Os sujeitos necessitam de 

condições de leitura e escrita que lhes permitam mínimas condições de independência. 

A importância da leitura e escrita se relaciona principalmente em se aproximar dos 

discursos moralistas proferidos pelo Estado militar divulgados nos meios de 

comunicação. 

Já o restabelecimento da saúde por meio do apoio dos óculos, por exemplo, 

restitui qualidades fundamentais do indivíduo que o tornam apto para exercer o labor e 

prover os rendimentos necessários ao progresso do país. 

As ações de cunho higienista na cidade de Varginha, destinadas à promoção de 

atitudes educativas aos adultos com necessidades especiais, tiveram destaque na região: 
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 Além da Campanha de Óculos, a cidade sobressaiu pela única Classe Especial de 

Surdos e Mudos do estado de Minas Gerais. Assim, observa-se que os apelos realizados 

pelos jornais e discursados em missas e salas de aula, foram atendidos pela população e 

indústrias varginhenses, que contribuíram para a otimização da saúde e aprendizagem 

dos indivíduos que apresentavam necessidades especiais. 

 A notícia acima corrobora as particularidades e esforços do MOBRAL em 

Varginha. Nesse sentido, vale ressaltar que as ações higienistas desenvolvidas na cidade 

não se estendiam apenas aos adultos, mas também às crianças. Além disso, é importante 

salientar que durante as aulas do MOBRAL muitos pais ou avós alunos do curso não 

tinham com quem deixar as crianças para irem estudar e, portanto, levavam as crianças 

consigo às aulas. Sobre as ações efetivas voltadas ao público infantil: 

 

 

Figura 39 - MOBRAL de Varginha em Belo Horizontes - A Tribuna Varginhense - 1978. 
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Figura 40 - MOBRAL pré-escolar (A Tribuna Varginhense - 1983) 

 

As creches proviam a assistência às necessidades básicas da infância, tais como 

fornecer a alimentação. A função da educação pré-escolar do MOBRAL voltava-se 

principalmente ao intuito de propiciar os cuidados necessários à infância, não sendo, 

portanto, direcionada à alfabetização. Uma vez que as crianças estariam bem cuidadas, 

em um lugar seguro, seus pais poderiam trabalhar e frequentar as classes do MOBRAL. 

Ao mesmo tempo, é possível afirmar que nesse contexto, seria possível desde cedo, por 

meio dos cuidados, acompanhar e disciplinar o corpo infantil, enquanto os corpos 

adultos se disciplinarizavam no trabalho. 

As ações de cunho médico-higienista empregadas pelo MOBRAL em Varginha 

se apoiavam no Programa de Saúde, presente na cidade desde 1978: 

 

 

 

 Figura 41 - Programa de Saúde do MOBRAL1 

                                ( A Tribuna Varginhense, 1978) 
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 A notícia demonstra a fundamentação do Programa de Saúde do MOBRAL em 

Varginha e seu amplo alcance na cidade, abrangendo os bairros Vila Barcelona, Sion, 

Padre Vitor72, Fátima73, Jardim Andere, Bom Pastor e Centro74. No que se refere ao 

âmbito rural, as fazendas Pedra Negra I, Pedra Negra II, Cachoeira e Cotia pertencem, 

respectivamente, aos municípios de Três Pontas, Carmo da Cachoeira, Três Corações e 

Varginha. Nota-se a abrangência do Programa de Saúde do MOBRAL na zona rural de 

outros municípios da região do Sul de Minas e o destaque da cidade de Varginha 

enquanto mantenedora e difusora das ações do MOBRAL na região. 

 Os eixos que norteavam as ações de saúde do programa: Higiene e Segurança no 

Lar, Nutrição e Dietética, Cuidados da Mãe e da Criança, As principais doenças e 

como identificá-las, previni-las (sic) e curá-las rematavam as ações da biopolítica, de 

controle ao corpo por meios de dispositivos que regem a vida pela relação 

saúde/doença.  

 O processo de implantação do Programa de Saúde do MOBRAL contou com 

ações de capacitação e reuniões periódicas realizadas na capital mineira, como 

demonstra a notícia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
72 A igreja São Sebastião corresponde à comunidade do bairro Padre Vitor. 
73  A igreja Nossa Senhora de Fátima corresponde à comunidade do bairro de Fátima. 
74  Núcleo Central do CEAPS. 

Figura 42 - Encontro Regional do MOBRAL ( A Tribuna Varginhense, 
1978) 
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As reuniões regulares apontam o interesse do Estado em supervisionar se as 

ações voltadas às instruções de hábitos saudáveis à população estavam sendo realmente 

efetuadas. A notícia também ressalta a abrangência do programa à região do Sul de 

Minas, ao destacar as cidades que tiveram seus representantes presentes na reunião. 

Ao que tudo indica, a vigilância do Estado militar na implantação do Programa 

de Saúde do MOBRAL trouxe resultados satisfatórios, ocasionando a continuidade do 

programa. Centralizado no município de Varginha, foi efetuado o prolongamento das 

ações voltadas à saúde na região do Sul de Minas:  

 

Figura 43 - MOBRAL no Programa de Saúde ( A Tribuna Varginhense, 1978) 

 

 

Transcrição da notícia Mobral no Programa de Saúde: 

 

Por iniciativa da Coordenadoria Estadual do Mobral, supervisão e 

execução do núcleo de Varginha, contando com a colaboração do 

Ceaps, vem de ser assinado o convênio para a realização da 2° Fase do 

Programa de Saúde do Mobral, a ser desenvolvido, ainda com início 

no mês em curso, junto às obras sociais e Classes de Alfabetização do 

órgão, nos bairros de nossa cidade. Após, o convênio assinado com a 

Prefeitura Municipal, que permitiu a sua instalação, o Programa teve 

início com o Treinamento dos Monitores, ocorrido no último sábado, 

das 8 às 18h, na sede do CEAPS, sob a coordenação da Profª Maria 

Emília Gomes Pereira, Supervisora do Mobral em nossa comunidade 

(26/08/1978). 

 

Há registros sobre a prorrogação do programa até 1985, ano oficial de extinção 

do MOBRAL. O escopo do Programa de Saúde do MOBRAL permaneceu com o 
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mesmo embasamento, as alterações desenvolvidas pelo Estado apenas complementavam 

as ações voltadas à saúde da população. Assim, vale destacar a reedição do programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 A reedição do programa enriqueceu o desenvolvimento das ações de cunho 

higienista desenvolvidas pelo programa. Houve uma singela modificação na 

nomenclatura dos eixos temáticos, porém, os objetivos permaneciam o mesmo. Assim, 

destaca-se: Higiene e Segurança no Lar – Cuidados com a alimentação e Primeiros 

Socorros; Nutrição e Dietética – Cuidados com a Alimentação; Cuidados da Mãe e da 

Criança – Cuidados com a mãe e a criança; As principais doenças e como identificá-las, 

previni-las (sic) e curá-las – Doenças mais comuns preveníveis (sic). O item Primeiros 

Figura 44 - MOBRAL reedita Programa de Saúde ( A Tribuna 
Varginhense, 1979) 
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Socorros, antes relacionado apenas à segurança do lar, ganha uma abrangência maior 

nessa segunda etapa, estendendo-se à segurança da sociedade de maneira mais ampla. 

Nessa etapa, destaca-se o treinamento de Monitores, contratados para atuarem no 

Programa de Saúde do MOBRAL, ação que demonstra o crescimento do programa e a 

preocupação do Estado em fornecer uma formação mais rígida aos “difusores” das 

instruções de higiene e saúde. 

 Outro aspecto que indica o crescimento das ações do programa é o contínuo 

apoio e entrelaçamento dos profissionais da medicina às ações higienistas impregnadas 

em metodologias educativas, fazendo-se presente nas mais diversas atividades do 

programa. Além dos médicos, outros profissionais se sobrepõem ao conhecimento 

pedagógico, tais como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e até mesmo os 

agrônomos. O discurso inverso afirma que são profissionais de apoio, no entanto, tais 

profissionais reafirmam a necessidade de legitimar as ações pedagógicas, que não 

apresentam um saber convincente isoladamente.  

 Nesse sentido, é interessante observar a correlação entre as especialidades dos 

médicos e as temáticas em foco no programa, que estabelecem a multiplicidade de 

dispositivos biopolíticos que atuam no controle do corpo e da mente.  

 O primeiro eixo abordado pelo programa, eixo a) Cuidados com a mãe e a 

criança, reforça um dos princípios geradores da biopolítica: a concepção da vida e a 

permissão ao ato de deixar viver, que se inicia pelos cuidados maternos desde a 

gravidez à infância, estendendo-se aos cuidados com a família de modo geral. Para tal, 

conta-se com o apoio de ginecologistas, que acompanham as mães durante o período de 

gestação, e, os pediatras, que conduzem a vida sadia da infância. Solidificar os 

conhecimentos da mãe a respeito de bons hábitos de higiene e saúde, aspectos que 

vinham sendo trabalhados pelo material didático, jornais e discursos proferidos 

oralmente por entidades de apoio ao MOBRAL, atua na preservação da vida e 

manutenção de corpos sadios e dóceis.  

 Os Cuidados com a Alimentação, provenientes do eixo b), englobam as ações 

em torno de bons hábitos de higiene, da limpeza dos alimentos e do lar, que possibilitam 

o preparo adequado do trabalhador, pai de família e provedor do lar, o qual conta com a 

figura materna na manutenção da higiene e alimentação adequada no interior do lar. 

Instruções sobre como conservar os alimentos e imprimir ações higiênicas à população 

eram compartilhadas por nutricionistas, médicos e agrônomos, e, assentadas pelo 

discurso do professor. 
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 Higiene Social e as Doenças Mais Comuns e Preveníveis (sic), item c, 

contemplavam as ações da medicina preventiva, ressaltando que a higiene deveria ser 

social, estendendo-se os cuidados no lar ao âmbito social, por meio de cuidados básicos 

que evitassem a contração de doenças e sanassem os males que atingiam a população. 

Os assistentes sociais eram profissionais importantes no que se refere à orientação dos 

indivíduos provenientes das classes menos abastadas sobre a medicina preventiva. A 

higiene social e a prevenção de doenças contribuíam para a manutenção do trabalhador 

forte e saudável. 

 O item d, Primeiros Socorros, instrui a população sobre medidas necessárias de 

socorro na tentativa de não ter uma situação de saúde agravada mediante ocasiões 

inesperadas. Nesse caso, os enfermeiros figuram como profissionais importantes no 

ensino das técnicas de primeiros socorros. Difundir medidas de proteção à saúde da 

população demonstra as atitudes do Estado militar que cuidam, protegem e atuam 

deixando a população viver. 

 É possível afirmar que principalmente os itens c e d são medidas que contribuem 

para a manutenção da vida saudável, por meio de estratégias que atuam na tentativa de 

evitar a produção de sujeitos anormais, evitando assim o desgaste com ações voltadas 

ao ajustamento de tais indivíduos à sociedade. Sujeitos anormais não condizem com o 

esperado pela biopolítica controladora exercida pelo Estado militar. 

As notícias propagadas pelos jornais, que veiculavam aspectos de higiene e 

saúde, colocavam em circulação para o público leitor de diferentes regiões e classes 

sociais ideias sobre a raça brasileira, o progresso e a ciência, além das regras de higiene 

para a população, favorecendo assim a difusão do discurso médico. 

O englobamento por meio de eixos sobre as atividades de cunho higienista pelo 

Programa de Saúde do MOBRAL condensa, reafirma e solidifica as ações voltadas à 

saúde circunscritas no material didático e proferidas nos discursos orais por entidades de 

liderança e apoio ao programa. Ao mesmo tempo, reforça o atrelamento da manutenção 

de bons hábitos de saúde e higiene à produção de corpos dóceis e disciplinarizados ao 

trabalho, responsável pelo progresso e aquecimento da economia nacional. Para a 

disseminação dos preceitos higiênicos e de saúde para a formação dos alunos pobres, 

analfabetos e trabalhadores, os dispositivos e discursos educacionais proferidos pelo 

programa MOBRAL foram fundamentais. Os objetivos o progresso do país, mudar a 

precária situação física dos alunos trabalhadores carentes e mudar seus hábitos de 

higiene, possibilitava a otimização de sua saúde e também a de suas famílias. Essa 



119 
 

transformação teve como mecanismo difusor os professores, os quais tinham seus 

discursos legitimados por meio dos profissionais de apoio: médicos, psicólogos, 

nutricionistas, agrônomos, entre outros. Moldar os corpos e conformar as mentes por 

meio dos ideais higienistas era um discurso intrínseco à metodologia educativa do 

MOBRAL em Varginha. 

3.3 Enunciados catolicistas na formação do adulto mobralense 

 

O tema religião, embora não seja integrante dos eixos temáticos trabalhados pelo 

livro Um passo a mais, encontrava-se entremeado às discussões sobre Saúde e Higiene, 

Alimentação, Cultura, Civismo e Habitação. Mesmo quando o material didático não se 

relacionava diretamente à temática religião, a professora Véra Tavares criava situações 

oportunas em seu planejamento para o desenvolvimento do tema. Além de a escola 

contribuir para a difusão dos preceitos catolicistas na formação dos alunos do 

MOBRAL, outras instituições de poder também atuavam na disseminação da doutrina 

católica enquanto dispositivo moralista, tais como a mídia e propriamente a Igreja, a 

qual estava envolvida nas ações do MOBRAL em Varginha. 

As articulações entre a Igreja e o Estado se faziam presentes no processo de 

moralização dos adultos pobres, analfabetos e trabalhadores, por meio das atividades 

didáticas, das campanhas de cunho religioso proferidas pela Igreja e pela mídia e por 

meio do viés higienista, principalmente no que tange à preservação da vida. As 

atividades educativas embasadas em preceitos catolicistas, ao mesmo tempo em que 

cumpriam papel decisivo para a expansão e fortalecimento do cristianismo, atuavam no 

controle da conduta moral dos indivíduos, tornando-os temerosos aos ensinamentos da 

Igreja, enquanto pareciam desestimular por meio de seus ensinamentos de atendimento 

à ordem vigente comportamentos contestatórios ao regime ditatorial. 

O vínculo entre Igreja e ensino estava presente em Varginha desde as atividades 

corriqueiras de ensino até as mais altas esferas estruturais do MOBRAL. Nesse sentido, 

destaca-se o fato de a formação das professoras atuantes no programa advir de um 

colégio católico e o diretor da Comissão MOBRAL varginhense, Walmor Zucco, ser 

pároco na principal igreja da cidade.  

A influência exercida pelo padre Walmor Zucco no programa MOBRAL era 

consequência de seu forte prestigio no âmbito político em Varginha. Nesse sentido, 
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destaca-se que a gestão do padre enquanto diretor da Comissão MOBRAL foi 

responsável pela consolidação do programa na cidade: 

 

 

Figura 45 - MOBRAL em Varginha meta consolidada (O Correio do Sul, 1971) 

 

Como se pode perceber pelo recorte de jornal acima, em pouco mais de um ano 

na presidência do MOBRAL, padre Walmor angariou um número significativo de 

alunos 840 no total com assiduidade e em período integral. Além disso, mobilizou a 

participação da comunidade, no que se refere à oferta de postos do MOBRAL e à 

participação das monitoras e auxiliares. Vale a ressalva de que o oferecimento de postos 

de apoio ao programa era uma ação voluntária, assim como o trabalho desenvolvido 

pelas monitoras e auxiliares.  

A abrangência do programa, sob os auspícios do padre Walmor e apoio da 

comunidade, ratificava a disseminação dos preceitos catolicistas, influindo na formação 

da moral da população. Nesse viés, é importante trazer a concepção que o padre possuía 

a respeito da relação tecida entre a educação e a Igreja católica: 
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 A menção presente na pergunta, a qual leva em consideração a presença da 

Escola Pio XII e do Colégio dos Santos Anjos, deve-se ao fato de estas serem escolas 

católicas atuantes no município de Varginha. Essa questão já aponta a influência 

catolicista no campo educacional em Varginha desde a educação básica.  

 Logo no início de sua resposta, o padre ressalta que a educação concerne a uma 

responsabilidade da Igreja católica: 

 

Sabemos que a educação sempre foi a grande preocupação da Igreja. 

A formação integral da pessoa humana é fundamental na visão cristã 

do homem. Houve época até, em que a Igreja era retentora quase 

exclusiva da Educação. Com a absorção desta função pelo Estado, a 

Igreja foi cedendo este campo aos estabelecimentos de Ensino Oficiais 

muitas vezes forçada, por não poder concorrer com a máquina 

governamental (1979). 
 

 

 A formação integral a que o padre se refere, contempla a dimensão da formação 

do corpo (fisiológico) e da alma (espírito). Nesse sentido, embora não mais retentora 

por completo da educação, a ênfase dada pela Igreja católica à formação integral assume 

Figura 46 - Concepção do padre Walmor Zucco sobre a relação entre 
Igreja e Educação ( O Correio do Sul, 1979) 
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um papel importante na medida em que é capaz de propor comportamentos específicos 

e adequados à formação do espírito. Nesse sentido, Gentil (2009) salienta que: 

 

Para promover a educação integral que santifique o homem e o salve 

para a vida eterna, o ordenamento religioso monta, entre outras coisas, 

todo um sistema de sanções, aplicáveis ao indivíduo que proceder em 

desacordo com o padrão desejável. Este desejável pode ser deduzido 

daquilo que é considerado infração (p. 26) 
 

 

 Para que a educação integral fosse promovida, a Igreja contava com mecanismos 

de disciplinarização. Para os comportamentos não desejáveis, haveria punições, e 

aqueles que tivessem uma conduta afinada com as prescrições dos dispositivos 

religiosos, seriam premiados com a vida eterna. O fato de um papel ser desenhado e 

determinado para a população, isso significa que esta deveria adotar os comportamentos 

estabelecidos. A perspectiva de possíveis punições torna mais eficiente o mecanismo de 

controle, induzindo a população ao disciplinamento por meio do medo. No que diz 

respeito ao comportamento ansiado pelo Estado militar, destaca-se a formação moral 

voltada ao silenciamento e conformação da população à ditadura. Embora o padre 

mencione que com o passar do tempo o Estado tenha assumido a frente da 

responsabilidade educacional, é fato que a Igreja permaneceu exercendo sua influência. 

Nesse sentido, vale ressaltar o tripé das instituições de poder: Estado, Igreja e educação. 

Conjuntamente, atuavam no disciplinamento e moralização da sociedade. 

 A respeito da presença dos preceitos de cunho catolicista na educação, padre 

Walmor demonstra descontentamento sobre o enfraquecimento da influência religiosa:  

 

A presença da Igreja no campo educacional, em todos os níveis, 

precisa ser revista, pois, suas bases estão hoje profundamente 

enfraquecidas. Diríamos até, que, os estabelecimentos de ensino 

chamados confessionais estão em crise, integrando assim o grande 

coral que decanta a crise geral da educação (1979). 
 

 

 A suposta crise na educação, de acordo com o padre, é decorrente de as 

concepções educativas cristãs precisarem ser revistas e reformuladas. Uma vez que as 

bases do ensino católico estariam supostamente enfraquecidas, a educação, de modo 

geral, compartilharia das conseqüências. Nesta perspectiva, ressalta-se o papel da 

educação enquanto estabilizadora da população, afinando as aspirações do estado, da 

igreja e da economia. 
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 A solução proposta pelo padre, para um possível restabelecimento de uma 

educação pautada nos preceitos religiosos, seria a união da comunidade: 

 

Minha opinião pessoal é que a comunidade deve sentir e zelar pelas 

escolas católicas75, que porventura, ainda subsistem. Seria omissão 

imperdoável descurar desta oportunidade de formar integralmente os 

futuros líderes da comunidade (O correio do Sul, 1979). 

 

 Novamente, a ênfase é dada à formação integral do ser humano. Ao mesmo 

tempo, a menção da palavra “imperdoável” se relaciona à omissão da presença católica 

na educação. Nesse intuito, percebe-se que ignorar a influência catolicista é um 

comportamento indesejável à ordem, o que qualifica tal omissão como ato pecaminoso. 

Para as ações indesejáveis, ocorrem as punições, físicas ou morais, no intuito de levar o 

indivíduo à remissão. A partir de toda essa cadeia de ações, que envolvem pecado, 

culpa, responsabilidade, penitência, remissão e redenção, constrói-se uma estrutura 

normativa aos comportamentos da população. Nesse sentido, Foucault (1994) salienta: 

 

O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de 

instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e 

sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame 

(p.195). 

 

A disciplina “fabrica” indivíduos, pois é a técnica específica de um poder que 

toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu 

exercício. A Igreja, no período ditatorial, atuava na disciplinarização do integral do 

sujeito: corpo e espírito. Para o Estado militar, por sua vez, ter a Igreja como difusora 

dos preceitos de formação moral contribuía para a formação de sujeitos dóceis e 

conformados. 

A concepção educacional do padre sobre a importância da presença da Igreja 

católica em todos os níveis do ensino é demonstrada em sua atitude de unir a Campanha 

da Fraternidade ao MOBRAL. Já que a Igreja deve estar presente em todos os níveis, os 

preceitos religiosos devem pertencer à educação dos adultos pobres, analfabetos e 

trabalhadores do MOBRAL, mesmo de que forma análoga a uma catequese. 

 

                                                           
75 Ainda sobre a presença das escolas católicas, vale ressaltar que o Colégio dos Santos Anjos, 

atuante na cidade de Varginha, era também responsável pela formação de professoras, que, 

consequentemente, vieram a atuar no MOBRAL. 
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Transcrição da notícia Campanha da Fraternidade e 

MOBRAL: 

 

O Concílio Vaticando III definiu a Igreja como o povo de 

Deus em marcha para a salvação. 

Para alcançar este conceito de Igreja, foi preciso pensar na 

realidade em que ela está inserida. 

O povo de Deus em marcha para a salvação vive num 

mundo com momentos de felicidades e sofrimentos. Esta 

realidade, agradando ou não, é comprovada pela 

experiência de cada um. 

O mundo é uma necessidade para todo o homem. 

O homem precisa do mundo para construir nele sua obra, e 

através dela se imortalizar.  

Por isso a Igreja quer viver no mundo, e sentir com aqueles 

que por êle atravessam.  

Entendemos desta forma, por que a promoção humana tem 

sido a grande preocupação da Igreja.  

Podemos sentir como é perfeita a sintonia entre o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização e a Campanha da 

Fraternidade. 

 Em 1971, a Igreja pela Campanha da Fraternidade, 

promoveu a reconciliação do homem com o mundo, através 

da alfabetização.  

Agora a Igreja lança o apelo para o serviço.  

Realmente só através do serviço prestado ao próximo, nós 

situaremos melhor o homem neste mundo, tão necessário 

para sua realização.  

O mundo é bom, e nós o transformaremos ainda melhor, se 

mostrarmos suas riquezas aos homens.  

Cada homem que serve, descobre a maneira de ser feliz 

(28/02/1972). 
 

 

Varginha, 28/02/72 – Pe. Walmor 

 

 

A Campanha da Fraternidade difundida no ano de 1972 tinha como tema 

“Descubra a felicidade de servir”, e, enquanto objetivo, pretendia motivar as pessoas a 

descobrirem na mentalidade de serviço a mensagem de fraternidade como fonte de 

felicidade. Ao tornar-se parte das atividades educativas no MOBRAL, a campanha da 

fraternidade reforçava os ideais de amor ao próximo e a importância de se tornar um 

cidadão de bem, que encontra no ato de servir ao próximo a felicidade plena.   

A imagem do Coração de Jesus, que ilustrava a notícia, ia ao encontro da 

temática da campanha, que se embasava no incentivo ao amor ao próximo. O Coração 

de Jesus representa a veneração ao coração de Cristo, uma vez que é o coração que 

Figura 47 - Campanha da Fraternidade 
e MOBRAL (O Correio do Sul, 1972) 
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concebe o mais íntimo do amor de Jesus. Para Silva (2010), o incentivo a ações de amor 

ao próximo e amor à vida, como caminho para a felicidade, era fundamental para 

desviar a atenção da sociedade à política ditatorial, ao mesmo tempo em que inculcava 

nos indivíduos a aceitação de seu status social e de suas condições sócio-econômicas. O 

amor fraterno não reside no fato negativo de que esse princípio não esteja de acordo 

com atos de tortura e a falta de liberdade de expressão vigentes num regime ditatorial, 

mas, sim, no fato de que esse princípio permite controlar e dirigir a conduta das pessoas, 

ramificando as ações da biopolítica. Servir ao próximo significa não apenas ajudar as 

pessoas, mas, principalmente, servir ao Estado trabalhando com disciplina e obediência. 

Portanto, o amor atua como dispositivo formativo, uma vez que incide diretamente no 

reordenamento comportamental da população. 

Difundir a campanha da fraternidade e os preceitos religiosos no MOBRAL era 

uma tarefa inerente às ações das professoras. Estas, por sua vez, haviam cursado 

magistério no Colégio dos Santos76, instituição católica de ensino, regida por freiras. Os 

fundamentos educacionais propostos pelo colégio se fundamentavam nos ideais 

catolicistas enaltecidos por padre Walmor, e, estabelecidos pela religião. Prezava-se, 

principalmente a formação de um cidadão íntegro e de boa índole.  

Nesse sentido, na profissionalização das mulheres por meio do magistério, os/as 

dirigentes da congregação procuravam estabelecer e legitimar dispositivos de auto-

regulação e reprodução, desenvolvendo mecanismos que objetivavam preservar 

moralmente as alunas, bem como cuidar em mantê-las ao abrigo dos desvios de conduta 

que “o excesso de instrução pudesse possibilitar”. Afinal, a educação no interior das 

congregações católicas tinha de ser domesticadora, para que não transcendesse aos 

limites impostos socialmente. 

Havia uma meticulosa seleção das alunas que cursariam o magistério no Colégio 

dos Santos Anjos, das quais muitas, posteriormente, se tornariam professoras do 

MOBRAL. As exigências às qualidades das futuras professoras preconizam os 

princípios pedagógicos que norteiam a formação das moças, enredados pelos cuidados 

com a saúde, a formação do espírito, disciplina, vigilância e estímulo ao trabalho 

(LADAME, 1989). Esses ensinamentos de cunho moral atuavam como dispositivo que 

transmite concepções disciplinares à formação do caráter das jovens moças. Assim, a 

                                                           
76 O Colégio dos Santos Anjos era a única escola na região do Sul de Minas que oferecia o curso 

de magistério. 
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educação se apresentava aliada à caridade, aos bons exemplos e às noções de saúde e 

trabalho, tornando-se o principal meio para regenerar a população. 

Os pressupostos pedagógicos dos CSA, embasados nos princípios cristãos e nos 

costumes religiosos, procuravam incutir valores espirituais na população, com vistas a 

criar uma responsabilidade sobre o plano social e o político. Às jovens mestras, cabiam 

ensinamentos que as levassem ao mais alto cume da sabedoria e da inteligência. Elas 

deveriam inspirar o amor à vida em família, à vida em sociedade, ao próximo, virtudes 

supostamente necessárias às mulheres, independentemente de sua classe social. 

Deveriam, pois, abraçar a missão de livrar a sociedade dos males do espírito e do corpo, 

resguardando-se dos desvios morais, das fraquezas do corpo e dos pensamentos 

maliciosos. A partir daí, institucionalizava-se um comportamento moral adequado aos 

preceitos tanto políticos quanto religiosos, fundamentados no disciplinamento da 

população. 

Evidenciando a formação católica, concebida pelo curso de magistério, o 

planejamento didático da professora Vera Tavares se apresentava repleto de atividades 

de cunho religioso. Além disso, os discursos proferidos pela professora carregavam os 

preceitos e a disciplinarização moral, inerentes a sua formação no curso de magistério. 

Além das atividades propriamente religiosas, o caderno da professora estava permeado 

por frases católicas, salmos, orações e imagens de santos: 
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Figura 48 - Preceitos catolicisticas no planejamento de aula da professora Véra Tavares (1983) 
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 As imagens 77,78 apresentadas demonstram a fé e a crença da professora Véra 

Tavares na Igreja católica. A formação recebida pela professora no Colégio dos Santos 

Anjos parece ter reforçado a opção pelo catolicismo, que teve origem em seu âmbito 

familiar, e, estendeu-se como opção individual de vida da professora. Ao compreender a 

importância da religião católica para uma vida embasada em preceitos morais que 

prezavam corpo e espírito sãos, a professora atuava como mecanismo difusor dos 

enunciados79 catolicistas, em sua vida particular e profissional, pois, para a professora, a 

vida particular e a profissional se entrelaçavam. 

 As imagens também indicam as maneiras encontradas pela professora para 

incluir sutilmente preceitos católicos em suas aulas: “O santo é milagroso”; “O padre é 

o ministro de Deus na Terra”. Mesmo que as frases pareçam coloquiais e 

despretensiosas, sua inserção em atividades aleatórias constituía uma oportunidade de 

ensino e persuasão da doutrina católica. Embora a atividade proponha que o aluno 

forme frases, a própria professora já as deixou pronta, direcionando a reflexão dos 

alunos. Ou seja, frases contra a ideologia apresentada não seriam aceitas. Nesse sentido, 

o momento de correção dos exercícios também configurava uma oportunidade de 

discussão da importância do padre e dos santos para a vida dos(as) alunos(as) do 

MOBRAL, predominantemente pobres, analfabetos e trabalhadores. 

 A imagem sobre a capa que faz a divisória das atividades de português às de 

matemática, apresenta o desenho de uma igreja, feito pela professora. A igreja 

representa a matriz da doutrina católica, local de encontro daqueles que têm fé e levam 

uma vida de bem, regrada pelos bons preceitos morais. Outra imagem importante é 

destacada na figura 51, a imagem de Nossa Senhora dos Anjos: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Os destaques na imagem em preto são meus. 
78 As imagens foram numeradas com o intento de organizar a análise. 
79 Um conjunto de enunciados compõe o discurso. Nesse sentido, estabelecem funções 

normativas e reguladoras, bem como mecanismos de organização do real por meio da produção 

de saberes, estratégias e práticas (REVEL, 1996). 
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A imagem de Nossa Senhora dos Anjos80 induz à representação da figura 

feminina maternal e acolhedora. Nesse sentido, Arruda (2011) infere que as 

representações da Virgem Maria envolvem os significados de: protetora, guardiã, 

exemplo, modelo, meio para se chegar a Deus, canal de misericórdia, entre outros. 

Dessa forma, Nossa Senhora correspondia ao ideal de mulher e mãe a ser seguido. 

Assim, percebe-se o símbolo de mulher acolhido pela professora, o qual se refletia em 

sua didática. A professora, solteira parecia destinar seu amor maternal a seus alunos do 

MOBRAL, mesmo que adultos. Por muitas vezes, arcava com a responsabilidade de 

comprar material didático, buscar meios para que os alunos obtivessem a carteira de 

identidade ou aposentadoria, e, zelava pela saúde dos discentes. Era acolhedora, 

protetora, e, por meio dessas ações de bondade, buscava seguir seus princípios 

religiosos. 

 A escolha de Nossa Senhora dos Anjos para devoção não foi casual. Nossa 

Senhora dos Anjos é a padroeira da Congregação dos Santos Anjos, o que demonstra a 

permanência dos ensinamentos do colégio na formação das jovens moças professoras. 

 A presença catolicista se fazia desde o início da aula, por meio da leitura e 

reflexão ao salmo81. E, para encerrar a aula, também era necessário enfatizar a 

importância de um Deus, católico, para que a aula do MOBRAL acontecesse no dia 

seguinte: “... despedida para continuar no dia de amanhã seguinte, se Deus quizer (sic)”.  

                                                           
80 Nossa Senhora dos Anjos é um dos muitos títulos e devoções à Virgem Maria. O nome de 

Nossa Senhora dos Anjos provém da tradição de que na pequena Capela construída à Virgem 

Maria, onde era venerado um fragmento de seu túmulo, sempre se ouvia o canto dos anjos. 
81 Frequentemente a professora iniciava a aula ou com salmos, orações. Além disso, era 

costumeiro a professora levar o folheto de liturgia da missa para os alunos lerem nos 

“momentos de leitura”. 

Figura 49 - Imagem de Nossa Senhora dos 
Anjos - Caderno de Planejamento, outubro 
de 1983. 
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 Os enunciados proferidos pela professora, por meio das imagens ou frases, 

exploradas oralmente durante a aula, disciplinavam o comportamento dos bons cristãos, 

que: deveriam ter devoção aos santos, compreender a Igreja como matriz da religião 

católica e ser frequentes com assiduidade, aprender a realizar as leituras e reflexões 

orientadas pela Igreja (salmos, orações, liturgias), e, reconhecer na figura do padre o 

ministro de Deus.  

O poder exercido pela Igreja, tendo a escola como mecanismo difusor, buscava 

imprimir ordens comportamentais aos cristãos, agindo sobre a conduta desses sujeitos, 

antevendo sua resistência e suas transgressões. A conduta é ao mesmo tempo ato de 

conduzir os outros e de se comportar atuando dentro de um campo mais ou menos 

aberto de possibilidades, que permitem a mudança de estratégias e a condução de si: 

 
O exercício do poder consiste em ‘conduzir condutas’ e em ordenar a 

probabilidade”. O seu núcleo enunciativo esta em diversas localidades 

e seu objetivo esta na propensão a regência da ação do outro e, não no 

afrontamento entre dois adversários, não é um bloco maciço que pesa 

sobre as pessoas, mas algo que age com sutileza sobre ações na busca 

de conduzi-las. (FOUCAULT, 1995, p. 243 - 244). 

 

 Para ser cristão, era necessário agir de acordo com as condutas inerentes à Igreja 

católica e familiarizar-se com elas. A professora, já habituada aos costumes cristãos, 

tornava-se responsável pelo disciplinamento do corpo e do espírito dos alunos do 

MOBRAL. Ensinar-lhes as leituras provenientes da Igreja, os hábitos, os símbolos e 

fomentar a assiduidade às aulas, capacitá-los-ia a se tornarem bons cristãos, sujeitos 

integrais. A sutileza com que esse disciplinamento surgia, ora no início da aula com 

uma leitura, ora no meio pela formação de frases e, ora no final, como forma de 

agradecimento e espera por um novo dia, dava continuidade a todo disciplinamento 

proveniente de outros dispositivos: a Igreja propriamente e padre Walmor, e solidificava 

os conceitos trabalhados nas atividades que eram pretensiosamente de cunho religioso.  

 Em consonância com os enunciados que incutiam os hábitos dos “bons” cristãos, 

a professora também desenvolvia atividades especificamente católicas. À formação do 

cristão, era fundamental o discernimento das datas comemorativas religiosas e dias 

santos, assim como a compreensão da representatividade da data. A esse respeito, 

destaca-se a ênfase na comemoração da Semana Santa e da Páscoa: 
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Transcrição do texto sobre a Páscoa: 

 

QUERIDOS PAROQUIANOS 

Cristo é nossa PÁSCOA! 

 

  Páscoa é a certeza de que todo nosso viver é 

participação da ressurreição do Cristo. 

  Nós todos já ressuscitamos, e, tudo em nós é vida 

eterna, união com Deus e união entre nós. 

  Somos igreja, e, toda paróquia só existe no 

CRISTO RESSUSCITADO. 

  É por causa da nossa ressurreição no Cristo que 

lutamos pela nossa fé e a testemunhamos com 

alegria. Diz-se dos primeiros cristãos: “Com grande 

coragem davam testemunho da ressurreição de 

Jesus”. (At.4,33). 

  Que a Páscoa seja para todos VIDA NOVA e 

NOVO ÂNIMO para construir nossa Comunidade 

no Cristo ressuscitado. 

  É com amor imenso que saúdo a todos no Cristo 

ressuscitado com o desejo de uma  

      

  FELIZ PÁSCOA!!! 

Pe. Aloísio Hellmann82 – Vigário 

 

Comemoração da Semana Santa – Leitura oral 

 

Jesus, o nosso Salvador e nosso mestre, não está 

morto. Vive para sempre. 

- Os apóstolos ficaram muito contentes, vendo de 

novo a Jesus e acreditaram que Ele estava mesmo 

vivo. Ele está em nossos corações, nas nossas boas 

ações e também na Santa e Sagrada hóstia. Na terra 

          e no sacrário e na santa missa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Percebe-se a incursão de mensagens que foram distribuídas pela Igreja durante a missa no 

MOBRAL e como estas eram amplamente exploradas no planejamento didático. 

Figura 50 - Atividade sobre a Páscoa - Caderno de Planejamento, 
abril de 1983. 
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O significado da Páscoa abrange os sentidos da renovação da vida e remissão 

dos pecados, tendo a imagem do Cristo Redentor como símbolo de fé e ressurreição. O 

desenvolvimento das atividades que enalteciam o Cristo ressuscitado apresentava um 

discurso pautado na renovação da vida. A VIDA NOVA configurava uma oportunidade, 

como um perdão concebido pela Igreja católica83, àqueles que se arrependessem e se 

redimissem seus pecados. Nessa direção, Gentil (2009) afirma que: 

 

O sacramento da penitência somente é administrado ao sujeito que 

pecou. A fé, inexigível para os demais sacramentos, é fundamental 

para este, pois o indivíduo sem fé não será capaz de se arrepender da 

ofensa a Deus. Outra virtude teologal – a esperança - é também 

exigível nesse caso e completa o estado de espírito do pecador que, 

arrependido, espera a recuperação do estado de graça (p.78). 
 

 

 O sacramento da penitência administra uma dose de sacralidade ao indivíduo, e 

o torna um expressivo símbolo do bem de que a ordem religiosa se entende intérprete. O 

                                                           
83  Não se pode descartar a obrigatoriedade imposta pela Igreja de se confessar e comungar, ao 

menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. 

Figura 51 - Símbolos da Páscoa, - Caderno de Planejamento, abril de 1983. 
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sacramento torna-se, dessa forma, categoria carregada de significado, que o fiel já 

assimilou por meio do processo educativo que protagonizou com o grupo social dos 

seguidores da mesma religião católica. 

 Discursos de amor ao próximo também eram explorados nas comemorações 

pascoais: “Jesus veio nos ensinar a amar uns aos outros.”, “Jesus nos ensinou a amar 

nossos irmãos”. Além do mais, o sacramento da penitência84 também pode ser 

compreendido como expressão de amor de Deus, que perdoou seus filhos e deu-lhes 

uma nova chance. O amor ao próximo também envolve o ato perdoar uns aos outros, 

levando assim a uma vida de paz entre os irmãos. 

 A difusão do amor, enquanto princípio catolicista, encontrava nas datas 

comemorativas oportunidade para sua difusão. Nesse sentido, a comemoração do Dia 

das Mães85 ganhava um viés religioso ao abranger os significados do amor a partir da 

Igreja católica: 

                                                           
84  O sacramento da Penitência é expressão da pedagogia do amor e do perdão para muitos 

bispos, padres, reformadores, místicos, fundadores de ordens religiosas, etc. 
85 No Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas, a pedido das feministas da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, oficializou o dia das mães no segundo domingo de maio. A 

iniciativa fazia parte da estratégia das feministas de valorizar a importância das mulheres na 

sociedade, animadas com as perspectivas que se abriram a partir da conquista do direito de 

votar, em fevereiro do mesmo ano. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal-

Arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também do calendário 

oficial da Igreja Católica. 
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Figura 52 - Sequência didática Amor e Fé - Caderno de Planejamento, junho de 1983. 
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 A sequência didática de atividades, a partir da temática Dia das Mães, apresenta 

o amor como eixo central. Vale a ressalva de que a realidade dos alunos do MOBRAL é 

levada em consideração, uma vez que o plano de aula tem como objetivo homenagear as 

mães estudantes86. O amor enaltecido pela fé cristã apresenta-se concebido no âmbito 

familiar, e, é classificado a partir das relações estabelecidas entre a família: “Existe o 

amor materno, paterno e o amor filial. E também existe o amor fraternal. O que é o 

amor fraternal? O amor fraternal é de uns para os outros”. É perceptível uma concepção 

de família cristalizada, a qual pode ser observada na imagem do cartaz gerador. A 

imagem apresenta dois jovens conversando em frente à igreja, a âncora do catolicismo. 

A família, embasada em bons preceitos morais, concebe-se a partir da relação homem e 

mulher, católicos e embevecidos pelo amor da fé cristã. A família gerada pela união do 

casal é composta por pai, mãe e filhos, sendo que cada qual desempenha um papel 

determinado.  À mãe cabe o papel de conceber, proteger e cuidar da vida dos filhos e do 

marido. Ao pai, cabe a responsabilidade de ser o provedor do lar. E, aos filhos, o dever 

da obediência e gratidão para com seus pais. Ao mesmo tempo, é apresentada a 

concepção de amor fraternal, proveniente da Igreja católica. O amor fraternal consiste 

no zelo e amor ao próximo, imprimindo ações de bondade e solidariedade, e, o perdão 

quando necessário. 

 Nos períodos em que não havia uma data comemorativa de cunho religioso a ser 

trabalhada, eram desenvolvidas atividades que exploravam as leituras bíblicas e 

incutiam os comportamentos necessários aos “bons” cristãos: 

 

                                                           
86 Vale lembrar que nas aulas do MOBRAL em Varginha,  que aconteciam também no período 

noturno, as mães levavam os filhos consigo, uma vez que não tinham quem cuidasse deles. 
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Figura 53 - Reconto texto bíblico - Caderno de Planejamento, outubro de 1983. 

     

 O texto apresentado é um reconto de uma passagem bíblica. Nesse sentido, 

ressalta-se que a Bíblia apresenta leituras complexas, e, sua simplificação, em 

consonância com as explicações da professora, possibilitava aos alunos do MOBRAL o 

discernimento da doutrina católica. Dessa forma, é exposta a teologia moral da Igreja 

católica, que numa linguagem acessível, pode ser interpretada e apreendida pelos alunos 

pobres, analfabetos e trabalhadores. As leituras bíblicas, seus recontos, ou outros textos 

incumbidos dos preceitos religiosos, são fiéis aos ensinamentos fundamentais da Igreja 

e traduzem a doutrina cristã. Trata-se na verdade de um manual na formação dos 

católicos, o qual incide na produção de sujeitos morais. 

A doutrina católica atuava como dispositivo biopolítico na formação do adulto 

aluno mobralense, por meio do estabelecimento de regras e normas de comportamentos, 

direcionados por sua vez à formação de sujeitos integrais. A respeito da ação da 

biopolítica, Foucault (2005) ressalta: 
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[...] trata-se sobretudo de estabelecer mecanismos reguladores que, 

nessa população global com seu campo aleatório, vão fixar um 

equilíbrio, manter uma média, estabelecer uma espécie de homeóstase, 

assegurar compensações; em suma, de instalar mecanismos de 

previdência em torno desse aleatório que é inerente a uma população 

de seres vivos, de otimizar, se vocês preferirem, um estado de vida: 

mecanismos como vocês veem, como mecanismos disciplinares, 

destinados em suma a maximizar forças e extraí-las, mas que passam 

por caminhos inteiramente diferentes (p.293-294). 
 

 

Tais regras de comportamento que estabeleciam a doutrina catolicista eram 

expostas pela influência exercida por padre Walmor, diretor do MOBRAL em 

Varginha, pela formação das professoras concebida por uma escola católica e pela série 

de atividades desenvolvidas pela professora. Mesmo que não houvesse orientações no 

livro didático do professor do MOBRAL, estas não eram necessárias, uma vez que a 

aliança entre Estado, Igreja e escola, parecia exercer de forma natural o controle dos 

corpos por meio da doutrinação católica. A professora, por sua vez, não passava de um 

dispositivo difusor dos preceitos religiosos, enquanto os alunos, desprovidos de 

condições críticas sobre realidade, assimilavam a doutrina cristã e permaneciam como 

corpos submissos. Dessa forma, os ideais almejados na ditadura eram alcançados, uma 

vez que a doutrina católica inculcava princípios de obediência e aceitação. 

3.4 “Você pode, basta querer!”: discursos patrióticos na formação do trabalhador 

 

Os discursos patrióticos foram proferidos e disseminados no período ditatorial 

brasileiro por importantes instituições políticas: o exército, a escola, a Igreja e a mídia. 

A produção de uma cultura nacional, realizada pelas instituições citadas, baseia-se na 

construção de uma identidade para a pátria brasileira e no desenvolvimento de um 

sentimento de união. Pertencer a uma nação requer que o indivíduo, apesar de sua 

autonomia, identifique-se como parte integrante de um grupo: a nação, e, que ele a 

reconheça como sua pátria. Nesse sentido, Hall (2004) salienta que a nação, concebida 

como lar, tem o poder de gerar um sentimento de identidade e lealdade na população. 

A produção das verdades que exaltavam a pátria e criavam um sentimento 

nacionalista encontrou no MOBRAL, instituição educativa, um importante meio para 

difundir e estabelecer preceitos que atuavam na formação de sujeitos dóceis, civilizados 

e, supostamente, íntegros de acordo com esse tipo de moral proposto pela ditadura 
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militar.  Em consonância e apoio às ações do MOBRAL, outras instituições de 

comunicação social como o rádio, a televisão e a imprensa corroboravam os discursos 

patrióticos. A esse respeito, destaca-se o seguinte logotipo da Campanha do MOBRAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O logotipo acima foi propagado pelos jornais O Correio do Sul e A Tribuna 

Varginhense no período de 1978 a 198587, sendo ambos provenientes da cidade de 

Varginha. Assim como é destacado, em letras pequenas: Colaboração deste jornal, o 

logotipo era financiado pelos próprios jornais. 

 Com o intento de angariar voluntários ao MOBRAL de Varginha, seja 

financeiramente ou não, o apelo realizado enaltece a importância da colaboração da 

sociedade na educação dos(as) alunos(as) do MOBRAL: “Alguém precisa de você para 

descobrir o mundo”. Ser colaborador(a) do programa se relacionava a proporcionar ao 

público proveniente das classes menos abastadas: o pobre, analfabeto e trabalhador, 

condições de idoneidade e a oportunidade de inserção ao mundo letrado. 

 Para atuar como voluntário no MOBRAL, o indivíduo precisava apenas ter boa 

vontade: “VOCÊ PODE BASTA QUERER”. A imagem apresentada, envolta por essa 

frase, apresenta a mão direita apontando o dedo indicador para o leitor convocando-o a 

fazer parte da luta contra o analfabetismo. É possível perceber que o apelo não 

apresentava definições específicas sobre quais pessoas ou profissionais poderiam 

                                                           
87 Durante o período foi possível contabilizar 45 logotipos em ambos os jornais. 

Figura 54 - Logotipo "Você pode,basta querer" (A 
Tribuna Varginhense, 1978) 
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colaborar com o programa. O importante era sensibilizar a população a respeito da 

importância do programa e torná-la integrante e responsável pelo provimento da 

educação dos adultos analfabetos. 

 Era importante frisar a existência do MOBRAL e que este contava com o auxílio 

da sociedade: “O MOBRAL está aí. Apóie o MOBRAL da sua cidade”. O discurso 

apresentado ratifica que para a permanência do programa, era fundamental a 

participação da sociedade.  

 A característica primordial do logotipo de campanha do programa MOBRAL é a 

apresentação do slogan, destacado em letra maiúscula: “VOCÊ PODE BASTA 

QUERER”. A combinação do slogan à imagem da mão direita com o dedo indicador 

apontado ao(à) leitor(a) e às frases apelativas “Alguém precisa de você para descobrir o 

mundo” e “O MOBRAL está aí. Apóie o MOBRAL da sua cidade, induzem ao 

sentimento de nação unida e à responsabilidade mútua de colaborar com o progresso do 

país. Para o progresso, era fundamental que a “mancha negra” da sociedade brasileira, o 

analfabetismo, fosse eliminado.  

É recorrente na veiculação da campanha publicitária do MOBRAL a apologia ao 

sentimento patriótico, a um espírito de união que exclui as diferenças sociais e enaltece 

a importância de um trabalho colaborativo em prol do progresso da nação. Para tanto, a 

influência exercida pelo MOBRAL extrapolava o ambiente estritamente escolar, uma 

vez que contava com o auxílio dos jornais na elaboração e divulgação aos conceitos que 

davam continuidade à formação de uma pátria brasileira disciplinarizada, obediente e 

conformada com os preceitos morais impostos pela ditadura militar. 

 Em consonância com a abordagem patriótica, veiculada pelos jornais, as 

atividades didáticas propostas no MOBRAL prezavam o desenvolvimento de trabalhos 

a respeito das datas comemorativas e cívicas. Nesse sentido, destaca-se a atividade 

realizada pela professora Véra Tavares sobre a comemoração do dia 7 de setembro, a 

Independência do Brasil: 
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Figura 55 - Sequência didática 7 de Setembro - Caderno de Planejamento, setembro de 1983. 

 

 O apelo visual à imagem da Bandeira do Brasil procura reforçar o sentimento de 

patriotismo, ao apresentar um símbolo de identidade nacional ligada a uma exaltação: 

“Viva! A Bandeira do Brasil”. Nos exercícios, são apresentadas aos alunos questões que 

remetem ao significado da bandeira. Nesse sentido, o discurso proferido pela professora 

enaltece o amor à pátria, e, aborda a historicidade da independência. Além disso, são 

significativos os enunciados que ressaltam a condição de liberdade do Brasil, os quais – 

numa análise atual vão de encontro com as premissas ditatoriais, um regime autoritário, 

marcado pela restrição à liberdade e exímio controle sobre as ações da população. 

 Vale ainda ressaltar a menção aos heróis da pátria brasileira e a importância dada 

ao conhecimento de características institucionais do Estado militar, tais como, saber o 

nome do presidente e vice-presidente e ter discernimento sobre como é o Brasil atual. 

Nesse sentido, há enunciados que remetem ao progresso do país, relacionando-o ao 

desenvolvimento econômico. Sobre a relação estabelecida entre o culto aos heróis da 
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pátria e a vigente situação política do país88, é importante ressaltar que tal discurso 

previa uma conotação patriótica em busca de um passado conectado com um presente, 

capaz de oferecer à população um futuro identitário, em torno da união progresso da 

pátria brasileira. 

Outras propostas didáticas do MOBRAL, presentes no planejamento de aula e 

nos livros, contribuíam para a ênfase no conceito de identidade nacional. Destaca-se o 

desenvolvimento de atividades que salientavam os direitos e deveres dos cidadãos, 

exercícios que questionavam e definiam por si só o significado da Constituição da 

República Federativa do Brasil e sua “importância”, bem como a comemoração das 

datas cívicas, como: dia do índio, independência do Brasil, Tiradentes, dia internacional 

do trabalho, dia do soldado, entre outros. 

A formação da identidade nacional passa por discursos ufanistas que tentam 

mobilizar a população emocionalmente em prol da união brasileira, criando efeitos de 

verdade que geram o sentimento de orgulho da nação, a dedicação ao trabalho e a 

confiança no Estado militar. Esses aspectos procuravam induzir a sociedade a não 

questionar os dispositivos de controle ditatoriais, como a censura. 

Nesse viés, é possível inferir que a regulamentação da vida da população 

brasileira durante o regime militar se dava por meio de efeitos de verdade que criavam a 

identidade de um brasileiro patriota, obediente e conformado. A esse respeito, é 

importante trazer à tona as reflexões sobre os procedimentos de governamentalidade, 

responsáveis pela administração do governo do outro: 

 

A governamentalidade moderna coloca pela primeira vez o problema 

da "população", isto é, não a soma dos sujeitos de um território, o 

conjunto de sujeitos de direito ou a categoria geral da "espécie 

humana", mas o objeto construído pela gestão política global da vida 

dos indivíduos (biopolítica). Essa biopolítica implica, entretanto, não 

somente uma gestão da população, mas um controle das estratégias 

que os indivíduos, na sua liberdade, podem ter em relação a eles 

mesmos e uns em relação aos outros. As tecnologias governamentais 

concernem, portanto, também ao governo da educação e da 

transformação dos indivíduos, àquele das relações familiares e àquele 

das instituições (REVEL, 2011, p. 75). 
 

A governamentalização do Estado ocorre por meio do estabelecimento de 

práticas e saberes responsáveis pela administração do governo do outro, articulados 

pelas diversas artes de governo para dar coesão a seu exercício sobre a população, 

                                                           
88 No caso, o período ditatorial (1964 – 1985). 
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esboçando uma biopolítica que se ramifica e penetra nos capilares da vida, 

disciplinando-a e regulando-a.  

Nesse sentido, a estratégia do Estado militar se configura por meio da difusão 

dos ideais patrióticos, responsáveis por criar um sentimento de nação, progresso e de 

(con)formar a população, coibindo possíveis atos revoltosos. A educação cívica e moral 

disciplinariza e normaliza os diversos setores da vida da população brasileira, criando 

efeitos de verdade que levam a população a compreender que a nação brasileira só pode 

progredir por meio da união, do trabalho e do cuidado para com as classes menos 

abastadas, como, neste caso estudado, o pobre e analfabeto aluno do MOBRAL. Assim, 

vale ressaltar que a produção dos enunciados que exaltavam a pátria e criavam um 

sentimento nacionalista se estabelecia a partir das relações de poder, de saber e de 

verdade, e, estavam incumbidas de atuar na formação de sujeitos dóceis, civilizados e 

moralmente íntegros, aptos para contribuírem para o progresso do Brasil. 

Os discursos patrióticos eram de suma importância para a formação do 

trabalhador, uma vez que este precisava assimilar que o progresso da nação dependia de 

seu empenho e labor. A união do país se configurava a partir do momento em que os 

sujeitos compreendessem seus papéis e os desempenhassem: trabalhando, obedecendo 

ao regime militar e se conformando. 

No que concerne à abordagem da temática Trabalho nas aulas do MOBRAL, 

ministradas pela professora Vera Tavares, destaca-se seu plano de aula e as imagens do 

livro Um passo a mais, as quais categorizam o trabalhador brasileiro: 
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Figura 57 - Sequência didática Trabalho - Caderno de Planejamento, outubro de 1983. 

Figura 56 - Tema gerador Trabalho - Livro Um passo a 
mais (1981) 
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As imagens89 tornam perceptível a divisão categórica dos trabalhadores 

brasileiros, representada principalmente pelos homens, os quais deveriam contribuir 

para o progresso da nação90: o trabalhador rural e o trabalhador da indústria. Os âmbitos 

urbano e rural careciam de trabalhadores bem dispostos, pois a economia do país girava 

em torno do alimento provido no campo e dos avanços da indústria. 

O cartaz gerador e a discussão proposta, desenvolvidos pela professora Véra, 

trazem questionamentos sobre os diversos tipos de profissões e enaltecem que um 

trabalhador deve apresentar qualidades: “O que quer dizer um exclente trabalhador ou 

um excelente patrão? Quais qualidades que deve ter um trabalhador?”. A formulação 

das perguntas direcionam a respostas que prezam os bons trabalhadores e patrões, 

íntegros moralmente e com o corpo disciplinado.  

A pergunta “Para que todos trabalham?”, abarca a produção de enunciados que 

pretendem moralizar os trabalhadores. Para os alunos do MOBRAL, pobres e 

analfabetos, o trabalho configurava o único meio de prover o sustento à família. E, 

fundamentado pelo discurso patriótico, o trabalho dos pobres e analfabetos atuava no 

desenvolvimento econômico do país. Nesse sentido, vale ainda salientar que o trabalho 

destinado aos pobres e analfabetos, na indústria ou no campo, era o trabalho braçal, que 

exigia empenho físico. Às classes menos abastadas não eram designados trabalhos ou 

aprimoramento profissional que exigissem que seus estudos avançassem ao nível do 

Ensino Superior, uma vez que trabalhos braçais não exigiam uma criticidade intelectual. 

Além disso, era de interesse do Estado militar manter a imobilidade das classes sociais. 

Aos trabalhadores que lidam com o trabalho braçal e constante cansaço físico, é 

fundamental uma alimentação adequada. Por isso, de acordo com os pressupostos do 

eixo temático Alimentação, impostos pelo livro didático de orientação ao professor, a 

professora Véra desenvolvia seu planejamento didático dando ênfase a importância de 

uma alimentação saudável: 

 

 

 

                                                           
89 O destaque em círculos vermelhos está no próprio material didático. 
90 Enquanto a mulher fica incumbida de prover a vida e os cuidados necessários ao 

prosseguimento desta. 
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Figura 58 - Alimentação/Farinha - Caderno de Planejamento, junho de 1983. 

 

A atividade didática desenvolvida sobre o eixo Alimentação elegeu a farinha 

como tema gerador. Oliveira (2001) salienta que a farinha constitui um dos principais 

alimentos energéticos para a população, sobretudo nos países subdesenvolvidos, onde é 

cultivada em pequenas áreas com baixo uso de insumos e baixo nível tecnológico, por 

ser um produto rico em carboidratos. Além disso, as características climáticas 

brasileiras são propícias à produção de mandioca, trigo ou milho, fontes primárias das 

quais derivam as farinhas. No que concerne à produção de farinha em Varginha, a 

professora pergunta: “Como chama (sic) a indústria aqui em Varginha que produzem 

(sic) embalam (sic) e exporta a farinha de trigo para outros Estados (sic)?”. Em 1953 foi 

fundada em Varginha a empresa Moinho de Trigo S.A, a qual permanece exercendo 

suas atividades atualmente. Contar com uma empresa produtora de farinha na cidade 

tornava ainda mais acessível o alimento à população varginhense.  

O carboidrato é fonte primária de energia. Portanto, a farinha constitui num 

importante alimento ao trabalhador. Ao mesmo tempo, é um alimento sem custos 
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elevados, e condiz com as condições econômicas da população pobre e trabalhadora que 

precisa de uma alimentação enriquecida, sendo, portanto, um alimento acessível. Nesse 

sentido, a professora Véra ressalta: “É uma alimentação primeiríssima (sic) que todos 

tem (sic) nas suas latas ou utensílio guardado (sic)”.  

A professora apresenta, ainda, uma série de opções de alimentos derivados da 

farinha: “Com a farinha fazemos muitas coisas como: farofas, misturas, receitas, pães e 

o próprio corpo de Cristo depois de bento que é a Santa Hóstia Consagrada”. Até 

mesmo o viés católico é ressaltado, ao ser destacada a Santa Hóstia Consagrada. A 

farinha constituía o alimento primordial do pobre, analfabeto, trabalhador e, também, 

religioso, uma vez que dava forças de sustentação não só ao corpo, como também ao 

espírito. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a imagem da mulher peneirando a 

farinha. Percebe-se a figura feminina, mãe e protetora do lar, como responsável pelos 

cuidados com a saúde da família. Uma boa alimentação tornava o pai, provedor do lar, e 

os filhos fortes e saudáveis. 

Nesta reflexão, é importante salientar que a família, embasada em preceitos 

morais da fé católica e nos bons costumes, representava uma base sólida e inspiradora 

para o homem trabalhador. Homens trabalhadores centrados na família e responsáveis 

pelo provimento do lar, provavelmente, não teriam tempo para questionar ou revoltar-se 

contra o regime militar. 
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 As atividades propostas pela professora Véra enaltecem a importância da 

família, de sua união e da responsabilidade que os pais devem ter para com a formação 

moral e religiosa de seus filhos. As ações de responsabilidade giram em torno dos 

cuidados que a mãe deve ter com a saúde da família, entendida como âncora moral, 

enquanto o pai deve trabalhar, provendo o sustento do lar e criando as condições 

necessárias para a otimização da vida em família. Ao contribuir para o progresso do país 

por meio do labor, o pai de família colabora para o desenvolvimento da nação, que 

poderá ser colhido por seus filhos. Uma vez que os alunos do MOBRAL em sua grande 

maioria, eram pais e mães, a professora profere um discurso de disciplinarização aos 

pais sobre valores éticos e morais na formação dos filhos. 

 O cartaz gerador apresenta uma concepção de família cristalizada, reforçando os 

enunciados catolicistas: pai, mãe e um casal de filhos. Na imagem, a família desfruta de 

um momento de lazer, tranquilamente, graças à segurança promovida pelo Estado 

militar. Aparentemente, descansam em um parque. A imagem feminina fica ao fundo, 

como se a mãe estivesse zelando, olhando os filhos, enquanto o pai, aparece relaxado, 

Figura 59 - Família - Caderno de Planejamento, abril de 1983. 
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junto às crianças. Nesse sentido, vale ressaltar que todo trabalhador responsável e 

comprometido com o progresso do país merece o descanso, o lazer. Na imagem, o lazer 

é figurado pelo pai deleitando-se com um cigarro. Além do cigarro, havia outros meios 

de prazer e divertimento que todo trabalhador merecia, promovidos em grande parte 

pelos meios de comunicação: 

 

 

Figura 60 - Lazer: rádio, televisão e futebol - Caderno de Planejamento - 1983. 
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 O rádio e a televisão possibilitavam também o acesso aos jogos de futebol, 

considerados importantes formas de lazer masculina. 

Na perspectiva desses enunciados, o trabalhador que realizava suas funções com 

seriedade teria condições de comprar os meios de comunicação, que significariam o 

desfrute de bens materiais da atualidade e, também, usufruir de suas vantagens para o 

lazer na vida em família. A esse respeito, o cartaz com as palavras geradoras rádio e 

televisão demonstra uma família, com pai, mãe e dois filhos adultos, num momento de 

descanso, assistindo televisão. É interessante observar que, embora a imagem represente 

uma casa humilde, a família conquistou o direito a ter uma televisão. Ao mesmo tempo 

em que a televisão ou o rádio têm a função de conceder momentos de divertimento, a 

professora ressalta que os meios de comunicação servem: “Para nos instruir, educar e 

divertir”. Por outro lado, a professora atenta para os perigos da televisão, que podem 

infligir a moral da família brasileira cristã:  

 

A televisão trás (sic) até dentro de nossos lares a imagem viva e real 

ás (sic) vezes se torna imoral porque muitos filmes e programas e 

novelas prejudica (sic) a nossa moral e falta o respeito para com a 

pessoa que somos nós. Se torna maus (sic) exemplos para a mocidade 

atual. Devemos sempre divertir (sic) com coisas boas e sadias 

(Caderno de Planejamento, 02/05/1983). 

 
 

 A partir dos pressupostos salientados pela professora, a televisão não deve 

constituir um meio que atente contra o pudor e inocência dos jovens. Por isso, a 

disciplinarização moral dos pais, alunos do MOBRAL, torna-se importante, para que 

estes tenham discernimento e saibam eleger programações de boa qualidade, que 

prezem os princípios de bons cidadãos.  

 E, no que se refere às programações definidas pela professora como boas e 

sadias, há grande ênfase no futebol. O esporte é extremamente sadio, sobretudo porque 

colabora para o aprimoramento físico, além de ser um esporte sem praticamente 

nenhum custo e, portanto, acessível ao pobre, analfabeto e trabalhador aluno do 

MOBRAL. A figura sobre o jogador Pelé, que durante o período militar teve grande 

destaque na copa do mundo de 1970, é acompanhada de atividades gramaticais partindo 

das palavras bola e Pelé. A figura 3 sobre o jogo “Fla-Flu”, destaca o clássico 

FlamengoXFluminense, e demonstra a influência dos times cariocas na cidade mineira 

de Varginha. Inclusive, a cidade sediava um importante fã-clube do time de futebol do 
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Flamengo. Em seguida, é apresentada uma atividade gramatical e uma discusão que 

aborda a temática do espírito esportivo. 

 O divertimento e o lazer, promovidos principalmente pelo futebol, atuavam 

como dispositivos de distração para a população brasileira. Na medida em que a família 

brasileira usufruía dos momentos de lazer em frente à televisão ou ouvindo o rádio –

tecnologias que, além de prover entretenimento, tinham a função de educar, discussões 

sobre as condições brasileiras no regime militar não eram promovidas. Até mesmo 

porque a censura se encarregava de veicular apenas programas que enalteciam a 

ditadura militar, sendo um importante instrumento para a difusão dos discursos 

ufanistas. 

 A população brasileira, à qual se destinavam os dicursos patrióticos e a formação 

para o trabalho, era assim retratada no material didático: 

 

 

Figura 61 - Povo - Caderno de Planejamento, novembro de 1983. 
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O cartaz gerador apresenta a imagem de um aglomerado de pessoas, o povo, no 

meio urbano. Nota-se que as pessoas circulam num centro comercial e estariam, 

supostamente usufruindo das vantagens oferecidas pela vida sob o regime militar com 

destaque para os carros91. A indústria automobilística foi alavancada no período militar 

e se consagrou no território nacional. Uma vez que a imagem demonstra o povo em 

meio a um centro comercial, parte-se do pressuposto de que a imagem enaltece a visão 

de que o povo trabalhador tem o direito de usufruir das benesses de sua remuneração. 

A formação do trabalhador era normalizada pelos discursos patrióticos, que 

encontravam na união familiar o ancoradouro necessário. No que concerne à norma, 

Foucault (2001) comenta: 

 

o elemento que vai circular entre o corpo e a população, que permite a 

um só tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e os 

acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade biológica, esse 

elemento que circula entre um e outro é a norma. A norma é o que 

pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma 

população que se quer regulamentar (p.302). 

 
 

A norma regulamentava os corpos da população, preparando-os para o trabalho, 

tanto moral quanto fisicamente. O trabalho atuava na conformação e disciplinamento 

dos corpos uma vez que ocupava a população e poderia livrá-la do ócio ou da 

vagabundagem. Foucault (1991), em sua obra História da Loucura, salienta a função do 

trabalho: “A alternativa é clara: mão-de-obra barata e reabsorção dos ociosos e proteção 

social contra a agitação e as revoltas” (p.67). Para o regime militar, era ideal criar 

dispositivos que coibissem ações revoltosas, de modo que, manter os indivíduos 

trabalhando, deixava-os ocupados e cansados demais para refletirem criticamente sobre 

a sociedade ditatorial. 

Nesse sentido, variadas ações biopolíticas se destacam para regular a sociedade, 

em que os indivíduos eram organizados em populações sobre as quais se exercia um 

gerenciamento sobre a vida, a morte e a saúde: 

 

                                                           
91 É verdade que a paixão pelas quatro rodas explodiu no Brasil com Juscelino Kubitschek 

(1955-1960), mas a ditadura foi fundamental para que a indústria automobilística se consagrasse 

no país como o mais importante setor industrial. A produção de carros e caminhões, que em 

1964 não ultrapassava a casa das 200 mil unidades, chegou em 1980 à marca de 1 milhão e 165 

mil veículos produzidos (PARRON, 2005). 
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As vidas, as mortes, as atividades, o trabalho, as misérias e as alegrias 

dos indivíduos eram importantes por constituírem preocupações 

cotidianas que se tornavam politicamente úteis [...] Os 

administradores do Estado expressaram seus conceitos de bem-estar 

humano e de intervenção do Estado em termos de questões biológicas, 

tais como reprodução, doença, trabalho ou dor (RABINOW, 

DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 153-154). 
 

 

O Estado militar se incumbia de criar mecanismos que promovessem a saúde, 

por meio dos discursos higienistas difundidos pelo MOBRAL que prezavam a 

valorização da vida e a ênfase na importância da alimentação saudável. Tais discursos 

voltavam-se para a promoção da classe trabalhadora, que deveria ser forte, saudável e 

moralizada nos bons costumes. Essa moralização no MOBRAL em Varginha dava-se 

em grande parte pelos enunciados proferidos pela Igreja católica.  

Os discursos de verdade veiculados pelo MOBRAL, por meio do material 

didático ou pelos jornais, corroboram a premissa das diversificadas formas de tratar a 

educação por meio das matérias ligadas à cultura, à política, à vida social, à educação e 

à saúde. Desse modo, a educação oferecida pelo MOBRAL buscava suprir uma gama de 

setores que compunham as necessidades “básicas” do ser humano adulto analfabeto: 

saúde, trabalho e educação.  

Pelas ramificações da biopolítica e dos dispositivos de controle atuantes no 

MOBRAL, sutilmente eram impostas regras e normas de comportamento que 

direcionavam as ações dos estudantes adultos analfabetos, ao mesmo tempo em que 

imprimiam noções de moralidade e controle das práticas de si, com o intuito de 

normalizar a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que é o que é a leitura? 

O que é o que é a leitura? 

É o B para o BEM de todos 

E felicidade geral 

Só pode ler quem sabe 

Só quem sabe pode ensinar 

 A – E – I – O - U 

Aprendendo a ler! 

A ler e escrever! 

Ensinando a ler! 

A ler e escrever! 

 

     Jingle do Mobral, 1970 92 

 

 

 A campanha pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização não poupou esforços 

no que tange a sua disseminação à sociedade brasileira e varginhense. Como 

dispositivos difusores na cidade de Varginha, contava-se como a mídia, grande 

colaboradora na produção de campanhas nos jornais, televisão e rádio; a Igreja, 

importante desde a formação das professoras que viriam a atuar no programa até a 

direção do MOBRAL na cidade, conduzida pelo padre Walmor Zucco; a medicina, que 

se entremeava às atividades didáticas ou orientações de saúde nos jornais e a educação. 

Sobre esta é importante comentar que a escola, base do MOBRAL, ao mesmo tempo em 

que encontrava nas instituições mídia, Igreja e medicina a difusão das propostas 

educacionais do programa, incumbia-se de proferir os discursos concernentes a estas, de 

ordem religiosa, médica e nacionalista. 

 A proposta educacional não se pautava apenas na alfabetização, como também 

propunha de forma por vezes sutil, mas fortemente presente nessa proposta a produção 

de sujeitos dóceis, obedientes e conformados com seu status social. A população alvo 

do Mobral, ao menos em Varginha deveria ser formada com base na fé católica e nos 

preceitos patrióticos. Assim, aprender seria para o bem de todos, e felicidade geral, 

uma vez que uma nação unida precisa que todos os seus cidadãos estejam minimamente 

civilizados, para o progresso do país. A esse respeito, destaca-se a produção do 

trabalhador, contribuinte fundamental ao progresso da nação. Até mesmo a capa do 

disco que incluía o Jingle do MOBRAL dava ênfase à figura do homem que trabalha e 

estuda: 

                                                           
92 As pesquisas não apontaram o nome do(a) autor(a) do jingle do MOBRAL. 
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Figura 62 - Disco com o jingle MOBRAL (Fonte: internet) 

 

 A imagem corrobora o tipo de trabalhador que o Estado militar visava formar: o 

trabalhador braçal, operário, atuante na indústria. No momento de descanso do serviço, 

a leitura configurava uma forma de acesso ao conhecimento e ao prazer. E, para ler, o 

adulto analfabeto deveria frequentar o MOBRAL.  

 O progresso da nação por meio do labor era encarnado na imagem de um 

trabalhador forte e saudável. Nesse sentido, a figura feminina trazia suas contribuições, 

prezando pelos cuidados com o lar e com a saúde dos filhos e marido. A família 

brasileira, base moral da fé católica e dos bons costumes, contava com o pai trabalhador 

e provedor do lar. 

 Aprender a ler e a escrever não se relacionava com uma formação técnica ao 

trabalho, pois, para isso, havia os cursos do SENAI e SESI. O trabalho operário ou na 

agricultura não exigia que o trabalhador soubesse ler ou escrever, tampouco seria 

necessário ler os manuais da fábrica, como ilustra ironicamente a imagem acima. A 

formação do MOBRAL ao trabalhador vinculava-se à disseminação dos dispositivos 

biopolíticos, que visavam controlar os corpos e a mentes. Corpos dóceis e mentes 

devidamente moralizadas não representariam ameaça nem questionariam a ordem 

ditatorial. 

 É preciso reconhecer que as ideias propagadas no período de ditadura por meio 

do MOBRAL, que visavam à formação de cidadãos íntegros moral e civilmente, 

encontravam na educação um grande respaldo para se firmar enquanto discurso de 
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verdade. A doutrina católica e o moralismo difundido pelas instituições de poder 

inculcavam princípios de obediência e de aceitação.  

Vale a ressalva de que os discursos de verdade veiculados pelos jornais 

analisados, importantes mecanismos difusores do MOBRAL, corroboravam a premissa 

das diversificadas formas de tratar a educação por meio das matérias ligadas à cultura, à 

política, à vida social, à educação e à saúde. Desse modo, enrijecia-se o conceito de que 

a educação oferecida pelo MOBRAL supria uma gama de setores que compunham as 

necessidades “básicas” do ser humano adulto analfabeto: saúde, trabalho e educação.  

Pelas ramificações da biopolítica e dos mecanismos de controle atuantes no 

programa, sutilmente eram impostas regras e normas de comportamento que 

direcionavam as ações dos estudantes adultos analfabetos, ao mesmo tempo em que 

imprimiam as noções de moralidade e prática de si, com o intuito de normalizar a 

sociedade. 

Nesse sentido, as professoras representavam os dispositivos de controle da 

biopolítica pelas instituições de poder93 que atuavam em consonância no MOBRAL. A 

formação da professora Véra Tavares em uma instituição católica, a qual se incumbia de 

proferir discursos morais à formação de sujeitos íntegros, não provia uma educação de 

cunho crítico sobre a realidade. A professora nem ao menos conhecia Paulo Freire, fato 

que corrobora que as ações do Estado militar em afastar intelectuais da educação do 

cenário nacional, de certa forma, contribuiu para o distanciamento das concepções 

educacionais transformadoras. 

No que se refere à prática pedagógica, as professoras eram constantemente 

fiscalizadas. De início, para lecionar no programa, havia uma exímia seletividade das 

professoras, pois “Só quem sabe pode ensinar”. Além disso, todo material didático era 

previamente disponibilizado, pois havia livros de “orientação” às professoras. A aula 

deveria ser planejada de acordo com os pressupostos determinados, aspecto que coibia a 

criatividade das professoras. No intuito de conferir se as aulas estavam realmente sendo 

planejadas de acordo com as imposições do MOBRAL, semanalmente os cadernos das 

professoras eram examinados por supervisoras do programa. Mesmo assim, o Estado 

não poupava esforços e oferecia com regularidade cursos de formação às professoras, 

supervisoras e funcionários do programa de modo geral.  

                                                           
93 Igreja, medicina e mídia. 
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O MOBRAL corrobora a dicotomia existente entre a educação libertadora de 

Paulo Freire e as metodologias de ensino propostas, assim como são notórias as 

intenções do Estado em promover por meio da educação dos adultos, uma educação 

moral e cívica. A educação tecnicista contribuía para uma alfabetização mecânica e 

acrítica. A leitura que o MOBRAL proporcionava destinava-se a leituras dos discursos 

nacionalistas proferidos pelo Estado militar, que exaltavam a pátria e os sujeitos 

íntegros moralmente, condenando quaisquer ações que diferissem dos interesses 

ditatoriais, e, que representassem ameaça ao Estado e à segurança da população. Nesse 

sentido, vale frisar que os dispositivos biopolíticos desenvolvidos nesse modo de ensino 

tinham por objetivo intervir nos hábitos e costumes dos indivíduos, que necessitariam 

adotar uma nova postura diante de si e da população, pois o que estava em jogo era a 

sobrevivência e o progresso do Estado brasileiro. E assim, o Estado, com o auxílio da 

Igreja e da sociedade civil, permanecia exercendo poder e controle sobre a vida dos 

indivíduos e da população, visando o silenciamento e a conformidade das massas. 

Sobre ler e escrever, vale lembrar que pelo menos no que se refere a Varginha, 

após poucos meses de cursos verificava-se que a alfabetização do MOBRAL não havia 

sido efetivada. Os sujeitos que frequentavam as aulas do programa, pobres, analfabetos 

e trabalhadores, não pertenciam a uma classe social pertencente a um ambiente 

letrado94. Talvez, o fato de após frequentarem o MOBRAL os sujeitos não 

permanecerem em contato com situações de leitura ou escrita indica que a metodologia 

tecnicista de ensino, e ênfase do programa em outras atribuições além da alfabetização, 

tenham contribuído para a permanência do analfabetismo. A esse respeito, vale ainda 

ressaltar que as aulas do MOBRAL estavam na verdade incumbidas de inculcar as 

instruções aos cuidados com a saúde, alimentação saudável, patriotismo e religiosidade. 

O MOBRAL fazia mais do que ensinar a ler e a escrever. Ou, talvez, aprender a ler e a 

escrever fosse apenas uma preocupação secundária e até menos importante do 

MOBRAL do que o controle biopolítico da população analfabeta. 

 

 

 

 

                                                           
94 Neste trabalho, compreende-se ambiente letrado como meio no qual há disponibilidade 

constante de elementos e práticas que constituam a formação de leitores, tais como livros, 

cadernos, folhetos, etc. 
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95 O livro é do ano de 1995, uma vez que pertence a uma análise feita após os dez anos de MOBRAL. 

Vale lembrar que esse livro retrata a visão que o governo teve sobre o MOBRAL. 
96 O jornal O Correio do Sul foi fundado em 1955 e prossegue com suas atividades até hoje. 
97 O jornal A Tribuna Varginhense foi fundado em 1950 e extinto em 1989. 
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