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AS CONTRIBUIÇÕES DO MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

(MOC) PARA A EDUCAÇÃO POPULAR E DO CAMPO NA REGIÃO DE FEIRA DE 

SANTANA (1985-1999) 

Daiane Almeida Ferreira* 

José Augusto Ramos da Luz* 

 
RESUMO 

 

Neste artigo discuto as contribuições do Movimento de Organização Comunitária (MOC), 

ONG feirense, para Educação Popular e do Campo nos municípios da região de Feira de 

Santana nos anos de 1985 a 1999, as transformações das práticas e paradigmas que são a base 

do seu trabalho, buscando perceber essas mudanças no transcorrer da sua trajetória. 

 

PALAVRAS-CHAVES  

Movimento de Organização Comunitária; educação popular, organização, educação do 

campo. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Em Feira de Santana, uma organização social vem desempenhando um trabalho de 

assessoria para os movimentos sociais e sindicais do campo há 50 anos. O Movimento de 

Organização Comunitária (MOC) é esta entidade sem fins lucrativos que surgiu no ano de 

1967 e que terá seu trabalho analisado no período que compreende os anos de 1985 a 1999. 

O presente trabalho tem como objetivo estudar as contribuições do MOC para a 

alfabetização de jovens e adultos e a educação básica rural na região de Feira de Santana. O 

recorte temporal é marcado pelo período de abertura política na fase de redemocratização do 

país. O MOC foi fundando três anos após a deflagração do golpe militar. Nos estudos de 

Parise
1
, podemos encontrar um resgate crítico dos 10 primeiros anos de trabalho da ONG e 

todo o contexto que envolve os anos mais duros do regime. Conforme a autora, Feira de 

Santana foi escolhida para ser sede do movimento por se destacar economicamente e por ser 

importante polo para o desenvolvimento do Sertão. 

O novo regime representava um retrocesso diante das propostas populistas que seriam 

implementadas pelo Governo de João Goulart
2
. A população mais pobre, principalmente da 

zona rural sofria com a ausência de políticas públicas que atendessem às necessidades básicas 
                                                      
* Licencianda em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana.   

* Doutor em História Social pela Universidade Federal da Bahia – Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana.  
1
PARISE, Tandja Andrea. A sociedade no contexto da ditadura civil: A experiência do MOC na região de Feira 

de Santana (1968-1979). 
2
 PARISE, Tandja Andrea. A sociedade no contexto da ditadura civil: A experiência do MOC na região de Feira 

de Santana (1968-1979), p.10. 



  

 
 

 

como alfabetização de jovens e adultos, água, terra, creches, educação que atendesse as 

necessidades da população rural no que tange a formação e qualificação de profissionais. Foi 

nesse contexto que surgiram no Brasil organizações sociais, muitas delas ligadas a Igreja 

Católica, com o objetivo de assistir a população carente. Essas organizações tinham em seus 

quadros estudantes universitários, professores universitários, responsáveis por pensar a 

filosofia da entidade. Vamos discutir ao longo dos capítulos os conceitos como de educação 

popular de Paulo Freire, presente na prática do MOC, educação rural x educação do campo. 

As fontes utilizadas fazem parte do acervo particular do MOC: são relatórios 

produzidos pela organização durante cada ano de atividade com a finalidade de prestar contas 

ao estado. Essa fonte é um produto de uma época em que não se podia dizer muito claramente 

sobre o que se fazia. Então os relatórios sofrem uma espécie de autocensura feita pela própria 

organização nos anos do regime militar antes mesmo de chegar às mãos do governo. Como 

afirmou Albertino Carneiro, fundador do MOC em 1967, na época padre responsável pela 

Paróquia do Bairro Jardim Cruzeiro, onde se localiza até hoje a sede da ONG, em um dos seus 

depoimentos, o relatório do MOC era elaborado para dizer “muito” e ao mesmo tempo 

“nada”, pois quanto menos despertasse o interesse do governo militar, melhor seria para o 

andamento dos trabalhos. Outras fontes escritas como o Jornal Feira Hoje, no período de 1987 

e 1995, Jornal Folha do Norte, de 1927, publicações do MOC, como a Revista MOC na linha 

do tempo – 40 anos por um Sertão Justo, Cartilha de Alfabetização de Jovens e Adultos, 

Boletim de Experiência Bocapiu, também foram utilizadas. 

Ainda falando sobre os documentos utilizados neste trabalho, podemos destacar a 

importância das fontes orais, que através da memória dos entrevistados nos ajuda a analisar e 

compreender um dado contexto histórico. A análise das memórias, conforme Ecléa Bosi3 deve 

ser realizada pelo cientista social a partir de vínculos de afinidades eletivas, se tornando ainda 

mais interessantes quando se consegue identificar memórias coletivas.  

A narrativa histórica tem diversas nuances e o desafio do historiador  é escolher aquela 

que se adequa melhor ao seu objeto de estudo, sem, contudo, deixar de exercer o seu papel . 

 
Devido a essa imprecisão de definição, deveríamos fazer o que Mark  Phillips 

sugeriu e ‘‘pensar nas variedades de modos de narrativa e de não-narrativa, 

existentes ao longo de uma série contínua”. Também não deveríamos nos esquecer 

                                                      
3
A memória opera com grande liberdade escolhendo acontecimentos no espaço e no tempo, não arbitrariamente, 

mas porque se relacionam através de índices comuns. São configurações mais intensas quando sobre elas incide 

o brilho de um significado coletivo. É tarefa do cientista social procurar esses vínculos de afinidades eletivas 

entre fenômenos distanciados no tempo. C.f. BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia 

Social. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003 p.16. 



  

 
 

 

de questionar a relação entre acontecimentos e estruturas. Trabalhando nesta área 

central, pode ser possível ir além das duas posições opostas para alcançar uma 

síntese
4
. 

 

 

Vamos perceber ao longo do período que nos destinamos a analisar, o trabalho que o 

MOC realizou nas periferias e na zona rural dos municípios da região de Feira de Santana. 

Entender como esse trabalho é aconteceu no período da ditadura militar e como ele avançou a 

partir da abertura política e do retorna da democracia. A assessoria às lideranças comunitárias, 

campanhas, o incentivo à criação de associações de bairro, a formação das lideranças 

sindicais, a fundação de creches escolares, a alfabetização para jovens e adultos, e o início do 

trabalho de formação de professores da Educação Básica através da proposta da Educação 

Contextualizada, estão no centro das contribuições do MOC para Educação Popular e do 

Campo. 

 

ASPECTOS DA EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL 

 

 A educação formal no meio rural brasileiro surge tardiamente e não é 

institucionalizada pelo Estado até as primeiras décadas do século XX. Tal educação era 

destinada a uma minoria privilegiada, herdeira da elite agrária. Desta forma, 

afrodescendentes, oriundos da escravidão, e os pobres em geral, eram excluídos das políticas 

de educação, sendo que a maioria vivia no campo, por ser o Brasil um país rural, dando os 

primeiros passos em direção à modernização e desenvolvimento dos centros urbanos. 

Nas décadas de 1930 e 1940, os programas voltados para a educação rural buscavam 

salvaguardar a ideia de país com vocação agrícola. Com o passar do tempo, já nos anos 1950 

e 1960, as ideias de progresso e modernidade reforçadas pelo crescimento da industrialização 

contribuíram para o aumento da migração para os centros urbanos - o êxodo rural, e o avanço 

no processo de industrialização. 

De acordo com Bezerra e Damasceno5, os países considerados subdesenvolvidos no 

final da Segunda Guerra Mundial foram alvo das ideias tecnicistas para o mundo agrícola, 

como forma de garantir a manutenção da vocação agrícola desses países, entre eles o Brasil. 

                                                      
4
BURKE, Peter.  A escrita da História. Novas Perspectivas. São Paulo: Ed. UNESP, 1993, p.334. 

5
BESERRA, Bernadete; DAMASCENO, Maria Nobre. Estudos sobre educação rural no Brasil: estado da arte e 

perspectivas. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 30, n.1, p. 76-89. jan./abr. 2004. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/27925/29697. Acesso em: 30 de maio de 2015. p.76. 



  

 
 

 

Para tanto, diversos organismos norte-americanos como IIA, ICA, AID, Aliança para o 

Progresso e fontes do capital monopolista americano (Fundações Rockefeller, Kellog, etc.) 

financiavam e captavam recursos, enquanto agentes de cooperação técnica patrocinavam 

projetos e programas de educação rural, voltados para o conhecimento técnico-agrícola e para 

a valorização dessa atividade no momento em que o urbano era visto como o principal eixo 

para o desenvolvimento do país.  

 
O progresso e o desenvolvimento, principais expressões da narrativa evolucionista, 

exigiam o fim do campo e do camponês, — já que ambos eram sinônimos de 

passado e atraso. Em tal narrativa cabiam todas as matizes políticas, 

independentemente de capitalistas ou socialistas. Mas o que fazer com a vocação 

dos países então denominados subdesenvolvidos? Investir na agricultura e na 

produção e difusão do conhecimento técnico agrícola e, por meio desses 

investimentos, desenvolver uma mentalidade de respeito e valorização da atividade 

agrícola. Tanto a vocação quanto a forma de torná-la realidade são decididas já pelo 

novo centro hegemônico do ocidente no pós-guerra, os Estados Unidos
6
. 

 

 

Em parte, este investimento acabava sendo destinado para ações que traziam 

ideologias contrárias ao discurso imperialista norte-americano. Um exemplo disso é o 

trabalho do MOC, que através de projetos financiados por organismos internacionais realizava 

suas ações na perspectiva da educação popular, ampliava as discursões sobre os impactos da 

modernização do campo, a exploração dos patrões sobre o pequeno produtor, a reforma 

agrária, a valorização do saber das famílias agricultoras em detrimento do uso de inseticidas e 

agrotóxicos. Sobre essa ideia Damasceno traz a seguinte reflexão. 

 

É o caso do conjunto de movimentos sociais que, articulados aos partidos políticos 

de esquerda ou à Igreja católica, vão produzir um estilo de educação e um tipo de 

saber bastante diferente dos pretendidos pelas necessidades imperialistas do governo 

americano, entre os quais se destaca a pedagogia de Paulo Freire que vai, depois, in-

fluenciar uma das tendências acadêmicas do estudo do rural: a da educação e movi-

mentos sociais no campo
7 

 

No período em que o país vivia a ditadura militar e uma acentuação das 

desigualdades sociais e econômicas, os movimentos sociais, a Igreja Católica, vão buscar pôr 

                                                      
6 

BESERRA, Bernadete; DAMASCENO, Maria Nobre. Estudos sobre educação rural no Brasil: estado da arte e 

perspectivas. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 30, n.1, p. 76-89. jan./abr. 2004. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/27925/29697. Acesso em: 30 de maio de 2015.p.76. 
7
 Idem, p.76. 



  

 
 

 

em prática um tipo de educação baseado na pedagogia de Paulo Freire, que acreditava ser a 

educação popular8 um instrumento político de transformação social, de conscientização.  

Tal concepção era o oposto do pensamento de educação tecnicista adotado pelo 

estado brasileiro, que buscou implantar o modelo de educação para a transmissão de técnicas, 

sem reflexão da realidade, do contexto social e político pelo qual o Brasil passava. Nesse 

momento, os movimentos desenvolviam práticas de educação popular, buscavam estratégias 

de resistência e debates sobre as questões sociais mesmo nos tempos de maior rigor do 

regime, nos anos 1970. Nesse momento, Freire estava exilado do Brasil, mas suas ideias 

continuavam a circular entre os educadores. A educação popular estava sendo desenvolvida 

em espaços não formais, como o sindicato, a associação, a igreja, a comunidade, durante 

cursos profissionalizantes como corte e costura, treinamentos agrícolas, incentivo às Casas de 

Farinha, Fundos Rotativos bem no início dos trabalhos. 

  
A nossa caminhada se enraíza nos anos 60, quando movimentos sociais, sindicais e 

algumas pastorais [Igreja Católica] passaram a desempenhar papel determinante na 

formação política de lideranças do campo e na luta pela reivindicação de direitos no 

acesso a terra, crédito diferenciado, saúde, educação, moradia, entre outras. Fomos 

então, construindo novas práticas pedagógicas através da educação popular que 

motivou o surgimento de diferentes movimentos de educação no e do campo, nos 

diversos estados do país. Mas foi na década de 80 / 90 que estes movimentos 

ganharam mais força e visibilidade. Temos denunciado a grave situação vivida pelo 

povo brasileiro que vive no e do campo, e as conseqüências sociais e humanas de 

um modelo de desenvolvimento baseado na exclusão e na miséria da maioria. Temos 

denunciado os graves problemas da educação no campo e que continuam hoje.
9 

 

A década de 1980 foi marcada pelo surgimento de novos paradigmas sobre a 

educação rural em âmbito nacional. Com a Constituição Federal de 1988 e o processo de 

redemocratização um grande debate foi feito em torno dos direitos sociais da população do 

campo. Os movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

estavam ganhando espaço e viam que com o surgimento de novos assentamentos e o grande 

número de crianças sem acesso a escola, era necessário pensar questões relativas à educação, 

como fica evidenciado no trecho em que se segue. Maria Antônia Souza (2008) aponta à 

                                                      
8
 A educação reproduz a estrutura dinâmica e o movimento dialético do processo histórico de produção do 

homem. Para o homem, produzir-se é conquistar-se, conquistar sua forma humana. A pedagogia é antropologia. 

A Educação Popular evidencia-se como uma proposta educacional voltada para a necessidade de construção de 

uma consciência crítica do indivíduo em relação à realidade em que está envolvido no sentido de torná-lo um 

sujeito ativo na construção e transformação desta realidade e na intenção, não de inseri-lo no mundo, uma vez 

que dele nunca deixou de fazer parte, mas, de fazer-se reconhecer a ele mesmo e aos outros, enquanto homem e 

enquanto cidadão, como parte integrante deste, e indispensável na dinâmica das relações sócio, político-culturais 

existentes nele. Cf. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
9
Declaração Final da II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo, 2004. Disponível em: 

<http://www.ufes.br/educacaodocampo/down/cdrom1/anexo.html >. Acesso em: 8 jun 2013. 



  

 
 

 

necessidade de si pensar uma educação na qual as orientações pedagógicas e política 

atendessem às necessidades do campo.  

 
A existência de um número reduzido de escolas e o trabalho com conteúdos 

caracterizados pela ideologia do Brasil urbano fizeram com que o movimento social 

iniciasse novas experiências e produzisse documentos mostrando as necessidades e 

as possibilidades na construção de uma política pública de educação do campo. O 

movimento social questiona o paradigma da educação rural e propõe a educação do 

campo como um novo paradigma para orientar as políticas e práticas pedagógicas 

ligadas aos trabalhadores do campo. Questiona, em essência, os interesses da classe 

dominante expressos no paradigma da educação rural e as contradições do modo de 

produção capitalista. 
10 

 

 

A partir dos anos 1990, os movimentos sociais do campo passam a questionar com 

mais força os rumos da reforma agraria, bem como as políticas de educação para o campo. 

Após o retorno à democracia, esses movimentos puderam criar espaços de debate e reflexão 

como encontros, fóruns e conferências. Havia uma insatisfação quanto à forma como esta 

educação era contemplada na Lei de Diretrizes e Bases naquele momento. A legislação muito 

pouco tocava na questão rural, no que tange a currículo; formação de professores; classes 

multisseriadas e nos Parâmetros Curriculares, que não abordavam a necessidade de um 

projeto específico para escola campo. 

O próprio termo, educação rural também passa ser questionado nesse momento. A 

terminologia simbolizava a educação desenvolvida pelo Estado desde o início do século XX, 

voltada para a extensão rural e para a concepção do homem rural como símbolo do atraso, 

para políticas atreladas ao interesse do capitalismo. O movimento se tornou mais amplo 

durante o I Encontro Nacional de Educação e Reforma Agrária, em 1997 promovido pelo 

MST, em parceria com a UnB, UNICEF, UNESCO e CNBB. O público participante eram 

educadores dos assentamentos e professores de mais de 20 universidades que desenvolviam 

projetos nesses assentamentos. A partir dessas discursões, em 1998 aconteceu a I Conferência 

Nacional “Por Uma Educação Básica do Campo” com 974 participantes, em Luziânia-GO
11

. 

Nestes espaços de debate buscava-se criar propostas para uma política de educação 

que tivesse pressupostos contrários a essa imagem que se construiu em torno do rural, passou-

                                                      
10

SOUZA. Maria Antônia de. Revista Educação e Sociedade. Campinas, vol. 29, n. 105, p. 1089-1111, set./dez. 

2008. Disponível em: <http:// http://www.scielo.br/pdf/es/v29n105/v29n105a08.pdf >.  Acesso em: 9 jun. 2013. 
11

 MEDEIROS, Lucineide Barros; MESQUITA, Maria Alves de; SOUSA, Juliana Kelle Alves de 

Sousa. Educação Rural e Educação do Campo: Interrogações à Universidade. Disponível em: 

http://www.uespi.br. Acesso em: 03 de agosto de 2017. 

 



  

 
 

 

se a usar a conceito de Educação do Campo, para designar a educação que os movimentos 

acreditavam ser adequada, estes passaram a elaborar nos espaços de debate um modelo de 

educação que tem como objetivo ressignificar a imagem que se tinha até então sobre o meio 

rural, abordando outra perspectiva: a de valorização do homem do campo, da sua cultura, do 

seu potencial de desenvolvimento, e também do ponto de vista da formação política. Esses 

diálogos ecoaram ao passo que movimentos e organizações de diversas partes do país 

começam a se encontrar e trocar experiências. Caldart vai definir Educação do Campo como: 

 

A Educação do Campo nasceu como crítica à realidade educacional da população 

que vive do trabalho do campo e tomando posição no confronto de projetos de 

educação: contra uma visão instrumentalizadora da educação, colocada a serviço das 

demandas de um determinado modelo de desenvolvimento do campo (que sempre 

dominou a chamada “educação rural”), a afirmação da educação como formação 

humana, omnilateral e de perspectiva emancipatória, vinculada a projetos históricos, 

de longo prazo
12

. 

 

Esses novos paradigmas para se pensar a educação para o povo do campo chega à 

região de Feira de Santana através do nosso objeto de estudo, o Movimento de Organização 

Comunitária (MOC). 

 

BAHIA: UM MODELO DE ESCOLA PARA A CIDADE E PARA CAMPO 

 

As políticas para educação na Bahia no século XX foram marcadas logo nas 

primeiras décadas por uma nova modalidade, a educação primária. Influenciadas pelas ideias 

da Escola Nova e pelo método intuitivo, as políticas eram guiadas pelos novos pressupostos 

educacionais que culminavam com o recente processo de industrialização, ainda em fase 

inicial no país. 

Neste período, em 1927, surge em Feira de Santana, a Escola Normal, criada a partir 

da Lei 1.846, de 15 de agosto de 1925, legislação esta que foi considerada a Reforma da 

Educação pelas mãos de Anísio Teixeira, responsável por introduzir as novas ideias acerca da 

educação na Bahia. No ano de 1934, por influência do ruralismo no governo Getúlio Vargas, 

houve mudança no nome deste estabelecimento de ensino, que passou a ser denominado de 

                                                      
12

 CALDART, Roseli. Concepção de Educação do Campo. Síntese produzida para exposição sobre a 

Licenciatura em Educação do Campo, projeto UnB/Iterra, no XIV ENDIPE, POA, 29 de abril de 2008. 



  

 
 

 

Escola Normal Rural
13

. A inauguração da escola é citada no jornal Folha do Norte, de junho 

de1927 e, segundo o jornal, a escola chega com a missão de alfabetizar as populações rurais.  

 
A Feira culta deixou-se polarizar por intenso júbilo vendo traduzida para a realidade 

uma de suas lídimas aspirações: o instituto de ensino normal, aparelhamento 

indispensável à derrama de educadores, de que tanto havemos mister para 

alfabetização das populações rurais de que a urbs se veio tornar centro e núcleo de 

irradiação intelectual.
14 

 

Feira de Santana desde a sua origem é uma cidade predominantemente rural que foi 

se transformando e desenvolveu um potencial para o comércio. A ausência de políticas para o 

meio rural no estado da Bahia, a intensificação das ideias de modernidade e industrialização, 

que se intensificaram nas décadas 1950 e 1960, vão tornando as cidades de grande e médio 

porte polos de migrações, sobretudo para as pessoas que saem da zona rural em busca de 

trabalho.  

No ano de 1968, o governo de Luiz Viana Filho apresentou o primeiro Plano de 

Educação do Estado da Bahia. Até então, a educação que era desenvolvida nas escolas 

urbanas e rurais estavam sob a responsabilidade do Estado. Porém, no ano de 1971 a 

responsabilidade da educação na zona rural foi transferida para os governos municipais. O 

modelo de escola que já vinha sendo adotado era inspirado nas escolas situadas em regiões 

rurais de países como Inglaterra, Austrália e Estados Unidos. Eram as escolas isoladas, que na 

Bahia passaram a ser chamadas de escolas unitárias, conforme relata Edivaldo Boaventura, 

secretário de Educação e Cultura do Estado no período em questão: 

 
Na Bahia, chama-se de escola isolada à escola unitária, escola de um só mestre, que 

tem a seu cargo crianças de distintas idades e graus de ensino funcionando em uma 

única sala. Mais pormenorizadamente ‘a escola unitária como o próprio nome indica 

é aquela que não se subdivide em classes, de acordo com o grau de instrução e 

outras características dos alunos na qual o mesmo professor tem a responsabilidade 

de prover a educação de todos os alunos’
15

. 
 

Como justificativa para a existência desse tipo escola para as séries primárias, 

Boaventura, enquanto secretário de Educação, argumentou que o modelo eliminava a 

dificuldade de transporte, diminuía o custo de construção de escolas centralizadas e era 

adequado para a realidade da dispersão da população. Usando como justificativa a falta de 

                                                      
13

 ALMEIDA, Stela Borges de; BARROS, Maria Lêda Ribeiro de. A Escola Normal de Feira de Santana, fonte 
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recursos e de boas estradas, a escola isolada continuava como parte do projeto para os sujeitos 

do campo; 

 

Apesar de suas deficiências, a escola completa de professor único oferece 

indiscutíveis vantagens sob o triplo aspecto pedagógico (estudo de ambiente, 

trabalho em grupo e trabalho individual), humano (atmosfera familiar, relação de 

cooperação com os companheiros) e social ( extensão da influencia da escola, e sua 

contribuição para educação de adultos (MEC-INEP. Conferências Internacionais de 

Instrução Pública, 1934-1963)
16 

 

Mas a escola unitária não era algo que estava presente apenas na zona rural, também 

existia nos espaços urbanos, a exemplo de Salvador. No entanto, neste contexto era vista 

como um problema, pois se acreditava que ela era adequada apenas à realidade do campo, 

como expressa Boaventura. “Se é uma exigência tipicamente rural, não podemos compreender 

a escola unitária no meio urbano, aí está um dos nossos problemas, a escola unitária urbana, e 

até soteropolitana”. 

Em Feira de Santana, até 1967, havia 135 escolas isoladas na sede urbana. Em 1971, 

esse número foi reduzido para 12 escolas. Em substituição a este modelo, foram construídas 

as escolas centralizadas. Segundo o Relatório da Delegacia Escolar de Feira de Santana foram 

construídas oito escolas centralizadas na cidade.  

 
Ainda quanto à edificação de escolas, a Secretaria de Educação e Cultura adotou o 

critério de só construir nas sedes municipais, enquanto à administração dos 

Municípios ficaria a responsabilidade nos distritos, nas vilas, povoados, na zona 

rural de modo geral. Parece ser uma boa medida porque concentrou nas cidades 

melhor tipo de construção
17

.   
 

O Estado tinha nesse momento como política para a educação, eliminar o modelo de 

escola isolada nos centros urbanos. O modelo já não atendia às necessidades do governo, que 

colocava em prática um projeto voltado para o progresso industrial e a formação de mão de 

obra. O esvaziamento de políticas para a zona rural só estimulava o êxodo para as sedes dos 

municípios onde os serviços eram oferecidos com melhor qualidade se comparados ao campo. 

Nesse sentido, o urbano estava sendo colocado em posição de superioridade ao rural, uma vez 

que as políticas de educação, geração de emprego e renda estavam alocadas em favor do 

desenvolvimento de um e a decadência do outro. 
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A partir da década de 1960, o município começa a crescer por conta de uma rápida 

expansão industrial, e, especificamente, a cidade passa a receber pessoas da zona 

rural do município e de diversas regiões do estado. Concomitantemente ao 

recebimento da população agrícola de outras regiões do estado, que trazem seus 

filhos para estudar ou vêm em busca de emprego, encontra-se um grande número de 

migrantes de diversos estados do nordeste (geralmente oriundos de cidades do 

interior), que fogem da seca, principalmente de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e 

Sergipe.
18 

 

Com a implantação do Centro Industrial Subaé (CIS), na década de 1970, a cidade 

teve um crescente aumento de indústrias, isso intensificou o movimento migratório, tanto da 

zona rural, como de pessoas vindas de outras cidades e estados. No ano de 1968, cerca de 

68,03% da população se encontrava residindo no campo, no ano de 1996, esse número caiu 

para 12.55%19 segundo dados do IBGE.  Mas não se pode afirmar que a cidade perdeu suas 

características rurais, mesmo com a diminuição da população do campo.  

As décadas de 1980 e 1990 foram fundamentais para mudanças em diversas áreas 

sociais no país, devido ao processo de reabertura política, onde as pessoas estavam mais 

empenhadas em fazer valer os seus direitos. Em Feira de Santana algumas conquistas 

significativas marcaram a área da educação. Entre elas está a elaboração do primeiro Estatuto 

do Magistério, em 1987. No ano de 1990, outro avanço, a aprovação da Lei Orgânica 

Municipal, Lei n° 37/90, que dedicou uma seção para discutir a educação no seu capitulo III. 

Logo depois, outra legislação se volta mais diretamente para a questão, é a Lei Orgânica da 

Educação, de 1997.  Simone Dias Cerqueira, que fez o levantamento de alguns destes dados, 

defende a ideia de que esse período pode ser compreendido como o da reforma da educação 

em Feira de Santana. 

 

Assim, os esforços foram concentrados nos objetivos de apresentar e discutir o que 

considero um movimento reformista do ensino público da rede municipal de Feira 

de Santana na década de 1990, com ênfase em aspectos do currículo do ensino de 

História identificados na legislação que acenavam para possíveis inovações dos 

conteúdos conceituais no interior das salas de aula. 
20 
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Enquanto se avança na discussão em torno de políticas para a melhoria da educação 

urbana, no sentido da realização do primeiro concurso de professores e da regulamentação da 

profissão docente, as escolas da zona rural permanecem com alguns dos mesmos problemas 

identificados na década de 1970. Embora a nomenclatura tenha mudado (não se usava mais o 

termo escola isolada ou unitária, desde os anos 1990), a escola da zona rural adotou o modelo 

multisserial, que tem a mesma proposta de manter em uma única turma alunos de idades e 

séries diferentes, sendo atendidos por um único professor, os chamados professores leigos. 

Além da persistência de tais características as escolas continuavam com estruturas físicas 

bastante precárias, o que se somava às dificuldades com o transporte público para a 

locomoção. Outra questão que ainda era gritante era o currículo das escolas multisseriais, que 

nem bem preparava o aluno para que se mantivesse no campo, nem tampouco atendia às 

demandas dos centros urbanos. 

 No contexto da transição democrática do país, na década de 1980, Feira de Santana, 

vivia a efervescência de movimentos que buscavam inserir suas pautas nos mecanismo legais 

e que fossem capazes de garantir a efetivação de direitos tanto no que se refere à gestão das 

escolas da rede municipal de ensino, como na carreira do magistério, em instrumentos como a 

Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Magistério e a própria Constituição Federal. A classe de 

professores de Feira de Santana não estava alheia a este cenário de mudanças. Segundo 

Antonia Silva
21

 (2002), reivindicações como a eleição direta para o cargo de diretor foi uma 

das exigências, entre tantas outras que foram levantadas com o objetivo de construir uma 

gestão democrática do ensino municipal.   

 

VII - gestão democrática do ensino público mediante, entre outras medidas, 

instituição de: 
a) assembleia escolar, instância máxima de deliberação de escola municipal, 

composta por professores, alunos, pais e membros da comunidade; 

b) direção colegiada de escola municipal; 
c) eleição direta e secreta para o exercício de cargo de Diretor e de Vice-Diretor de 

escola municipal para mandato de dois anos, garantida a participação de alunos, pais 

de alunos, servidores e professores municipais, na forma dispostas em Lei; 
VIII - garantia e estímulo à organização autônoma dos alunos. 

Art. 137 - A gestão democrática do ensino público municipal será assegurada 

através de: 
I - Conselho Municipal de Educação; 
II - Colegiados Escolares; 
III - Eleições diretas para Diretores e Vice-Diretores; 
IV - Congresso Municipal de Educação.

22
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Estes mecanismos até então não existiam no município e são reflexos das demandas 

por participação social no contexto da redemocratização do país.  As lutas dos professores 

neste sentido alcançavam também o aspecto da formação. Até o final dos anos 1980 poucos 

registros foram encontrados acerca de cursos de formação para professores. Dos identificados 

está um “curso de reciclagem” para professores da zona rural e depois urbana, realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação23.  

Na década de 1990 a política educacional tomou novos rumos, no sentido de atender 

aos movimentos que exigiam melhorias nos mais diversos aspectos da educação, não somente 

no campo da gestão, como da infraestrutura, da formação do professor e necessidade da 

especificidade de currículos. De acordo com Silva (2002), as escolas rurais, por exemplo, não 

tinham um currículo que levasse em consideração as suas especificidades. Com o objetivo de 

responder a algumas demandas pautadas pelos movimentos de professores que se formaram 

no processo de redemocratização, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) criou o Projeto 

Nordeste24. 

 

A partir de meados da década de 1990, a rede municipal de educação de Feira de 

Santana se vinculou a programas do Governo Federal que pretendiam melhorar a 

qualidade do ensino: o Projeto Nordeste para a Educação Básica e o Plano Decenal 

de Educação para Todos. O Plano Decenal de Educação para Todos os brasileiros se 

dirigiu à universalização da educação básica – aí incluídos apenas a educação 

infantil e o ensino fundamental – e à erradicação do analfabetismo, com uma 

abordagem que não se reduziu à previsão de distribuição de recursos para os 

sistemas de ensino e contemplou também esferas pedagógicas
25

. 
 

 

A partir desse momento, em que a política nacional de educação começou a se voltar 

para ações mais específicas para a Região Nordeste, é que municípios como Feira de Santana 

começaram a colocar em prática algumas ações voltadas para a melhoria da qualidade da 
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educação nos municípios. Um dos primeiros passos foi a realização da I Jornada Pedagógica, 

que reuniu em torno de 1.200 professores e professoras das escolas das zonas urbana e rural, 

com o objetivo de debater questões educacionais e planejar as atividades do ano letivo, em 

1995.26   

Outras ações incluíram melhorias na infraestrutura das escolas e construção de novas 

unidades, reformas e ampliações, tendo em vista a precarização das mesmas. O investimento 

na estrutura física e administrativa das escolas foi o primeiro aspecto da atuação do Projeto 

Nordeste, tendo posteriormente se voltado para a formação27. 

A preocupação com a educação nesse momento é um reflexo das lutas que as classes 

populares estão encabeçando pelos seus direitos, a busca por soluções. Na região Nordeste, 

em específico na zona rural, o déficit nos índices de alfabetização, de evasão escolar bem 

como no número de professores sem formação de nível superior eram alarmantes, e fazia-se 

necessário atender também as exigências do Banco Mundial (BIRD), financiador do Projeto 

Nordeste.  

Outros programas governamentais foram colocados em prática, como EDURURAL 

(Programa de extensão e melhoria para o meio rural), que representava muitas vezes o 

desmonte do que os projetos de educação popular vinham realizando. Neste momento a 

sociedade civil também estava se organizando em torno de melhorias para educação dos 

pobres, agindo em parceria com organismos de assistência social, como a Fundação da Legião 

Brasileira (LBA). Em Feira de Santana, o Movimento de Organização Comunitária (MOC),  

já realizava desde os primeiros anos de fundação um trabalho de assessoria às populações 

carentes das periferias e do campo, na perspectiva da educação popular baseada nos princípios 

de Freire.  A partir da década de 1980, esse trabalho se ampliou com projetos voltados para a 

pré-escola, uma vez que praticamente não existia política educacional nem por parte do 

Estado nem do Município, que atendesse a esta demanda para a população carente das 

periferias e do campo.  

 O serviço não estava disponível para as mães das camadas populares da zona urbana 

e rural, que precisavam trabalhar e não tinham onde deixar seus filhos.  A pré-escola era 

encontrada em maior número em estabelecimentos de ensino particulares, poucas eram as 

unidades públicas, que não eram suficientes para a demanda da população. 
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Durante o ano de 1983 a pré-escola estava presente nos bairros mais carentes de 

Feira de Santana através da ação da sociedade civil nas seguintes localidades: Horto, Jardim 

Cruzeiro, Santo Antônio dos Prazeres, Mangabeira e Nova Esperança. Nos municípios de 

Valente e Amélia Rodrigues, havia uma unidade na zona rural. O MOC organizou nestas 

localidades 07 núcleos de pré-escola com 10 unidades, atendendo 326 crianças. Nos anos 

seguintes, a ação foi se ampliando para outros bairros da cidade, como Rua Nova e para zona 

rural na Lagoa Grande. Também foi criada uma unidade em Cajueiro, na zona rural do 

município de Serrinha. O MOC atendeu cerca de 500 crianças nessas localidades. 

 
O MOC com este trabalho, se esforça por concretizar este processo também a nível 

de comunidades de periferia e rurais, vez que, a grande maioria dos pré-escolares 

ainda são particulares. São poucos os públicos. Outro aspecto é a merenda escolar, 

através da qual as crianças fazem as refeições nas escolas. Considerando o aspecto 

da subnutrição e mesmo desnutrição em que se encontram. Por último é de se 

ressaltar o trabalho comunitário que surge ao redor e com o pré-escolar. É a 

comunidade se reunindo para discutir e mesmo encaminhar problemas 

comunitariamente
28

. 

 

 

Ao mesmo tempo em que era realizado trabalho com as crianças da pré-escola, o 

processo de educação popular acontecia, durante reuniões e cursos que eram realizados com a 

população. Estes momentos contribuíam para a população pobre refletir sobre as suas 

necessidades, visto que ao mesmo tempo, eram trabalhadas temáticas ligadas às condições 

sociais com os pais das crianças. A discursões promoviam reflexões sobre os problemas 

existentes e a proposição de soluções. Esse processo educativo resultou na organização de 

muitos movimentos reivindicatórios, conforme indica o Relatório Anual de 1983. 

 
O trabalho educativo e comunitário leva necessariamente as pessoas e a própria 

comunidade à descoberta de seus problemas e ao encaminhamento de modos como 

resolvê-los. Assim é que, no trabalho junto às comunidades, ao descobrir e localizar 

sua problemática, as comunidades têm partido para campanhas reivindicatórias a 

níveis mais variados. Neste ano de 1983 temos a registrar algumas: As professoras 

do pré-escolar foram demitidas pela prefeitura de Feira de Santana. As comunidades 

reuniram-se e através de vários meios e conseguiram a sua readmissão. Outros 

problemas, objetos de reivindicação foram: luz para as ruas, água, esgotos, coleta de 

lixo, etc. Alguns com êxito, outros ainda em encaminhamento
29

. 

 

Ao mesmo tempo em que a pré-escola, na área urbana e rural, se constituía em um 

espaço de aprendizagem para as crianças das famílias com menor renda, tornava-se também 

um espaço de reunião e articulação para os pais, que iam além das questões pedagógicas 
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nesses momentos, levando-os a refletir suas condições e os meios para resolver os problemas 

de ordem social que enfrentavam. 

O MOC já desenvolvia um trabalho voltado para a educação popular desde 1967, ano 

em que foi fundado. Sua ação no município de Feira de Santana se estendeu aos bairros 

pobres e as comunidades da zona rural, atingindo também os municípios do entorno da região, 

realizando assim um trabalho de educação popular, alfabetização de jovens e adultos e 

assessoria aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, associações de moradores, às escolas do 

campo. 

 

1967: NASCE O MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA (MOC) 

 

 

O ano era 1967, no mês de outubro, a Diocese de Feira de Santana, através de um 

convênio com a FASE (Federação de Órgão para Assistência Social e Educacional) fundou o 

Movimento de Organização Comunitária (MOC). Era também o início do governo de Luís 

Vianna Filho no Estado da Bahia, o primeiro eleito pela Assembleia Legislativa por via 

indireta durante a ditadura militar.  

No ano de 1970, o MOC foi registrado como entidade de utilidade pública e em julho 

do mesmo ano elegeu sua primeira diretoria. Essa organização civil teve sua primeira sede na 

Avenida Senhor dos Passos, em Feira de Santana. Desde o início de suas atividades se define, 

conforme consta em ata de fundação, como uma entidade de caráter educativo, promocional e 

de assessoria. Tendo as populações carentes dos municípios que compreendiam a Diocese 

Feira de Santana como público alvo de suas ações, conforme consta no paragrafo primeiro da 

Ata de Fundação: 

Paragrafo Único – A área de atuação do MOC abrange trinta (30) municípios do 

Estado da Bahia a seguir nomeados: Amélia Rodrigues, Antônio Cardoso, Conceição 

de Feira, Conceição do Jacuípe, São Gonçalo, Agua Fria, Candeal, Coração de 

Maria, Feira de Santana, Ichu, Ipecaetá, Riachão do Jacuípe, Santa Barbara, 

Santanópolis, Tanquinho, Ouriçangas, Pedrão, Serra Preta, Irará, Anguera, Araci, 

Biritinga, Coité, Santaluz, Serrinha, Teofilândia, Valente, Lamarão, Retirolândia e 

Santo Estevão. Tem por objetivo promover o desenvolvimento global das 

comunidades, através das capacitações de seus lideres em desenvolvimento 

comunitário e assessoria técnica a projetos dos programas de seus respectivos 

planos, sem distinção de credo, raça ou filiação política. 
  

 O MOC começa a desenvolver seus trabalhos sob tutela da Igreja Católica, uma das 

instituições que adotou o discurso de luta pelos direitos humanos e sociais a partir da 

mudança de pensamento de setores menos conservadores e simpáticos à causa dos mais 



  

 
 

 

pobres. Historiadores como Delgado e Passos acreditam que o período entre fins de 1950 e 

início de 1960 significou um marco para um novo rumo na trajetória da Igreja. 

 

Nesse período, percebe-se um movimento no quadro religioso, no sentido de maior 

aproximação das classes populares e dos grupos que se empenhavam por 

transformações sociais. O envolvimento e a militância de alguns membros do 

catolicismo em diversas áreas da sociedade contribuíram grandemente para essa 

mudança.
30 

 

É nessa perspectiva de militância por questões sociais que aconteceu o envolvimento 

do ex-Padre Albertino Carneiro no trabalho de fundação do MOC juntamente com o 

sociólogo João Batista. Ele foi até o Rio de Janeiro em 1967 participar de um estágio na sede 

da Federação de Assistência Social e Educacional (FASE), que tinha como proposta realizar 

um trabalho social através da parceria com a Diocese de Feira de Santana. A entidade que 

assinou o convênio que daria base para o MOC iniciar seus trabalhos comunitários. A FASE 

era uma entidade que já tinha como orientação metodológica de trabalho a educação popular, 

que seria também um dos pilares do trabalho do MOC.  

Para colocar em prática suas ações, a ONG constituiu ao longo dos anos uma equipe, 

formada por: técnicos em educação; sociólogos; técnicos agrícolas; assistente social; médico; 

auxiliares técnicos e administrativos. Além de estagiários nas diversas áreas de formação: 

Direito, Ciências Sociais, Agronomia, Serviço Social, Economia. Porém em princípio tinha 

uma equipe reduzida e contava sistematicamente com o trabalho de estagiários através de 

parceria com a Universidade Federal da Bahia.  

Sua primeira diretoria era composta por padres leigos e estrangeiros, como informa o 

Albertino em depoimento que consta em publicação
31

 do MOC. Depois passou a ser composta 

por pessoas com reconhecimento na sociedade feirense e que ocupavam posições estratégicas 

para a sobrevivência da entidade. No início dos trabalhos foi por muitas vezes questionado e 

investigado pelas autoridades militares que governavam o país desde o golpe de 1964. A 

presença de médicos, pastores, e até de um membro da Aeronáutica no corpo diretivo, como 

recorda Albertino Carneiro, dava respaldo para seguir com os trabalhos sem ser muito 
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questionado. Figuras como Sr. Milton Figueiredo Porto, Revdo. Josué da S. Melo, Sr. Elísio 

Silva Andrade, foram nomes que se revezavam na diretoria da organização durante anos. 

A perseguição política aos movimentos era algo recorrente no contexto da ditadura 

militar. O então Padre Albertino Carneiro, pároco da Igreja no Bairro Cruzeiro, diz que era 

observado de perto pelo governo, prestou alguns esclarecimentos, mas conseguiu desenvolver 

seu trabalho. 

 

Fui inquirido pela Segurança Nacional e me perguntaram: por que você está fazendo 

um trabalho clandestino? Expliquei que era padre e meu trabalho era realizado com 

a Diocese. Eles me disseram que se eu não registrasse [O MOC] iriam considerar o 

movimento como comunista. MOC, Movimento Operário Comunista. Foi aí que eu 

disse não! O senhor está mal informado, não é um trabalho clandestino não, nós não 

temos medo de dizer o que somos e o que fazemos. Eu não sofri nenhuma tortura 

física, nem tortura moral. Fui interrogado duas vezes, muito de relâmpago. Mais que 

um militante de política partidária, eu tenho sido um militante de política social. 

Essa atuação social e religiosa marcou muito minha vida, por isso não fui tão visito 

como elemento perigoso durante a ditadura, por não participar de nenhum 

aparelho
32

.  
 

O ex-padre Albertino Carneiro relata que não foi tão perseguido pelo regime 

ditatorial, ele afirma que por conta da sua atuação religiosa não foi visto como elemento 

perigoso pela ditadura, em um momento em que muitos líderes religiosos católicos vão sofrer 

duras perseguições devido ao tipo de trabalho que desenvolvem e suas posições políticas.  

O trabalho de educação popular tinha como objetivo desenvolver as comunidades da 

zona rural, os bairros periféricos de Feira de Santana e municípios da região. O MOC 

utilizava como bases teóricas as concepções de Paulo Freire sobre educação e a Teologia da 

Libertação, que segue como orientação a ideologia de que os sujeitos oprimidos são capazes 

de romper com as condições que o oprime se estes entenderem-se como sujeito da sua história 

e forem em busca dos seus direitos e cidadania.  

A Teologia da Libertação enquanto movimento mobilizou diversos setores da Igreja 

como padres, ordens religiosas, bispos, bem como os movimentos laicos, como a Ação 

Católica, a Juventude Universitária Cristã, entre outros que assumiram a função social da 

Igreja Católica, e que progressivamente se propõem a refletir sobre as injustiças dos povos 

oprimidos da América Latina. A partir dessa reflexão surgem novos movimentos como as 
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Comunidades Eclesiais de Base, Ação Operária, a Juventude Estudantil Católica, que vão 

mergulhar na experiência das primeiras comunidades cristãs, conforme discute Parise.
33

 

Moacir Gadotti
34

 afirma que Paulo Freire foi um dos mais importantes representantes 

da concepção de educação popular internacionalmente e que a mesma se espalhou pelo 

mundo de diferentes formas, tanto como prática educacional ou ainda como teoria 

pedagógica, mas que nasceu na América Latina no calor das lutas populares. Ele traz o 

conceito de educação popular dialogando com a educação funcional, objetivo de  programas 

de educação para adultos como o MOBRAL. 

 

A educação popular como uma concepção geral da educação, via de regra, se opôs à 

educação de adultos, impulsionada pela educação estatal, e tem ocupado os espaços 

que a educação de adultos oficial não levou muito a sério. Um dos princípios 

originários da educação popular tem sido a criação de uma nova epistemologia 

baseada no profundo respeito pelo senso comum que trazem os setores populares em 

sua prática cotidiana, problematizando-o, tratando de descobrir a teoria presente na 

prática popular, teoria ainda não conhecida pelo povo, problematizando-a, 

incorporando-lhe um raciocínio mais rigoroso, científico e unitário. No final dos 

anos 50, duas eram as tendências mais significativas na educação de adultos: a 

educação de adultos entendida como educação libertadora, como “conscientização” 

(Paulo Freire) e a educação de adultos entendida como educação funcional 

(profissional), isto é, o treinamento de mão-de-obra mais produtiva, útil ao projeto 

de desenvolvimento nacional dependente. Na década de 70, essas duas correntes 

continuaram, a primeira entendida basicamente como educação não formal – 

alternativa à escola – e, a segunda, como suplência da educação formal. No Brasil, 

se desenvolve nessa corrente o sistema MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), com princípios opostos aos de Paulo Freire
35

. 

 

 

Ideologicamente o trabalho do MOC vai se nortear por essa concepção de educação 

popular para adultos, presente nas ideias de Freire e na sua essência, que tem seus objetivos 

semelhantes aos dos movimentos da ação da Católica, pois ambos têm como objetivo 

organizar as comunidades carentes, incentivando a busca por transformações sociais, 

libertando os sujeitos da condição de opressão. 

As reuniões e os cursos organizados pelo MOC tinham o papel de estimular essa 

população a lutar por uma vida melhor. Durante o regime militar, essa prática como já foi dita 

anteriormente era alvo de vigilância. Isso está presente na memória de quem participava das 

reuniões e cursos, como relata Antônio Carlos da Silva (Seu Tico), agricultor familiar da 
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Comunidade Rural Mombaça, localizada no município de Serrinha, que recorda as atividades 

realizadas pelo MOC. 

Nós trabalhávamos com a pastoral, a linha 01 e a linha 06 da CNBB, que era NCP. O 

período da ditadura era feroz. Nós estávamos em reunião, não sei como foi que 

chegou no conhecimento da SNI [Serviço Nacional de Informação]. Albertino 

percebeu de imediato, pois chegou o contato e naquela época era difícil. Foi um 

companheiro que ajudou e ajuda muito. Tava todo mundo na vigília. Antes deles [os 

militares] chegar era libertação, quando eles chegavam era salvação. Eles saiam 

dizendo ‘aqueles são otários, estão falando de salvação’, não sabendo eles que o 

pessoal sabia que a libertação chama para uma ação. Na escola a gente não podia 

estudar essas coisas, a gente estudava nas reuniões [...] a gente estudava Karl Marx, 

Paulo Freire [...] Tinha os momentos religiosos: Semana Santa, Natal, Mês da Bíblia, 

constantemente ia saindo os problemas e a comunidade buscava resolver
36

 

O depoimento de Seu Tico dialoga com o discurso e a prática dos jovens da época  

que participavam de movimentos ligados a ação social da Igreja Católica e a Teologia da 

Libertação. “Antes deles [os militares] chegar era libertação, quando eles chegavam era 

salvação”.  Os cursos e as reuniões eram esses espaços de encaminhar ações que pudessem 

resolver os problemas das comunidades. Usar o conteúdo da Bíblia de forma a estimular a 

reflexão de questões coletivas e encaminhar soluções era a prática libertária. Fica claro que, a 

relação que se fazia, dos trabalhos desenvolvidos pelo MOC, com as atividades da Igreja, 

serviam como estratégia para escamotear o viés mais político das ações e fugir de possíveis 

perseguições dos militares. Assim como não confrontar diretamente as práticas desse Estado 

repressor naquele momento.  

Nos primeiros anos, os resultados eram mais educativos. No campo do 

desenvolvimento econômico e social as mudanças somente começaram aparecer um pouco 

mais tarde, quando as comunidades fundam as sedes das primeiras associações e se 

organizaram mais na busca por direitos. O trabalho inicial de treinamento de lideranças foi 

fundamental para a mudança de mentalidade nas pessoas. No entanto, não se falava 

abertamente que os encontros com as populações mais carentes tinham também como 

objetivo conscientizar as pessoas de que era possível lutar por seus direitos.  

Outra prática para não chamar atenção sobre os cursos que realizava, era colocar 

nomes que não tinham relação com o que de fato estava sendo feito nos relatórios de 

prestação conta, como pode ser visto no relatório anual de 1972, auge da ditadura militar no 

país. 
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Após cinco anos de trabalho nas comunidades, observa-se uma melhoria bem 

significativa, principalmente nos sistemas: Associativismo, Educação, Saúde, 

Alimentação qualificada de Mão de Obra, com a movimentação dos grupos de base 

que através da metodologia da Criatividade Comunitária, já buscam soluções 

comunitárias para seus problemas. Como um dos exemplos, apresentamos a 

comunidade de Cel. José Pinto, em Feira de Santana, onde os seus moradores após 

participantes de um treinamento de Criatividade Comunitária e Dinâmica de Grupo 

em nível de animação, realizaram um levantamento na localidade, objetivando 

descobrir as carências e os recursos existentes, quer humanos, quer materiais. Após 

essa fase de estudo e observação foram implantados os seguintes projetos: Sistema 

pedagógico – MOBRAL, MADUREZA e uma Escola Infantil; Sistema de Saúde – 

Curso de Primeiros socorros, Campanha de Filtros e Posto de higiene.
37 

 

 

Os relatórios anuais, fonte primária neste trabalho de pesquisa, eram escritos de 

forma que não chamassem atenção. Segundo Albertino Carneiro, o relatório tinha que dizer 

tudo e ao mesmo tempo nada, pois este era enviado para o Estado como forma de prestação de 

contas e comprovação de realização das ações sem fins lucrativos, como ainda acontece nos 

dias atuais. Esta fonte é de grande relevância, pois apresenta muitas informações sobre o 

trabalho que o MOC desenvolvia no período, porém nem tudo que era feito podia ser escrito 

com liberdade. 

Os treinamentos de Criatividade Comunitária, realizados a partir de 1970, marcaram o 

que seriam o foco mais forte da ação do MOC nos municípios, pois serviram basicamente 

para incentivar as comunidades a se organizaram na perspectiva de fundar suas associações, 

criarem seus estatutos. Essa é a marca mais relevante do trabalho nesse primeiro momento de 

existência. 

[Serrinha] Além dos cursos realizados nos núcleos, as comunidades [rurais] Recanto 

e Matadouro estão empenhadas em campanhas de [construção de] fossas e filtros, 

respectivamente, e este último continuou a construção da sua sede comunitária, 

encontrando-se em fase de conclusão. Um grupo de jovens foi organizado no 

Matadouro, criando um time de futebol e equipando-o através de doações. A 

comunidade de Aparecida solicitou e foram realizadas palestras sobre técnicas 

agrícolas que levaram os moradores locais a preparem o terreno para uma roça 

comunitária, devendo ser plantada no ano vindouro. O grupo de Boa Esperança está 

desenvolvendo uma campanha de melhorias habitacionais
38

. 

 

MOC contribuiu para a fundação de diversas associações comunitárias, para cursos de 

qualificação de mão-de-obra, técnicas agrícolas, entre outros no início de seus trabalhos. Isso 

era feito principalmente com a participação das pessoas das pessoas nas comunidades, que já 
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começavam a entender a dimensão do trabalho de desenvolvimento social e assumir o papel 

que competiam a elas mesmas, serem protagonistas nas conquistas dos seus direitos enquanto 

cidadãos. As localidades citadas no trecho acima do Relatório Anual de 1973 são 

comunidades da zona rural do município de Serrinha. Em Feira de Santana, as primeiras 

associações foram a Associação dos Moradores da Rua Nova (AMORUN), no Bairro da Rua 

Nova e Associação dos Moradores de Santo Antônio dos Prazeres (AMOSAP), no Santo 

Antônio dos Prazeres. Foram criadas associações também em Coração de Maria, Conceição 

do Jacuípe, Amélia Rodrigues entre outros municípios da Diocese de Feira de Santana. Com a 

criação das associações, houve um fortalecimento na organização dos moradores, o que 

contribuiu para que muitas campanhas fossem realizadas por eles nessas comunidades com o 

apoio do MOC: construção de fossas; campanhas de filtro; melhorias habitacionais, bem 

como cursos de capacitação de mão de obra para pedreiros, parteiras, costureiras, datilografia, 

entre outros.  

As duas décadas que antecederam a fundação do Movimento de Organização 

Comunitária (MOC), em Feira de Santana, foram marcadas de forma geral no país, segundo 

Negro e Silva39, por um processo de rápida industrialização – pesada ou de bens de consumo 

duráveis – o que desencadeou forte migração de pessoas do campo para a cidade, que 

buscavam um lugar na indústria. O trabalhador de origem rural era visto com as mesmas 

carências atribuídas ao antigo trabalhador escravo ou pobre. 

 

Egresso da escravidão ou do campo, ele era visto como servo do atraso e, portanto, 

incapaz de inventar suas tradições de forma independente. Desse modo a 

representação do europeu – disciplinado, de ideias “exógenas” – está bem no meio 

de duas outras imagens, ambas ligadas ao trabalhador nacional, e constantemente 

desenhadas com traços de debilidade, conformismo e ação histórica inepta.
40 

                   

O país vivenciava um momento intenso de modernização e os governos baianos de 

Luís Viana Filho, e posteriormente de Antônio Carlos Magalhães, foram responsáveis pela 

implantação e expansão de polos industriais, conforme Tavares
41

. O período entre 1950 e 

1980 passou por transformações que alteraram fisionomia social, econômica e política do 
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Brasil, advindas de diversos setores.  Na Bahia durante os governos de Antônio Carlos 

Magalhães (1971-1975) e Roberto Santos (1975-1979), o Estado investiu na expansão do 

Centro Industrial de Aratu e a implantação do Polo Petroquímico de Camaçari.  

Em Feira de Santana, através da Lei nº 4.167 de 7 de novembro de 1983, é criado o 

Centro Industrial Subaé (CIS ). O principal objetivo do CIS era estimular a expansão de Feira 

de Santana como polo secundário do Estado da Bahia, para complementar o eixo industrial da 

capital do Estado
42

. 

Neste momento, em que as políticas de industrialização do estado estavam sendo 

ampliadas, o MOC estava cada vez mais envolvido com a classe trabalhadora rural e 

intensificou um trabalho de assessoria aos seus sindicatos, associações de moradores, 

ampliando assim o trabalho de educação popular, que tinha uma mensagem de coletivismo e 

vida comunitária muito forte. São criadas alternativas para amenizar os problemas e a pobreza 

do povo. Entre essas alternativas está o incentivo a roças comunitárias, hortas, moinhos, 

vendas, dispensas, tudo no formato comunitário, onde todos tinham oportunidade de 

participação. 

Em alguns casos, muitas dessas ações avançaram para inciativas mais amplas, como a 

dispensa comunitária, que deu origem a Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da 

Bahia (APAEB), na década de 1980. A associação se tornou um entreposto comercial que 

repassava os produtos dos agricultores a preços mais baixos. Foram desenvolvidas 

experiências de armazenamento de grãos e sementes e de comercialização de produtos 

agrícolas das próprias famílias.  

 
Comecei no movimento de comunidade em 1976, fundando associações. Depois foi 

surgindo lutas, ações comunitárias, foi surgindo problemas. O movimento com o 

prejuízo que as famílias tinham com o gado do fazendeiro Pedro Cardoso que 

destruía as roças. Depois surgiu a ideia da gente fazer uma vendinha comunitária, ali 

na Camiranga e dessa vendinha surgiu o nome da APAEB. A gente foi para Serrinha 

se reunir com o pessoal do Subaé e do MOC, para falar da experiência da vendinha 

comunitária, em que as pessoas traziam seus produtos e repassavam pelo mesmo 

preço sem ter exploração, comprava e revendia”
43

. 

 

A associação nasceu do processo educativo e organizativo dos pequenos agricultores, 

onde eles comerciavam a preço justo os produtos dos associados, armazenavam e tinham as 

vendas garantidas. Os agricultores se organizaram nos municípios de Araci, Valente, Ichu e 
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Feira de Santana e conseguiram construir sedes próprias nesses locais. Cada um desses postos 

de vendas tinha uma comissão de coordenação, formada pelos próprios agricultores. 

O trabalho do MOC se pautou na assessoria junto com outras organizações que 

representavam os trabalhadores rurais, como Comissão Pastoral da Terra (CPT), Federação 

dos Trabalhadores Agricultores no Estado da Bahia (FETAG), Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Rurais (CONTAG), Diocese de Feira de Santana. O Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (STR) foi criado para representar os interesses da classe, que tinha um 

histórico de dominação por parte dos patrões, os grandes latifundiários, estes negligenciavam 

os direitos dos trabalhadores rurais. A retomada da liderança dos sindicatos das mãos dos 

patrões foi consequência do entendimento da importância desse espaço como lugar de 

resistência por parte dos agricultores e agricultoras. 

 

Todos os sindicatos da região foram fundados pela iniciativa ou com a ajuda de 

políticos profissionais (vereadores, prefeitos) que tinham interesses concretos em 

aparecer como “benfeitores” junto aos trabalhadores rurais [...] os dirigentes 

sindicais eram pessoas de confiança desses políticos. Os sindicatos não passavam de 

um deficiente “posto assistencial” que prestava alguns (deficitários) serviços 

médicos-odontológicos e de aposentadoria.
44 

 

O primeiro sindicato na região onde a classe trabalhadora rural conquistou 

representação e autonomia foi o de Feira de Santana, nos municípios vizinhos como Araci, 

Santa Bárbara, Valente seguia-se o exemplo, como relatou o Sr. Antônio Bispo
45

, agricultor de 

Serrinha. O sindicato de Serrinha também vivenciou essa mudança, sendo um dos últimos da 

região a conseguir reverter o quadro de dominação através da luta e intervenção dos 

agricultores e agricultoras. As mulheres conquistaram o direito ao voto e a candidatar-se a 

cargos de diretoria do órgão. Elas acamparam por dois dias na sede do sindicato reivindicando 

o direito à participação política e por pressão ganharam a eleição. 

 

Na época a gente tirou uma comissão para tentar se associar no sindicato, foi uma 

confusão. Disseram que quem mandava nas mulheres era os homens, e a gente dizia 

que se a gente votava, elegia políticos, como a gente não tinha direito de se associar? 

Juntou todo mundo, planejou e foi muita gente. Nós só saíamos depois que 

associasse. Durante dois dias a gente ficou lá, o povo levava comida e água. A gente 

combinou que os homens iam ajudar. Na noite do primeiro dia, eles (os diretores do 

sindicato) jogaram a chave e disseram: ‘tomem conta, vocês não querem ser donas’. 

No outro dia, eles chegaram à conclusão de que se não filiasse, a gente não saia. E 

foi com nossos votos que conquistamos a liderança do sindicato. Na eleição nos 
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disseram para não ficar confiantes, que se a gente ganhasse não levava. Roubaram as 

urnas, fomos para a delegacia, passamos a noite. Foi um tumulto. O pessoal estava 

na APAEB cozinhando [a alimentação das mulheres durante a ocupação do 

sindicato]. Era muita gente acompanhando. Em toda urna eles tinham frente, quando 

abriu a última, que eles chamavam de “urna das Marias”, só tinha voto a favor da 

gente. Daí em diante eles nunca mais ganharam a liderança do sindicato. Passamos a 

noite toda comemorando, soltando fogos
46

. 
 

A assessoria acontecia de forma educativa, através de cursos, encontros, treinamento 

de lideranças. Em alguns casos houve assessoria jurídica. O objetivo era contribuir para que 

os pequenos agricultores, como eram chamados, conquistassem o direito de dirigir essas 

entidades, que eram controladas por líderes sindicais aliados dos patrões. Estes, por não 

defenderem os direitos dos trabalhadores rurais eram chamados por eles de “pelegas”. 

A classe trabalhadora de forma geral apresentava um forte crescimento, e com isso 

crescia também a luta por direitos para estes trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Outro momento importante de apoio às mobilizações foi o Movimento do ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias), que aconteceu durante o ano de 1981. A 

organização do movimento foi construída a partir de encontros, numa parceria entre o MOC, e 

entidades como a Federação dos Trabalhadores Agricultores no Estado da Bahia (FETAG), a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e sindicatos rurais, estes inicialmente com pouca 

participação: apenas cinco sindicatos.  Foram realizados encontros regionais, e no mês de 

dezembro do mesmo ano participaram do encontro geral 32 sindicatos. Também foram 

elaborados panfletos explicativos sobre o que era o movimento para serem distribuídos entre 

os agricultores. A ideia dos encontros era discutir as reivindicações, como a ampliação da 

isenção do ICMS para todos os produtos comercializados pelos pequenos agricultores. Até 

maio de 1982 foram recolhidas assinaturas e feito um processo de discussão com os 

trabalhadores. Em setembro, seguiram em marcha a pé, de Feira Santana até a capital do 

estado, Salvador. Os manifestantes foram entregar o documento contendo a reivindicação para 

o governador Antônio Carlos Magalhães. 

Ainda no âmbito das lutas dos trabalhadores rurais é importante citar o trabalho de 

apoio aos atingidos pela construção da Barragem Pedra do Cavalo, frente às ameaças de 

expulsão de cerca de 30 mil famílias de suas terras. Durante o ano de 1985, iniciou-se uma 

busca pelas indenizações aos que seriam desalojados de suas casas e terras. Formou-se uma 

equipe de apoio com o objetivo de mobilizar os trabalhadores, com membros de entidades 
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sociais como a Diocese de F. de Santana, Comissão Pastoral da Terra, Sindicatos. Foram 

realizadas reuniões, concentração de pessoas em Feira de Santana e Salvador, encontro de 

líderes, intercâmbios entre sindicatos e outras atividades de conscientização47. 

O trabalho de assessoria às famílias de trabalhadores rurais prosseguia. As ações 

voltadas para a educação infantil ganham impulso com o Projeto Pré-escola. Desde o ano de 

1971 o trabalho era realizado em creches de comunidades carentes de Feira de Santana, 

Valente e Amélia Rodrigues, através do convênio entre o MOC e a Fundação Legião 

Brasileira de Assistência (LBA),  que prestava apoio financeiro, pedagógico e alimentar. Além 

de desenvolver questões ligadas educação da criança no lar e na comunidade. Posteriormente 

ele foi ampliando o número de comunidades e crianças atendidas. Assim também como a 

instalação dos cursos complementares MOBRAL e MADUREZA48. 

Na década de 1980, o projeto já criava momentos de discussões amplas com os pais e 

professores sobre os problemas da comunidade. Buscava-se encaminhar soluções para 

questões como o pagamento de salário de professores e merendeiras, fornecimento de luz 

elétrica e calçamento. Estas questões foram assumidas nesse momento pela prefeitura de Feira 

de Santana. 

Segundo o relatório de 1983 havia 08 núcleos com 10 unidades escolares nas 

comunidades de Nova Esperança, Horto, Jardim Cruzeiro, Santo Antônio dos Prazeres e 

Mangabeira no município de Feira de Santana, Açude no município de Valente e Itapicuru em 

Amélia Rodrigues. A cada ano, o número de escolas aumentava, bem como o número de 

participantes. Essas escolas eram financiadas pela LBA.  No ano de 1987 o MOC inicia a 

experiência de alfabetização de jovens e adultos. No relatório referente às atividades de 1986 

já não consta mais o acompanhamento às creches onde funcionavam a pré-escolas. 

 

A presença do processo pré-escolar, em regiões e para a população 

economicamente marginalizada. Pedagogicamente está reconhecida  

importância de exercícios de coordenação motora e outros aspectos, em 

vistas da alfabetização de desenvolvimento escolar posterior. O MOC, com 

este trabalho, se esforça por concretizar este processo também a nível de 

comunidade de periferia e rurais, vez que, a grande maioria dos pré-escolares 

ainda são particulares. São poucos públicos
49

. 
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Os estabelecimentos que ofereciam a Educação Infantil eram na maioria particulares, o 

que limitava o acesso da população carente a este serviço. O papel das organizações sociais é 

fundamental nesse momento para atender aqueles que não tinham como pagar a pré-escola. 

Com o passar dos anos e o processo de organização das comunidades, tanto urbanas quanto 

rurais, algumas conquistas foram se ampliando, entre elas a contratação não só de merendeiras 

e professores pelo governo municipal, mas também a compra de mobiliário, o que resultou da 

mobilização das comunidades.  

 
Um aspecto que merece destaque é a participação das famílias dessas crianças no 

processo de funcionamento das escolinhas comunitárias. Como estas funcionam na 

sede das associações, que não possuem uma estrutura adequada para seu 

funcionamento, durante o ano existiu uma luta conjunta das comunidades envolvidas 

para conseguir o seu mobiliário escolar frente a SUREC (Superintendência Regional 

de Educação) e contrato de professores e merendeiras junto as prefeituras 

municipais, na tentativa de se buscar melhores condições de funcionamento nas 

escolinhas. 
50 

 

A prática de realizar campanhas reivindicatórias estava se tornando mais comum, 

muitas delas foram resultados dos diagnósticos feitos pelas comunidades nos momentos de 

reuniões com os professores e pais da educação infantil. Em Feira de Santana o MOC 

assessorou as mulheres na criação do Clube de Mães, lugar onde as mulheres se reuniam para 

debater os problemas das comunidades mais carentes de Feira de Santana, como o Tanque da 

Nação, Rua Nova, entre outras. A partir da metodologia de pensar a práxis social, o problema 

era identificado, e de forma coletiva refletia-se sobre como encaminhar soluções. 

Essa metodologia ao longo dos anos se aperfeiçoou. Na década de 1990 foi a base para 

concepção da metodologia nomeada pela equipe do MOC como “Conhecer, Analisar e 

Transformar a realidade do Campo” (CAT), baseada no método da pesquisa-ação de Paulo 

Freire. Essa metodologia é utilizada até os dias atuais nas escolas do campo e demais 

programas sociais do MOC, através da parceria com as Secretarias de Educação dos 

municípios, na perspectiva de construir um processo de educação contextualizada com a 

realidade rural. 

A campanha de aquisição de filtros, iniciada desde o início dos trabalhos do MOC, foi 

resultado concreto desse exercício de reflexão sobre a realidade. Havia uma preocupação com 

o sanitarismo, a higiene e a nutrição das crianças. Em muitos bairros eram negligenciados 

postos de saúde, rede de esgoto, água encanada, e os mesmos possuíam altos índices de 

desnutrição das crianças, por isso eram sempre realizados treinamentos de saúde, construídos 
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centros de saúde comunitários, que ficavam sob a coordenação dos moradores da localidade. 

A organização desses sujeitos para reivindicar seus direitos e por em prática os projetos 

conquistados era o maior objetivo da ação. 

Percebeu-se entre a população carente que o alto índice de doenças e mortalidade 

ligadas ao consumo de água sem tratamento diminuiu após a realização da campanha, com a 

doação de filtros às famílias. 

Outro trabalho nesse âmbito de saúde era o acompanhamento às parteiras, ainda muito 

comum na zona rural. Também chamadas de “curiosas”, as parteiras que já tinham sua prática, 

passavam por aperfeiçoamento em encontros, onde aconteciam também trocas de experiências 

entre elas. Na época, segundo o relatório de 198651, uma parteira fazia cerca de 20 partos 

durante o ano. 

O MOC trabalhou com a dimensão educativa em diversos aspectos. Porém mais 

diretamente na área da educação orientou na implantação de atividades que contribuíssem 

para melhorar os índices de escolaridades das pessoas que viviam em situação de subemprego 

ou desempregadas nas periferias, ou pequenos produtores rurais: posseiros, arrendatários, 

assalariados. As iniciativas eram cursos alfabetização de adultos, escolas infantis, cursos 

supletivos, que se efetivavam a partir do apoio do poder público, conquistado através das 

reivindicações da população. 

 
A prática da reivindicação por parte dos grupos comunitários aos poderes públicos já 

se constitui numa rotina (reivindicações de extensão da rede de água, energia 

elétrica, transportes, escolas, etc.). Embora tenha havido certa preocupação durante o 

ano no sentido de que essas reivindicações se caracterizavam como coisas isoladas. 

A mobilização se deu enquanto o benefício foi cedido, não havendo o passo 

qualitativo de fazer com que as reivindicações também sejam instrumentos 

educativos mais eficazes. Não se quer aqui retirar a validade e importância das 

reivindicações que mesmo se constituindo em atividade isolada deixou sua 

contribuição pelo menos em dois níveis: a) na obtenção do benefício para pessoas 

carentes, e b) na “descoberta” do direito da população que deve passar a interferir 

naquilo que lhe diz respeito e não permanecer numa posição de passividade
52

. 

 

Momentos como dias de estudo sobre associativismo; ação comunitária; encontro de 

reflexão sobre a conjuntura política do país; treinamentos (pedreiro, carpinteiro, corte e 

costura, bordador, pintor); cursos, campanhas; cartilhas; orientação alimentar; escola pré-

escolar. Em todas essas ações havia momentos para a reflexão dos problemas sociais e como 
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buscar a efetivação dos seus direitos. As pessoas eram motivadas a pensar politicamente sobre 

sua realidade. 

No ano de 1986, começam a acontecer reuniões e encontros para discutir os conceitos 

de assembleia constituinte e Constituição. O trabalho com o Movimento de Mulheres Rurais 

começa a se tornar uma realidade, a partir da experiência já existente nas comunidades rurais 

com os Clubes de Mães e Grupo de Mulheres. As mulheres se organizavam para discutir 

questões como jornada dupla de trabalho, discriminação social, situação de dominação (por 

parte dos homens, da família, etc.), aposentadoria, entre outros direitos. 

Durante o processo de organização da constituinte, várias frentes se organizaram pelo 

Brasil para pensar propostas de emendas populares, na região de Feira de Santana não foi 

diferente. O MOC foi uma das muitas organizações que pautou em diversos momentos nas 

suas atividades diárias o debate sobre propostas de “emendas populares”, que tocavam em 

questões cruciais, como os direitos das mulheres, questão indígena e reforma agrária. 

 
O ponto alto desse acompanhamento se deu por ocasião da coleta de assinaturas para 

a apresentação de emendas populares, sendo que na região, lideranças comunitárias 

se engajaram profundamente nesta atividade, sobretudo no que se refere ao direito 

das mulheres, a questão indígena e a reforma agrária. Houve inclusive a ida de 

caravanas a Brasília, com representantes das comunidades e dos sindicatos por 

ocasião da entrega das emendas
53

. 
 

 

 O MOC incentivou e assessorou os movimentos e entidades para buscarem maior 

participação nos espaços políticos que estavam se abrindo novamente para a sociedade. A 

participação das pessoas nas audiências públicas, plenárias, sessões das Câmaras de 

Vereadores foram essenciais para a que estas levassem suas pautas para debates importantes 

como a elaboração das leis orgânicas municipais.  Esse movimento de contribuir para o 

processo de formação política e o exercício da cidadania nos espaços de alfabetização, no 

processo de educação através do trabalho com a educação infantil e por último a educação 

básica era o resultado que a equipe do MOC almejava na essência do seu trabalho. 

 

 

ENTRE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS E O PARADGMA DA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 
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A educação popular foi e é até os dias de hoje o foco da atuação do MOC junto às 

comunidades. Através desse objetivo maior que era o de chamar as pessoas para refletirem 

sobre sua condição e se organizar frente aos problemas, outros espaços foram sendo 

identificados como importantes para a formação do povo. Além, das associações, dos 

sindicatos, a escola foi se tornando cada vez mais lugar de se pensar estratégias de 

intervenção na realidade, sobretudo das pessoas do campo. 

A educação infantil que acontecia através da pré-escola, nas creches, serviu como o 

primeiro espaço formal de educação para as crianças e informal para os pais delas, 

especialmente as mães, que se organizavam como já foi dito em “clubes de mães”.  O lugar 

onde essas aulas aconteciam, era muitas vezes a sede das associações e dos centros 

comunitários, não existia prédio escolar. 

As pré-escolas assessoradas pelo MOC surgiram a partir de 1971, funcionando nas 

creches e tiveram o acompanhamento até o ano 1985, conforme consta no Relatório Anual de 

1986, com o apoio financeiro da LBA. Com o fim do apoio para este tipo de ação, o foco da 

atuação no campo da educação se desloca para alfabetização de jovens e adultos, tanto da 

zona rural, quanto da periferia. Um fator que trouxe à tona a necessidade de alfabetizar os 

jovens e adultos, foi a retomada dos sindicatos, tendo em vista que os agricultores estavam a 

partir de então ocupando cargos em direção e conselhos, precisando assim ter conhecimentos 

básicos de escrita e leitura. 

Através do projeto Círculo de Cultura, que utilizava o método Paulo Freire para 

estimular o processo de aprendizagem do ato de ler e escrever, o contexto no qual o sujeito 

estava inserido era o ponto de partida. Na fase de experiência, o projeto atendeu a 25 

comunidades rurais de 05 municípios e contou com o convênio da Fundação Educar, que 

disponibilizou recursos para pagar monitores, materiais e despesas com transporte.  Foram 

matriculados 625 jovens e adultos em 1986, porém a evasão chegou a 25%. Entre os fatores 

que levaram a este índice, podemos destacar a migração, por conta da seca. 

Segundo dados do Relatório Anual do MOC de 1987, a Bahia ocupava 1° lugar em 

analfabetismo no Brasil, em alguns municípios, na zona rural, o índice chegava a ultrapassar 

70% da população, com maior incidência entre os jovens. Como resultado dessa primeira fase 

do projeto destaca-se que 50% dos participantes se tornaram semianalfabetos, assinavam seus 

nomes e liam textos simples; passaram a participar dos espaços de discussões do movimento 

social como associações, sindicatos, grupos de mulheres, entre outros. 



  

 
 

 

No início da década de 1990, o MOC já organizava suas ações a partir de programas 

que discutiam temáticas especificas, conectadas ao contexto de ampliação das lutas por 

direitos, que estavam em plena efervescência no país. Eram seis: Programa de Alfabetização 

de Jovens e Adultos, Programa Agrícola, Programa de Apoio aos Movimentos Sociais, 

Programa de Apoio aos Projetos Econômicos e Programa de Saúde Comunitária. Nesse 

momento há uma clareza maior das temáticas trabalhadas e o aumento das discussões sobre 

políticas públicas, busca por projetos, que eram estimulados sempre em momentos de 

formação para a equipe. 

A educação de jovens e adultos começou como uma experiência em 1986, partindo da 

experiência dos círculos de cultura, o método de alfabetização seguia as recomendações de 

Paulo Freire. Além de ler e escrever, os alunos faziam um estudo da História das suas 

comunidades e as relações de poder. Também se discutia sobre a organização social, partidos 

políticos, movimentos sociais, reforma agrária, entre outros.54 Os alfabetizandos escolhiam 

temas que interessavam ao seu cotidiano, como o aprendizado de cálculo matemático de área 

“para não ser enrolado pelo patrão”. Muitos dos jovens que participavam não frequentavam a 

escola formal devido a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da família. 

A discussão sobre educação se ampliou. As ações de Alfabetização de Jovens e 

Adultos passaram a fazer parte do Programa de Educação Rural. A criação do programa marca 

uma nova perspectiva no trabalho do MOC em relação a Educação Rural, uma vez que a 

equipe percebeu que a raiz do analfabetismo rural se encontrava na própria escola básica, 

sendo assim eles passaram a buscar meios de interferência nas escolas rurais visando a 

melhoria na qualidade de ensino. Decidiram começar pelo trabalho de capacitação das 

professoras rurais  das redes municipais de ensino.  

Em 1993, durante um seminário realizado com as Secretarias Municipais de Educação, 

a Universidade Estadual de Feira de Santana e organizações da sociedade civil iniciou-se um 

debate sobre a educação básica. Na ocasião foi apresentada a experiência do Serviço de 

Tecnologia Alternativa (SERTA), ONG do estado de Pernambuco. Após o primeiro seminário, 

aconteceu outro momento de debate para estabelecer as bases para a implantação da proposta 

nas escolas rurais de três municípios da região de Feira de Santana: Valente, Santo Estevão e 

Santaluz. A experiência piloto iniciou um ano depois com a proposta de capacitar 55 

professores. A metodologia tinha como objetivo trabalhar os conteúdos a partir da realidade 

das pessoas que viviam no campo, levando em consideração o clima, o solo, as estações do 
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ano, o plantio, a colheita. Os conteúdos básicos deveriam fazer uma relação com essa 

realidade e, a partir dela, seriam ampliados e universalizados. 

 

Inserir a escola na vida e a vida na escola. Isso significa trazer para dentro da escola 

as lutas, os valores, as dificuldades, as alegrias das famílias e envolver a família, 

pela pesquisa, na produção do conteúdo da escola (em todas as matérias) [...]. Não é 

torná-los repetidores de conteúdos pré-fabricados nos escritórios. Antes de mais 

nada, é torná-los aptos a resgatar, analisar e trabalhar, respeitosa e criticamente, com 

os dados da realidade e da cultura que circunda a ele próprio e seus alunos
55

. 

 

A metodologia de trabalho se baseava em três fases: conhecer era o primeiro passo, 

partia de um trabalho de pesquisa, através da ficha pedagógica previamente elaborada, o aluno 

buscava com os pais, avós, vizinhos mais idosos, informações sobre a comunidade, a 

propriedade rural, plantio, o solo, a vegetação, as estações do ano. O segundo passo: analisar. 

Nesta fase o professor juntamente com os alunos trabalhavam os desdobramentos das 

respostas das pesquisas, aprofundando o assunto, relacionando-os com os conteúdos das 

disciplinas. O terceiro passo era o transformar, que levava os sujeitos envolvidos 

(pais/comunidade, professores e alunos) a buscarem uma alternativa de intervenção a 

depender da situação identificada. 

Numa pesquisa sobre plantas, convidei uma mãe para identificar o nome dos matos 

que nem eu nem os alunos sabíamos. A mãe disse que não sabia nada. Na classe, 

todas as perguntas que lhe foram feitas ela soube responder. Ela ficou muito feliz em 

contribuir. (Valente)
56 

 

As Secretarias de Educação, responsáveis pela Educação Básica nos municípios 

aceitaram o desafio de trabalhar com uma nova metodologia com seus professores e a UEFS 

também entrou como parceira. 

O trabalho de Alfabetização de Jovens e Adultos continuava na perspectiva de 

formação de monitores, construção de material didático como uma Cartilha de Alfabetização 

além da meta de alfabetizar 440 pessoas em dois anos nos municípios de Feira de Santana, 

Araci, Santa Bárbara, Serrinha e Ichu, abrangendo 22 comunidades. O trabalho foi se 

aperfeiçoando, neste ano, já haviam sido produzidos materiais didáticos como o Caderno do 

Monitor, com as seguintes temáticas: 1) Alfabetizar: conhecer para ser cidadão/educação 

popular e alfabetização; 2) Primeiros passos para alfabetização; 3)Alfabetizar: um exercício 

de cidadania 4)Alfabetizar: conhecendo matemática. Outro material foi a Cartilha de 
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Alfabetização com o título Construindo a Cidadania. As aulas aconteciam à noite, com 

duração de duas horas e meia. No ano de 1994 eram 392 alunos matriculados.  

A experiência de alfabetização que o MOC vinha realizando se assemelhava ao que 

outras organizações vinham fazendo no país. Em 1993, esse trabalho foi incorporado ao 

Projeto Alfabetizando em parceria com o MEC e Movimento de Educação de Base (MEB), 

organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1961. O 

MEB também trabalhava na perspectiva da educação popular como um organismo da 

sociedade civil. 

O MOC juntamente com mais oito entidades de Alagoas, Bahia e Sergipe, formava o 

Polo II, um grupo que se reunia anualmente para discutir parâmetros de alfabetização, de 

concepção e proposta de formação de alfabetizadores, trocando experiências.  

Os desafios como a alta taxa de evasão dos alunos ainda persistiam. Porém em 1994, a 

taxa de frequência ultrapassava 60%, o que era avaliado como uma melhora se comparado ao 

ano anterior que registrou índice de 55% de evasão. Outra dificuldade apontada foi a 

construção de políticas públicas educacionais para adultos, primeiro pela pouca abertura com 

o poder público, segundo pela pouca articulação das organizações sociais. 

Com o passar dos anos o trabalho ia amadurecendo e a própria equipe técnica 

conseguia desenvolver uma visão mais crítica sobre si, e percebia o que estava sendo feito. A 

metodologia utilizada pela ONG envolvia planejamento, avaliação e monitoramento dos 

trabalhos. Em 1995 o relatório anual trazia uma tabela com objetivos, metas, atividades 

planejadas e realizadas. 

Os monitores passavam por formações com base na educação popular, que tinha como 

premissa alfabetizar conscientizando os jovens e adultos das comunidades rurais excluídos do 

processo escolar. Neste ano foram realizados 06 encontros de capacitação, 12 dias de estudos 

nos municípios de Feira de Santana, Santa Bárbara, Serrinha, Ichu e Araci. 

 

 

Figura 1: Gráfico Relatório Anual do MOC de 1995, p.66. 



  

 
 

 

O documento também traz uma avaliação sobre os fatores que contribuíram para a 

melhora nos índices. A formação de comissões municipais de educação, que passaram a 

acompanhar de perto o trabalho desenvolvido; mais rigor na seleção de monitores; 

investimento em capacitação; construção de cartilha de alfabetização, incentivaram uma 

melhora nestes índices. 

Outra questão que avançou foi o diálogo com outras ONG´s dos estados de Alagoas, 

Bahia e Sergipe, que estavam organizadas no Polo II através do projeto do MEB. Os 

encontros dessas organizações possibilitaram a construção de uma proposta coletiva de 

combate ao analfabetismo no Brasil. 

A Educação Básica Rural Infantil, que depois passa a ser chamada de Educação do 

Campo, tinha algumas metas para o ano de 1995. Com o convênio firmado entre o MOC, a 

UEFS e secretarias municipais, a fase seguinte foi a de aprofundamento das questões, 

planejamento, formação de coordenação nos municípios, formação com os professores; 

estimulo para a comunidade alvo apresentar propostas de educação para a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 

Desde o início da experiência, que 2 professores voluntários da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) e as três Prefeituras dos Municípios[...], 

mostraram-se interessados pela nova proposta de Educação Rural e envidaram 

esforços para desenvolvê-la em parceria com o MOC. O processo, porém, era 

informal e muito em base a colaboração pessoa, máxime a nível UEFS. Para garantir 

a continuidade da proposta, foi firmado um convênio entre o MOC, a Universidade e 

as três prefeituras dos municípios já envolvidos. Tal convênio foi assinado no dia 

27/06/95 e vale três anos.
57

 

 

Para aprofundar a metodologia e garantir a continuidade do trabalho, foram realizadas 

várias atividades: 09 encontros intermunicipais, 03 seminários municipais sobre “produção do 

conhecimento” e 13 oficinas nos municípios. Em Feira de Santana ocorreram 04 encontros 

que discutiram o currículo de Português e Matemática; Agricultura; Produção do 

Conhecimento e por fim a avaliação do trabalho do ano de 1995. 

Neste ano, aconteceu o Encontro Interestadual de Educação Rural em Recife, onde se 

reuniram pessoas da Bahia, Paraíba e Pernambuco que estavam desenvolvendo propostas 

semelhantes. O grupo saiu do encontro com o encaminhamento de refletir e aprofundar o 

debate sobre o currículo e sua adaptação à realidade rural e o sistema de avaliação. Outros 

desafios ficaram para o ano de 1996, como a necessidade de assessores na área de Geografia e 
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História, para contribuir com a metodologia e formação para os professores. As visitas às 

escolas também não atenderam a expectativa do projeto, devido a falta de pessoal na equipe. 

O trabalho estava se ampliando e era necessário que a equipe recebesse reforços. 

Com o passar dos anos novos municípios foram aderindo ao projeto, que foi inclusive 

acompanhando o avanço nas discussões sobre a Educação Rural no país. O projeto do 

MOC/UEFS incorporou os novos debates encabeçados pelo movimento de educação a partir 

da concepção da Educação do Campo. Aos poucos o MOC e os demais ligados ao 

movimento, deixaram a terminologia Educação Rural e o que suas antigas práticas 

representavam para trás. O trabalho que se tinha pela frente era de fortalecer a nova 

metodologia, no caso do MOC, baseada na tríade Conhecer, Analisar e Transformar a 

realidade do campo (CAT).  

O trabalho da ONG como um todo avançou em muitos outros debates, como o 

rompimento com o paradigma de combate à seca, para a perspectiva de convivência com o 

semiárido. A mudança nesse discurso também foi fruto de amplas discussões com ONGs do 

Nordeste que realizavam assistência técnica para a agricultura familiar. Essas transformações 

na forma de pensar as práticas no espaço rural e as formas de lidar com o clima semiárido e o 

seu bioma natural, estavam sendo propostas pelo MOC e demais entidades sociais através 

desse novo paradigma no fim da década de 1990, que é a convivência com o semiárido. É 

preciso perceber em futuras investigações, como esses paradigmas refletiram ou não na forma 

como professores e alunos estavam ou estão realizando suas atividades e compreendo a 

realidade do campo em que estavam inseridas.  

O discurso da sala de aula, a metodologia, acompanhou essas discussões mais 

especificas que os movimentos estavam realizando. A discussão sobre o acesso a água na 

escola e nas casas das famílias também foram para a sala de aula. As práticas agrícolas, 

técnicas de plantio que defendem a sustentabilidade e o respeito à caatinga como um bioma 

rico, também foram levadas para o ambiente escolar. Essas temáticas, assim como o gênero e 

o direito à comunicação democrática eram lutas que estavam em pautas em outros programas 

do MOC, mas que tinham reflexo de direto nas ações e metodologia do Programa de 

Educação do Campo, que mudou a nomenclatura conforme o avanço nos debates sobre o rural 

e campo.  

Neste momento o credito rural também passou integrar com mais força os debates, a 

ideia era a implantação da primeira cooperativa de crédito rural e a implementação da 

assistência técnica rural. 



  

 
 

 

O trabalho infantil era uma realidade nos municípios da chamada Região Sisaleira, 

principalmente nas lavouras do sisal e no manuseio do motor. Em Feira de Santana as crianças 

trabalhavam com maior incidência nas feiras livres. Ainda no ano de 1995 o MOC começou a 

executar um convênio em parceria com o UNICEF a fim de realizar encontros, seminários e 

dias de estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de 

Crianças e Adolescentes com as famílias da periferia de Feira de Santana. O trabalho infantil 

começava a fazer parte das lutas da entidade. Essa primeira experiência levou a formação de 

grupos de teatro, música, diagnóstico socioeconômico e nutricional para as famílias 

moradoras do Bairro Aviário.  

Já em 1997 o MOC trabalhava a partir da parceria com o UNICEF o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Através do programa os alunos tinham o tempo de 

estudo prolongado na escola com atividades no turno oposto, as jornadas ampliadas do PETI. 

Além da ampliação do tempo de estudo para retirar o aluno do trabalho infantil, eram 

desenvolvidos projetos de geração de renda para as famílias na área da caprinocultura, 

horticultura, apicultura, entre outros. 

No ano de 1998 aconteceu a I Conferência de Nacional de Educação do Campo. Já 

havia um entendimento entre os movimentos sociais do campo acerca da nomenclatura A 

ideia de Educação Rural como a que vinha sendo posta em prática não dava conta dos anseios 

do movimento para os seus processos educativos. 

 

A década de 1990 foi muito importante para as conquistas da Educação do Campo. 

Em 1998 se construiu a I Conferência Nacional de Educação do Campo. O MOC 

participou com proposições juntamente com outros movimentos sociais e sindicais 

do campo, com educadores, aqueles vindos da experiência do MOC já conheciam a 

metodologia do CAT (Conhecer, Analisar e Transformar a realidade do campo) e da 

jornada ampliada do PETI. Naquele período ainda não tinha o Baú de Leitura. 

Começam aí as primeiras ideias para construir uma metodologia que tornasse a 

escola mais dinâmica e que levasse um pouco de alegria as crianças egressas do 

trabalho infantil.
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A leitura contextualizada e lúdica era o objetivo do Projeto Mala de Leitura, aplicado 

pelo SETRAS, ONG de Pernambuco. Ao conhecer a experiência, o MOC implantou o projeto 

em 1999 nas escolas do campo. Percebia-se a necessidade de estimular a leitura pensando a 

partir do contexto cultural e social. 
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A década de 1990 chegou ao fim e marcou a consolidação do trabalho do MOC na 

zona rural. O trabalho nas periferias urbanas aos poucos foi deixado de ser desenvolvido. 

Pensar um projeto de desenvolvimento integral para os sujeitos do campo, que partisse da 

perspectiva da educação popular e do campo impulsionou as ações da entidade. Os debates 

sobre gênero, convivência com o clima semiárido, comunicação comunitária, assistência 

técnica, agricultura familiar no âmbito de projetos, programas e incentivo a implementações 

de políticas públicas para as populações do campo abriam as portas para o ano 2000.  

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho do Movimento de Organização Comunitária (MOC) surge numa época em 

que o Brasil vivia restrições no campo dos direitos, da liberdade e da democracia nos anos 

1960. Ainda assim, a ONG consegue aos poucos realizar ações que vão contribuindo para o 

desenvolvimento dos sujeitos na região que compreende os municípios da Diocese de Feira de 

Santana. Talvez sua maior contribuição esteja na possibilidade que sempre abriu ao 

desenvolver projetos com as populações das periferias de Feira de Santana e zona rural da 

região, de promover momentos de reflexão e diálogos, na perspectiva de levar as pessoas a 

questionarem as condições que viviam e buscarem seus direitos, na formação de lideranças 

comunitárias e multiplicadores da sua prática. 

Olhando sob a ótica da Educação Popular, o trabalho desempenhado pela equipe do 

MOC foi algo inédito para Feira de Santana naquele momento. Nenhuma outra iniciativa 

como esta havia sido registrada desde então. No entanto, esse trabalho deixa de ser inédito 

quando se pensa um contexto nacional, no qual outras organizações e movimentos vinham 

desenvolvendo experiências semelhantes, inspirados nas concepções de Educação Popular de 

Freire e na Teologia da Libertação, 

Ao mesmo tempo em que “prega” às camadas mais carentes urbanas e rurais a 

necessidade de lutar por mais participação política nos espaços de decisões como as 

associações, sindicatos, câmaras municipais, a ONG tem seu próprio projeto ideológico, 

formatado pelas mentes dos intelectuais que fazem parte dos seus quadros. O discurso sobre a 

importância de pensar um modelo de educação rural/do campo que atendesse às necessidades 

dessa população vem permeado por um projeto que idealiza a fixação do homem e da mulher 

na zona rural, como meio para garantir a diminuição do êxodo rural e valorização dos 

pequenos produtores. Todavia com uma perspectiva que buscava levá-los a um 



  

 
 

 

desenvolvimento integral em suas formas produtivas de geração de trabalho e renda, no 

acesso à agua, nas práticas agrícolas sustentáveis, na educação, no respeito ao gênero, entre 

outras. 

O movimento (MOC) também buscava em muitos momentos, se reinventar; rever sua 

prática; fazer autocrítica. Acompanhando o avanço dos debates e as mudanças de paradigmas; 

também interferia nessas mudanças com a sua práxis, ao mesmo tempo em que era fruto 

delas. Participou do Movimento de Educação do Campo e superando o projeto vigente para a 

educação rural em detrimento da nova perspectiva da educação do campo; o abandono do 

paradigma do combate à seca, que começava a ser substituído pelos movimentos do campo 

pela concepção de convivência com o clima semiárido. 

O MOC começou através das suas próprias publicações e produções de materiais 

didáticos a representar o homem e a mulher do campo como seres dotados de valores, saberes 

e que por isso eram capazes de modificar a realidade em que viviam, sem precisar abandonar 

o seu local de origem. Assim vem contribuindo para construir um novo imaginário sobre o 

campo e os sujeitos que vivem nele também nestes materiais.  

O trabalho de educação popular incentivou muitas pessoas nas comunidades a 

discutirem em grupo, a encaminhar soluções para seus problemas, concomitante ao trabalho 

de alfabetização de jovens e adultos e a assessoria à educação básica para as escolas do 

campo. 

A experiência que começou na Paróquia do Jardim Cruzeiro em Feira de Santana se 

expandiu para muitos municípios. As contribuições do MOC se deram em grande parte, no 

exercício de estimular as pessoas se perceberem como sujeitos da sua História e a educação 

popular apresentou a entidade os caminhos de como fazer esse diálogo.  

Hoje ao ONG continua desenvolvendo grandes projetos e este ano completa 50 anos, 

de muitos acertos, e também de erros. Ao longo do tempo vem ampliando o envolvimento 

com novas temáticas, sempre acompanhando o avanço dos debates e contribuindo para a 

construção de discursos e imagens sobre o campo e suas populações. Por isso acreditamos que 

ainda existem muitas questões para serem investigadas e que devem ampliar a debate que nos 

propusemos a fazer neste breve artigo.  

 

 

 

 


