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RESUMO 

Este artigo é um recorte da pesquisa
3
 realizada sobre as ações desenvolvidas 

pelo Programa MOBRAL Cultural, implementado pelo Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), desenvolvido no Brasil, com destaque para as narrativas de 

sujeitos que dele fizeram parte, no sertão de Alagoas, estado do Nordeste brasileiro. A 

investigação partiu da seguinte problematização: Quais foram as contribuições e 

reapropriações experienciadas pelos sujeitos sertanejos, no campo das ações culturais do 

MOBRAL no município de Santana do Ipanema
4
 (1973-1985)? Neste texto em 

específico, buscamos narrar de que maneira se deu o funcionamento dos trabalhos das 

atividades culturais na comunidade sertaneja, por meio dos depoimentos de dois 

sujeitos. Depoimentos, esses colhidos por meio de entrevistas, de abordagem qualitativa 

da História oral. Privilegiando, também, a fotografia como fonte. 

Definimos contribuições como os elementos que os sertanejos conseguiram 

absorver a partir da socialização de culturas diferentes com ênfase nas mudanças que 

ocorreram ao participarem das atividades culturais do MOBRAL; e reapropriações, os 

novos sentidos atribuídos em suas culturas às ações doadas/impostas pelo Programa 

MOBRAL Cultural na comunidade sertaneja.  

                                                             
1 Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Linha de pesquisa: História e Política da 
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A história oral desempenha um papel fundamental na reconstrução de fatos 

históricos, uma vez que: “[...] consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que 

podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou 

outros aspectos da história contemporânea” (CPDOC)
5
. No nosso estudo optamos por 

um tipo de entrevista denominada de “temática”, que se dedica “[...] prioritariamente 

sobre a participação do entrevistado no tema escolhido” (ALBERTI, 2008, p. 175).  

Atrelamos as entrevistas às fotografias que, também, são consideradas imagens 

narrativas, que se articularam às outras narrativas das fontes orais que compõem a 

pesquisa que realizamos. É importante dizer que o aparecimento das fotografias no 

momento das entrevistas, ajudou-nos a perceber a necessidade dessa interação entre as 

fontes visuais – fotografias – e as fontes orais; com os depoimentos memorialísticos dos 

sujeitos que participaram do fato histórico,no caso específico as ações do MOBRAL 

Cultural. 

Na nossa caminhada de pesquisa sobre o MOBRAL de 2011 até 2016 

conseguimos reunir um corpus documental composto de 71 fotografias
6
 caracterizado 

por imagens diversas, que apresentam comportamentos fotográficos variados, em sua 

grande maioria de profissionais desconhecidos. Os estudos de Leite (1993, p. 165), 

mostram que essa categoria de imagens tem grande valor, uma vez que, “feita para 

recordar atos da vida, em sua continuidade, está carregada de conotações tanto mais 

fortes quanto mais condicionadas pelo mundo exterior”. O que demonstra o valor da 

memória na reconstrução da história da atuação do Programa MOBRAL Cultural em 

terras sertanejas.  

A interação das fontes orais com outras fontes – as fotografias – traz a 

composição de uma rede documental, justificando que “[...] deve-se ter em mente [...] 

outras fontes – primárias e secundárias; orais, textuais, iconográficas etc. – sobre o 

assunto estudado”. (ALBERTI, 2008, p. 187). A possibilidade de confrontar fontes 

variadas contribui para o enriquecimento do estudo e abre a possibilidade de 

comparação das informações contidas nas fontes orais com as demais, inclusive no 

processo de rememoração, no decorrer da entrevista. 

                                                             
5 Concepção da metodologia da História oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil. Disponível em:<http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral> 
6 Todas as fotografias fazem parte do conjunto de memórias de seu acervo pessoal dos entrevistados, foram cedidas 

no momento das entrevistas e disponibilizadas para publicação. 
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Nestes escritos, privilegiamos as narrativas memorialísticas de um ex-animador 

das atividades do referido programa uma vez que, tinha participação direta nas ações 

que foram desenvolvidas no município de Santana do Ipanema – lócus deste estudo –; e 

em outros municípios do Sertão alagoano; e os relatos de um sertanejo partícipe das 

ações do Programa MOBRAL Cultural. Privilegiamos, também, as fontes orais e 

visuais, constituídas de narrativas que, interpretadas pelos pesquisadores, em contexto 

de horizontalidade, compõem novas histórias.  Em relação às narrativas nos apoiamos 

nos postulados teóricos de Benjamin (2012) para quem, diferentemente da informação, 

que só tem valor enquanto é novidade, a narrativa “[...] não se esgota jamais. Conserva 

suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de desdobramentos”. (p. 220).  

As fontes orais, interagindo com as fontes visuais, registradas durante a atuação 

do MOBRAL em Alagoas revelaram a intensidade do movimento na vida dos 

sertanejos. Nessa direção, a fotografia funcionou como um instrumento de 

rememoração, pois, como destaca Guran (2011, p. 88) “Estimulados pelas fotografias, 

os informantes vão muito além do que está representado na imagem, já que uma das 

características da fotografia é justamente esse poder de desencadear ideias recorrentes 

em um processo que tem tanto de sensível como de racional”. 

As vozes dos narradores trouxeram novas reflexões sobre o MOBRAL Cultural, 

permitindo-nos a composição de novas histórias, sobretudo em relação ao lugar, o 

Sertão alagoano, de onde brotam essas narrativas. No que se refere às contribuições e 

reapropriações das ações culturais do MOBRAL, na comunidade sertaneja, na 

perspectiva dos interlocutores; a pesquisa evidenciou forte aprovação do Movimento, 

uma vez que este se apresentava como um espaço privilegiado de socialização da 

cultura nacional, bem como espaço de socialização da cultura dos artistas locais, nas 

unidades operacionais como a Mobralteca e a Minimobralteca.  
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