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Considerações iniciais 

 

Percebemos interessante iniciar a escrita desse artigo discutindo o cenário social em 

que se desenvolveu o movimento educacional rádio-educativo, considerado o mais importante 

da década de 1960, haja vista sua proposta libertadora em meio a um contexto social e político 

conturbado. 

Os anos que antecederam a implementação do Movimento apresentavam constantes 

manifestações sociais e reivindicações, já que a sociedade brasileira percebia que os governos 

investiam no desenvolvimento do país, mas pouco contribuía para a melhoria social e 

educacional dos mais humildes, preocupando-se com a ascensão dos economicamente 

pujantes.   

 Por sua vez, a grande maioria da sociedade, indignada e, de certa forma envolvida com 

os acontecimentos sociais, começou a se articular junto aos movimentos que reivindicavam 

melhores condições de vida, a exemplo dos trabalhadores urbanos e rurais, da organização de 

sindicatos rurais, dos movimentos estudantis e de forma especial, junto aos centros de cultura 

popular que surgiram nos anos 1961, assim como as campanhas populares de educação em 

Natal, Recife e Paraíba. 

 Nesta perspectiva, vale salientar que a Igreja, a partir de 1950, desencadeia alguns 

movimentos que viam na massa brasileira e na pobreza, o cidadão. Porém, Rapôso (1985, p. 

28-29), numa outra compreensão, desmistifica os reais interesses da igreja em relação aos 

movimentos sociais, dizendo que, “[…] a sensibilidade da Igreja para com os problemas 

sociais não se deveu principalmente às condições de vida sub-humanas em que viviam as 

populações do meio rural, pois estas não constituíam um fato recente”, rompendo com as 

relações de submissão. 

 No entanto, mesmo percebendo que o olhar voltado para os desprovidos era questão de 

trazer para si mais fiéis, compreende-se que as ações dos movimentos de Ação Popular da 

Igreja Católica também favoreceram a sociedade. Pois, observa-se que através destas ações 

populares tornou-se possível o contato com a educação libertadora dentro de um movimento 
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da Igreja Católica, que antes se preocupava com os mais favorecidos e, agora, no contato com 

os espoliados1, buscava sua melhoria e transformação. 

Desta forma, o Movimento de Educação de Base - MEB -, assim como o Sistema 

Freireano foram os movimentos que mais tiveram resultados positivos para a sociedade no 

desenvolvimento da Pedagogia Popular. Como afirma alguns intelectuais citados por 

Wanderley (1984). 

Mas como foi sendo constituído o MEB? O que realmente quer dizer educação de 

base? “Naquela época, a educação de base era entendida como o mínimo fundamental de 

conhecimentos teórico-práticos, imprescindíveis às populações pobres das regiões atrasadas 

para que as mesmas pudessem caminhar em direção ao desenvolvimento”. (FÁVERO, 2006, 

p.3).  

 E para colocar em prática esse “desenvolvimento”, o MEB criou as escolas 

radiofônicas, que resultavam de um acordo entre o Governo Federal e a CNBB2. 

Nessa perspectiva, discutiremos a prática educativa desenvolvida pelo MEB, 

considerando os direitos de homens e mulheres para a consolidação de uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

 

O Movimento de Educação de Base: educando para o povo e com o povo 

 

O MEB foi um dos mais importantes movimentos rádio-educativos da década de 1960, 

que conseguiu unir a alfabetização à conscientização política, fato que parecia contraditório à 

época, visto ser ele um Movimento financiado pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), órgão gerido pela Igreja Católica em parceria com o Governo Federal.  

O MEB iniciou seus trabalhos no ano de 1958, na cidade de Natal e no Estado de 

Sergipe, e, a partir de 1961, em parceria com o Governo Federal, por meio do decreto nº 

50.370, de 21 de março de 1961, ampliou sua área de atuação para o Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do país, proporcionando aulas para jovens e adultos em lugares onde até mesmo 

as escolas (prédios) não haviam conseguido se instalar, haja vista a facilidade na instalação 

dos rádios transistorizados. 

                                                           

1 Expressão utilizada, na época, para indicar os explorados e destituídos de bens e riqueza, os miseráveis, na 
verdade. 

2 As Escolas Radiofônicas do MEB propuseram uma educação de base em locais específicos pelo país, a 
exemplo de Natal e Aracaju, com aulas radiofônicas que progrediam, ganhando caráter oficial com o Decreto 
50.370 de 21 de Março de 1961. 
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O MEB teve três grandes marcos em sua história: 1958, quando se iniciou em Natal e 

em Sergipe, com objetivos oficiais de evangelização; 1961, quando se firmou a parceria da 

CNBB com o Governo Federal, momento que acarretou um redirecionamento do Movimento 

– agora, ele visava à educação, conscientização e politização –; e 1964, quando os bispos, 

após o MEB ser acusado de subversivo e comunista, procuraram reintroduzir a catequese e a 

instrução religiosa nos objetivos do Movimento, modificando os ideais de conscientização e 

politização. Essas medidas foram claramente visualizadas em 1967, com a declaração do 

convênio do Ministério da Educação e Cultura com o MEB.  

 Ao iniciar as transmissões, ainda com o nome de EER (Emissão de Educação Rural -

Natal) e SIRESE (Sistema Rádio-Educativo de Sergipe), o Movimento possuía objetivos 

oficiais de evangelização e, mesmo tendo caráter popular, servia aos ideais cristãos, 

disseminando o evangelho pelo testemunho do trabalho, da racionalização e engajamento 

transformador. Kolling (s/d) explica que os programas desenvolviam música popular, 

informação e momentos educativos de alfabetização, além de momentos recreativos. 

 Após a entrega do projeto de Movimento de Educação de Base à comissão da CNBB, 

consolidou-se a parceria desta com o Governo Federal, com a finalidade de se promover, em 

conjunto, o desenvolvimento educativo das cidades mais distantes, proporcionando educação, 

por meio de programas radiofônicos, principalmente ao homem do campo. O decreto 

50.370/61 visava a orientar os leigos no desenvolvimento educativo das comunidades. Ao 

assinar o decreto e apoiar o MEB, o presidente Jânio Quadros buscava “agradar aos bispos, o 

que estava conforme ao seu lado tradicionalista e conservador, e apropriar-se de um 

instrumento de penetração no terreno politicamente virgem do campesinato nordestino” 

(MORAIS apud KOLLING, s/d, p. 48). 

 Nessa perspectiva, nem a Igreja nem o Governo Federal ingressaram no movimento 

popular com vistas a desenvolver o homem, e, sim, tendo interesses secretos, seja de aumentar 

o contingente cristão, seja de aumentar o número de eleitores. Com efeito, Rapôso (1985) 

afirma que a Igreja via a necessidade de desenvolvimento do povo menos favorecido havia 

muito tempo, mas seus ideais só se consolidariam quando houve a necessidade de ampliação 

do contingente católico. O Movimento, então, constituía um excelente canal de união entre a 

Igreja e o povo. 

 O MEB apenas redirecionou seus ideais quando houve a inserção dos leigos na 

organização do movimento, pois, as ideias freireanas passaram a ser assumidas indiretamente 

(FÁVERO, 2006), ideias estas que foram combatidas por parte de setores conservadores da 
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Igreja. Conforme o jornal A Imprensa (SOBREIRA, 2014), um jornalista criticava o método 

freireano e propunha outros meios de alfabetização, tomando o Instituto Dom Adauto, 

trabalho dos padres de Alagoa Grande/PB, e o MEB, ainda em sua primeira fase de 

desenvolvimento, como exemplos de práticas alfabetizadoras na Paraíba e no Brasil que não 

utilizavam preceitos comunistas.  

O Movimento, de 1961 a 1966, ia além do ensinar a ler, escrever e contar, 

proporcionando uma educação que buscava “atender as necessidades do desenvolvimento da 

pessoa humana em todas as suas dimensões. É tirar o homem de uma atitude passiva, ingênua, 

amoldada, levando-o a uma atitude crítica, que, por sua vez, deve conduzir a uma educação” 

(KOLLING, s/d, p. 55). Tais ideais, presentes em sua proposta didático-pedagógica, 

contribuíram para que seu livro de leitura, Viver é lutar, fosse apreendido e seus líderes, 

acusados de comunistas. 

 Após o golpe civil-militar, no terceiro marco supracitado, as perseguições começaram 

a envolver o MEB mais duramente, visto que fazendeiros, por exemplo, não gostavam da 

efervescência dos sindicatos rurais – alguns deles recebiam influência do MEB –, e a 

educação popular (freireana ou do MEB) levava a sociedade a indagar-se acerca do porquê de 

ser marginalizada, viver aquém do capital. Havia, ademais, as duras acusações de políticos e 

dos jornais, segundo as quais o Movimento estaria implantando o comunismo3 na sociedade. 

Vale salientar que durante esse marco, muitos grupos do Movimento tiveram que 

reorientar suas atividades, no entanto, utilizaram algumas táticas para continuarem 

desenvolvendo práticas conscientizadoras.  

 

O direito à educação: a proposta pedagógica do MEB e o conjunto didático Viver é Lutar 

 

 Compreendendo que o período de 1961-1966 foi o ápice educacional do MEB, 

propomos discutir neste momento a proposta pedagógica do conjunto didático Viver é Lutar, 

haja vista que suas lições enfatizavam essa necessidade de equidade social. 

 Neste período, o MEB propunha uma educação pautada em três princípios: 

                                                           

3 Para Romão (2014), essas acusações se baseavam em todo um conjunto ideológico, pois o golpe civil-militar 
sofreu forte influência dos EUA, que combatiam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) na 
Guerra Fria. “A ‘guerra ideológica interna’ não combinava com a tentativa de ‘desideologização’ nas relações 
EEUU/URSS […], a ‘guerra ideológica’ tinha de ser internalizada nos aliados de cada lado, no sentido de não 
permitir a ‘subversão’ e a busca do caminho para o ‘outro lado’” (p.26). No Brasil, qualquer tentativa, mesmo 
que superficial, de socialismo devia ser combatida, não apenas para se atenderem as determinações dos EUA, 
mas para que não se contrariasse o bem-estar das elites. 
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“conscientização, motivação de atitudes e instrumentos de ação”, transformando-se, a partir 

dessas orientações, em um movimento educacional que teve grande influência para a mudança 

social dos cidadãos brasileiros nos anos 1960. 

 A historiografia brasileira enfatiza que os anos de 1960 foram marcados por constantes 

reivindicações sociais dos menos favorecidos, parte delas desencadeadas pela consciência que 

vinha se formando, haja vista as campanhas educacionais a que a população tinha acesso. 

Também, de outro lado, mas na mesma direção, fomentadas pelas orientações advindas dos 

grupos sindicais e comunitários cansados das injustiças sociais e da falta de políticas públicas 

em suas comunidades. A necessidade por mudança estava intrínseca nesses cidadãos que já 

não se conformavam com tanta desigualdade social. E, os movimentos de educação, a 

exemplo do MEB, propunham uma educação com a pretensão de transformação da realidade 

por meio do conhecimento crítico. 

 Etimologicamente, a palavra educar possui dois sentidos, um próprio e um figurado, 

no qual em seu sentido figurado significa: 1. instruir, 2. produzir, 3. ensinar. Desta forma, 

educação significa produzir ações ou até mesmo a ação de educar, e no caso do MEB, em 

especial, consideramos a ação existente no ato de educar, pautando a nossa discussão na ação 

humana. Tal ação tem três requisitos essenciais como é discutido no documento de análise 

teórico do MEB (1963), mostrando-nos que o homem age diante de um fato real, tomando 

consciência dos acontecimentos, para logo em seguida assumir uma tomada de decisão que 

necessita de instrumentos para a realização.  

 Diante das propostas educativas do MEB em busca da “conscientização, motivação de 

atitudes e instrumentos de ação” em vistas da ascensão da sociedade miserável, o Movimento, 

ao produzir seu livro de leitura, em meio a uma sociedade de maioria conservadora que não 

pretendia perder seu espaço para os menos favorecidos, logo foi acusado de estar praticando o 

comunismo. Essa ideia era lançada oportunisticamente pelos grupos conservadores para coibir 

as manifestações sociais, pois, muitos não entendiam o que era o comunismo e as 

repercussões negativas sobre o mesmo deixavam os leigos temerosos de serem associados a 

tal sistema. Vale ressaltar que a Igreja também não queria estar associada ao comunismo, 

considerando a associação que era feita deste ao ateísmo.  

 Nesse contexto de tensões, o MEB utilizava em sua prática uma pedagogia libertadora 

procurando intervir na realidade sofrida dos camponeses e demais espoliados da sociedade, 

conseguindo através da pedagogia utilizada, encontrar novas possibilidades para sair da 

inércia e do conformismo que as injustiças estavam gerando nos oprimidos. Dessa maneira, 
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compreender o mundo vivido e gerar instrumentos para superação, se tornou o alvo do 

Movimento e de suas lições no livro de leitura Viver é lutar. 

 Em 20.02.1964, foram apreendidos 3.000 exemplares do livro de leitura Viver é Lutar, 

sob denúncia do então Governador da Guanabara, Carlos Lacerda, de estar sendo distribuídas 

“cartilhas comunistas”. Este material foi apreendido, na Companhia Editora Americana, pois 

esta foi contratada pela Estúdio Gráfico Brasil, para atender a demanda, sob a alegação da 

Estúdio Gráfico de não conseguir dar conta da grande remessa de 100.000 exemplares, 

valendo destacar que 50.000 destes exemplares, no momento da apreensão, já haviam sido 

encaixotados e distribuídos pelo sistema do MEB, que iniciava as aulas primeiro. 

 As lições apresentavam imagens de trabalhadores rurais em sua lida diária, a 

necessidade de valorização das mulheres e algumas discussões políticas, mas tais discursos 

eram considerados subversivos à ordem estabelecida pelos conservadores que planejavam o 

golpe civil-militar. Por isso, acusar o Movimento e desarticular os cidadãos envolvidos era 

uma estratégia das elites. 

 Vale ressaltar que muitos jornais conservadores enfatizavam as acusações comunistas 

em relação à cartilha e ao Movimento, questionavam a ortografia da cartilha, apresentando 

alguns “erros gramaticais” em relação à norma culta, tentando ludibriar os cidadãos de que as 

cartilhas não contribuiriam para a transformação da realidade social, pelo contrário, e assim, 

apresentavam nos discursos midiáticos que a cartilha induzia à revolta armada e estava sob 

orientações comunistas. 

 As críticas citadas a seguir levaram o Bispo Dom José Távora a se expressar em favor 

do livro de leitura, em depoimento ao delegado, como apresentado adiante. Em entrevista 

cedida ao Jornal “A Notícia”, o Coronel Borges afirma: 

 

 [..] as tais “cartilhas” que, sem dúvida alguma, são subversivas e instigam à 
revolta, à luta armada.[...] Não há uma insinuação direta, mas se numa 
página eles dizem que é necessária a luta camponesa em suas reivindicações, 
na outra estampam fotos de lavradores com foices, picaretas, pás e outros 
instrumentos, em atitude agressiva. A publicação não é do MEC porque o 
MEC não teve coragem de publicá-las, é dos padres que estão em conchavo 
com eles. (BORGES apud MEB, 1964 a, p.2) 

 

 No mesmo jornal foi apresentado um artigo de Chagas Freitas criticando a cartilha, 

[...] Uma entidade católica ia distribuir a um povo cristão material didático 
altamente subversivo e, além do mais, contendo erros vergonhosos de 
Português. Da primeira à ultima página, o folheto “Viver é Lutar” procura 
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conduzir a um único objetivo: criar no espírito do homem simples,  a que se 
destina, a insatisfação, a revolta, a frustação, movimentando situações 
depressivas, sem apresentar soluções, nem estimular o indivíduo a 
compreender as raízes básicas de seus problemas, para poder enfrentar de 
maneira satisfatória. [...] Enfim, a cartilha apreendida é um documento 
subversivo, que não honra nem a inteligência nem a cultura dos próprios 
comunistas, que a fabricaram (FREITAS apud MEB, 1964 a, p.5). 

 
 Muitas críticas repercutiram no país visando à marginalização4 do Movimento, tanto 

que, após longos debates sobre o teor subversivo ou não do livro, religiosos conservadores 

decidiram estar mais próximos do conteúdo ensinado durante as aulas e sobre os materiais 

didáticos. Houve uma mudança nos materiais, um afastamento dos leigos, pois, estes não 

possuíam a mesma autonomia de antes.  E, a Igreja buscava modificar5 as acusações 

comunistas de seu histórico. 

 As acusações sobre o Movimento mostravam a insatisfação das elites conservadoras 

que viam na proposta didática do MEB uma ameaça ao seu status quo, tendo em vista que os 

fazendeiros que estavam acostumados a explorarem a mão de obra do trabalhador rural, agora, 

eram enfrentados pelo conhecimento que os camponeses adquiriram durante as aulas e sua 

articulação junto aos sindicatos, pois, muitos passavam a ver a necessidade de organização 

para lutarem contra as injustiças sociais. 

 Vejamos a lição,  

 

                                                           
4 Os erros de português questionados pelo jornalista Freitas, apenas mostram a fala do povo nordestino, que não 
podia ser considerada erro, mas linguagem coloquial. Porém, como tudo que advinha do povo e para o povo 
menos favorecido era considerado subversivo, com essa cartilha não seria diferente. O que percebemos em tais 
discursos é uma tentativa de induzir a população a não buscar melhores condições de vida, demostrando o temor 
de uma organização das massas.   
5 A Igreja veiculava nos jornais notícias para que sua imagem não fosse associada ao comunismo/ subversão, por 
isso procurou a partir dessas acusações e durante o golpe civil-militar modificar sua atuação junto às 
comunidades. Desta forma, as ações e os materiais didáticos seriam revisados pelos bispos para que não fossem 
associados a grupos comunistas. Após a ditadura, o movimento decidiu modificar seu material substituindo o 
livro de leitura Viver é lutar pelo livro Mutirão, este por sua vez foi duramente fiscalizado para que não 
houvesse as mesmas acusações de subversão. Na verdade, o material Mutirão perdeu o conteúdo conscientizador 
do anterior, e consequentemente, perdeu muitos estudantes que buscavam no Movimento a transformação de 
suas realidades. Durante a ditadura civil-militar, Kolling (s./d.) apresenta que muitas equipes locais foram 
fechadas, por ameaçarem a ordem estabelecida pelos militares, até porque com aulas homogêneas tornava-se 
mais fácil a vigilância e o controle, algo que escaparia se houvesse equipes locais. O fechamento das equipes 
locais foi o início das retaliações que estavam por vir, pois, mesmo permitindo a continuidade do movimento, 
este fora submetido à coerção dos militares que apreenderam seus materiais, mudaram o horário das aulas 
impossibilitando que muitos dos jovens e adultos conseguissem chegar de seu trabalho a tempo para estudar; as 
verbas foram diminuídas inviabilizando a manutenção das estações de rádio e a abertura de novas escolas em 
outras localidades do interior do país. Além de a liberdade entre membros do MEB e dos sindicatos, para 
organização e transformação da sociedade, passarem a ser embargadas, percebendo-se assim, mais uma vez, que 
o direito à educação desses jovens e adultos era desrespeitado.  
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Figura 1 – Lição 21 do livro de leitura Viver é lutar 
Fonte: Conjunto didático Viver é Lutar, MEB, 1964. 

 

 Para muitos fazendeiros, o fato das lições despertarem para o enfrentamento das 

injustiças sociais, estimularem o trabalhador à organização como meio para a transformação 

de suas realidades, era, no mínimo, subversivo à ordem estabelecida, em que as elites 

costumavam gerir e comandar o país. 

 Outro ponto essencial que foi debatido nas lições, diz respeito ao trabalho feminino e 

infantil. Até então, a mulher nos anos 1960, era vista como a “dona da casa”, muitas entidades 

internacionais e nacionais lutavam para minimizar as injustiças e preconceitos contra as 

mulheres, pois, o trabalho das mesmas não era valorizado. Muitos conservadores e radicais 

machistas estigmatizavam a mulher trabalhadora ressaltando que esta não deveria ir às ruas a 

procura de emprego, quanto mais manifestar suas inquietações, pois era considerada como o 

“sexo frágil e delicado” em oposição ao homem como é apresentado por Bassanezi (apud 

NADER, 2002).  

Birman (apud Silva, 2010) faz algumas reflexões sobre a busca por essa igualdade de 

direitos entre mulheres e homens e diz que, 

 
[...] as consequências irrefutáveis da lógica da igualdade de direitos não se 
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transformou em normas sociais que legitimassem a igualdade de condições 
entre os sexos e os gêneros. Foram necessários quase dois séculos para que 
as normas sociais resultantes da Revolução Francesa conferissem igualdade 
de direitos entre homens e mulheres, não tendo mais lugar o modelo do sexo 
único surgido na antiguidade greco-romana (BIRMAN apud SILVA,2010, 
p.558). 

 
 Segundo alguns autores, o século XIX foi o momento em que o feminismo despontou 

na Inglaterra, mas foi a partir da segunda metade do século XX que os movimentos feministas 

ganharam força em todo o mundo, principalmente, com as ideias de Simone de Beauvoir, em 

1949, com “o segundo sexo”, e de Betty Friedman, em 1963, com “a mística feminina”. Estas 

autoras denunciavam as opressões sofridas pelas mulheres. Segundo Silva (2010, p.560), o 

movimento feminista da década de 1960 “trouxe à tona um debate que era fomentado desde o 

século XVIII, com a cobrança e a legitimação dos direitos da mulher”. 

 Foi nesse contexto de denúncias e reivindicações no mundo, que surgiram algumas 

declarações que buscavam apresentar o papel e a importância das mulheres na sociedade, 

buscando uma igualdade social entre homens e mulheres. Assim, influenciados pelos 

discursos de igualdade social e de valorização do trabalho feminino, o Movimento de 

Educação de Base também inseriu em seus discursos a necessidade de valorização do trabalho 

da mulher, o que a colocava em uma posição de horizontalidade em relação ao homem, 

situação que inquietava muitos conservadores. 

 Vejamos a lição abaixo: 
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Figura 2 – Lição 11 do livro de leitura Vivér é lutar 
Fonte: Conjunto didático Viver é Lutar, MEB, 1964. 

 

. Desta forma, a Igreja revolucionava o pensamento tradicional conservador do 

momento e alguns membros acabavam trazendo discussões essenciais para o interior do 

Movimento, apontando a dupla jornada de trabalho da mulher, no lar e fora dele, além dos 

questionamentos que buscavam a reflexão e a necessidade de modificações no pensamento  

conservador, resistente em relação à mudança social. Percebemos, assim, que as lições 

instigavam à mudança de paradigmas e demonstravam a necessidade de valorização das 

mulheres. Vejamos a frase de reforço6 da lição “O povo precisa do Trabalho das mulheres”, 

em que é percebia essa intenção. Assim, membros de um Movimento religioso começavam a 

discutir questões polêmicas que tanto inquietavam os conservadores. Sabemos que a 

caminhada para a igualdade social ainda está movimentando-se vagarosamente, mas não 

podemos deixar de contribuir/lutar para a efetivação dessa igualdade. 

 O livro de leitura foi produzido através de um olhar mais amadurecido dos envolvidos, 

tendo em vista que os primeiros livros de leitura das campanhas educacionais populares que 

estavam sendo desenvolvidas no Brasil, por muitas vezes não valorizavam a cultura local, já 

que alguns não traziam a realidade sofrida dos brasileiros. O Movimento bebia indiretamente 

dos preceitos/ideias freireanos, por isso, buscava desenvolver em sua proposta educacional 

uma pedagogia libertadora com discursos didáticos que contribuíssem para a melhoria social. 

                                                           
6 Todas as lições traziam no final uma frase afirmativa ou interrogativa, em vistas a reforçar um discurso ou 

instigar a reflexão. 
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 Com esse propósito, o MEB, ao produzir seu material didático, procurou um método e 

um instrumento pedagógico, que além de alfabetizar, pudesse também conscientizar. Surge, 

então, a ideia de conscientizar, motivar atitudes e encontrar instrumentos para mudança da 

realidade, até porque os educandos precisavam do saber científico, mas este saber deveria 

estar repleto de significados da realidade vivenciada, possibilitando aos envolvidos traçarem 

novos caminhos, enfatizando que a caminhada seria árdua, mas para conseguir amenizar as 

desigualdades seria necessário tal esforço. 

  

Considerações finais 

 

O direito humano à educação foi negado aos mais humildes7 por um longo período de 

nossa história. Por outro lado, e em conformidade com esse fato, registramos a seleção dos 

conteúdos a serem ensinados nas instituições educativas. Ao refletirmos sobre as relações de 

poder que envolvem o contexto educacional vivenciado no início dos anos 1960, percebemos 

um ensino elitizado e dual que se reflete no alto índice de analfabetismo, na evasão dos jovens 

e adultos e na precariedade pedagógica para o ensino dessa população educacional. Esse 

ensino não contribuía para diminuir as desigualdades sociais existentes no país. Os 

movimentos educacionais populares conseguiam fugir dessa realidade, enfatizando situações 

e condições do cotidiano, despertando a inquietação das elites em relação às campanhas, 

como também, a insistência no período ditatorial de acabar com os movimentos e perseguir 

seus membros.  

 Segundo Beisegel (2010), a escola institucionalizada, em virtude de sua metodologia, 

não atendia aos reais interesses dos jovens e adultos, pois, reproduzia conteúdos ensinados 

para as crianças nas aulas dos adultos, não conquistando a permanência destes nas escolas, 

que não percebiam sentido no ensino.  Diante disso, os movimentos conquistaram os cidadãos 

menos favorecidos, que tinham sua realidade e inquietações sendo discutidas no espaço 

educacional.   

 Após as retaliações em relação ao livro de leitura Viver é Lutar, a proposta didática foi 

modificada, face às perseguições ao MEB, ocasionando o afastamento de membros e 

estudantes, pois, sem as discussões sobre a realidade, muitos não viam mais os seus ideais 

escritos no seio do Movimento. No entanto, vale ressaltar, que muitas comunidades se 

                                                           
7 Expressão denominada na época para denominar os mais pobres, ou seja, os carentes economicamente. 
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utilizaram de táticas para continuarem seu trabalho de conscientização e transformação de 

suas realidades. Nesse sentido, práticas igualitárias entre homens e mulheres começaram a ser 

evidenciadas no cotidiano das populações que frequentavam o Movimento. 

 Salientamos e compreendemos que a partir da participação popular dos brasileiros 

junto aos movimentos educacionais, um caminho diferente começou a ser delineado e as 

vozes daqueles que outrora não eram ouvidas ou vistas no cenário social começaram a ser 

apresentadas também como produtoras de cultura e partícipes da economia do país. 
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