
SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 11

CAP.1 – ALFABETIZAÇÃO E EJA: REVISITANDO UM VELHO DEBATE 27

1.1 A EJA NO BRASIL: REFORMAS EDUCACIONAIS E MUDANÇA DE PARADIGMA 27

1.2. DESAFIOS DA EJA PARA O SÉCULO XXI 50

CAP. 2 – MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MOVA-SP 

(1989-1992) 55

2.1. EDUCAÇÃO POPULAR 61

2.1.1. O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PROJETO HISTÓRICO 62

2.1.2. A TEORIA DIALÉTICA DO CONHECIMENTO 64

2.2. EJA E ALFABETIZAÇÃO 65

2.3. PARCERIA ENTRE A SOCIEDADE CIVIL E ESTADO 69

2.4. ALGUNS ELEMENTOS DE BALANÇO DA EXPERIÊNCIA DO MOVA-SP 70

CAP. 3 – A REDE MOVA-BRASIL, SUA HISTÓRIA, SEUS SUJEITOS, SUAS AÇÕES 76

3.1. REDE MOVA-BRASIL: SUA HISTÓRIA 82

3.1.1. MOVA-BRASIL, HERDEIRO DA EDUCAÇÃO POPULAR 83

3.1.2. O MOVA ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 93

3.1.3. O MOVA-BRASIL NA POLÍTICA PÚBLICA DE EJA 99

3.2. A REDE MOVA-BRASIL: SEUS SUJEITOS E SUAS AÇÕES 110

CAP. 4 - TRÊS EXPERIÊNCIAS DA REDE MOVA-BRASIL 119

4.1. MOVA/SP – 2001-2004 119

4.1.1. Educação Popular 131

4.1.2. EJA e Alfabetização 133

4.1.3. Parceria entre a Sociedade Civil e o Estado 136

4.2. MOVA-BRASIL – PÓLO CEARÁ 137



10

4.2.1. Educação Popular 141

4.2.2. EJA e Alfabetização 142

4.2.3. Parceria entre a Sociedade Civil e o Estado 146

4.3. MOVA-MS ALFABETIZADO 148

4.3.1. Educação Popular 151

4.3.2. EJA e Alfabetização 152

4.3.3. Parceria entre a Sociedade Civil e o Estado 153

4.4.AVANÇOS E RETROCESSOS 153

CONSIDERAÇÕES FINAIS 156

5. REFERÊNCIAS 161

6. ANEXOS 169

ANEXO A – CARTA CONVITE – 1º ENCONTRO NACIONAL DE MOVAS 169

ANEXO B – MANIFESTO AO PRESIDENTE ELEITO, LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA 171

ANEXO C – PROPOSTA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MOVA-BRASIL 174

ANEXO D – CARTA DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE MOVAS 178

ANEXO E – CARTA DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE MOVAS 183

ANEXO F – CARTA COMPROMISSO 188

ANEXO G – CARTA DE PRINCÍPIOS DO MOVA-SP 191

ANEXO H – PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO MOVA-SP 194

ANEXO I – REGIMENTO DO MOVA-SP 200

ANEXO J – ROTEIRO 204

ANEXO K – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 205

ANEXO L – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 207

ANEXO M – TERMO DE PARCERIA ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.



11

Introdução 

Cada vez que tentei fazer um trabalho teórico, foi sempre a partir de 

elementos de minha própria experiência: sempre em relação com processos que 

eu via se desenvolver em volta de mim.  

Certamente porque eu acreditava reconhecer nas coisas que eu via, nas 

instituições com as quais lidava, nas minhas relações com os outros, rachaduras, 

sacudidelas surdas, disfuncionamentos, eu empreendia um tal trabalho, algum 

fragmento de autobiografia.. (Foucault, 1981). 

Falar sobre educação popular, alfabetização e Educação de Jovens e Adultos nesta 

tese é uma tarefa instigante, por ser este um tema tão caro aos educadores populares e, ao 

mesmo tempo, desafiadora, pois compreende discutir sobre o descaso dos governos em 

relação a essa modalidade e, ainda, trazer para a agenda da academia os temas que estão 

sendo debatidos pelos educadores populares. 

A possível resistência da academia em incorporar no seu currículo os temas da 

Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos é ressentida pelos estudiosos e 

educadores desses temas, pois um dos reflexos desse comportamento são as escassas 

ofertas de cursos na graduação e pós-graduação.

Brandão (2002, p.123) exemplifica essa dificuldade utilizando uma situação 

hipotética: o que pensaria um estudioso estrangeiro que desejasse estudar o tema Educação 

Popular em nosso país? “Curioso — ele pensaria (...) — (...) tão raros programas 

universitários de formação de educadores populares, e tantos livros, tantos artigos, tantos 

seminários e simpósios, tanta polêmica nacional, latino-americana e internacional a 

respeito”.

A explicação desse autor sobre as escolhas dos cursos é de que existe 

um descompasso cultural inevitável [que] coloca em uma das margens do 

rio do saber humano o lado do conhecimento e das práticas avalizadas 

pela ciência — por alguma de suas tendências de plantão, pelo menos — e 

com lugar garantido entre as cadeiras e as estantes das academias. E 

coloca, na outra, a multiplicidade da produção contínua e crescente de 
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outras modalidades de conhecimentos e de práticas tidas, quando olhadas 

desde “a margem de cá”, como “populares”, “não científicas”, “a-

científicas”, “cientificamente discutíveis”, “falsas”, “superadas” (a um 

olhar mais histórico), “alternativas”, “mistificadoras”, “ilegítimas”, 

“curiosas, fascinantes mesmo, mas não confiáveis” e assim por diante. 

(BRANDÃO, 2002, p. 124). 

Para superar essas dificuldades, o primeiro passo de aproximação com a Educação 

Popular e com a EJA seria ampliar o conceito de ciência, e o segundo passo seria 

incorporar esses temas, Educação Popular e EJA, no currículo de Pedagogia. A

aproximação entre academia e o saber popular é uma contribuição muito importante para 

que o trabalho dos estudiosos e dos educadores possam se reconhecer no conhecimento da 

ciência.

A proposta desta tese não é tratar dessa questão, mas espera-se ao longo deste

trabalho indicar à academia algumas demandas dos educadores populares da EJA para que 

num futuro próximo essas sejam atendidas. 

Escolheu-se como tema desta tese a Rede dos Movimentos de Alfabetização de 

Jovens e Adultos – Rede MOVA-BRASIL, tendo como objetivo estudar o processo de 

construção da Rede, os seus desafios, seus conflitos e suas conquistas. Este tema é 

relevante à medida que o desafio da superação do analfabetismo no Brasil e as discussões 

sobre os novos paradigmas da EJA são questões ainda não resolvidas, e que estão colocadas 

na agenda do século XXI. É importante conhecer as contribuições da Rede para o debate 

dessas questões. 

Após a delimitação do problema, que é compreender o processo de construção da 

Rede, os seus desafios, seus conflitos e suas conquistas, algumas questões se colocam: qual 

a necessidade da criação da Rede? Qual o seu significado? Quem são os sujeitos que 

participam da Rede?  O que a diferencia das ações realizadas pelos fóruns e pela Rede de 

Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil1 (RAAAB) no campo da EJA? O que está em 

disputa? Quais os seus conflitos? Quais suas conquistas? A Rede conseguiu até o momento 

1 A Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil - RAAAB - é formada por pessoas, grupos e organizações 
atuantes na educação de jovens e adultos.
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atingir o seu objetivo, ou seja, contribuir para a estruturação do movimento em nível 

nacional? Enfim, são essas questões que perpassam o trabalho. 

Essa Rede é composta por vários programas que tiveram como referência o 

movimento de alfabetização de jovens e adultos – MOVA-SP, criado em 1989 e que durou 

até 1992. Foi retomado em 2001 pela administração petista e, apesar da mudança de gestão 

em 2005, ele se mantém até hoje, transformado em Lei Municipal nº 14.058. 

O MOVA-SP foi uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo e os grupos sociais que já desenvolviam trabalho de alfabetização. Seu objetivo, além 

de alfabetizar e conscientizar os educandos, era proporcionar espaços de participação 

política dos educadores e educandos na esfera pública, compreendida aqui como a “arena 

onde se dá tanto o amálgama da vontade coletiva quanto a justificação das decisões 

políticas previamente acertadas”. (COSTA, 2002, p. 15). 

O MOVA-SP, desse período, foi referência para o surgimento de vários outros 

programas em diversos municípios e estados que tinham administrações progressistas. E foi 

com o objetivo de fortalecer estruturalmente o movimento em nível nacional, que o 

primeiro passo para a constituição dessa Rede foi dado com a realização do I Encontro dos 

programas MOVA, em 2001, em Porto Alegre, RS.  

A idéia do I Encontro foi gerada durante o I Fórum Social Mundial2, mais 

precisamente, em uma reunião em que estiveram presentes a Secretaria de Estado da 

Educação do Rio Grande do Sul, por meio da coordenação de Política Pública de Educação 

de Jovens e Adultos – EJA/RS e as Organizações Não Governamentais Ação Educativa e 

Instituto Paulo Freire, de São Paulo. Logo após essa reunião, desencadeou-se uma 

mobilização convocando a participação de todos os programas MOVA para a realização do 

I Encontro. Para atingir esse intento foi encaminhado a todos os programas um roteiro para 

que as administrações enviassem informações detalhadas sobre o seu programa, tais como: 

2 O I FSM foi realizado no período de 25 a 28 de janeiro de 2001, em Porto Alegre. É definido, por seus 
organizadores, como um espaço de debate democrático de idéias; aprofundamento da reflexão; formulação de 
propostas; troca de experiências e articulação de movimentos sociais, redes, ongs e outras organizações da 
sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de 
imperialismo. Após o primeiro encontro mundial, realizado em 2001, configurou-se como um processo 
mundial permanente de busca e construção de alternativas às políticas neoliberais. Disponível em http:// 
www.forumsocialmundial.org.br.
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a estrutura do programa; como era a parceria (se era composta apenas pelos grupos sociais 

e governos ou se tinha outros parceiros, como empresas, universidades, sindicados entre 

outros); relação do MOVA com a Rede municipal e estadual; conceito de alfabetização e a 

metodologia desenvolvida; o processo de formação político-pedagógica; dados 

quantitativos e qualitativos. (ANEXO A). Esses temas orientaram as discussões realizadas 

durante o Encontro e também serviram de roteiro para a sistematização dos debates 

realizados, organizados pela autora3.

A Rede MOVA-BRASIL só foi criada em 2003 por deliberação do III Encontro dos 

programas MOVA realizado em Goiânia, GO. O objetivo da Rede é de ser um espaço de 

diálogo e de contribuir para a ampliação e fortalecimento de políticas públicas para 

educação de jovens e adultos (EJA). 

Entre 2001 e 2004, foram realizados quatro Encontros nacionais da Rede:

O I Encontro Nacional dos programas MOVA, realizado nos dias 26, 27 e 28 de 

outubro de 2001, na cidade de Porto Alegre, teve como temática MOVA-BRASIL, herdeiro 

da Educação Popular e seus objetivos foram: retomar os compromissos internacionais e 

nacionais com a Educação e a Alfabetização de Jovens e Adultos; avaliar os seus impactos 

nas políticas públicas de EJA das administrações populares; resgatar a história da Educação 

Popular latino-americana, situando o MOVA como ação educativa comprometida com a 

continuidade e com a recriação das idéias freirianas; intercambiar experiências entre os 

movimentos de alfabetização com o propósito de sistematizar e contribuir para a 

reafirmação e construção de novos programas MOVA; registrar esse I Encontro Nacional 

de MOVAs e, finalmente, criar um fórum eletrônico com a participação dos educadores, 

educandos e gestores dos programas MOVA.  

O II Encontro Nacional dos programas MOVA, realizado no período de 5 a 7 de 

julho de 2002, sediado pelo MOVA Regional4 do ABCD Paulista, teve como temática 

3 Esses documentos foram organizados pela pesquisadora em forma de caderno com o título Rede 

MOVA-BRASIL. Registro de suas ações. 2001-2004..Foram impressos pelo Instituto Paulo e distribuídos 

para os participantes do V Encontro como parte do processo de elaboração desta tese.  

4 O MOVA Regional é composto pelos seguintes municípios: Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e 
Ribeirão Pires. 



15

Reafirmando a Educação Libertadora: Concepção de Alfabetização e Cultura, subdividida 

em sub-temas: Concepção de Alfabetização; Etnia; Gênero; Parcerias e Cultura. Foi 

deliberado, nesse Encontro, que os próximos Encontros, além de serem um espaço para 

trocas de experiências e apresentação de comunicações, devem prever um tempo e um 

espaço para discussões e reflexões dos gestores dos programas MOVA sobre o trabalho 

realizado desde o último Encontro. 

O III Encontro Nacional dos programas Mova, realizado em Goiânia, Goiás, de 10 a 

12 de agosto de 2003, teve como tema, O MOVA enquanto Política Pública de Educação 

de Jovens e Adultos e seus objetivos específicos foram: debater o papel do Estado, da 

Sociedade Civil e dos sujeitos participantes do MOVA; promover troca de experiências em 

Educação Popular, fortalecendo as práticas pedagógicas nele empreendidas; refletir o papel 

dos programas MOVA na formação político-pedagógica dos educadores populares; 

reafirmar os programas MOVA como política pública e fortalecimento e defesa da 

Educação Popular. A partir desse Encontro, passou a fazer parte da dinâmica de conclusão 

das atividades a elaboração de um documento-síntese contendo as principais discussões e 

reivindicações que foram encaminhadas ao Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

O IV Encontro Nacional da Rede MOVA Brasil, realizado em Campo Grande, MS, 

no período de 9 a 11 de junho de 2004, teve como temática MOVA-BRASIL na política 

pública da Educação de Jovens de Adultos. Os objetivos foram: debater o papel do poder 

público no financiamento do MOVA-BRASIL; promover troca de experiências entre os 

educadores dos programas MOVA; resgatar os princípios norteadores para a formação 

político-pedagógica dos educadores populares dos programas MOVA e EJA, pautados em 

Paulo Freire; discutir a relação entre a prática pedagógica realizada nos programas MOVA 

e na EJA para indicar possíveis mudanças dessas práticas; fortalecer o MOVA-BRASIL 

como política pública da EJA. Para atingir esses objetivos, a discussão foi organizada em 

dois grandes eixos: MOVA-BRASIL: financiamento e parcerias e MOVA-BRASIL: 

concepções de alfabetização e formação de educadores. Durante esse Encontro aconteceu 

concomitantemente o I Encontro Estadual do Fórum da EJA/MS.  

O processo de preparação desses Encontros foi sendo aperfeiçoado, pois duas 

questões precisaram ser resolvidas: a) garantir a formação político-pedagógica dos 

delegados e das delegadas participantes dos Encontros para que estes representassem 
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efetivamente as discussões realizadas pelas suas regiões5; b) devido à demanda cada vez 

maior de participantes e a dificuldade de financiamento, foi necessário limitar o número de 

participantes. Para resolver essas questões ou, pelo menos, garantir a participação dos 

interessados nas discussões das temáticas dos Encontros, foi deliberado que cada região 

realizará plenárias regionais, nas quais serão escolhidos seus delegados e delegadas e, 

ainda, serão elaborados os documentos-síntese de cada região a serem encaminhados ao 

Encontro.

Foram realizados mais dois Encontros até o momento. O V Encontro que aconteceu 

em Luziânia, GO, nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2005, com o tema MOVA-BRASIL, 

tecendo a educação popular libertadora: política pública e diversidade e o VI Encontro 

realizado em Fortaleza, CE, nos dias 16,17 e 18 de junho de 2006, cujo tema foi MOVA-

BRASIL: interface com políticas públicas e EJA. Esses dois Encontros não serão objetos de 

análise desta tese, porque demandaria outro trabalho de pesquisa. Entretanto algumas ações 

realizadas durante esse período serão tratadas ao longo desta tese com o objetivo de 

esclarecer alguns pontos à medida que for necessário.

A escolha da metodologia para desenvolver este trabalho não foi um processo fácil. 

A metodologia foi sendo elaborada ao longo da própria pesquisa. As dificuldades 

encontradas envolveram dois aspectos: o subjetivo e o objetivo. No âmbito subjetivo, 

destacam-se as seguintes inquietações: a dificuldade da autora em assumir o papel de 

pesquisadora para “não mais reconstruir a explicação da sociedade e da cultura do “outro” 

através de fragmentos de relatos de viajantes e missionários” (BRANDÃO, 2002, p.11); e a 

de se assumir como autora entre autores, ou seja, enfrentar os desafios colocados em uma 

pesquisa na qual procura contribuir para que o trabalho dos grupos sociais em Educação de 

Jovens e Adultos se reconheça no desenvolvimento da prática científica. 

Para compreender as razões dessas dificuldades de se assumir como autora, foi 

importante dialogar com alguns autores, dentre eles, Foucault, pois ele consegue explicitar 

as dificuldades de quem está se construindo como autor: 

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada 

do discurso; não queria ter de me haver com o que tem de categórico e 

5As regiões são: Norte, Nordeste Centro Oeste, Sudeste e Sul. 
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decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma transparência calma, 

profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à 

minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; eu 

não teria senão de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço 

feliz”.

E a instituição responde:

“Você não tem por que temer começar; estamos todos aí para lhe 

mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito tempo se 

cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra mas o 

desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele 

lhe advém”. (FOUCAULT, 2003, p.7). 

Para a autora, ter dialogado com esse autor foi importante. Em primeiro lugar, pôde 

se posicionar e colocar na agenda da academia a discussão sobre Educação Popular 

realizada pelos educadores dos programas MOVA. Em segundo lugar, o autor permitiu 

compreender e analisar o empoderamento que os grupos pesquisados vêm conquistando nas 

políticas públicas para Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Como afirma Foucault 

(2003, p.10), “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que e pelo que se luta, ou seja, o poder do qual nos queremos 

apoderar”.

Já a decisão de se assumir pesquisadora, foi desafiadora, pois a autora indagava o 

tempo todo como realizar o trabalho. Apesar de acreditar que não existe neutralidade na 

ciência, mesmo assim se perguntava: como realizar uma pesquisa com o nível de 

envolvimento e de participação que a pesquisadora tem no processo de organização da 

Rede? Como participar dos grupos sociais, fazer intervenções, participar das discussões e 

da construção das ações e, ao mesmo tempo, conseguir um afastamento desejável para a 

reflexão científica? 

Foi necessário também dialogar com outros autores, entre eles, Teixeira (2003) que 

proporcionou uma melhor compreensão sobre o papel do pesquisador. A partir dessas 

reflexões foi compreendido que o trabalho de pesquisa deve ter relevância para o grupo 
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pesquisado, pois os elementos que compõem a problematização do tema escolhido estão 

relacionados com a vida dos pesquisadores e com o seu estar no mundo; que o seu 

conhecimento é reconstruído pelas interlocuções e diálogos realizados em diferentes 

situações e momentos e, sobretudo, que o pesquisador como sujeito-histórico traz para a 

pesquisa suas inquietações, indignações, desejos, sonhos e utopias.

Para realizar essa discussão foi necessário juntar pelo menos dois elementos: “os 

fios articulados em que se enredam as interações sociais de um lado, e, de outro, os fios 

com que tecemos o texto ao escrever o trabalho” (TEIXEIRA, 2003, p.82-85). 

Este trabalho de pesquisa compreende três momentos integrados: investigação 

social, trabalho educacional e ação. Isso não significa que sejam momentos estanques, mas 

sim de ação-reflexão-ação.  

O trabalho compreende, ainda, pelos menos mais dois vieses que são: analisar os 

documentos produzidos durante os quatro Encontros da Rede e analisar comparativamente 

três experiências dos programas MOVA em relação ao MOVA-SP (1989-1992). Todos 

esses procedimentos pretendem corroborar para repensar, sugerir, reformular programas 

para alfabetização de jovens e adultos. Nesse sentido, foi necessária a apropriação de vários 

métodos de pesquisa.  

Para a análise dos documentos, optou-se pela metodologia fundamentada na 

epistemologia dialética, baseada no livro “Para sistematizar experiências” (JARA, 1994). A 

escolha explica-se pelo fato de essa metodologia considerar os sujeitos inseridos nos 

fenômenos sociais como parte da prática social e histórica da humanidade e não 

apartamentos do objeto de conhecimento.  

Essa metodologia tem como objetivo específico desenvolver uma sistematização 

que proporcione a troca de experiências, uma melhor compreensão do próprio trabalho 

desenvolvido pelos educadores e a aquisição de conhecimentos teóricos a partir da prática. 

Jara (1994, p.18) propõe alguns passos para compreender “o que é”, “como” e “para 

que serve” sistematizar.  

Esse processo envolve pelo menos dois momentos. O primeiro deles é o da 

aproximação com a experiência, ou seja, deve-se partir das condições do contexto em que 

se desenvolvem as situações particulares, as ações específicas da Rede MOVA-BRASIL, 

considerando as condições, as situações e os resultados esperados.
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Para a autora, esse primeiro momento realizou-se durante sua participação nas 

discussões realizadas nos Encontros da Rede, nas reuniões da coordenação do Fórum 

Municipal de Alfabetização de São Paulo, nas reuniões preparatórias dos Encontros 

Regionais e Nacionais. Durante esses Encontros foram abordados os conceitos de Educação 

Popular, de participação popular, de parceria, de alfabetização e da relação do programa 

MOVA com as redes de ensino. E foi nesse momento que a autora percebeu as dificuldades 

enfrentadas pelos educadores em relação a esses temas. A partir desse diagnóstico inicial, 

colocou-se a necessidade de aprofundar essas discussões à luz do conhecimento científico 

produzido até o momento. 

Uma das finalidades desse estudo é poder ser devolvido aos grupos sociais, com o 

objetivo de ampliar seu entendimento e seu conhecimento de suas próprias práticas 

educativas nesses programas. Ao mesmo tempo, essas práticas deverão ser fortalecidas e 

passarem a ser consideradas como experiências educativas importantes para os jovens e 

adultos por oferecerem, além da alfabetização, espaços de participação popular e de 

proposição de política pública para EJA. 

O segundo momento é o da aproximação com o conceito de sistematização: 

A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou várias 

experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução permite 

extrair seus ensinamentos, descobrindo ou explicando a lógica do 

processo vivido, os fatores que intervieram no dito processo, como se 

relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo. (JARA, 1994, p. 

22).

Esse conceito engloba vários tempos de sistematização, como por exemplo, a 

interpretação crítica do que foi ordenado e reconstruído de uma forma lógica. Segundo Jara 

(1994), há cinco tempos para o processo de sistematizar. 

O primeiro tempo é a própria prática dos educadores e isto implica que só podem 

sistematizar pessoas que participaram da experiência. Para realizar esse exercício a autora 

organizou extensas anotações e transcrições dos quatro primeiros Encontros da Rede 

MOVA-BRASIL. Essas anotações registraram, à medida do possível, as discussões 

realizadas, a produção de materiais e os relatórios gerados durante os Encontros, inclusive 
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nos Encontros Regionais preparatórios. A autora também realizou entrevistas com 

educadores e educandos.

Além disso, foram selecionadas para análise três experiências de programas 

MOVA, que compõem a Rede. O olhar sobre essas três experiências pretendeu 

compreender como os gestores e educadores desses programas recuperam, renovam e 

atualizam o projeto político-pedagógico do MOVA-SP (1989-1992).

As três experiências são: o MOVA/Mato Grosso do Sul - Brasil Alfabetizado, uma 

iniciativa do governo estadual em parceria com o MEC, igrejas, grupos populares, 

universidades, faculdades e outras entidades; o MOVA-Brasil/Petrobrás – pólo Ceará, uma 

parceria entre Petrobrás, Federação Única dos Petroleiros e Instituto Paulo Freire; o 

MOVA-SP (2001-2004) que é a reedição do primeiro MOVA, que manteve o formato 

anterior de parceria entre Secretaria Municipal de Educação e as entidades que 

desenvolvem e que queiram desenvolver trabalho com alfabetização. 

O segundo tempo se inicia quando já se tem os registros em mãos, e visa sua 

sistematização.  Para isso, devem estar claros três pontos: o objetivo da sistematização, a 

delimitação do objeto a sistematizar e a definição do eixo da sistematização. 

É útil detalhar os procedimentos seguidos nesse segundo tempo.  

Em posse dos documentos, o objetivo desse trabalho foi sendo delineado. A partir 

do desafio colocado aos educadores da Rede MOVA-BRASIL de construir, em parceria 

com o MEC, uma proposta de alfabetização de jovens e adultos, surgiu o problema da tese: 

compreender o processo de construção da Rede, os seus desafios, seus conflitos e suas 

conquistas.

O eixo condutor do trabalho escolhido foi o projeto político-pedagógico do 

MOVA-SP (1989-1992). A partir dessa definição, analisou-se como ele foi apropriado e 

atualizado pelos programas que fazem parte desta Rede. Considerando a tarefa proposta, 

buscou-se um diálogo com o conjunto dos documentos e textos produzidos pelos 

educadores e educandos durante os Encontros realizados entre 2001 e 2004. Neste diálogo, 

a partir do eixo condutor apresentado acima, foram selecionados as principais categorias 

que contribuem para delinear o programa MOVA, e que, por isso, fazem parte desta análise 

segundo o enfoque desta pesquisa: Educação Popular, Alfabetização e EJA, parceria 

entre a Sociedade Civil e o Estado. 
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Os conceitos selecionados serão apresentados a seguir, de maneira sucinta, para que 

se tenha a idéia da conformação que este trabalho vai apresentando no seu 

desenvolvimento.

1. Educação Popular 

A educação popular aqui referida é aquela destinada às classes populares cujo 

objetivo é a “construção da organização popular autônoma, com consciência de classe e 

imbuída do desejo de construção do ‘poder popular’”. (PALUDO, 2001, p. 47).  

Pelo termo classes populares, ou classes subalternas, compreende-se 

aquelas que vivem uma condição de exploração e de dominação 

no capitalismo, sob suas múltiplas formas. Exploração que se liga 

tipicamente à atividade produtiva, mas se produz e se reproduz também 

em outras dimensões do processo econômico como um todo. E dominação 

nos planos social e político, vinculada à exploração econômica, que por 

seus efeitos acaba identificando as distintas categorias sociais existentes 

na vida social concreta, nos bairros, homogeneizando-as em atitudes e 

comportamentos comuns, ainda que analiticamente devam ser 

distinguidas. Classes populares, pois, serão entendidas no plural, 

compreendendo o operariado industrial, a classe trabalhadora em geral, os 

desempregados e subempregados, o campesinato, os indígenas, os 

funcionários, os profissionais e alguns setores da pequena burguesia 

(WANDERLEY, 1986, p. 64). 

E, para complementar essa definição, a contribuição de Jara (2004) é importante. 

Para ele a Educação Popular é aquela que “constrói sujeitos transformadores da história, 

algo que se dá sempre no presente e que pode ser feito dentro da escola e também fora 

dela”.

2. Educação de Jovens e Adultos 
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Para este trabalho foi escolhida a definição apresentada pela Declaração de 

Hamburgo6 sobre educação de jovens e adultos. A EJA neste documento é considerada 

educação ao longo da vida e essa concepção  

implica repensar o conteúdo que reflita fatores, como idade, 

igualdade entre sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e 

disparidades econômicas. Engloba todo o processo de aprendizagem, 

formal ou informal, onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade 

desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e 

aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as 

para a satisfação de suas necessidades e as de sua sociedade. 

O conceito de alfabetização adotado nesta tese abrange dois aspectos que se 

complementam.  

O primeiro aspecto é definido pela combinação de anos de série de escolaridade e 

habilidades de leitura, escrita e matemática. São consideradas pessoas alfabetizadas as que 

possuem mais de 4 anos de escolaridade (definição utilizada pelo IBGE) e as pesquisas 

realizadas pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa7 que classificam as 

pessoas alfabetizadas em três níveis de alfabetismo: 

 As pessoas de nível 1 (31% do total da população estudada) 

conseguem retirar uma informação explícita em textos muito curtos, como 

títulos ou anúncios, cuja configuração auxilia o reconhecimento do 

conteúdo solicitado. 

 As pessoas de nível 2 (34% do total), além de possuir a 

habilidade acima descrita, conseguem também localizar uma informação 

não explícita em textos de maior extensão, por exemplo, pequenas 

matérias de jornal. 

6 V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos – V CONFINTEA – julho de 1997. 
7 Para maior detalhamento desse conceito, consultar as pesquisas sobre o Indicador Nacional de 
Analfabetismo Funcional (INAF) realizadas pelo Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa. 
(www.acaoeducativa.org). 
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 As pessoas de nível 3 (26% do total) mostram-se capazes de ler 

textos mais longos, podendo orientar-se por subtítulos, além de comparar 

textos, localizar mais de uma informação, estabelecer relações entre 

diversos elementos do texto e realizar inferências. 

No segundo aspecto, compreende-se a alfabetização como “processo que envolve 

uma compreensão crítica do ato de ler [e de escrever], que não se esgota na decodificação 

pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo” (FREIRE, 2001, p.11). 

3. Parceria entre a Sociedade Civil e o Estado 

A discussão da sociedade civil deve ser compreendida no processo de retomada das 

instituições democráticas, tais como as eleições, a livre organização político-partidária, a 

liberdade de imprensa.  

Segundo Costa (2002, p. 57), durante o final do regime militar e no início do 

processo de democratização do país, privilegiava-se a discussão do tema da “sociedade 

civil”. Na época ele passou a ganhar um novo significado e englobava 

desde as organizações de base até a igreja progressista, passando 

pelo então chamado “novo sindicalismo” que buscava afirmar sua 

independência em relação ao Estado (vide KECK, 1988), os setores 

empresariais “progressistas” (vide CARDOSO, 1986), até os partidos 

políticos “democráticos”. 

Porém, 

com o aprofundamento do processo de democratização, contudo, 

as clivagens latentes no bloco da “sociedade civil” pela democracia vêm, 

inevitavelmente, à tona. 

Essas diferenças se concretizaram nas discussões e definições dos rumos dos 

projetos políticos para a construção democrática do país. Esses embates demonstram que 

esse processo “não [foi] linear, mas contraditório e fragmentado”, deixando clara a 
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heterogeneidade da sociedade civil, e eliminando, segundo a autora, “qualquer 

possibilidade de conceber a sociedade civil como o demiurgo do aprofundamento 

democrático”. (DAGNINO, 2002, p. 279). 

Segundo essa mesma autora, a multiplicidade que aparece na constituição da 

sociedade, pode ser encontrada no Estado. Essa multiplicidade pode ser percebida à medida 

que o Estado é compreendido, além do “conjunto de forças que ocupam o poder nos vários 

níveis (municipal, estadual e federal)”, também como “a estrutura estatal, cujo desenho 

autoritário permanece largamente intocado e resistente aos impulsos participativos. Inclui 

também os partidos políticos, mediadores tradicionais entre a sociedade civil e o Estado”. 

(Ibidem). 

A relação entre a sociedade civil e o Estado, segundo, ainda, essa autora, foi 

construída com o objetivo “de busca por parte de organizações da sociedade civil de 

relações mais diretas com o Estado”. Essa aproximação pode ser compreendida, por um 

lado, pela insatisfação com a precariedade da mediação realizada pelos partidos, que muitas 

vezes só representavam os interesses da sociedade nos momentos eleitorais, e, por outro 

lado, pelos “conflitos entre a representatividade advinda das urnas e aquela que se articula 

nos espaços de participação da sociedade civil”. (DAGNINO, 2002, p. 279-80). 

Durante os anos 1990 essas diferenças vão se aprofundando: 

De um lado, verifica-se que parte significativa das associações 

civis e movimentos sociais busca uma melhor delimitação das fronteiras 

entre a sociedade civil e o Estado, abdicando do ideal de um Estado que 

pudesse incorporar, de maneira satisfatória, o conjunto de anseios e 

aspirações da sociedade civil. Tal não significa que os atores da sociedade 

civil tenham renunciado às possibilidades de intervenção e participação 

existentes no âmbito do Estado. (...) O engajamento das organizações de 

mulheres, de negros, de bairro etc. nos diferentes conselhos e órgãos 

colegiados governamentais tende, crescentemente, a se verificar em um 

contexto de preservação das relações de reciprocidade e de cooperação 

entre as bases e lideranças, sem perda das especificidades próprias aos 

representantes da sociedade civil. Essas associações buscam valer-se da 

possibilidade de veiculação autônoma e transparente de suas demandas, 
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prestando uma contribuição efetiva para o fortalecimento e pluralidade da 

esfera pública no Brasil. (COSTA, 2002, p.58). 

É com esse olhar que deve ser compreendido o termo parceria entre os grupos 

sociais e os governos municipais, estaduais e órgãos públicos. Ele é compreendido, então, 

como um processo de construção conjunta de vontades (objetivos) do Estado e da 

sociedade na produção de serviços públicos, onde ambos compartem responsabilidades 

específicas, mantendo sua identidade enquanto atores distintos e autônomos (PONTUAL, 

1996, p.30). Mas é, ao mesmo tempo, uma relação tensa, permeadas pelo conflito. “O 

conflito e a tensão serão maiores ou menores dependendo do quanto compartilham — e 

com que centralidade o fazem — as partes envolvidas” (DAGNINO, 2002, p. 280).  

Retomando o processo de sistematização, apresentado por Jara (1994), o terceiro 

tempo envolve a reconstrução da história, ordenação e classificação da informação. 

Reconstruir a história é importante para ter-se uma visão global de todo processo, nesse 

caso em particular, a Rede MOVA-BRASIL. O outro ponto, que tem como base o anterior, 

é a localização dos diferentes elementos deste processo. Este trabalho nos ajuda a 

reconstruir de maneira bem próxima à realidade os diferentes aspectos da experiência. 

O quarto tempo é o momento da análise, síntese e interpretação crítica do processo. 

Para realizar essa reflexão de fundo será necessário penetrar por 

partes na experiência, quer dizer, fazer um exercício analítico; localizar as 

tensões ou contradições que marcaram o processo; e, com esses 

elementos, voltar a ver o conjunto do processo, quer dizer, realizar uma 

síntese que permita elaborar uma conceitualização a partir da prática 

sistematizada. (JARA, 1994, p.24). 

E, finalmente, o quinto tempo compreende a formulação das conclusões que 

deverão dar respostas aos objetivos iniciais e a produção do material que comunicará o 

trabalho de sistematização. Essas conclusões são teóricas, à medida que contribuirão para a 

formulação de conceitos a partir da experiência, e são práticas, pois possibilitarão revisão 

da prática anterior. 
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Enfim, o propósito maior desta tese é fazer um resgate histórico do último grande 

movimento de alfabetização de jovens e adultos, iniciado em 1989 por Paulo Freire, que se 

desdobrou em muitas experiências, e continua vivo até hoje. 

Para realizar esse trabalho, a tese foi estruturada da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo foi traçado, em primeiro lugar, um quadro da situação da EJA 

sob a ótica da reforma educacional iniciada nos anos de 1990, condicionada pela orientação 

da política neoliberal e de ajuste econômico, em segundo lugar foram apresentadas as 

mudanças de paradigmas da EJA, ou seja, os paradigmas da educação continuada ao longo 

da vida e uma concepção ampliada de alfabetização. E, finalmente, em terceiro lugar foram 

tratados os desafios que se apresentam para a EJA no início do séc. XXI. 

No segundo capítulo foi analisada a política educacional de EJA, em especial o 

programa MOVA-SP, realizada pela gestão de Luiza Erundina, que governou município de 

São Paulo, entre 1989 a 1992. O programa foi analisado à luz das categorias escolhidas: 

Educação Popular, Alfabetização e EJA e parceria entre a Sociedade Civil e o Estado.  

Após essas reflexões, foi analisada, no terceiro capítulo, a Rede MOVA-BRASIL, 

criada em 2003, com o objetivo de fortalecer os movimentos de alfabetização de jovens e 

adultos. Para realizar essa análise foram escolhidos os quatro Encontros da Rede durante o 

período de 2001 a 2004. 

E, finalmente, foram selecionadas para análise três experiências de programas 

MOVA, que compõem a Rede. MOVA-MS; MOVA-SP (2000-2004); MOVA-BRASIL, 

pólo Ceará, tendo como referência o MOVA-SP (1989-1992). Para isso foi organizado um 

quadro de cada uma delas, contendo os seguintes aspectos: um breve histórico, a estrutura e 

funcionamento, educação popular, alfabetização e EJA e o conceito de parceria. O olhar 

sobre essas três experiências pretendeu compreender como os gestores e educadores desses 

programas recuperam, renovam e atualizam o projeto político-pedagógico do MOVA-SP 

(1989-1992).

Na conclusão da tese foi reconstruída de forma sucinta a história da Rede, suas 

ações, seus desafios. Foram apresentados, também, os princípios da Educação Popular, da 

Alfabetização e da EJA norteadores da prática pedagógica dos educadores que participam 

dessa Rede, e as relações de parceria presente nos programas MOVA. E, para finalizar, 

foram indicadas algumas demandas dos educadores à academia. 
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Cap.1 – Alfabetização e EJA: revisitando um velho 
debate

Neste capítulo serão tratadas duas questões. A primeira questão será desmembrada 

em dois segmentos; no primeiro segmento será traçado um quadro da situação da EJA sob a 

ótica da reforma educacional iniciada nos anos de 1990, condicionada pela orientação da 

política neoliberal e de ajuste econômico e, no segundo segmento, serão apresentadas as 

mudanças de paradigmas da EJA, ou seja, os paradigmas da educação continuada ao longo 

da vida e uma concepção ampliada de alfabetização. A segunda questão tratada são os 

desafios que se apresentam no início do séc. XXI para a EJA. 

1.1 A EJA no Brasil: reformas educacionais e mudança de 

paradigma

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que as reformas educacionais brasileiras da 

década de 1990, tiveram as seguintes características, segundo estudo de Souza (2002, 

p.134-135):

Primeiro, focalização do gasto social no ensino básico, com 

ênfase no ensino fundamental das crianças e adolescentes em idade 

escolarizável, em detrimento da educação pré-escolar, do ensino médio e 

fundamental dos jovens e adultos e do ensino superior. (...) 

Segundo, o favorecimento da constituição efetiva de um mercado 

de serviços educacionais, através da progressiva omissão ou saída do 

Estado em diversos âmbitos educativos e da deterioração dos serviços 

públicos, o que, alinhado às exigências crescentes de formação pelo 

mercado de trabalho e ao respectivo e também crescente atendimento (e 

expansão) do setor privado, constitui uma forma de privatização do setor 

educacional.
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Terceiro, a adequação da legislação a novos padrões de gestão e 

de avaliação, através de instrumentos e artifícios legais, particularmente 

mediante a fixação de parâmetros curriculares nacionais e de sistemas de 

avaliação que assegurem ao Governo central o controle do sistema 

educacional. Repassando responsabilidades aos Estados e municípios 

quanto à execução e financiamento do ensino fundamental, em especial, 

garantindo sua intervenção através do estabelecimento dos conteúdos e 

dos sistemas de avaliação institucional, o Governo central assegura o 

controle do produto ‘secundarizando’ o controle do processo. 

E quarto, a “descentralização” do sistema, que se deu de forma 

diferenciada nos Estados federados, mas via de regra, através da 

municipalização do ensino fundamental, processo este que representa 

antes uma política de desresponsabilização estatal e de subordinação à 

lógica da “austeridade econômica” e contenção dos investimentos 

públicos nos setores sociais, e não uma política articulada de colaboração 

entre as diversas esferas de Governo. 

Essas características estão presentes no Programa Nacional de Alfabetização e 

Cidadania (1990), no Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2002), na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), no Plano Nacional de Educação (2001), 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (2001), bem como na implementação do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério – FUNDEF (1996), e

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (1990), entre outras. Apesar de 

várias organizações sociais, tais como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), Confederação Nacional dos Trabalhadores (CNT), Conselho Nacional de 

Secretários da Educação (CONSED), participarem das discussões para a elaboração da 

legislação que regulamentou a reforma educacional, ela não se distanciou substancialmente 

das orientações da racionalidade econômica, propugnadas pelos órgãos multilaterais, tais 

como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BIRD), Fundo 

Monetário Internacional (FMI).

A seguir serão comentadas, em primeiro lugar, a legislação e os encontros 

internacionais que têm relação com essa modalidade, mesmo que indiretamente, e o 

impacto dessas orientações na execução das leis. 
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Esta apresentação inicia-se com os avanços e os entraves em relação à EJA, tanto no 

âmbito nacional como internacional. Para compreendê-los devem ser consideradas as 

diferentes forças políticas que participaram do processo de elaboração da legislação. No 

período da constituinte, o Brasil vivia a redemocratização do país e este momento contou 

com grande participação dos movimentos sociais, associações, grupos sociais, entre outros. 

Enquanto vivíamos a retomada do processo democrático no Brasil, alguns países europeus, 

em destaque a Inglaterra, os Estados Unidos e o Chile iniciavam a implementação das 

políticas neoliberais. É, pois, importante considerar esse contexto para analisar as questões 

apresentadas a seguir.   

Beisiegel (1996, p.27)8 analisa os principais dispositivos que são fundamentais para 

entender o impacto das mudanças apresentadas pela Constituição de 1988 e os seus limites 

em relação à EJA. Serão apresentadas, a seguir, as mudanças propostas pela legislação e, 

depois, a análise apresentada pelo estudioso do tema: 

a) “Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria”9.

b) A garantia dos recursos nas disposições transitórias, mais especificamente no 

artigo 60 que determina que, pelo menos, cinqüenta por cento dos recursos a que se refere o 

artigo 212 sejam aplicados na eliminação do analfabetismo e na universalização do ensino 

fundamental. 

c) Deve ser considerada a importância dos parágrafos 1º e 2º do Item VII do artigo 

208, quando dispõem, respectivamente, que o “acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito subjetivo” e que “o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou 

sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”. 

Em sua análise, Beisiegel (Ibidem) afirma que se esses dispositivos forem 

considerados em seu conjunto, 

estabelecem a obrigatoriedade da oferta de ensino fundamental gratuito a 

crianças, jovens e adultos; identificam a fonte dos recursos necessários à 

8 BEISIEGEL, Celso. “Considerações sobre a política da União para a educação de jovens e adultos 
analfabetos”. Revista Brasileira de Educação. Editora Autores Associados Ltda : Campinas,SP. 
Jan/Fev/Mar/Abr, 1997 nº 4.  
9 BRASIL. Constituição. República Federativa do Brasil. 1988. Edição Especial. Encyclopaedia Britannica 
do Brasil. São Paulo, 1988. 
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sua implementação; fixam as bases para a responsabilização das 

autoridades pelo não cumprimento das determinações constitucionais. 

Assim, a própria Constituição parece garantir a oferta de educação básica 

para todos. 

Entretanto ele conclui: “Isso, porém, não ocorre na prática”.  

Um acontecimento que pode ser considerado importante para os avanços da EJA, no 

âmbito internacional, foi a conferência organizada pela ONU em março de 1990, em 

Jomtien, Tailândia. Do mesmo modo, tão significativa foi a inauguração, nos que diz 

respeito à educação, da política patrocinada pelo Banco Mundial, um dos financiadores do 

evento juntamente com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura), o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Essa política prioriza 

sistematicamente “o ensino fundamental, em detrimento dos demais níveis de ensino, e 

defende a relativização do dever do Estado com a educação, tendo por base o postulado de 

que a tarefa de assegurar a educação é de todos os setores da sociedade”. (REZENDE 

PINTO, 2002, p.110).

Apesar desses limites, foi nessa conferência que vários países fizeram um grande 

acordo: 1) deveriam satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todas as 

pessoas; 2) assumir um compromisso de que em dez anos, ou seja, até o ano de 2000 

reduziriam o analfabetismo à metade dos índices de 1990; 3) fariam um esforço especial 

para diminuir as desigualdades no acesso à alfabetização entre os homens e as mulheres, 

pois naquela época dois terços dos analfabetos no mundo eram mulheres. 

Mas, como se pode constatar, tanto a Constituição quanto esses compromissos 

internacionais assumidos não foram cumpridos. E é o que trataremos a seguir. 

Para Beisiegel, existem várias explicações para o não cumprimento da Constituição, 

dentre elas, os limites colocados pela própria Constituição e sua legislação complementar. 

Ou seja, os artigos referentes à responsabilidade de garantir o ensino fundamental deixam 

em aberto quem teria responsabilidade “pelas deficiências da oferta de ensino fundamental 

aos jovens e adultos”. Beisiegel pergunta: Quem seriam, então, os responsáveis? Os 

municípios ou os Estados? Ou a União? Ou seriam as três esferas? 

Entretanto, essas brechas deixadas na Constituição já faziam parte da 
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estratégia para se galgar a democratização da educação formal, 

[que] começou a ser incentivada de forma mais enfática ainda na década 

de 1980, por meio da política educacional — expressa nos Planos 

Nacionais e Setoriais de Desenvolvimento10 — na medida em que 

propunha a descentralização da educação, tanto para a ampliação das 

oportunidades educacionais, quanto para a melhoria da gestão. (SOUZA, 

2002, p.132). 

O processo de descentralização da EJA iniciou-se com a retirada do governo federal 

da sua atuação com a extinção da Fundação Educar (sucessora do Mobral), pelo então 

presidente Fernando Collor de Melo — primeiro presidente eleito após o período da 

ditadura. O ministro da Educação nesse período, José Goldemberg, “praticamente elimina a 

educação de jovens e adultos analfabetos da relação das atribuições da União”. 

(BEISIEGEL,1997, p.26). Essa estratégia delegou aos municípios a responsabilidade pelo 

atendimento dessa modalidade. Segundo Di Pierro (2001, p. 323), “ao final dos anos 1990 

os municípios já respondiam pela terça parte das matrículas na educação básica de jovens e 

adultos e, em 2001, sua participação na oferta do ensino fundamental para esse grupo etário 

já representava 49,6% do total”. 

Ainda, durante o governo Fernando Collor de Melo foi feita uma tentativa de um 

Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) que tinha como objetivo 

mobilizar a sociedade em prol da alfabetização de crianças, jovens e adultos por meio de 

10 “Com o advento da "Nova República" elaborou-se o I Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Nova República: 1986-1989 (Brasil 1985) e, ‘não obstante a existência do Plano `Educação para Todos', que 

expressava de modo geral o que o `Governo Tancredo' pretendia para a educação nacional, privilegiou-se uma 

estratégia de repasse aos Estados e Municípios, com objetivos clientelistas, que desconsiderou aquele Plano’ 

(KUENZER 1990, p. 56). Como assinala a mesma autora, ‘passou-se, desta forma, de uma estratégia de 

formulação de políticas, planejamento e gestão tecnocrática, concentrada no topo da pirâmide no governo 

autoritário, para o pólo oposto, da fragmentação e do descontrole, justificado pela descentralização, mas 

imposto e mantido por mecanismos autoritários’"  (Idem, p. 61). (SAVIANI, 1999, p.129). 
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comissões envolvendo órgãos governamentais e não-governamentais. Mas esse programa 

não saiu do papel.

Após o impeachment de Fernando Collor de Melo, o novo presidente Itamar Franco 

concebeu o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003). Esse Plano fazia parte do 

compromisso assumido durante a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. 

Entretanto, apesar de esse plano fazer parte deste compromisso e, segundo Beisiegel 

(Ibidem), o governo “ter realizado um intenso e profícuo esforço de reflexão sobre as 

diretrizes de uma política nacional para EJA”, “nada realizou na prática educacional nessa 

área”.

Com o aprofundamento das mudanças de orientação da política econômica, em 

sintonia com os princípios neoliberais, ocorridas a partir de 1995, durante a primeira gestão 

do governo Fernando Henrique Cardoso, as prioridades passaram a ser 

a reforma do Estado e ajuste macroeconômico implementado sob 

orientação de organismos financeiros internacionais e inspiração do 

pensamento neoliberal. Nesse contexto, as reformas foram regidas por 

premissas econômicas e procuraram, sobretudo, dotar os sistemas 

educativos de maior eficácia com o menor impacto possível nos gastos do 

setor público, de modo a cooperar com as metas de estabilidade 

monetária, controle inflacionário e equilíbrio fiscal. (DI PIERRO, 2001, 

p.323). 

As conseqüências dessa nova orientação para a EJA concretizam-se com a decisão 

de priorizar o gasto público em favor do ensino fundamental obrigatório no processo de 

regulamentação da Lei 9424/96 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), pois o presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002) vetou a inclusão das matrículas registradas no ensino 

fundamental presencial para jovens e adultos para efeito dos cálculos desse Fundo. Com 

isso, desestimulou o investimento público e conseqüentemente a expansão do ensino 

fundamental para jovens e adultos. 

Mesmo nesse quadro adverso, podem ser apontados alguns avanços em relação à 

legislação e redefinições da identidade da EJA. Em 1996 foi aprovada a nova Lei de 
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Diretrizes e Base. Em geral, ela dispensou pouca atenção à EJA. No entanto, em seu 

capítulo II do Título V, que trata da educação básica, dedica uma curta Seção V à educação 

de jovens e adultos, caracterizada como modalidade de ensino diferenciada e flexível 

destinada a avaliar e certificar conhecimentos adquiridos por meios extra-escolares ou 

prover escolaridade não realizada na “idade própria”.  

Essa mudança foi muito importante, pois a EJA passou a fazer parte da estrutura da 

educação básica, deixando de ser compreendida como uma educação compensatória para 

jovens e adultos que inspirou o ensino supletivo, visto como instrumento de reposição de 

estudos não realizados na infância ou adolescência.  (DI PIERRO, 2005, p.1118). 

Outro marco importante para a EJA, tanto em relação à ampliação da participação 

dos educadores nas discussões internacionais quanto à redefinição da EJA, foi o processo 

de preparação para a V CONFINTEA. Segundo Ireland (2000, p. 12), o fato de os 

educadores da EJA terem participado dessas discussões internacionais deu início a 

um movimento embrionário de internacionalização de mão dupla: 

de cima para baixo e de baixo para cima. Neste processo, os preparativos 

para a V Confintea e o processo de seguimento proposto em Hamburgo 

desempenharam um papel influente na rearticulação de atores — sejam 

eles indivíduos ou entidades governamentais ou não-governamentais — 

para o desenvolvimento da educação de jovens e adultos no Brasil. Diga-

se, de passagem, que a participação do MEC neste processo se deu, 

freqüentemente de uma forma refratária e limitada, por pressão de outras 

entidades nacionais e internacionais.  

Outra mudança importante, segundo Di Pierro (2005, p.1119-20), foi “quando, em 

1997, a V CONFINTEA proclamou o direito de todos à educação continuada ao longo da 

vida”. Esse novo paradigma tem o respaldo da psicologia do desenvolvimento humano. 

Esse pensamento defende que 

já não se sustenta a idéia de que exista uma idade apropriada 

[citado no texto da Constituição] para aprender: as pesquisas demonstram 

que a aprendizagem ocorre em qualquer idade, ainda que a pertinência a 
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determinados grupos socioculturais ou etários possa estar relacionada à 

variância nas funções, características e estilos cognitivos (OLIVEIRA, 

1999). Também já não subsiste a suposta correspondência entre etapas do 

ciclo vital, processos de formação e engajamento na produção, pois diante 

das rápidas mudanças no mundo do trabalho, da ciência e da técnica, os 

conhecimentos adquiridos na escolarização realizada na infância e 

juventude não são suficientes para ancorar toda uma vida profissional e de 

participação sociocultural na idade adulta, impondo-se a educação 

permanente. A necessidade da aprendizagem ao longo da vida se amplia 

em virtude também da elevação da expectativa de vida das populações e 

da velocidade das mudanças culturais, que aprofundam as distâncias entre 

as gerações, as quais a educação de jovens e adultos pode ajudar a reduzir.

Frente ao mundo inter-relacionado, desigual e inseguro do 

presente, o novo paradigma da educação de jovens e adultos sugere que a 

aprendizagem ao longo da vida não só é um fator de desenvolvimento 

pessoal e um direito de cidadania (é, portanto, uma responsabilidade 

coletiva), mas também uma condição de participação dos indivíduos na 

construção de sociedades mais tolerantes, solidárias, justas, democráticas, 

pacíficas, prósperas e sustentáveis. 

A educação capaz de responder a esse desafio não é aquela 

voltada para as carências e o passado (tal qual a tradição do ensino 

supletivo), mas aquela que, reconhecendo nos jovens e adultos sujeitos 

plenos de direito e de cultura, pergunta quais são suas necessidades de 

aprendizagem no presente, para que possam transformá-lo coletivamente. 

No Brasil, o impacto dessas discussões concretizou-se não necessariamente na 

prática pedagógica da maioria dos educadores, mas na Resolução CEB 1/2000 que 

estabeleceu as Diretrizes Nacionais da EJA e no Parecer Nº 11 do Conselho Nacional de 

Educação sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA, cujo relator foi o Professor 

Carlos Roberto Jamil Cury, professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais.

De acordo com o parecer, a EJA passou a ter as seguintes funções: a) a função 

reparadora, que significa o direito a uma escola de qualidade. Para isso, a EJA necessita 
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ser pensada com um modelo pedagógico próprio.  Essa função também deve possibilitar a 

construção de oportunidades concretas de garantia da presença dos jovens e adultos na 

escola; b) a função equalizadora, que tem o objetivo de reparar os efeitos da exclusão do 

sistema de ensino sofrido pelos trabalhadores ao longo destes anos Uma das alternativas é 

garantir mais vagas para estes novos alunos e novas alunas, demandantes de uma nova 

oportunidade de equalização; c) a função que se refere à atualização de conhecimentos por 

toda a vida é denominada de permanente: d) e, finalmente, a função qualificadora, aquela 

que faz um apelo às instituições de ensino e pesquisa para que assumam a produção em 

EJA.

E, para finalizar a discussão sobre a legislação, serão apresentados a seguir os 

debates sobre o processo de elaboração do Plano Nacional de Educação (Lei 10.172 de 

09/01/2001), e as propostas em relação à modalidade da EJA. Antes da abordagem sobre o 

processo de elaboração do Plano, é importante destacar que este foi garantido pela 

Constituição e pela LDB, diante da sua importância para o desenvolvimento das políticas 

educacionais. 

Pela Constituição,

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 

duração plurianual visando a articulação ao desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que 

conduzam à: 

I – erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

E pela LDB11, no título IX, das Disposições transitórias 

11 SAVIANI, Dermeval. A Nova lei da educação. LDB, trajetória, limites e perspectivas. 9. ed. 

Campinas, SP : Autores Associados, 2004. (Coleção educação contemporânea). 
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Parágrafo 1º - A União, no prazo de um ano a partir da publicação 

desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de 

Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia 

com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

No período de discussão do Plano, existiam duas propostas, uma encaminhada pelo 

MEC e a outra pelos educadores12, aprovada em 9 de novembro de 1998 pelos participantes 

do II Congresso Nacional de Educação (CONED), realizado em Belo Horizonte. Saviani 

(1999, p.130) resume as idéias das duas propostas da seguinte maneira, a do MEC “se 

revela um instrumento de introdução da racionalidade financeira na educação” e a dos 

educadores “um instrumento de introdução da racionalidade social na educação”. A 

aprovação da lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001 representou a vitória da “racionalidade 

financeira da educação”, com emendas propostas pela sociedade civil. Entretanto, os 

avanços foram barrados pelo veto do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Rezende e Pinto (2002, p.123), em sua análise sobre o financiamento da educação 

durante as duas gestões de Fernando Henrique Cardoso, explica como foi o raciocínio 

político e econômico do governo para tomar as suas decisões. 

Uma rápida análise das metas apresentadas mostra com clareza a 

postura adotada pelo Executivo diante do projeto aprovado pelo 

Congresso Nacional: vetar todos os mecanismos que viabilizariam 

financeiramente, sem um comprometimento maior da qualidade, o 

atendimento das metas ali estabelecidas. Assim, de uma forma geral, 

foram vetados todos os itens que implicassem um aporte adicional de 

recursos, por parte do governo federal, como se fosse possível atender o 

seu conjunto de metas sem a alteração dos valores atualmente gastos com 

ensino no Brasil. 

12 Esse plano, subscrito por vários parlamentares de oposição, deu entrada no Congresso Nacional no 

dia 10 de fevereiro de 1998. O plano do MEC chegou ao Congresso em 12 de fevereiro de 1998, tendo sido 

apensado ao anterior. [Tínhamos], pois, no Parlamento Nacional, dois projetos de Plano Nacional de 

Educação: o da oposição e o do governo. (SAVIANI, 1999, p. 130). 
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Apesar de as principais metas para EJA serem importantes, a decisão política e 

econômica do governo inviabilizou a possibilidade de alcançá-las. Destacam-se abaixo 

algumas metas e orientações do Plano, que, se fossem atingidas, contribuiriam muito para a 

superação do analfabetismo no país: 

1) Alfabetizar 10 milhões em cinco anos e, nos dez anos de vigência do Plano, 

“erradicar” o analfabetismo; 

2) Nos cinco primeiros anos, o ensino equivalente às quatro primeiras séries do 

fundamental será assegurado para 50% da população de 15 anos e mais que não tenham 

tido oportunidade de freqüentá-lo na “idade própria”. Até o final da década, toda a 

população dessa faixa etária terá possibilidade de completar o ensino fundamental; 

3) Um programa nacional deverá assegurar que as escolas públicas localizadas em 

áreas com analfabetismo e baixa escolaridade desenvolvam ações planejadas de 

alfabetização e cursos para jovens e adultos; 

4) Todos esses cursos contarão com material didático-pedagógico adequado às 

características da clientela; 

5) As boas experiências de alfabetização de jovens e adultos serão cadastradas, 

avaliadas e divulgadas, para servirem de referência e inspiração; 

6) Parcerias para o aproveitamento dos espaços disponíveis na comunidade e do 

potencial de trabalho comunitário das entidades da sociedade civil serão estabelecidas para 

a educação de jovens e adultos; 

7) Estudantes universitários e de escola normal poderão receber créditos 

curriculares por participarem de programas de educação de jovens e adultos; 

8) Deverá ser incentivada a expansão dos programas de educação à distância para 

jovens e adultos; 

9) Recomenda-se a associação dos cursos básicos de formação profissional ao 

ensino fundamental. 

10) É necessária a criação de programas permanentes de educação de jovens e 

adultos nas empresas públicas e privadas para seus trabalhadores; 

11) Recomenda-se a articulação dos programas de educação de jovens e adultos 

com as políticas culturais, de sorte que sua clientela amplie seu horizonte cultural. 
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Na contramão do que foi proposto pela legislação e pelas discussões sobre o novo 

paradigma da EJA, entre 1996 e 2002, o governo Fernando Henrique Cardoso desenvolveu 

programas de EJA de forma pulverizada entre os Ministérios da Educação, do Trabalho, e 

Casa Civil. Essas políticas foram “marginais, de caráter emergencial e transitório, 

subsidiário a programas de alívio da pobreza”. (DI PIERRO, 2005, p. 1123). Esses 

programas foram:  

a) Plano Nacional de Formação e Qualificação Profissional (Planfor): programa 

realizado por meio de parcerias entre secretarias da educação e do trabalho e organizações 

da sociedade civil. O objetivo desse programa era qualificar e “requalificar” 

aproximadamente 15 milhões de trabalhadores. Segundo análise de DI PIERRO (2003, 

p.20), esse programa “atingiu 85% dos municípios brasileiros, com a qualificação de 11,6 

milhões de trabalhadores e investimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) de 1,8 

milhões de reais, além de contrapartidas dos governos estaduais e parceiros privados, em 

especial as centrais sindicais e as federações empresariais”. 

Segundo, ainda, informação dessa pesquisadora, o programa foi encerrado em abril 

de 2003 e em julho deste mesmo ano o Ministério do Trabalho e Emprego instituiu um 

novo Plano Nacional de Qualificação até 2007. 

b) Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) – é um 

programa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e tem como 

objetivo oferecer educação a jovens e adultos assentados em comunidades rurais por 

processos de reforma agrária. 

c) Programa Alfabetização Solidária (PAS) – esse programa, de responsabilidade do 

Conselho da Comunidade Solidária, organismo vinculado à Casa Civil da Presidência, foi 

criado em 1996. Trata-se de uma campanha de alfabetização desenvolvida por meio de 

parcerias entre os poderes-públicos federal e municipal, empresas, organizações da 

sociedade civil, fundações empresariais e instituições de ensino superior. 

d) Programa Recomeço – Programa de Apoio a Estados e Municípios para a 

Educação Fundamental de Jovens e Adultos, criado em 2001 para apoiar com recursos 

financeiros 14 Estados das Regiões Norte e Nordeste e 389 municípios de microrregiões 

com baixo IDH (inferior a 0,5). Em 2003, com a nova gestão do governo federal, o 

programa foi reformulado, passou a chamar Fazendo Escola, coordenado pelo 
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Departamento de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD/MEC) e ampliou o número de municípios atendidos. 

O início do século XXI foi movimentado por várias avaliações do monitoramento 

realizadas pelos organismos internacionais sobre os compromissos assumidos nas 

conferências.  

Dez anos após a realização da Conferência Mundial de Educação para Todos, foi 

feita a reunião da Cúpula Mundial de avaliação da década (Dakar, Senegal, abril de 2000); 

seis anos após a V CONFINTEA foi realizado o balanço intermediário da 

CONFINTEA+613 e foi concluído o monitoramente paralelo realizado pelo Conselho 

Internacional de Educação de Pessoas Adultas14 (ICAE) que deu origem a um relatório de 

acompanhamento dos compromissos assumidos na 5ª Conferência Internacional de 

Adultos, publicado em inglês com o título “Agenda for the future, six years later: Icae 

report” 15. Esses relatórios registraram os impactos dessa política de focalização, com 

ênfase no ensino fundamental de crianças e adolescentes, na EJA. 

Haddad e Di Pierro (2000, p.29) publicaram um artigo sobre a “Aprendizagem de 

Jovens e Adultos: avaliação da Década de Educação para Todos”, no qual realizaram um 

estudo sobre a evolução da educação escolar de jovens e adultos no Brasil durante a década 

de 90, para, a partir dessas informações, avaliarem a satisfação do direito básico da 

cidadania à alfabetização e ao ensino básico. Analisaram, também, o desempenho dos 

indicadores de alfabetização, cobertura escolar e eqüidade, criticaram os limites do 

financiamento e revelaram a tendência à descentralização do atendimento escolar para, 

13 Esse encontro, realizado em Bangcoc, Tailândia, que teve como objetivos “avaliar o desenvolvimento da 
educação de adultos após a V CONFINTEA, identificar novas tendências e preparar a próxima Conferência, 
que será em 2009”. (DI PIERRO, 2005, p.18), reuniu cerca de trezentas pessoas, entre representantes de 
quarenta organizações não-governamentais e delegações oficias de cinqüenta países. O Brasil não enviou 
delegação oficial, embora o governo tenha remetido um documento de balanço. Um pequeno grupo de 
especialistas brasileiros, provenientes de universidades, institutos, fundações e organizações não-
governamentais participou da Reunião de Balanço Intermediário, a convite da UNESCO. (Ibidem). 

14 O ICAE é uma organização não-governamental que representa mais de 700 associações que atuam no 
campo da alfabetização, da educação de pessoas adultas e do aprendizado ao longo da vida. O trabalho de 
monitoramente contou com a participação de 16 países e, no Brasil, foi coordenado pela Ação Educativa. (DI 
PIERRO, 2003, pg. 6). 

15 ICAE. Agenda for the future, six years later: Icae report Icae/Sida/Unesco, 2003..Para maiores informações 
consultar o site www.icae.org.uy. 
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finalmente, fazer uma apreciação dos programas federais de educação de jovens e adultos 

em curso no final da década. 

A seguir serão apresentados alguns dados sobre essa análise, pois essas informações 

são fundamentais para ajudar na compreensão do quadro da EJA no Brasil. 

O referido artigo foi redigido antes da realização da reunião da Cúpula Central, 

entretanto, seus autores, pelos encontros nacionais e regionais preparatórios e pelos 

documentos preliminares, revelam que “embora progressos tenham sido realizados, as 

metas formuladas em Jontiem não foram alcançadas em sua totalidade nem sequer pelos 

nove países16 sobre os quais a cooperação internacional concentrou esforços prioritários” 

(Idem, Ibidem).  

Segundo esses pesquisadores, para avaliar as metas definidas em Jontiem (1990), 

dentre elas, “a ampliação dos serviços de educação básica e capacitação de pessoas jovens e 

adultas” (Idem, Ibidem), a UNESCO 

sugere que se analise a ampliação das oportunidades escolares e 

extra-escolares para jovens e adultos proporcionadas por múltiplos 

provedores governamentais e não-governamentais, sua pertinência diante 

das necessidades de aprendizagem dos indivíduos e comunidades, 

considerando indicadores de eqüidade (territorial, de gênero, étnica e 

geracional), qualidade (formação dos educadores, conteúdos, materiais e 

métodos) e gestão (políticas públicas, financiamento, legislação e 

avaliação). Recomenda ainda que a eficácia dos programas seja avaliada 

em função de mudanças de comportamento e de seus impactos na 

melhoria das condições de saúde, emprego e produtividade dos indivíduos 

e grupos. (Idem, Ibidem) 

As orientações definidas pela UNESCO demonstram, segundo os mesmos 

pesquisadores, que a EJA sofreu uma ampliação do seu conceito, ou seja, passou 

16 Em 1993, esse grupo – conhecido como EFA 9 – reúne os países que possuem o maior contingente de 
analfabetos do globo: Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão. 
(HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.29). 
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a compreender uma multiplicidade de processos formais e 

informais de aprendizagem e educação continuada ao longo da vida. Uma 

avaliação dessa natureza implicaria abranger não só os programas de 

educação escolar de jovens e adultos, mas toda uma gama diversa de 

atividades socioculturais, de formação para a cidadania, de qualificação e 

atualização para o trabalho e para a geração de renda, promovidas por 

diferentes órgãos governamentais e não-governamentais, incluindo 

programas preventivos de saúde, de formação política e informação sobre 

direitos, de promoção de jovens, mulheres e idosos, capacitação de 

conselheiros e agentes comunitários, qualificação e atualização 

profissional, extensão agrícola, capacitação para o uso de recursos 

informáticos, aprendizagem de línguas estrangeiras, etc. A avaliação de 

impactos sobre as condições de vida da população, por sua vez, exigiria a 

realização de surveys de grande porte, combinados a estudos qualitativos, 

preferentemente longitudinais, que são raros ou não se encontram 

disponíveis no acervo de pesquisas sobre educação de jovens e adultos no 

Brasil. (Idem, Ibidem). 

Apesar de esses pesquisadores compartilharem do conceito amplo de EJA, afirmam 

que não teriam condições de realizar, naquele momento, com os dados disponíveis, tal 

detalhamento proposto pela UNESCO. 

A seguir, será apresentado um resumo do resultado da análise, mas apenas dos 

pontos que complementam o quadro geral da EJA organizado neste capítulo. 

1) A evolução dos níveis de escolaridade e o declínio do analfabetismo — houve 

uma significativa melhora nos níveis de escolaridade da população, principalmente do 

subgrupo feminino, que estava em desvantagem até o início da década de 1990. Entretanto, 

no ano de 1996, a escolaridade média da população estava abaixo do mínimo estabelecido 

pela Constituição de 1988, ou seja, oito anos do ensino fundamental. Pela primeira vez na 

história do Brasil os índices de analfabetismo mostram sinal de recuo de mais de 5 pontos 

percentuais entre 1991 e 1997. Isto significou que o índice do analfabetismo no país caiu de 
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14,7% para 12,4% da população brasileira, o analfabetismo funcional17 regrediu de 32,6% 

para 27,3%, e a escolaridade média dos jovens e adultos elevou-se de 5,8 para 6,5 anos. 

Como diz Di Pierro (2005, p.22), “foram progressos modestos, que não podem ser 

atribuídos apenas ao sucesso das políticas de educação de jovens e adultos, pois se devem 

em grande parte à ampliação de oportunidades escolares para as novas gerações”. 

Pode-se concluir, então, que a questão do analfabetismo  

não é, pois, apenas um problema residual herdado do passado (suscetível 

de tratamento emergencial ou passível de superação mediante a simples 

sucessão geracional), e sim uma questão complexa do presente, que exige 

políticas públicas consistentes, duradouras e articuladas a outras 

estratégias de desenvolvimento econômico, social e cultural. (HADDAD e 

DI PIERRO, 2000, p. 31) 

2) A produção social do analfabetismo e o comportamento dos indicadores de 

eqüidade — podem ser destacados vários fatores responsáveis pela produção social do 

analfabetismo. Um primeiro fator é a não garantia do acesso e da permanência na escola 

durante a infância e a adolescência (esse fator afeta muito mais meninos e rapazes que 

meninas e moças). Outro fator de exclusão educacional está relacionado com as altas taxas 

de evasão, repetência e reingresso escolar, resultando em defasagem em relação à 

idade/série ideal. A renda familiar é mais um fator que apresenta relação com a 

discriminação no acesso à alfabetização. Segundo pesquisas realizadas por Rosemberg e 

Piza (1997:125), ser pobre, tanto na região nordeste ou sudeste, afeta o acesso à 

alfabetização. “Assim, para todas as faixas etárias, os índices de analfabetismo são piores 

nas regiões que concentram um maior número de pobres” (Idem, Ibidem). As mulheres têm 

hoje, no Brasil, em média, um nível maior de escolaridade do que os homens. Isso se deve a 

resultados diferenciais de acesso e permanência na escola. Em relação aos subgrupos 

étnicos-raciais (indígenas e afro-descendentes), os dados demonstram um menor acesso à 

alfabetização. A diferenciação aqui se acentua quando é considerado o gênero feminino. 

Pode-se concluir, então que 

17 O IBGE considera analfabetos funcionais as pessoas que possuem menos de quatro anos de estudos. (DI 
PIERRO, 2005, p. 21). 
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as oportunidades educacionais da população jovem e adulta 

brasileira continuam a ser negativamente afetadas por fatores 

socioeconômicos, espaciais, geracionais, étnicos e de gênero, que 

combinam entre si para produzir acentuados desníveis. (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000, p. 33). 

3) Gasto público com a educação básica — Foi apontada uma dificuldade em 

conseguir as informações dos governos estaduais e municipais. Segundo dados coletados 

pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) da década de 90, as despesas 

efetuadas pelas três esferas de governo na educação de jovens e adultos oscilaram de 0,3% 

a 0,5% do gasto total com educação entre os anos de 1994 e 1996. Segundo Haddad e Di 

Pierro (2000, p.37), 

nesses três anos, a educação de jovens e adultos foi o nível ou a 

modalidade de ensino que recebeu o menor percentual de recursos, o que 

revela sua marginalidade na hierarquia das prioridades da política 

educacional. Os estados responderam por mais de dois terços das despesas 

efetuadas com educação de jovens e adultos e os municípios por quase um 

quarto dos gastos, uma proporção que corresponde aproximadamente às 

respectivas participações nas matrículas. A contribuição da União para o 

financiamento do ensino supletivo nesses anos foi modesta, situando-se 

pouco acima de 4% da despesa realizada pelo setor público em seu 

conjunto. A maior parcela dos recursos federais provém da cota federal do 

Salário Educação e destina-se a transferências voluntárias da União para 

os estados e municípios mediante convênios firmados com o Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os valores 

conveniados têm sido muito inferiores aos demandados e, inclusive, aos 

orçados, revelando que esse sistema de transferências tem um baixo grau 

de eficiência. 
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Seguindo a análise sobre as avaliações dos compromissos, em setembro de 2003, a 

UNESCO realizou a reunião de balanço intermediário CONFINTEA+6, sintetizado no 

Chamado à ação e à responsabilidade, que não é otimista. 

Em quase todos os países houve redução de financiamento 

público para a aprendizagem de adultos, em grande medida decorrente da 

prioridade concedida por agências internacionais (como o Banco 

Mundial) e governos nacionais à educação primária das crianças e 

adolescentes. O potencial de contribuição da educação de adultos [e da 

educação popular] à solução dos conflitos globais, ao combate à pobreza, 

à redução da violência, à preservação do meio ambiente e à prevenção da 

Aids não tem sido adequadamente aproveitado. (DI PIERRO, 2005, p.18) 

As conclusões apontadas pelo relatório do ICAE reforçam o que já foi dito até o 

momento, ou seja, apesar de o Brasil ter aumentado o orçamento para essa modalidade, 

desde 1997, em 400%, o acesso e a alocação de recursos ainda são pequenos diante dos 

problemas a serem enfrentados.  

Nesse quadro, ocorre a eleição de Luís Inácio Lula da Silva para a presidência da 

República, em 2002, que trouxe para o povo brasileiro a esperança da realização de grandes 

mudanças. E uma das mudanças mais importantes anunciadas era a ruptura com a política 

econômica que vinha sendo implementada. Com relação à educação brasileira, uma outra 

política econômica, fora da racionalidade neoliberal, poderia criar condições muito mais 

favoráveis para grandes avanços. 

E, principalmente, para os educadores da EJA, vislumbrou-se a retomada pelo MEC 

do seu papel de coordenador das políticas públicas para essa modalidade, possibilitando 

assim o cumprimento dos acordos nacionais e internacionais em relação à superação do 

analfabetismo e a garantia a todos de uma educação pública de qualidade. 

Entretanto, após quatro anos desse governo, é difícil não constatar que a política 

econômica do governo Lula foi antes de continuidade em relação à dos governos anteriores, 
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e que não houve, portanto, uma ruptura com as orientações econômicas conservadoras18.

Naturalmente, esta continuidade na orientação econômica pesou sobre todo o governo, e 

restringiu, em particular, as possibilidades de avanços na área da educação. 

Os educadores da EJA sofreram, no primeiro ano do governo Lula, duas derrotas: a 

não derrubada do veto em relação à inclusão da EJA no FUNDEF e a desconsideração dos 

documentos encaminhados pelas coordenações nacional da Rede MOVA-BRASIL e da 

RAAAB.

Os educadores da Rede MOVA-BRASIL encaminharam uma carta, com 2.000 

assinaturas de apoio dos principais representantes ligados à Educação de Jovens e Adultos 

de todo o Brasil, ao então recém eleito presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, 

para que a rede MOVA-BRASIL fosse referência na implementação da política de 

alfabetização de jovens e adultos em todo o Brasil. Mais tarde, elaboraram uma carta-

proposta com as medidas necessárias, para esta modalidade, para os primeiros cem dias do 

novo governo, propondo: avaliação dos programas de alfabetização realizados pelo governo 

anterior; discussão de novas fontes de financiamento, discussão sobre a gestão democrática 

da política de alfabetização de jovens e adultos e as condições para a implementação da 

rede MOVA-BRASIL. 

Estavam em disputa, na época, dois projetos: o MOVA e o GEEMPA19 (Grupo de 

Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação), representado pela professora 

Ester Pilar Grossi. 

18 De fato, muitos economistas críticos aos governos anteriores vêm destacando o continuísmo da política 
macroeconômica do governo Lula desde o seu primeiro ano. Ver por exemplo, PAULA, João Antonio de 
(org.) A Economia Política da Mudança. Os desafios e os equívocos do início do governo Lula. Belo 
Horizonte : Autêntica, 2003 e PAULA, João Antonio de (org.). Adeus ao desenvolvimento: a opção do 
governo Lula. Belo Horizonte : Autêntica, 2005, CARNEIRO, Ricardo (Org.). A supremacia dos mercados e 
a política econômica do governo Lula. São Paulo : UNESP, 2006. Outro exemplo de análise é a realizada pelo 
pesquisador DAVIES, Nicholas. O governo Lula e Educação: a deserção do Estado continua? Educacao e 
Sociedade, Campinas, vol. 25, n. 86, p. 245-252, abril 2004. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> 

19 O GEEMPA é uma sociedade civil sem fins lucrativos, registrada como pessoa jurídica em Porto Alegre, 
RS, e declarada de utilidade pública, conforme decreto municipal de 13 de dezembro de 1984, que 
desenvolve, desde sua fundação, atividades de pesquisa na área de educação. Maiores informações consultar o 
site: www.geempa.org.br. Consulta realizada em 07/09/2006. 
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Qual a diferença entre as duas propostas? São muitas, mas a principal é a concepção 

do processo de alfabetização. O conceito de alfabetização defendido pelo GEEMPA, 

segundo as informações extraídas do seu site, é a seguinte: 

[O GEEMPA] tem se destacado na construção de uma didática 

para a alfabetização de jovens e adultos em 3 meses, colocada em prática 

pela primeira vez em 1988, pela professora Irene Terezinha Fuck, no 

Grupo Escolar Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Roçado, em 

Florianópolis, e relatada em sua monografia de conclusão do Curso de 

Especialização sobre Aprendizagem do GEEMPA, no 2º semestre de 

1989, publicada pela editora Vozes em 1993, com o título "Alfabetização 

de adultos: Relato de uma experiência construtivista". 

Diferentemente dessa concepção, os educadores do MOVA compreendem o 

processo de alfabetização de forma muito mais ampla, conforme foi apresentado nesta tese. 

A decisão do ministro na época, Cristóvam Buarque, optou por uma terceira via, 

isto é, não apoiou nenhuma das duas propostas e apresentou uma terceira: o programa 

Brasil Alfabetizado.

Com a ausência de diálogo inicial entre o MEC e os grupos sociais envolvidos com 

a EJA, assistiu-se, no primeiro momento, à criação de uma Secretaria Extraordinária de 

Erradicação do Analfabetismo, cujo nome já demonstra conceitos questionáveis, como 

“erradicação” e “extraordinária”. O primeiro termo trata o analfabetismo como um mal 

epidêmico que deve ser erradicado e não como uma questão social, política e econômica; e 

o outro termo denota a provisoriedade da ação, ou seja, não demonstra a preocupação com 

a continuidade dos estudos dos educandos. 

Para realizar a tarefa de superação do analfabetismo, criou-se o Programa Brasil 

Alfabetizado que tinha a pretensão de alfabetizar três milhões de pessoas em 2003, 6 

milhões em 2004, 6 milhões em 2005 e mais 5 milhões em 2006, atingindo a meta de 20 

milhões de pessoas alfabetizadas. Entretanto, o programa não conseguiu atingir essa meta, 

pois, segundo dados do MEC, de 2003 até 2005, foram atendidos por esse programa 

4.530.272 alfabetizandos, número muito aquém do estipulado inicialmente. 
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Além de estabelecer metas impossíveis de serem atingidas, o programa foi bastante 

criticado pelos educadores da EJA por apresentar alguns pontos bastante questionáveis, 

como, por exemplo, o tempo de duração do processo de alfabetização — seis meses para 

que o educando se alfabetize é insuficiente segundo o conceito de alfabetizado apresentado 

inicialmente neste trabalho; o seu caráter de campanha que não garante a continuidade dos 

estudos dos educandos e, com isso, não resolve o problema do analfabetismo; o valor 

repassado tanto para o pagamento dos educadores como para garantir a formação 

continuada com qualidade é muito baixo; uma outra questão refere-se ao repasse de verba 

priorizando instituições, associações e ONGs em detrimento das administrações públicas, 

sem fazer avaliação dos programas de alfabetização realizados pelo governo anterior e o 

mapeamento dos trabalhos já existentes realizados pela sociedade. 

Devido à pressão dos educadores da Rede MOVA-BRASIL, da RAAAB e dos 

Fóruns Estaduais de EJA, conseguiu-se estabelecer diálogo com o secretário da Secretaria 

Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, procurando mostrar os equívocos desse 

programa. Esse diálogo foi sendo construído por meio da Comissão Nacional de 

Alfabetização criada pelo decreto 4834 de 8 de setembro de 200320. A retomada do diálogo 

entre os grupos sociais com o MEC, por meio da comissão, foi importante, pois resgatou 

uma prática existente anteriormente, e que havia sido extinta por Fernando Henrique 

Cardoso21 em dezembro de 1996. 

20 Os integrantes da primeira comissão são os seguintes: Neroaldo Pontes de Azevedo - Conselho Nacional de 
Secretários da Educação (Consed),  Adeum Hilário Sauer - União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime), Maria Aparecida Schumaher - Setorial do Gênero, Marina da Silva Kahn - Setorial 
Populações Indígenas,  Normando Batista Santos - Setorial da Raça, Gustavo Lemos Petta - União Nacional 
dos Estudantes (UNE), Marta Vanelli - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 
Célio da Cunha - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Maria 
Cristina Vargas - Movimento Sem Terra (MST),  Maria de Fátima Rodrigues da Silva - Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Sueli Cristina Maquesi - Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras (Crub), Jane Paiva - Comissão de Fóruns de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
Aída Bezerra Costa - Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil. (RAAAB). 

21 A Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos (CNEJA) teve um papel importante na preparação 
da V Confintea. Ela pode ser considerada a precursora dos Fóruns estaduais que começaram a ser criados a 
partir de 1997. (IRELAND, 2000, p.17). 
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Em 2004, com a troca de ministro (Cristóvam Buarque foi substituído por Tarso 

Genro), houve algumas alterações na estrutura do ministério, e isso possibilitou maior 

participação dos educadores nos assuntos relacionados à EJA. 

Algumas alterações podem ser destacadas: a reunião dos diferentes programas de 

EJA sob a coordenação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

composta por quatro departamentos: de Educação de Jovens e Adultos; de Educação para 

Diversidade e Cidadania; de Desenvolvimento e Articulação Institucional e de Avaliação e 

Informações Educacionais. A partir dessa mudança a Comissão Nacional de Alfabetização 

sofreu alterações pelo decreto 5475, passou a chamar-se Comissão Nacional de 

Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos22.

Houve uma mudança de prioridade na constituição das parcerias do programa Brasil 

Alfabetizado a partir de 2004. Ampliaram-se os recursos para os estados e municípios, e 

reduziu-se a participação das ONGs, segundo informações do MEC: 

Em 2003 a coordenação do programa trabalhou com 188 parceiros, dos 

quais 145 eram prefeituras, 17 secretariais estaduais, 5 universidades federais e 

17 Ong's e foram atendidos cerca de 1,92 milhão de jovens e adultos com pouca 

ou nenhuma escolaridade. Em 2004 foram 382 parceiros, dos quais 307 

municípios, 24 secretarias estaduais, 45 ONGs e 6 universidades públicas, foram 

atendidos 1,7 milhões de jovens e adultos. No ano de 2005 foram 644 parceiros 

para atender 2 milhões de alfabetizandos.23

Outras mudanças podem ser destacadas, tais como, a ampliação do período de 

alfabetização de seis para até oito meses; aumento de 50% nos recursos para a formação 

22 Os integrantes da nova comissão são: Neroaldo de Azevedo Pontes, do Conselho Nacional dos Secretários 
de Educação (Consed); Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime); Célio da Cunha, do Fundo das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco); Edna Castro de Oliveira, representante dos Fóruns de EJA; Timothy Denis Ireland, da 
Secad; Jeanete Beauchamp, da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC); e Heleno Manoel G. de Araújo 
Filho, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Débora Pinto Niquini, 
representante das universidades; Maria Cristina Vargas, do MST; Eliene Novaes Rocha, da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag); Adelaide Laís Parente Brasileiro, representante dos 
Movimentos com Experiência em EJA; Francisca Bezerra da Silva, do segmento indígena; Isabel Aparecida 
dos Santos, do segmento étnico-racial; Daniele Costa, do segmento juventude; Carlos Rodrigues Brandão, do 
segmento educação ambiental e Sérgio Haddad, do segmento das ONGs com experiência em EJA. 

23 Consulta realizada no site www.mec.gov.br em 4.1.2007. 
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dos alfabetizadores; estabelecimento de um piso para o valor da  bolsa paga ao 

alfabetizador, aumentando a quantidade de turmas em regiões com baixa densidade 

populacional e em comunidades populares de periferias urbanas; implantação de um 

sistema integrado de monitoramento e avaliação do programa; maior oportunidade de 

continuidade da escolarização de jovens e adultos, a partir do aumento de 42% para 68% do 

percentual dos recursos alocados para estados e municípios. 

Essas mudanças são positivas, mas na avaliação de Di Pierro (2005, 1129-30) o 

O MEC ainda não foi capaz, porém, de recuperar a coordenação 

da política interministerial da formação de jovens e adultos, que continua 

dispersa não só nos ministérios do Trabalho e Emprego (gestor do Plano 

Nacional de Qualificação) e do Desenvolvimento Agrário (que coordena o 

PRONERA), mas agora também na recém-criada Secretaria Nacional de 

Juventude, responsável pelo Pró-Jovem, que sequer se identifica como um 

programa pertinente à modalidade. Também não superou o padrão 

assimétrico adotado pelas gestões anteriores, pelo qual o governo federal 

condiciona a cooperação técnica e financeira aos estados, municípios e 

organizações sociais à adesão incondicional a projetos previamente 

modelados. 

E, ainda, existe uma questão fundamental que não foi solucionada, a questão do 

financiamento. Apesar da aprovação da Emenda Constitucional Nº 53  que criou 

o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, aprovada em 06 de dezembro de 2006, e da 

Medida Provisória 339, de 28 de dezembro de 2006, que regulamenta o art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências, que incluem a EJA, a 

questão do financiamento, ainda é um ponto conflituoso. O atendimento à demanda 

somente ampliará de forma gradual em três anos, e até esse momento não foi definido o 

valor que deverá ser destinado a cada ensino e modalidade.  
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1.2. Desafios da EJA para o século XXI 

O quadro apresentado acima sobre a situação da EJA no Brasil, sugere alguns 

desafios que, por um lado, são antigos, como a superação do analfabetismo, a garantia do 

acesso e da permanência dos jovens e adultos na escola, financiamento da educação e, por 

outro lado, são novos, como a apropriação dos novos paradigmas, tanto pelos gestores 

educacionais como pelos educadores na prática pedagógica. 

Em relação à superação do analfabetismo, conforme o documento da Cúpula 

Mundial de Educação, reunida durante o Fórum Mundial de Educação, nos dias 26, 27 e 28 

de abril de 2000, no Senegal, Dakar, o Brasil não cumpriu as metas propostas em Jointiem 

(1990) de chegar aos níveis de 10% o índice de analfabetismo no país. Isto não aconteceu 

apenas com o Brasil: nenhum dos 155 países que assinaram o compromisso anterior 

cumpriu suas metas integralmente. Nesse encontro, novas metas foram estabelecidas e o 

período de 2003-2015 foi declarado como a “Década das Nações Unidas para a 

Alfabetização”, com o objetivo de levar a educação a todos. Logo, a meta da Educação para 

Todos foi postergada para 2015. O documento dessa reunião, denominado “O Marco de 

Dakar. Educação para Todos: Atingindo nossos Compromissos Coletivos”, apresenta seis 

objetivos, dos quais são destacados aqui os que estão relacionados com a EJA: 

a) Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os 

jovens e adultos sejam satisfeitas mediante o acesso eqüitativo à 

aprendizagem apropriada e a programas de capacitação para a vida. 

b) Atingir, até 2015, 50% de melhora nos níveis de alfabetização 

de adultos, especialmente para as mulheres, e igualdade de acesso à 

educação fundamental e permanente para todos os adultos. (UNESCO, 

MEC, 2004, p.167). 

Mas, apesar de aprovarem essa proposta, os representantes dos países reunidos não 

conseguiram avançar em relação à questão do financiamento da educação, pois 
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temendo sanções posteriores, os governos não aceitaram que a 

declaração fixasse em 6% do Produto Interno Bruto o investimento 

mínimo em educação. O documento final também não contempla a meta, 

proposta pelas organizações não governamentais, de atribuir à educação 

8% dos recursos da cooperação internacional”. (INFORMAÇÃO EM 

REDE, Ação Educativa, 2000, p.1). 

Essa postura demonstra que a orientação da política econômica conservadora 

continua predominando. Em conseqüência, os grupos sociais que trabalham com a EJA no 

Brasil, principalmente os educadores que participam dos programas MOVA, da Rede 

MOVA-BRASIL, dos Fóruns estaduais e regionais, têm pela frente um grande desafio que 

exige muito esforço e compromisso com os princípios defendidos, ou seja, uma educação 

para todos efetivamente. 

Essa luta conta com o apoio dos participantes do balanço intermediário da V 

CONFINTEA. No documento já citado, “Chamada à ação e à responsabilidade” 

(UNESCO, MEC, 2004, p.207-208), é afirmado que: 

Hoje, mais do que nunca, a educação e aprendizagem de adultos 

compõem a chave indispensável para liberar as forças criativas das 

pessoas, dos movimentos sociais e das nações. Paz, justiça, autoconfiança, 

desenvolvimento econômico, coesão social e solidariedade continuam 

sendo metas indispensáveis e obrigações ainda a serem perseguidas e 

reforçadas pela educação e aprendizagem de adultos. 

Portanto, nós conclamamos aos Estados membros, às agências bi 

e multilaterais, às organizações não-governamentais e da sociedade civil e 

aos movimentos sociais. 

Que incluam a educação e aprendizagem de adultos em a 

educação e aprendizagem de adultos em todas as iniciativas de 

desenvolvimento e programas sociais como contribuição essencial à 

prosperidade econômica, desenvolvimento sustentável, coesão social e 

solidariedade;
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Que promovam iniciativas comunitárias de desenvolvimento 

como ponto de partida importante para a educação e aprendizagem de 

adultos, assim como para a redução da pobreza; 

(...)

Que se reconheça a aprendizagem de adultos como investimento e 

não somente como item de consumo social e muito menos como apenas 

um produto vendável; 

Que se aumente, como conseqüência, o financiamento para a 

aprendizagem de adultos a uma participação eqüitativa dos seis por cento 

do produto nacional bruto para ser investido na educação, estabelecido 

como referência pela Agenda para o Futuro. 

A preparação da VI CONFINTEA, a ser realizada no Brasil, em 2009, deverá 

despertar a sociedade civil brasileira para que os desafios da EJA sejam realmente levados a 

sério pelos nossos governantes nos próximos anos. 

Em relação aos novos paradigmas, os desafios são muitos. Várias experiências24

foram realizadas tendo como proposta uma nova orientação curricular, com o objetivo de 

construir uma identidade própria da EJA, que rompa com a visão compensatória e 

assistencialista. Mas ainda são poucas, e permanece o desafio de superar o conceito de 

suplência que ainda predomina nas discussões sobre a EJA, dificultando, assim, pensar 

novos espaços e tempos pedagógicos para essa modalidade. 

Algumas ações podem ser realizadas para a superação dos conceitos tradicionais em 

relação à EJA e, uma delas, é o investimento na formação específica dos educadores. A 

Universidade tem responsabilidade em relação à formação inicial dos educadores da EJA, 

reforçando o que já foi dito no início desta tese. Outra contribuição que a academia poderia 

oferecer para a constituição do campo pedagógico da EJA e para a formação teórica dos 

seus educadores seria “concentrar mais na produção e na sistematização de 

conhecimentos”. (RIBEIRO, 1999, p. 190).  

Durante a formação dos educadores dos programas MOVA, realizada pela 

assessoria pedagógica, é produzido muito material pedagógico que são utilizados para a 

24 Experiências das administrações de São Paulo (2001-2004), Goiânia (1992-2004), Porto Alegre (1989-
2004), Rio Grande do Sul (1999-2002), Belo Horizonte (a partir de 1994). 
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reflexão da prática pedagógica realizada em sala de aula. Essa produção, também, pode 

contribuir para a sistematização de conhecimentos, se for trabalhada em parceria com a 

Universidade. Um exemplo disso são os vários trabalhos realizados pelos educadores 

populares durante a sua passagem pela pós-graduação. 

Um outro desafio a ser superado é em relação aos sujeitos da EJA. Segundo os 

estudos realizados por Oliveira (1999), é necessário considerar vários aspectos desses 

sujeitos. Um primeiro aspecto é em relação à sua especificidade, geralmente são moradores 

da zona rural, migrantes, filhos de trabalhadores rurais não qualificados e com baixo nível 

de instrução escolar. Eles buscam a escola para alfabetizar-se ou para continuar os estudos 

interrompidos quando crianças.  

O segundo aspecto refere-se à aprendizagem do adulto. Em estudos mais recentes, 

foi apontado como uma questão importante considerar a vida adulta como etapa substantiva 

do desenvolvimento e, ainda, levar em conta, para o processo de aprendizagem, os fatores 

culturais na definição das características da vida adulta.

O jovem da EJA, embora excluído da escola, da mesma forma que o adulto, está 

inserido em outro contexto. Ele geralmente é ligado ao mundo urbano, ocupando seu tempo 

com atividades relacionadas com a sociedade letrada (no trabalho, no lazer — grupos 

musicais, grafitagem etc.). Em decorrência de usar estratégias da sociedade letrada em sua 

vida, as dificuldades dos jovens não são as mesmas das dos adultos quanto à escola: para 

aqueles, o desafio parece ser a construção de um espaço de sociabilidade. 

O terceiro aspecto está relacionado a fatores de natureza afetiva que interferem no 

seu processo de aprendizagem. Fazem parte desses fatores as expectativas que os alunos 

criam em relação ao seu processo de aprendizagem e a dificuldade de compreender o 

funcionamento da escola, ou seja, eles não dominam suas regras, sua linguagem. 

Um quarto aspecto refere-se à condição de membros de determinados grupos 

culturais. As diferenças biológicas, psicológicas, sociais e culturais devem ser respeitadas. 

E um caminho para isso é não ignorá-las e, ao mesmo tempo, problematizar as dificuldades 

em trabalhar com as diferenças. 

A contribuição dos educadores populares dos programas MOVA tem sido 

importante para essas discussões, pois a organização desses programas, seguindo a 

orientação do MOVA-SP (1989-1992), procura, dentro dos limites impostos pela realidade, 
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funcionar numa perspectiva que respeite as especificidades dessa modalidade. É este 

programa MOVA que será abordado no próximo capítulo. 
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Cap. 2 – Movimento de Alfabetização de Jovens e 
Adultos – MOVA-SP (1989-1992) 

Neste capítulo será analisada a política educacional, em especial a da EJA, realizada 

pela gestão de Luiza Erundina, que governou o município de São Paulo, entre 1989 a 1992.

No final de década de 1980, durante o processo de redemocratização do país, o 

Partido dos Trabalhadores assumiu a administração de vários municípios, inclusive do 

município de São Paulo. Esse fato representou grandes avanços para o processo 

democrático. Conforme afirma Carvalho (1998, p. 33): 

A vitória dos partidos de oposição nas eleições municipais de 

1988 foi o coroamento de um processo de acúmulo de avanços no plano 

político e institucional. (...) Trata-se de um processo que deu lugar a toda 

uma ressignificação do local, do municipal, enquanto espaço privilegiado 

para as políticas públicas e para o exercício de novas instituições políticas 

ligadas à democracia participativa. 

A concretização da “ressignificação do local, do municipal, enquanto espaço 

privilegiado para as políticas públicas”, efetivou-se nas várias ações realizadas pelas 

administrações nas diferentes áreas, tais como saúde, educação, moradia. Para este trabalho 

de pesquisa são destacadas as ações educacionais realizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, tais como a construção de uma escola pública popular e 

democrática e a realização do programa MOVA-SP. 

Essa Secretaria tinha como proposta educacional uma educação pública popular, 

com quatro grandes prioridades (PMSP/SME, 1990, passim):  

a) Democratização do acesso, com o objetivo ampliar o atendimento do ensino 

fundamental, da educação infantil e da alfabetização de jovens e adultos. 

b) Democratização da gestão, a fim de realizar mudanças na relação inter-escola e 

escola-população, isto é, propiciar a participação dos pais, alunos, professores e 

demais trabalhadores nas discussões e decisões dos rumos da escola. Implica, 
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também, em liberdade para que as escolas tomassem decisões em conjunto com 

as demais instâncias da SME. 

c) Nova qualidade de ensino, que significa construir coletivamente uma nova 

proposta pedagógica crítica e transformadora; oferecer melhores condições de 

trabalho aos trabalhadores da educação e proporcionar a informatização da 

SME.

d) Movimento de alfabetização de jovens e adultos, com a finalidade de 

reestruturar o programa EDA, oferecer supletivo para os servidores público da 

educação e da saúde, além de implantar o programa MOVA-SP.

Para concretizar essas prioridades, 

os esforços da Secretaria Municipal da Educação se voltaram para uma 

ampla discussão sobre os procedimentos necessários para a construção de 

uma escola democrática. Dessas discussões, realizadas no interior da Rede 

Municipal de Ensino e com a participação dos grupos populares 

organizados nas regiões em que se localizavam suas escolas, produziu-se 

um projeto político educacional.

Para a viabilização deste projeto, foi proposta uma Reorientação 

Curricular “numa perspectiva ampla, progressista e emancipadora” 

(SAUL,1998:157) que contemplasse todas as modalidades de ensino 

oferecidas pela Rede, juntamente com a Formação Permanente dos 

Educadores. (CAMPOS, 1998, p. 4). 

Para efetivar uma política para a EJA25, que era uma das prioridades da SME, foram 

necessárias algumas ações. De 1984 a 1989, o programa de educação de adultos (EDA) 

estava sob a responsabilidade da Secretaria do Bem-Estar Social. Na nova administração 

ele foi transferido para a SME. O primeiro passo nessa direção, foi a organização de um 

grupo de trabalho para realizar essa transferência, a realização do simpósio “São Paulo 

25 Com a extinção da Fundação Educar em 1990 os municípios que tinham convênio com ela foram obrigados 
assumi-los com recursos próprios. A situação da EJA se agravou ainda mais com a não realização do PNAC e 
com o fato de ela não ter sido considerada uma das prioridades nas reformas educacionais realizadas na 
década de 1990. Ficou, por exemplo, sem financiamento do FUNDEF. 
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1989 – Educar Adultos para quê?”. Foi iniciado, também, o Ensino Noturno em todas as 

escolas de primeiro grau.

Segundo Gadotti (1996, p.21) o programa EDA26 era 

um programa de alfabetização e pós-alfabetização em nível de suplência, 

nasceu em São Paulo no início da década de 1970 em convênio com a 

Fundação MOBRAL. (...) A partir de 1984, com o encerramento do 

convênio com o MOBRAL e com a autorização do Conselho Estadual de 

Educação, o programa passou a denominar-se “Programa de Educação de 

Adultos” – EDA. 

O outro programa criado por essa administração foi o MOVA-SP, que fazia “parte 

da proposta geral da Secretaria Municipal de Educação de construção de uma educação 

pública e popular”. (PMSP/SME, Projeto do Movimento de Alfabetização e pós-

alfabetização para o município de São Paulo, 1989, p.03. mimeo). 

Essa proposta vinha ao encontro das necessidades dos grupos sociais das várias 

regiões da cidade de São Paulo, principalmente da zona leste e da zona sul, que tinham 

tradição na alfabetização de jovens e adultos. Esses grupos haviam ficado sem o 

financiamento da Fundação Educar, após a sua extinção e, para dar continuidade ao seu 

trabalho, necessitavam de apoio financeiro.  

Apesar de constar da proposta geral de SME, o programa sofreu resistências e 

rejeições no interior da SME; a maior resistência vinha daqueles que achavam que os 

grupos sociais não deveriam participar da gestão da sua educação27. Depois de exaustivas 

discussões, Paulo Freire lançou o MOVA-SP na Câmara Municipal de São Paulo, dia 28 de 

26 Para maiores informações sobre o programa EDA e o processo de mudança de secretaria, consultar: 
CAMPOS, Silmara. Trabalho docente na educação de jovens e adultos trabalhadores: gestão Luiza 
Erundina/Paulo Freire no município de São Paulo 1989-1992. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Estadual de Campinas – FE, 1998; FARIAS, Adriana Medeiros. O processo de constituição de políticas 
públicas para formação de educadores de jovens e adultos: experiências formativas na cidade de São Paulo no 
período de 1989-2000. Dissertação de Mestrado.Universidade Estadual de Campinas – FE, 2003. 

27 A resistência de um setor da SME era em relação à estruturação do programa MOVA-SP. Ele estava 
vinculado diretamente ao gabinete do secretário e não passava pela Diretoria de Orientação Técnica, 
responsável pelo programa EDA. Segundo a avaliação desse setor, essa separação se refletia negativamente 
na relação entre os educadores da rede municipal de ensino e os educadores do MOVA-SP. 
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outubro de 1989, afirmando que iria “respeitar os Movimentos Sociais Populares”, sem os 

quais “fracassaremos”.  

Para consolidar a parceria entre governo municipal e os grupos sociais, o MOVA-

SP foi criado pelo Decreto Nº 28.302 de 21 de novembro de 1989. Alguns critérios legais 

precisaram ser seguidos para atender as exigências dessa parceria: a constituição dos grupos 

sociais em associações com personalidade jurídica, sem fins lucrativos; participação dessas 

associações no Fórum Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos e participação dos 

educadores no processo de formação permanente realizada pela equipe responsável pela 

coordenação do programa MOVA-SP. 

A Secretaria de Educação era responsável pelo pagamento dos monitores, 

coordenadores pedagógicos e auxiliares administrativos, bem como pela formação inicial e 

continuada dos monitores e coordenadores pedagógicos. Já as entidades sociais ficavam 

responsáveis pela contratação dos educadores e pela manutenção e funcionamento das salas 

de alfabetização. 

É interessante chamar a atenção para as razões da escolha do termo “movimento” 

para o nome do programa. Paulo Freire, Moacir Gadotti, Pedro Pontual e a equipe 

responsável pelo programa queriam evitar qualquer identificação do programa que estava 

sendo criado com uma “campanha”, como as antigas campanhas de alfabetização. Uma 

campanha é uma intervenção pontual e, portanto, sem compromisso com a continuidade 

dos estudos dos educandos. A preocupação com a “escolarização básica de jovens e adultos 

incorporada à luta por uma escola pública popular” e com “a questão da continuidade do 

processo de alfabetização, propondo o desdobramento na pós-alfabetização e criando 

condições para que os participantes deste movimento se engajem na luta para reivindicação 

do prosseguimento da sua escolarização básica”, estava presente no projeto inicial do 

programa. (PMSP/ SME, Projeto do Movimento de Alfabetização e pós-alfabetização para 

o município de São Paulo, 1989, p.03. mimeo). 

Por isso, decidiu-se pelo nome de “movimento”, pois daria o sentido de mobilização 

e engajamento dos setores organizados da sociedade, de apoio aos grupos que já 

desenvolviam trabalho de educação de jovens e adultos. 

A conformação da proposta político-pedagógico do programa MOVA estava em 

consonância com diversas discussões que vinham sendo feitas em relação à educação na 
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época, tais como: a aprovação da nova Constituição, a discussão da lei de diretrizes e bases, 

a realização do Congresso Brasileiro de Alfabetização (14, 15 e 16 de setembro de 1990, 

São Paulo), a proposta do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, a declaração 

do Ano Internacional de Alfabetização (1990) pela UNESCO. 

Essa concordância é mais visível quando são comparados os documentos do 

programa com a declaração dos participantes do Congresso Brasileiro de Alfabetização, 

que indicava algumas “soluções para os problemas da alfabetização no Brasil”, tais como: 

a) Priorizar a educação básica em uma política nacional de combate às 

raízes estruturais da pobreza, promoção da justiça e do desenvolvimento 

econômico. 

b) Combater o preconceito em relação ao analfabeto, reconstruindo o 

conceito de alfabetização. 

c) Garantir o direito de todos à alfabetização, à escolarização e à 

continuidade do processo educativo. (...) Um plano nacional de 

alfabetização tem portanto, que assegurar no sistema público de ensino, 

ações integradas de educação de crianças, jovens e adultos. 

d) Ampliar substancialmente os recursos para a educação básica 

e) Valorizar o magistério, promover a formação dos educadores e a 

pesquisa em alfabetização. 

f) Garantir participação conjunta de governo e sociedade civil na 

definição de princípios e diretrizes da política nacional de alfabetização. 

(APONTANDO SOLUÇÕES: DOCUMENTO FINAL, 1990, P. 2-3) 

Cabe comentar aqui pelo menos quatro desses pontos, pois ajudam a compreender o 

processo de construção do programa MOVA-SP: uma visão mais ampla do enfrentamento 

do analfabetismo, a mudança da visão sobre o analfabeto e ampliação do conceito de 

alfabetização, o financiamento e a proposta de participação conjunta de governo e 

sociedade civil. 

O enfrentamento da questão do analfabetismo depende, por um lado, do 

enfrentamento da desigualdade social; e por outro lado, de “uma política educacional 
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sistemática e de ação prolongada que prioriza a universalização do ensino básico e respeita 

as especificidades regionais”, demonstra um rompimento com o conceito de “campanha” e 

com a visão “assistencialista” de educação. 

Um elemento que reforça esse rompimento, é a mudança da visão sobre o 

analfabeto e ampliação do conceito de alfabetização. O analfabeto deixa de ser visto como 

o “coitado”, e passa a ser uma “pessoa constitutiva e construtora da sociedade e produtora 

de conhecimento” e, para isso, “as políticas de alfabetização devem reconhecê-lo como 

cidadão participante da sociedade, produtor de cultura”. (Ibidem, p.4). Neste documento é 

proposta a ampliação do conceito de alfabetização adotado pela ONU, que define como 

alfabetizado o “indivíduo capaz de ler e escrever um bilhete simples”. Para os educadores 

do encontro “estar alfabetizado é integrar à vida de qualquer cidadão a condição de leitor, 

escritor e comunicador, bem como garantir o acesso a outros conhecimentos que ampliem 

sua inserção crítica e participativa na sociedade”. (Idem, Ibidem). 

Em relação aos recursos, os educadores exigem o cumprimento da Constituição “no 

tocante à aplicação da cota mínima do orçamento em educação nas três esferas de governo 

e no emprego de 50% dos recursos para a superação do analfabetismo e universalização do 

ensino básico”.  Os educadores procuravam pressionar o governo para que fosse cumprida a 

Constituição, mas infelizmente, como vimos no primeiro capítulo, isso não aconteceu 

devido, principalmente, a que, a partir de então, o país sofreu de modo crescente o domínio 

da orientação econômica neoliberal. 

Finalmente, em relação à participação conjunta de governo e sociedade civil, a 

proposta tinha como objetivo a elaboração de um programa de alfabetização que contasse 

com a “cooperação efetiva entre estados, municípios e União” e fosse “formulado e 

acompanhado por uma comissão nacional, composta por representantes das três esferas 

governamentais MEC, CONSED, UNDIME, bem como por representantes de entidades 

nacionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) etc”. (Idem, Ibidem). 

Este ponto merece destaque, pois, diferentemente das indicações decorrentes da política 

neoliberal, que prega a necessidade do enxugamento dos gastos públicos como uma das 

exigências para o desenvolvimento econômico, o documento propõe uma parceria que 

possibilita uma construção conjunta entre estado e sociedade civil, reforçando a 
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responsabilidade do estado pela educação e não delegando para a sociedade civil essa 

responsabilidade.

Todos esses elementos apresentados, como podem ser observados, são constitutivos 

do programa MOVA-SP. 

A seguir serão discutidas as categorias de análise propostas na metodologia: 

Educação Popular, Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, parceria entre a 

Sociedade Civil e Estado. 

2.1. Educação Popular 

O processo de construção da proposta político-pedagógica do MOVA-SP foi 

coletivo. Foram realizados vários encontros com os educadores das associações 

conveniadas do programa para a discussão e elaboração da proposta, pois “se fazia 

necessária a construção de uma proposta político-pedagógica unificada, partindo de 

princípios fundamentais e comuns”. (FERREIRA, 1996, p.49). Esse processo procurou 

respeitar a experiência de Educação Popular e de alfabetização que esses grupos, que 

iniciaram as suas atividades desde a década de 1970 nas comunidades eclesiais de base, já 

tinham. 

O Caderno nº 2 do MOVA-SP traz a síntese dessas discussões, sob o título: 

Princípios Político-Pedagógicos do MOVA-SP (MEC/IPF, 1996), que serão analisados a 

seguir.

O documento contém quatro pontos: 

a) o papel da educação na construção de um novo projeto histórico 

b) a teoria dialética do conhecimento 

c) a necessidade de partir do conhecimento do educando e caminhar para a sua 

superação

d) o conceito de alfabetização 

A seguir serão analisados esses itens, pois eles sintetizam a concepção de educação 

que “suleia”, como dizia Paulo Freire, o trabalho pedagógico dos educadores. 
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2.1.1. O papel da educação na construção de um novo projeto histórico 

A educação tem um papel importante “na construção de um novo coletivo social”.

Para alcançá-lo é necessária “a construção de uma alternativa democrática e popular em 

nosso país, a mudança radical das estruturas políticas e da organização social”. 

(FERREIRA, 1996, p. 49). 

Para compreender a afirmação acima é necessário, em primeiro lugar, contextualizá-

la. O caderno nº 2 do MOVA-SP foi escrito em 1990. Como já foi exposto neste trabalho, 

nessa época o Brasil ainda vivia o impulso transformador de seu período de 

redemocratização. Esse processo abarcou várias atividades para garantir a participação da 

“sociedade na discussão e decisão sobre os rumos do país”. (DAGNINO, 2002, p. 141). 

A Educação Popular teve um papel importante nesse processo à medida que é 

compreendida “como um permanente processo criativo de transformação. Em cada gesto, 

em cada opção pedagógica, estamos construindo a capacidade de mudar a cada dia”. 

(JARA, 2004). E nessa época, principalmente, nos municípios administrados pelo Partido 

dos Trabalhadores, buscava-se avançar na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

Para atingir os objetivos propostos pelo programa, era necessária uma Educação 

Popular que contribuísse para a organização e a difusão da cultura da classe trabalhadora. 

Como diz Ferreira,  

A Educação é projeto e processo. 

O projeto histórico que vislumbramos para o nosso país é a 

conquista de uma nova hegemonia, que supõe direção cultural, política 

ideológica do povo. Numa sociedade de classe, a educação tem a função 

política de contribuir para a criação das condições necessárias à 

hegemonia popular. Portanto, o ato educativo cotidiano não é um ato 

isolado, mas integrado no projeto global de luta popular.  

A Educação é também processo. É o processo de formação e 

capacitação, apropriação das capacidades de organização e direção para 

intervir de modo criativo, de modo organizado, na transformação 

estrutural da sociedade, como enfatiza Gramsci. 



63

Esta Educação é libertadora na medida em que tiver como 

objetivo a ação e reflexão consciente e criadora das classes oprimidas 

sobre seu próprio processo de libertação, como conceitua Paulo Freire. 

(FERREIRA, 1996, p.50). 

Essa compreensão da Educação Popular está articulada com a de Gramsci, para 

quem “o papel da educação [é] parte do processo da formação da hegemonia cultural nas 

sociedades capitalistas burguesas” (MORROW, TORRES, 2004, p. 34-35).  Para Gramsci é 

necessário desvelar o caráter ideológico e os propósitos da classe dominante e, ao mesmo 

tempo, buscar formas alternativas de educação para a organização da classe trabalhadora. 

(MANFREDI, 1986, p. 49).

Para construir um “novo coletivo social” é necessário que a Educação seja de 

qualidade e, para isso, os educadores precisam 

munir-se de instrumentais, apropriar-se dos conhecimentos, métodos e 

técnicas hoje restritos a uma minoria privilegiada. [Isto] implica a 

apropriação sistemática, significativa e crítica de teorias, técnicas 

profissionais, leitura, escrita, contas. Mais ainda, implica apropriar-se dos 

métodos de aquisição, produção e divulgação do conhecimento: pesquisar, 

discutir, debater com argumentações precisas, utilizar os mais variados 

meios de expressão, comunicação e arte. (FERREIRA, Idem, Ibidem). 

Aqui é explicitada a preocupação com a formação do educador popular, procurando 

integrar novos conhecimentos à sua prática pedagógica anterior e formar educadores para 

pensar, estudar, dirigir e controlar quem dirige, parafraseando Manacorda (MANFREDI, 

1980, p. 58). 

Mas, ao mesmo tempo em que é reconhecida a importância da Educação Popular, 

tem-se a clareza de seus limites: 

Sabemos que neste processo global de transformação, a Educação 

não é a única e suficiente alavanca, mas sua função é profundamente 

necessária. Cada sociedade organiza o sistema educacional que lhe serve, 
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mas, contraditoriamente, a Educação pode contribuir para a contínua 

superação do sistema social. (FERREIRA, ibidem). 

O programa defende, ainda, a luta pela escola pública e gratuita. Pois a educação é 

“é um direito fundamental, universal e inalienável de todo ser humano”. (IDEM, p.50-51). 

A escola deve ser de qualidade e, para atingir essa meta é necessário ver a escola como um 

lugar de contradição numa sociedade de classes, em que existem forças contrárias em luta. 

Para a educação dialética a escola não deve ser uma sociedade ideal em miniatura. Ela não 

esconde o conflito social. O conflito deve ser pedagogicamente codificado, deve ser 

evidenciado para ser enfrentado e superado. A escola deve preparar, ao mesmo tempo, para 

a cooperação e para a luta. 

2.1.2. A teoria dialética do conhecimento 

A metodologia proposta para desenvolver o trabalho pedagógico está vinculada à 

teoria dialética do conhecimento. O processo de aprendizagem compreende partir da prática 

concreta, ou seja, perguntar, problematizar a prática. Deve-se “partir da situação presente, 

existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo”. (FREIRE, 1997, p. 86). 

E o passo seguinte é de reflexão sobre a situação problematizada. Para Freire, 

(Idem, Ibidem) 

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de 

certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, 

como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, 

não só no nível intelectual, mas no nível da ação. 

Após o estudo da situação concreta, ou seja, após o estudo dos “fatos que foram 

descritos, explicados e inter-relacionados entre si” (FERREIRA, idem, p.52), deve-se voltar 

“à prática com referenciais teóricos mais elaborados e agir de modo mais competente” 

(Idem, p.53).  
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Segundo Ferreira (Idem, p. 53) o paradigma “prática-teoria-prática evidencia a 

maneira como é concebida a relação prática-teoria. Os referenciais teóricos não são fins em 

si mesmos, são meios; servem para melhor compreender a prática”. 

É por meio desse movimento prática-teoria-prática que são pesquisados os temas 

geradores, que fornecerão os conteúdos a serem estudados, pois segundo Freire (1997, p. 

87):

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, 

educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da 

educação.

O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação 

como prática da liberdade. É o momento em que se realiza a investigação 

do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto de seus 

temas geradores.

Pode-se concluir, a partir do exposto acima, que o conceito de Educação Popular 

explicitada no caderno que trata sobre os “Princípios Político-Pedagógicos do MOVA-SP” 

compreende os seguintes aspectos: tem uma intencionalidade política e social; combina 

investigação educacional com os processos educativos e com os processos de participação 

popular; promove situações de reflexão sobre a prática-teoria-prática; procura ter uma visão 

da totalidade concreta; busca, além de desenvolver a consciência crítica dos educadores e 

dos educandos, incentivar a participação destes nos espaços públicos, como por exemplo, o 

fórum municipal de alfabetização, como os fóruns regionais. (MORROW; TORRES, 2004, 

p. 42). 

2.2. EJA e Alfabetização 

Em primeiro lugar serão analisados dois objetivos do MOVA, dentre os propostos: 

Desenvolver um processo de alfabetização que possibilitasse aos educandos uma 

leitura crítica da realidade. 

Contribuir para o desenvolvimento da consciência política dos(as) educandos(as) e 

dos(as) educadores(as) envolvidos(as). 
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Para atingir esses dois objetivos, a proposta político-pedagógica do programa 

procurava integrar a Educação de Jovens e Adultos à Educação Popular, pois segundo 

Freire (1993, 27): 

O conceito de Educação de Adultos vai se movendo na direção do 

de educação popular na medida em que a realidade começa a fazer 

algumas exigências à sensibilidade e à competência científica dos 

educadores e das educadoras. Uma destas exigências tem que ver com a 

compreensão crítica dos educadores do que vem ocorrendo na 

cotidianidade do meio popular. Não é possível a educadoras e educadores 

pensar apenas os procedimentos didáticos e os conteúdos a serem 

ensinados aos grupos populares. (...) O que acontece, no meio popular, nas 

periferias das cidades, nos campos — trabalhadores urbanos e rurais 

reunindo-se para rezar ou para discutir seus direitos — não pode escapar à 

curiosidade arguta dos educadores envolvidos na prática da Educação 

Popular.

O levantamento da realidade do educando, de suas expectativas, de sua visão de 

mundo serve de subsídio para os conteúdos que são desenvolvidos em sala de aula. Além 

dessas preocupações, a proposta pedagógica incorpora as discussões realizadas por Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky, sobre a sociolingüística. A pesquisa realizada por elas deu 

origem aos pressupostos teóricos sobre a Psicogênese do Sistema de Escrita, que veio a 

tornar-se um marco na transformação do conceito de aprendizagem da escrita, pela criança 

e também pelo adulto. No Brasil temos outras pesquisadoras que buscaram sua referência 

em Vygotsky, como por exemplo Smolka (1993). Essa pesquisadora concebe o processo de 

aquisição de escrita como um processo discursivo, no qual a interação tem papel fundamental, 

diferindo de Ferreiro, que o considera apenas do ponto de vista cognitivo. Para Smolka (1993), 

Ferreiro busca as semelhanças dentro da aquisição da escrita, conforme a teoria psicogenética 

de Piaget, enquanto seu trabalho busca evidenciar as diferenças “assumindo que as constantes 

mudanças e a incessante elaboração dos sistemas simbólicos levam a uma contínua 

reestruturação da atividade mental dos homens no processo histórico. Essa constante 

reestruturação não é apenas formal e individual, ela é fundamentalmente sociocultural, 
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constituída, trabalhada e produzida na interação social”. (SMOLKA, apud PICOLI, 2000, p. 

103).

O caderno nº 3 do MOVA-SP traz a síntese das contribuições teóricas da concepção 

de Educação Libertadora, do modelo sócio-construtivista e interacionista (incorporando as 

pesquisas da Emília Ferreiro e os estudos realizados por Vygotsky) da alfabetização e dos 

estudos científicos da linguagem. 

Nesse caderno, os educadores são orientados a iniciar o processo de alfabetização, 

após terem realizado o levantamento da realidade dos educandos, a partir do texto. 

Segundo, ainda, esse documento, a definição de texto é a seguinte: 

O texto é discurso oral ou escrito produzido em uma situação 

social. Um texto pode ser constituído por uma só palavra, por uma lista de 

palavras e por um conjunto de frases. (FERREIRA, 1996, p. 65). 

Explica, também, o que não é considerado um texto: “Palavras soltas, que não 

pertencem ao mesmo grupo semântico, ao mesmo grupo temático, não constituem um 

texto”. (Idem, Ibidem). 

E, finalmente, alfabetização 

é a aquisição da língua escrita, por um processo de construção do 

conhecimento, que se dá num contexto discursivo de interlocução e 

interação, através do desvelamento crítico da realidade, como uma das 

condições necessárias ao exercícios da plena cidadania: exercer seus 

direitos e deveres frente à sociedade global. 

Dentre o que foi exposto acima, pode-se concluir que o conceito de alfabetização e 

EJA proposto pelo programa MOVA-SP apresentam as seguintes características: 

Em primeiro lugar a alfabetização é considerada emancipadora, segundo os estudos 

realizados por Macedo (2000) sobre os diferentes conceitos de alfabetização. Ela é 

emancipadora à medida que é um importante subsídio, não o único, para os educandos 

participarem da transformação sócio-histórica de sua sociedade. 
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Essa concepção engloba em seu trabalho pedagógico, além do aspecto sócio-

político, o desenvolvimento, pelo leitor, de uma compreensão crítica do texto e do contexto 

sócio-histórico.

Para Macedo (2000, p. 97) a alfabetização emancipadora 

se alicerça numa reflexão crítica sobre o capital cultural dos oprimidos. 

Ela se torna um veículo pelo qual os oprimidos são equipados com 

instrumentos necessários para reapropriar-se de sua história, de sua 

cultura e de suas práticas lingüísticas. É, pois, um modo de tornar os 

oprimidos capazes de reivindicar aquelas experiências históricas e 

existenciais que são desvalorizadas na vida cotidiana pela cultura 

dominante, a fim de que sejam, não só validadas, mas também 

compreendidas criticamente. 

Em segundo lugar, o programa desenvolveu uma concepção da construção da 

identidade da EJA na mesma linha proposta nos estudos realizados por Ribeiro (1999, 

p.191-192), à medida que: 

a) enfatiza a dimensão política da educação de jovens e adultos, dá especial atenção 

à transformação de valores e atitudes dos educandos e à assunção de posturas críticas e 

participativas diante da realidade social; 

b) leva em consideração as necessidades de aprendizagem características da idade 

adulta e da condição de trabalhadores; 

c) a sua proposta político-pedagógica está fundamentada, também, nos estudos 

sobre as características cognitivas dos alunos jovens e adultos e das possibilidades de 

integrar os saberes adquiridos em sua experiência de vida e os conteúdos escolares.

A participação do educador é um outro elemento que esse caderno apresenta, ou 

seja, a sua contribuição para reflexão da prática pedagógica. Esse documento traz textos 

produzidos em sala de aula pelos educandos, que servem como exercício de reflexão para 

possíveis mudanças necessárias da prática, traz informações sobre os temas geradores 

estudados, análise da escrita dos alunos, exemplos de textos coletivos, enfim, procurava 

inserir a nos documentos produzidos a participação dos educadores e dos educandos. 
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2.3. Parceria entre a Sociedade Civil e Estado 

Para viabilizar a relação entre a SME e os grupos sociais foi organizada a seguinte 

estrutura 

a) No âmbito da SME: uma coordenação central e uma equipe responsável pelo 

desenvolvimento do projeto, pelo convênio com entidades assistenciais, sociedades e 

associações regularmente constituídas e pela criação do Fórum dos Movimentos Populares 

de Alfabetização de Adultos da Cidade de São Paulo (Fórum Municipal) que iria 

estabelecer as diretrizes e princípios gerais do MOVA.

A equipe do programa fazia contato com os grupos sociais, visitando-os, 

conhecendo o trabalho desenvolvido e apresentava a proposta da SME de parceria. Esses 

grupos deveriam freqüentar as reuniões do Fórum Municipal e somente após esses contatos 

é que a parceria passaria a existir. 

Após o convênio firmado, os educadores dos movimentos participavam do processo 

de formação inicial e permanente. Esse processo compreendia um curso de quarenta horas 

iniciais para os educadores e os supervisores; reuniões semanais entre eles e quinzenais 

entre os supervisores e equipe do programa. 

Além desses cursos e reuniões periódicas realizaram-se, também, seminários cujos 

temas foram sugeridos pelos educadores, tais como: AIDS; a relação entre Estado e 

Movimento; a proposta metodológica do MOVA-SP. 

Realizou-se, ainda, em 1991, o Iº Congresso dos Alfabetizandos da Cidade de São 

Paulo, com o objetivo de ouvir a palavra do próprio alfabetizando sobre as condições do 

analfabetismo, sobre a sua concepção de alfabetização, e suas expectativas em relação ao 

curso de alfabetização do MOVA-SP. 

A equipe responsável pelo programa também participava das plenárias do Fórum 

MOVA-SP. Este fórum era constituído pelos representantes das entidades e pela equipe do 

programa para a realização da gestão do programa. 

b) No âmbito das associações conveniadas, elas tiveram que construir a sua 

estrutura organizativa, inclusive jurídica, e contribuir para a constituição do Fórum dos 

Movimentos de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo (Fórum Municipal).  
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O Fórum Municipal era a referência às novas entidades que incorporavam ao 

programa. Ele caracterizou-se como espaço de discussão política, de decisão coletiva, de 

auto-organização, de debate, de encaminhamento e de negociação tanto das próprias 

propostas quanto daquelas apresentadas pela SME. (SANTOS; SANTOS; BASSI, 1996, p. 

31).

A ampliação do programa exigiu, no ano de 1990, a descentralização em seis Fóruns 

Regionais distribuídos pelas seis regiões metropolitanas: centro-oeste, norte, sul, leste I e 

leste II, sudeste. Tal iniciativa deveu-se à necessidade de se considerar com mais cuidado 

os problemas específicos de cada realidade local e também à própria dimensão alcançada 

pelo Fórum Municipal. As discussões sobre as questões mais particulares de cada região e a 

amplitude do Fórum dificultavam a agilização das decisões de ordem mais abrangente. 

(Idem, Ibidem). 

Uma outra instância foi criada, a executiva do Fórum Municipal. Ela era composta 

por dois representantes de cada Fórum Regional e apresentava caráter deliberativo. Mesmo 

submetida à instância máxima, dispunha de autonomia para negociar com a equipe central 

da SME as propostas e medidas que viessem a ser aplicadas na ação das entidades, 

acumulando tarefas de cunho burocrático e administrativo internas ao Fórum Municipal. 

(IDEM, p.32). 

Pode-se concluir, a partir do exposto acima, que a concepção de parceria do 

programa MOVA-SP “tem como traço diferencial a noção de que essa parceria se organiza 

nos marcos de uma concepção de pública que busca constituir arenas públicas de 

negociação e de gestão”. (CARVALHO, 1998, p. 99). 

2.4. Alguns elementos de balanço da experiência do MOVA-SP 

É importante destacar os avanços do programa e alguns de seus limites. Como 

avanços podem ser destacados os seguintes pontos: 

O programa MOVA-SP passou a ser referência para os municípios nos quais o 

Partido dos Trabalhadores assumiu a sua administração. Por essa razão, alguns deles 

solicitaram assessoria da equipe do programa, tanto no âmbito administrativo como no 
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pedagógico, para implementar o programa. Dentre eles podem ser destacados: Angra dos 

Reis (RJ), Campo-Erê (SC), Ipatinga (MG), Timóteo (MG). 

O MOVA-SP representou, segundo a pesquisadora Carvalho (1998, p. 138), 

uma iniciativa  pioneira na relação Estado/sociedade por haver consagrado 

com a autoridade de uma política pública prioritária na construção de uma 

política educacional com a participação ativa dos movimentos e 

associações representativas da sociedade civil. 

A sua estrutura de funcionamento e a sua proposta político-pedagógica foram 

elementos fundamentais da sua implementação, como por exemplo: a localização das salas 

em bairros afastados (a localização das salas do programa estavam, em sua maioria, nas 

regiões prioritárias do ponto de vista do combate do analfabetismo, ou seja, região leste II e 

sul), geralmente muito mal servidos de equipamentos públicos; a vinculação das salas às 

entidades conhecidas da comunidade local; os monitores pertenciam à comunidade e o 

conteúdo adotado era adaptado às possibilidades e características dos alunos. 

A sua proposta político-pedagógica, numa perspectiva emancipadora, segundo a 

pesquisadora Carvalho, indica o alcance das transformações provocadas nos educandos 

pela experiência da alfabetização, pois eles perceberam 

uma outra relação com o mundo e a vida cotidiana. A satisfação com a 

conquista de amigos, a valorização do espaço de discussão e, 

principalmente, a descoberta da importância do estudo. (CARVALHO, 

(1998, p. 120), 

A relação de parceria proporcionou aprendizado para todos, segundo a análise 

realizada por Pontual (1996, passim). 

No âmbito dos grupos sociais, eles: 

Apropriaram-se dos mecanismos de funcionamento da máquina do Estado.  

Aprenderam que a construção de parâmetros públicos e a definição de 

procedimentos de transparência e regras de funcionamento, tensionam práticas corporativas 

ainda presentes na lógica de suas lideranças. 
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Compreenderam que a construção de uma esfera pública democrática é 

necessariamente conflitiva, pois envolve sujeitos com papéis e lógicas diferenciadas. 

Compreenderam que numa relação de parceria, a autonomia em relação ao Estado 

não significa soberania absoluta nem dos movimentos e nem do Estado. 

Refletiram sobre a utilização e aplicação dos recursos públicos de forma ética. 

Compreenderam que a luta contra o analfabetismo de jovens e adultos é parte de 

uma luta mais global pelo direito à escolarização completa daqueles jovens e adultos. 

Apropriaram-se de uma visão mais ampla do processo de aprendizagem e suas 

implicações para a formação dos educadores, visando assegurar qualidade e eficácia 

pedagógica no trabalho desenvolvido. 

No âmbito da SME, os gestores: 

Aprenderam que é possível e necessário realizar ações educativas em parceria com 

setores organizados da sociedade civil e que esta parceria contribuiu para publicizar as 

políticas do Estado e também as ações daquelas organizações. 

Aprenderam que uma política pública de EJA pode e deve comportar modalidades 

de ação e projetos distintos, desde que, integrados numa única política que possa assegurar 

coerência e complementaridade entre estas distintas ações.  

Aprenderam que a relação de parceria entre os grupos sociais e o Estado é conflitiva 

e, por isso, é necessária uma pedagogia democrática no tratamento dos conflitos para torná-

los fontes de aprendizagens e capazes de modificar o comportamento dos sujeitos 

envolvidos.

Um outro elemento interessante que o programa apresentou foi a integração em um 

ciclo único da alfabetização e da pós-alfabetização, proposta elaborada pela SME e pelos 

grupos sociais. 

O Ensino Fundamental I foi reivindicado pelos grupos e pelos 

próprios educandos a partir de uma necessidade concreta: a pós 

alfabetização. A pressão exercida assegurou a formação de uma comissão 

constituída por membros que representavam os dois lados da parceria. 

Respeitando os princípios definidos pela parceria, a comissão elaborou 

um projeto que possibilitou a continuidade do processo educativo, 

englobando alfabetização e pós-alfabetização num mesmo ciclo. Veio a 

ser conhecido como “Ensino Fundamental I”. Correspondia às primeiras 
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quatro séries do 1º grau. Sua elaboração iniciou-se em 1991 e foi 

definitivamente implantado em 1992. (SANTOS; SANTOS; BASSI,1996, 

p. 41-42) 

Quanto aos seus limites, em primeiro lugar, devem ser citadas as dificuldades 

internas da própria administração. Segundo Carvalho (1998, p. 104) 

O conflito entre MOVA e a SME caracterizava-se pela desarticulação 

entre os projetos de alfabetização MOVA e EDA. (...) Para os dirigentes 

da SME, a dissociação das estruturas do MOVA e do EDA não 

propiciaram um melhor relacionamento. O primeiro estava inserido no 

gabinete da Secretaria e o segundo no DOT (Diretoria de Orientação 

Técnica), estrutura de comando da política educacional “formal”. A partir 

do segundo ano da gestão petista essa situação começaria a ser superada. 

Segundo os dirigentes da Secretaria, nos dois últimos anos da gestão 

começaram a ser esboçados projetos comuns ao MOVA e ao EDA como 

na discussão da pós-alfabetização. 

 E, em segundo lugar, é preciso destacar a dificuldade da realização de uma 

verdadeira parceria. Como o novo não nasce do velho de forma pacífica, percebeu-se, 

muito cedo, que o Estado operava com outra lógica e não estava “preparado” para 

administrar “em parceria”. As dificuldades foram enormes para respeitar, na prática, a 

autonomia dos grupos sociais, quer seja no campo administrativo-financeiro, quer seja no 

campo político-pedagógico. 

Alcançar o consenso entre os grupos sociais e a SME exigiu de 

todos grande disposição para o diálogo, pois essa relação era permeada 

por muita tensão e conflito. O consenso possível só foi sendo construído 

após a superação da “heterogeneidade de concepções e da correlação de 

forças presentes entre as entidades, ainda que estas estivessem 

comprometidas e afinadas com as causas populares”. (SANTOS; 

SANTOS; BASSI,1996, p. 43). 
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Esse consenso se concretizou por meio da Carta de Princípios de Parceria do 

MOVA-SP, aprovada pelo Fórum Municipal em 3 de setembro de 1990. Essa Carta traz os 

princípios para que se realizasse uma parceria efetiva entre SME e os grupos sociais. Para 

que isso acontecesse era necessário que os grupos sociais tivessem: autonomia para, a partir 

da orientação político-pedagógica da SME, desenvolverem o trabalho pedagógico 

articulado com a sua realidade; liberdade de escolha dos monitores e supervisores, 

obedecendo os critérios estabelecidos pela parceria; autonomia para realizar atividades 

pedagógicas paralelas às da SME; maior participação na formação dos educadores; 

possibilidade de articular com outros movimentos populares. 

Em sua análise sobre a parceria entre SME e os grupos sociais do programa 

MOVA-SP, Pontual (1996, 121-122) explica que: 

A parceria entre o poder público e os grupos sociais estava 

assentada na constituição do Fórum Geral dos movimentos cuja existência 

propiciava a efetivação de uma relação não subordinada das entidades 

frente ao Estado. 

Entretanto

 O processo de formação dessa relação de parceria teve uma 

interferência da direção da secretaria. Nesse sentido, o processo da sua 

constituição não foi completamente autônomo, embora, no processo 

posterior de funcionamento essa relação de autonomia tenha sido 

fortalecida.

Como exemplo das dificuldades enfrentadas pela parceria, destaca-se a ingerência 

da SME na decisão dos fóruns em não aceitarem determinados grupos sociais e, essa 

atitude provocava muitos conflitos. 

Um outro elemento que merece destaque é a dificuldade de apropriação pelos 

educadores da proposta político-pedagógico do programa. Segundo o estudo realizado por 

Souza (1995) houve certo descompasso entre a proposta pedagógica, as metas políticas do 

MOVA e as competências que eram exigidas dos alfabetizadores no exercício de sua 

função.
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O acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo MOVA 

revela pouca absorção dos conhecimentos oferecidos nos cursos de 

formação de alfabetizadores. Estes cursos tentaram amenizar os efeitos 

desse descompasso, porém a fissura entre a proposta presente no discurso 

oficial e a prática dos alfabetizadores ainda se manteve para muitos 

grupos no decorrer da experiência do MOVA. Verifica-se que, 

discursando sobre a prática inovadora, muitos continuavam ainda presos a 

uma visão tradicional de alfabetização ou a meio caminho disso, 

enfrentando no cotidiano, sem saber como resolver os vários desafios e 

tensões. (SOUZA, 1995, p. 50). 

As dificuldades apresentadas pelos educadores estão relacionadas com o seu próprio 

percurso educativo. Os educadores, segundo o documento do programa, são selecionados a 

partir do seu compromisso político com o projeto e sua disposição para a capacitação 

pedagógica coletiva, não exigindo habilitação específica. Mas, ao mesmo tempo em que os 

educadores apresentam essas dificuldades, eles aprendem e crescem junto com os 

alfabetizandos. E isso faz parte da proposta da Educação Popular, ou seja, formar 

educadores para que sejam agentes de seu próprio processo de transformação. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, o MOVA-SP desse período foi referência para 

o surgimento de muitos programas em vários municípios e estados que tinham ou têm 

administrações progressistas. A reunião de todas essas experiências constitui-se em uma 

rede que tem como objetivo o fortalecimento estrutural do movimento em nível nacional. E 

é a história da constituição dessa Rede, denominada de Rede MOVA-BRASIL que será 

tratada no próximo capítulo. 
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Cap. 3 – A Rede MOVA-BRASIL, sua história, seus 
sujeitos, suas ações 

HINO DO MOVA 

Vamos ler o mundo 

Escrever o mundo 

Juntos fazer a nossa história acontecer! 

 Acontece que o movimento cresce 

É um ato plural e coletivo 

É a luta de homens e mulheres 

Paulo Freire pra sempre estará vivo! 

 Conquistar o direito da escrita 

Da leitura é tornar-se um cidadão 

Que transforma que fala de política 

Que critica que faz revolução 

(Almino Henrique, MOVA-Belém/PA) 

O objetivo deste capítulo é analisar a Rede MOVA-BRASIL. Essa análise faz parte 

do segundo momento da sistematização proposta por Jara (1994), ou seja, a interpretação 

crítica do que foi ordenado e reconstruído de uma forma lógica. Para atingir tal objetivo 

procurou-se, em primeiro lugar reconstruir a história da Rede, seus sujeitos e suas ações e, 

em segundo lugar, fazer a interpretação crítica. 

A criação dessa Rede deve ser compreendida como parte de um movimento de 

grupos e pessoas que buscam alternativas ao neoliberalismo e que buscam, também, 

articular as diferentes experiências de educação popular e de EJA; que se identificam com 

os princípios freirianos, para conhecer, sistematizar as diferentes práticas pedagógicas e, 

ainda, formular e propor políticas públicas para EJA, compreendendo aqui a alfabetização e 

a continuidade dos estudos dos educandos. 

Este movimento se estrutura a partir de vários espaços, formados por iniciativa de 

educadores, populares ou não, com o objetivo de articular instituições e pessoas, que por 

afinidade ideológica e práticas político-educacionais, se encontram conectadas na 

construção de “um outro mundo possível”. No plano internacional, destacam-se os 

seguintes espaços: 
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1) Os Fóruns Mundiais de Educação e os Fóruns Sociais Mundiais, realizados a 

partir de 2001, cujos principais temas giram em torno da dívida externa, modelos de 

desenvolvimento, acesso à terra e à água, luta das mulheres contra as muitas formas de 

discriminação (violência doméstica, destruição dos mercados locais, HIV/Aids), 

democracia, direitos humanos, entre outros. 

2) A Comunidade Freiriana ou Nação Freiriana28, que é constituída por pessoas que 

se identificam com o legado de Paulo Freire e que querem dar continuidade às suas idéias e 

atualizá-las, coordenada pelo Instituto Paulo Freire.  Desde os anos 70, mas sobretudo a 

partir da década de 90, muitos institutos, cátedras, escolas, centros e núcleos de estudos e 

pesquisas, diretórios e centros acadêmicos, periódicos e publicações, em todos os 

continentes, passaram a adotar o nome de Paulo Freire, assumindo o compromisso com a 

construção da educação libertadora. A Comunidade Freiriana realiza a cada dois anos, a 

partir de 1998, o Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, com o objetivo de 

fortalecer mundialmente os compromissos e princípios freirianos. 

3) O Conselho de Educação de Adultos da América Latina (CEAAL)29, que trabalha 

com a educação popular a favor da transformação democrática das sociedades, da conquista 

da paz e dos direitos humanos. O CEAAL constitui o que se pode identificar como a 

corrente da educação popular na América Latina, envolvendo diversas experiências, 

capacidades e potencialidades presentes em cada país, procurando criar uma dinâmica de 

aportes latino-americanos. 

Segundo o documento-base da IV Assembléia Geral do CEAAL e do IV Encontro 

Latino-Americano de Educadores Populares cujo lema foi “Construindo poder, criando 

futuro: EP para uma cultura democrática e solidária na América Latina”, que tinha como 

objetivo a refundamentação da EP apontou que: 

A refundamentação da EP se impôs, desde seu começo, esta tarefa 

e devemos avaliar como estamos contribuindo em cada país para o 

28  Informações a respeito disponíveis em http://. www.paulofreire.org.

29 O CEAAL é uma associação de 195 organizações civis, criada em 1992 e com presença em 21 países de 
América Latina e Caribe. Informações disponíveis em: http://www.ceaal.org; http://www.abong.org;
http://www.polis.org; http://www.acaoeducativa.org.
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fortalecimento de alternativas justas e viáveis nas atuais condições que 

estamos vivendo. Para vários, esta dimensão da conjuntura implica para a 

Educação Popular trabalhar na construção de novas maneiras de fazer 

política, de pensar e fazer a democracia, bem como de imaginar 

estratégias de desenvolvimento justas e humanas.30

Dentro desse objetivo geral, o CEAAL tem os seguintes objetivos específicos: 

a) Aprofundar os processos de sistematização e reflexão política, ética e pedagógica 

das práticas dos educadores e educadoras populares; contribuir para que articulem seu 

trabalho, sua produção de conhecimentos e seus processos formativos, com a ação das 

pessoas, grupos e movimentos sociais e cidadãos da América Latina e Caribe. 

b) Fortalecer a institucionalidade e o poder do CEAAL e de seus membros em suas 

capacidades de liderança, gestão de recursos, avaliação e articulação de iniciativas. 

c) Incidir na elaboração e acompanhamento de agendas, políticas públicas e 

projetos, estabelecendo alianças estratégicas com outros atores; conquistar espaços e 

presença significativa nos âmbitos local, nacional e internacional. 

4) O Conselho Internacional de Educação de Adultos (ICAE)31 ,fundado em 1973, 

com o objetivo de promover a educação de adultos, é uma associação de educandos, 

educadores de adultos e organizações que buscam a alfabetização desse grupo de pessoas. 

O ICAE representa mais de 700 associações de alfabetização, educação de adultos e 

aprendizagem ao longo da vida; tem como membros 7 organizações regionais, assim como 

membros nacionais e setoriais em mais de 50 países. O Conselho considera que a educação 

de crianças e de pessoas adultas está diretamente ligada à justiça social, econômica e 

política.

No Brasil, podem ser destacados os espaços de discussões da EJA, tais como, os 

fóruns estaduais e regionais de EJA, os Encontros Nacionais de EJA (ENEJA), a Rede de 

30 Construyendo poder, creando futuro: educación popular para uma cultura democrática y solidária em      
América Latina. Documento de Trabajo. Santiago de Chile: Secretaria General, 1996. In: SOUZA, 1998, p. 
15. 

31 Informações disponíveis em http://www.icae.org.uy.
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Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil (RAAAB) e a Rede MOVA-BRASIL, que é o 

objeto desta pesquisa. 

1) Os Fóruns Estaduais e regionais, instrumento de articulação de várias instituições 

— redes da sociedade civil, UNESCO, CONSED, UNDIME e administrações públicas —, 

passaram a ser os protagonistas da discussão sobre a formulação e implantação de políticas 

públicas para a EJA, devido a uma presença irregular do Ministério de Educação e Cultura 

(MEC) como articulador da política nacional de educação de jovens e adultos no período de 

1990 a 2002. Esses Fóruns caracterizam-se pela diversidade na forma como vêm se 

constituindo e pela capacidade de mobilização, alcançando, atualmente, quase todo o 

território nacional32.

Esses Fóruns são responsáveis pelo processo preparatório dos ENEJAs. Esses 

Encontros nasceram da necessidade de dar continuidade ao processo de mobilização em 

32 Segundo o relatório do VIII ENEJA, realizado em Recife, PE, em 30, 31 de agosto e 1 e 2 de setembro, em 

abril de 2006 o Amapá, foi o último estado brasileiro a se organizar como fórum. Presentes em todo o 

território nacional, são 26 fóruns estaduais e um no Distrito Federal, além de 51 Fóruns regionais: Região 

Norte — Rondônia (RO) e Regional RO (Ji-Paraná), Roraima (RR), Amazonas (AM), Tocantins (TO), Pará 

(PA), Acre (AC); Região Sul — Rio Grande do Sul (RS), Fórum RS e Fóruns Regionais RS (Serra, Litoral, 

Fronteira, Santa Cruz, Central, Pelotas, Noroeste, Porto Alegre/Grande Porto Alegre), Santa Catarina (SC) e 

Fóruns Regionais SC (Grande Florianópolis, Concórdia, Criciúma, Araranguá, Maravilha, Ibirama, Mafra, 

Ituporanga, Chapecó, Canoinhas, Brusque, Itajaí, Campos Novos, São Miguel do Oeste, Rio do Sul), Paraná 

(PR); Região Sudeste — Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG) e Fóruns Regionais MG (Vale das 

Vertentes, Norte, Sudeste, Leste, Centro-Oeste, Inconfidentes, Zona da Mata e Metropolitano-BH), Rio de 

Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Fóruns Regionais SP (Nordeste e Oeste); Região Centro-Oeste — Mato Grosso 

(MT) e Fórum Regional MT (Norte do Mato Grosso); Mato Grosso do Sul (MS), Distrito Federal (DF), Goiás 

(GO); Região Nordeste — Bahia (BA), Fórum Regional BA (Extremo Sul); Maranhão (MA); Piauí (PI) e 

Fóruns Regionais PI (Picos e Parnaíba), Alagoas (AL), Sergipe (SE); Rio Grande do Norte (RN), Paraíba 

(PB) e Fórum Regional PB (Sertão Paraibano), Pernambuco (PE) e Fóruns Regionais PE (Metropolitano, 

Litoral Sul, Mata Sul, Mata Centro, Vale do Capibaribe, Agreste Meridional, Sertão do Moxotó-Ipanema, 

Submédio São Francisco, Sertão do Araripe, Sertão Central, Vale do São Francisco e Sertão do Médio São 

Francisco); Ceará (CE). Consulta realizada no site: www.forumeja.org.br. 25/01/2007. 
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torno dos compromissos da V CONFINTEA, realizada em Hamburgo, 1997. Esses 

Encontros são realizados anualmente desde 199833.

2) A RAAAB é formada por pessoas, grupos e organizações atuantes na 

educação de jovens e adultos. Ela visa constituir um espaço de interlocução entre seus 

participantes, e destes com outros setores, através de seminários, encontros e ações 

conjuntas. Originada de uma articulação de organizações não-governamentais (ONGs) 

na década de 80, sob a inspiração de Paulo Freire, a RAAAB abrange hoje educadores e 

coordenadores de programas de educação de adultos, pesquisadores, administrações 

públicas, movimentos sociais, sindicatos e outras entidades ligadas à área no Brasil. A 

Rede teve ativa participação em vários eventos e mobilizações ocorridos na última 

década, como o Ano Internacional da Alfabetização (1990), as reuniões da Comissão 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos (1996), a V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos (Hamburgo, 1997) e a articulação dos Encontros Nacionais de 

Educação de Jovens e Adultos - ENEJAs, realizados anualmente desde 199934.

3) A Rede MOVA-BRASIL nasce da necessidade de fortalecer os movimentos 

de alfabetização de jovens e adultos, conforme consta na carta do III Encontro Nacional 

do MOVA: “De forma dispersa participávamos dos encontros de EJA, de seminários de 

estudo, em atividades organizadas pelos governos locais. Participamos de rede como a 

RAAAB e compomos as reuniões dos Fóruns estaduais de EJA. Entretanto isso não era 

suficiente”. Não era suficiente porque esses programas exigem reflexões mais 

específicas sobre suas ações, principalmente, para atingir um de seus objetivos que era 

ser a referencial nacional para a proposta político-pedagógica de alfabetização que seria 

implementada pelo novo governo. 

A Rede MOVA-BRASIL desenvolve a estratégia de ação coletiva de “rede”35. Para

Castells (2000 apud SCHERER-WARREN, idem, p. 65): “a rede é um conjunto de nós 

33 Curitiba, 1998; Rio de Janeiro, 1999; Campina Grande, 2000; São Paulo, 2001; Belo Horizonte, 2002; 
Cuiabá, 2003; Porto Alegre, RS, 2004; Luiziânia, GO, 2005, Recife, PE, 2006. 

34 Informações extraídas do site www.raaab.org.br em 27-08-2006. 

35 O conceito de rede, embora incorporado pelas Ciências Sociais desde a década de 1940, vem-se 
constituindo, nos anos recentes, num paradigma de análise bastante usado, porém com significados diversos. 
(SCHERER-WARREN, 1999, p.21). 
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interconectados, não tendo um centro, na medida em que funciona através de uma lógica 

binária de inclusão e exclusão”. 

O objetivo desta tese não é aprofundar a discussão sobre redes, suas diferentes 

organizações e concepções, mas acredita-se ser necessário esclarecer o conceito que está 

sendo utilizado para analisar a Rede MOVA-BRASIL. Para esta tese entende-se essa Rede 

como uma rede de ações educativas, segundo a definição de Scherer-Warren (2002, p.70-

71):

As redes de ações educativas são experiências de estratégias 

pedagógicas, que permitem trabalhar as interfaces dos grupos identitários 

e os conflitos sociais e culturais, especialmente os decorrentes de 

tradicionais pressupostos fundamentalistas ou preconceituosos. 

As ações educativas que compõem essa Rede, segundo o relatório do V Encontro 

Nacional da Rede MOVA-BRASIL (2005), são: 

Programa MOVA realizado pelos governos estaduais: Acre, Mato Grosso do Sul e 

Rio de Janeiro. 

Programa MOVA realizado pelos governos municipais: Porto Alegre (RS), São 

Paulo (SP), Diadema (SP), Santo André (SP), Mauá (SP), Araraquara (SP), São Carlos 

(SP), Embu das Artes (SP), Guarulhos (SP), Angra dos Reis (RJ), Belém (PA), Dourados 

(MS).

Programa MOVA realizado por ONGs: MOVA-Brasil/Petrobras36 — Pólo Bahia; 

Pólo Ceará; Pólo Semi-Árido, Pólo Pernambuco, Pólo Sergipe; Pólo Rio de Janeiro; Pólo 

São Paulo; MOVA AJURI-Pará37.

Programas que participam da Rede, mas não adotam o nome de MOVA: Grupo de 

Trabalho Pró-Alfabetização do Distrito Federal e do Entorno (DF), AJA-Expansão (GO), 

Vaga-Lume – Alfabetização e Valorização Humana – da Universidade Estadual de Goiás 

36Este programa é uma parceria entre Instituto Paulo Freire, Federação Única dos Petroleiros e Petrobras. Foi 
pensado em três etapas (2003-2006) com duração de 10 meses cada, inicialmente, depois foi alterada para 9 
meses cada. 

37 Este programa é realizado pelo Instituto Ajuri. 
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(UEG), Escola da Vida, da Secretaria Estadual de Educação de Goiás (SEE/GO), e o 

trabalho desenvolvido por Movimentos Populares em Silvânia, Novo Gama (SERPAJUS), 

Valparaíso (ONG Cia de Teatro Vem Viver), MST, Luziânia e pela CUT-GO. 

Alguns estados e municípios vêm participando da rede desde o seu início, outros 

foram incorporados ao longo desses anos e alguns deixaram de participar38. Dados do 

último Encontro realizado em 2005 indicam que a maior parte dos programas de 

alfabetização de jovens e adultos realizados nos Estados, por instituições e governos 

municípios e estaduais, insere-se na rede. 

3.1. Rede MOVA-BRASIL: sua história 

É possível compreender o processo de construção da Rede em dois momentos, que 

se complementam. Nos dois primeiros Encontros da Rede, os educadores e educandos 

procuraram dar o contorno das idéias defendidas pelos programas MOVA para que esse se 

constituísse um programa de referência nacional. 

Para isso, no primeiro momento, o objetivo dos educadores foi o de criar um espaço 

para o debate das práticas de alfabetização entre os programas MOVA, de forma a 

possibilitar trocas de experiências para fortalecer o trabalho realizado no país. Eles 

procuraram, ainda, contribuir para a organização do programa MOVA-BRASIL como 

política pública nacional. A idéia de influir na política de EJA, em nível nacional, estava 

relacionada com as mudanças que poderiam ocorrer após as eleições de 2002, 

principalmente a presidencial, pois no programa de governo da coligação Lula presidente, 

na área de Educação Uma Escola do Tamanho do Brasil, o programa MOVA-BRASIL 

aparecia como uma das propostas para a alfabetização de jovens e adultos, como se pode 

observar no trecho abaixo: 

38 Um dos desafios dos programas MOVAs é dar continuidade ao seu trabalho, pois quando ocorre a mudança 
de governo e de partido geralmente estes não compartilham dos princípios desse programa. Como exemplo 
podemos citar os seguintes programas: MOVA-RS, MOVA-Ipatinga, MOVA-Catanduva, MOVA-Belém. 
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Implantar o programa Mova Brasil para erradicar o analfabetismo 

absoluto de jovens e adultos num prazo de quatro anos, envolvendo os 

diversos segmentos da sociedade civil organizada e os três níveis de 

governo, valorizando as experiências locais39.

3.1.1. MOVA-BRASIL, herdeiro da Educação Popular40

O I Encontro Nacional do MOVA foi realizado no período de 26, 27 e 28 de 

outubro em Porto Alegre, RS. Foi organizado com o objetivo de construir uma referência 

nacional para a educação de jovens e adultos. Era preciso definir a sua identidade e, para 

isso, foi necessário levantar dados dos programas existentes, refletir sobre as suas práticas 

pedagógicas, resgatar a história da Educação Popular, fazer uma análise da situação da EJA 

e do analfabetismo no país, enfim, juntar todos os elementos que pudessem contribuir para 

a constituição de um programa de âmbito nacional.  

O Encontro foi dividido em três momentos: o primeiro dia foi reservado para as 

palestras, no segundo dia foram realizados os trabalhos em grupos, tendo como objetivo o 

relato das experiências nos diferentes municípios e estados participantes do Encontro, e, 

finalmente no terceiro dia, foi realizada a plenária final para a aprovação das propostas e 

encaminhamentos das decisões. 

O primeiro bloco das palestras teve como objetivo discutir as questões que 

perpassam a Educação Popular, a EJA e a alfabetização. O primeiro tema, desenvolvido por 

Maria Clara Di Pierro41, foi o quadro geral da legislação nacional e a sua articulação com as 

discussões internacionais sobre EJA; o quadro do analfabetismo no país; a falta de 

financiamento para essa modalidade e a contribuição dos programas MOVA para a 

39 COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE. Caderno Temático do Programa de Governo. Uma escola do 
tamanho do Brasil. 2002, p.20. Disponível em http://www.pt.org.br.

40 Para analisar os encontros foram utilizados os documentos, as entrevistas, os depoimentos, as anotações 
pessoais colhidos durante a preparação e a realização dos encontros pela pesquisadora. 

41 Palestra proferida por Maria Clara Di Pierro, professora da FE-USP, no 1º Encontro Nacional do MOVA 
com título “Compromissos nacionais e internacionais no campo da Alfabetização de Jovens e Adultos”, 
transcrita pela autora. 
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superação do analfabetismo e, principalmente, sua sintonia com os novos paradigmas da 

EJA.

A seguir Carlos Rodrigues Brandão42, educador popular desde a década de 1960, fez 

uma retrospectiva da Educação Popular, seus objetivos, conceitos e princípios, e questionou 

o porquê de se alfabetizar hoje. Será apenas interesse em dados estatísticos? Qualificar mão 

de obra letrada segundo os interesses do mercado? Se a intenção é essa, “então basta uma 

‘tintura de saber’. Basta um supletivo ou uma campanha”, diz Brandão. 

Para Brandão, alfabetizar na perspectiva da educação popular tem outro significado. 

Para ele é

estabelecer o diálogo, não apenas entre professor e alunos, mas 

entre culturas. Tudo que estas pessoas vivenciam, quaisquer que sejam as 

origens étnicas: branco, negro, índio, não é bom apenas para conversar, é 

o fundamento material para o trabalho que vamos fazer. Daí a idéia de 

pesquisa do universo vocabular. Em vez de uma cartilha, faremos o 

levantamento das palavras geradoras, dos temas geradores, do que vive na 

comunidade, e, com isso, aprender a ler e escrever em código escrito as 

palavras de nosso mundo. 

Detalhando ainda mais essas questões, João Francisco de Sousa43 procurou 

esclarecer os “porquês” e os “para quês” da ação alfabetizadora dos educadores dos 

programas MOVA, ou seja, entender “as razões de proporcionar os mecanismos da leitura e 

da escrita alfabética à população que não as domina”. 

Para Souza 

discutir uma concepção político-pedagógica para o movimento de 

alfabetização é discutir a importância desse instrumento na construção da 

42 Palestra proferida por Carlos Rodrigues Brandão, livre-docente em Antropologia do Simbolismo pela 
Universidade Estadual de Campinas, no 1º Encontro Nacional do MOVA com o título “De Angicos a 
Ausentes: quarenta anos de Educação Popular”, transcrita pela autora. 

43 Professor da Universidade Federal de Pernambuco, proferiu a palestra “Concepção político-pedagógico dos 
programas MOVA” no 1º Encontro Nacional do MOVA, transcrita pela autora. 
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sociedade, na organização das relações sociais e na própria construção da 

identidade individual e coletiva. 

O segundo bloco centrou-se na experiência do MOVA-SP, destacando a parceria 

entre Estado e sociedade civil sob a ótica de três integrantes desse programa na época, mas 

em diferentes dimensões.  

Moacir Gadotti44, representante do governo da época do primeiro MOVA-SP, 

explicou a discussão a respeito do nome do programa, e as condições para que o programa 

pudesse existir: a vontade política da administração, a autonomia dos grupos sociais e a 

participação dos educandos. Falou dos limites da administração, que apesar de existir a 

vontade política para realizar o programa, existiam limites orçamentários, legais, entre 

outros. E falou, também, dos avanços. Destacou a importância do programa para o 

fortalecimento dos grupos sociais que o integravam e da metodologia desenvolvida, que 

procurava respeitar a história de vida dos educandos. 

A palestra seguinte foi de Martha Carvalho45, autora de uma dissertação de 

Mestrado sobre o primeiro programa MOVA-SP e integrante da equipe de coordenação 

desse programa. Como participante e autora, teve a oportunidade de refletir sobre a sua 

experiência e apresentar as suas conclusões. Ela explicou a estrutura e funcionamento do 

programa e o destacou como uma política pública inovadora à medida que 

levou desafios importantes para a estrutura da Secretaria, testando 

profundamente suas funções sociais. A articulação do MOVA com a 

esfera pública foi uma experiência singular, de relevância histórica em 

uma cidade em que os excluídos da ‘periferia’ ou do ‘bairro’ reivindicam 

seu direito à cidade, à leitura da palavra e do mundo. 

44 Professor da FE-USP e diretor da Ong Instituto Paulo Freire, proferiu a palestra MOVA – parcerias e 
participação popular na visão do Estado,  transcrita pela autora. 

45 Doutora em Sociologia e assessora da Ong REPROS, proferiu a palestra MOVA-SP – 1989-1992: a 
experiência da parceria entre Estado e Movimento Social, transcrita pela autora. 
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O terceiro palestrante desse bloco, Antonio José de Araújo46, representante de uma 

entidade conveniada com o programa, falou sobre a organização do programa, destacando a 

importância do Fórum Municipal, e apontou, também, as dificuldades enfrentadas na 

relação entre o Estado e os grupos sociais. 

No segundo dia, foram realizados os grupos temáticos: formação de educadores, 

conceito e metodologia de alfabetização, organização do MOVA (parcerias e participação 

popular, relação MOVA e a rede de ensino). Após as discussões em grupo, os participantes 

retornaram para a plenária para apresentarem as conclusões dos debates. As discussões nos 

grupos foram orientadas pelos seguintes eixos: a) identidade (quem são?), englobava os 

princípios orientadores: Educação Popular, EJA e parceria entre Estado e grupos sociais; b) 

objetivos gerais (o que pretendem?), reúne o conceito de alfabetização e de pós-

alfabetização, a formação político-pedagógica, metodologia, a formação inicial e 

continuada; c) estrutura organizativa (como se organizam?), compreende a estrutura e 

funcionamento do programa, critérios de participação, relação com as redes públicas 

municipais e estaduais. 

Abaixo estão relacionadas as conclusões dos trabalhos realizados pelos grupos: 

identidade (municípios e estados representados nesse grupo: Acre, Belém do Pará, 

Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Londrina-PR (Apeart), MOVA-Ribeirão Pires, MOVA-

Santo André/SP, Cariacica-ES (Projeto Saber é Preciso). 

Pontos comuns: identidade com a Educação Popular; os princípios político-

pedagógicos são freirianos; a importância da contribuição do governo para a organização 

das associações; a EJA como educação de qualidade; alfabetização como direito; desejo de 

organizar a sociedade civil; avaliação de que o movimento fortalece as comunidades e de 

que o movimento, além de ser um espaço de escolarização, é um espaço de convivência; 

dificuldade de fazer parceria com as prefeituras que não têm governo popular; problemas 

com o Tribunal de Contas; constatação de que os programas foram propostos à sociedade 

civil, diferentemente do que aconteceu em São Paulo, conforme foi estudado no segundo 

capítulo; avaliação de que o Movimento tem uma grande capacidade de mobilização. 

46 Coordenador do Movimento Nacional pelo Teto e Moradia, proferiu a palestra MOVA-SP: parceria e 
participação popular na visão dos grupos populares, transcrita pela autora. 
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Diferenças: critérios para a escolha dos educadores (em alguns programas o 

educador é escolhido pela comunidade, em outros ele faz parte da rede de ensino ou é 

exigida formação universitária); a existência do Fórum é muito irregular, ou seja, são 

poucos os programas que constituíram esse espaço de participação e ampliação da esfera 

pública; existência de formas diferentes de parceria e diferentes tipos de parceiros (alguns 

envolvem grupos sociais e Estado, outros envolvem também empresas); distinção dos 

termos dos convênios. 

Desafios: conseguir verba para EJA; romper com a concepção de suplência; 

compreender a Educação Popular como forma de resistência às diferentes formas de 

dominação e mercantilização das culturas e identidades dos setores populares; oferecer 

política pública para EJA; avançar em relação às parcerias para conseguir continuidade do 

programa, independentemente das mudanças de governo; criar uma rede; discutir nos 

fóruns critérios para as associações firmarem convênios; garantir a autonomia dos grupos 

sociais; incentivar a constituição dos fóruns aonde não existem. 

b) objetivos gerais (os municípios e estados representados são: MOVA-RS, MOVA-

Ipatinga, MOVA-São Bernardo do Campo, Blumenau (Escola Sem Fronteiras), Gravataí-

RS (MAIS- Movimento de Alfabetização e Integração Social) e MOVA-RJ). 

Pontos comuns: todos os programas oferecem a formação inicial e continuada; a 

concepção de avaliação do processo de ensino e aprendizagem é entendida como 

processual, emancipadora e redimensionadora da prática; todos promovem encontros e 

seminários para os educadores e gestores. 

Diferenças: concepção de alfabetização; apesar de aparecer como unidade, o 

conceito de avaliação também aparece nesse tópico. 

Desafios: organizar seminário para aprofundar os referenciais sobre letramento, 

lingüística e concepção de alfabetização; discutir as questões de gênero e etnia tanto no 

MOVA como na EJA; aprofundar as reflexões sobre planejamento (tema gerador, redes 

temáticas); compreender a alfabetização para além do ler e escrever, ela deve ser agente de 

transformação. 

c) estrutura organizativa (os municípios e estados representados são: MOVA-MS, 

MOVA-Sto. André, MOVA-Diadema, MOVA-RS e Goiânia).  
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Pontos comuns: dificuldades com a documentação das entidades para assinatura dos 

convênios; problemas com o Tribunal de Contas; necessidade de o Movimento buscar junto 

à sociedade civil alternativas para seus alfabetizandos poderem dar continuidade à sua 

escolarização, por meio da própria rede municipal e estadual ou outras alternativas, como 

por exemplo o NORs – Núcleos de Educação de Jovens e Adultos e de Cultura Popular, 

Porto Alegre-RS e o projeto de extensão AJA, em Goiânia, GO. 

Diferenças: o tempo de permanência dos educandos e educadores no programa (o 

tempo dos educandos é bastante flexível, dos educadores, em alguns programas, existem 

problemas legais para a continuidade da contratação, e isso demanda formação inicial 

constante); a organização das turmas (número de alunos por turmas varia muito). 

Desafios: ampliar o número de pessoas para administrar os programas; superar os 

entraves burocráticos; resolver o problema de contratação dos educadores; socializar as 

formas e modelos de convênio; constituir uma rede eletrônica para troca de experiências. 

No último dia foi realizada a plenária final, na qual foi apresentado um balanço dos 

avanços e das dificuldades, e foram aprovados os encaminhamentos que a nova 

organização que passou a existir, o MOVA-BRASIL, deveria viabilizar. 

Os encaminhamentos foram: a realização do II Encontro Nacional do MOVA, com 

a temática Reafirmando a Educação Libertadora: Concepção de Alfabetização e Cultura; a 

criação do fórum eletrônico; o registro do I Encontro. A partir desse Encontro, constituiu-se 

uma coordenação nacional responsável pelos encaminhamentos e organização do seguinte. 

A coordenação era composta pela equipe organizadora do Encontro (gestores do MOVA-

RS, ONGs Ação Educativa, Instituto Paulo Freire) e por representantes das regiões: Sul 

(representante de Blumenau); Sudeste (representante do MOVA-Regional ABCD); Centro-

Oeste (representante de Goiânia); Norte (representante de Belém); Nordeste (representante 

de Aracaju). A organização dessa coordenação foi sendo modificada ao longo dos 

Encontros e será retomada neste capítulo. 

No II Encontro Nacional do MOVA foram retomados temas discutidos no I 

Encontro, pois seus participantes apontaram a necessidade de aprofundá-los. Eles 

sugeriram, além de retomar a discussão de Educação Popular, de Concepção de 

Alfabetização, de Parceria, incluir a discussão de Etnia, de Gênero e de Cultura. 
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A formatação do Encontro, elaborada e discutida pela coordenação responsável, foi 

similar à do anterior, com palestras sobre os temas escolhidos e trabalho em grupo para 

aprofundamento dos temas. O destaque deste Encontro foram as discussões sobre 

pluralidade cultural, incorporando gênero, etnia e educação especial. 

O tema de educação especial foi exposto por uma educadora do MOVA-Braille de 

Porto Alegre, RS. Esse programa é um convênio da Associação de Cegos do Estado do Rio 

Grande do Sul (ACERGS) com o MOVA-Porto Alegre, em parceria com o Centro 

Municipal de Educação dos Trabalhadores (CMET). Esse projeto atende as pessoas com 

deficiência visual, bem como pessoas de visão normal que tenham o desejo de aprender o 

sistema Braille, de adquirir noções de como auxiliar na locomoção de pessoas cegas, bem 

como noções das causas e prevenção da cegueira.  

O educando permanece nas aulas o tempo necessário para a sua aprendizagem, 

respeitando o ritmo individual de cada um. As aulas são dadas por educadores populares 

cegos, que participam do Seminário de Formação Inicial do MOVA e das reuniões de 

formação semanal dos educadores populares, realizadas na Secretaria Municipal de 

Educação com a assessoria pedagógica da EJA.  

Foi deliberado nesse Encontro que os próximos deveriam ser, além de espaço para 

trocas de experiências, espaço para apresentação de comunicações, devem também prever 

um tempo para que os gestores dos programas discutam e reflitam sobre o trabalho que vêm 

realizando.

Esse Encontro foi realizado no ano de campanha eleitoral. Por isso foram 

convidados responsáveis pela coordenação da campanha, dos dois candidatos que 

disputavam a eleição no período, Luís Inácio Lula da Silva e José Serra. O objetivo desse 

convite era apresentar a proposta desse programa como referencia para um programa de 

alfabetização em nível nacional. Conforme foi explicado no primeiro capítulo da tese, os 

educadores, após esse Encontro, deram continuidade às suas ações com o objetivo de influir 

na constituição da política pública de EJA no âmbito federal. 

Estes dois Encontros definiram um desenho do MOVA-BRASIL. Ele é composto 

por diferentes movimentos, que têm em comum o sonho de construir uma alternativa 

educacional para a EJA e uma metodologia, uma filosofia de educação de jovens e adultos 

que vá se constituindo na dinâmica do próprio movimento. Fica claro que há, de um lado, 
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uma concepção geral do movimento e, de outro, numerosas iniciativas de programas, 

algumas delas muito efêmeras, pois dependem da vontade política de governos populares. 

Pode-se dizer que o movimento é estrutural e os programas são conjunturais. Essa 

separação acentua-se, principalmente, com a decisão do MEC de não assumir esse 

programa como referência para a alfabetização de jovens e adultos. 

A partir do que foi debatido pelos palestrantes e as discussões realizadas nos grupos 

de trabalhos, pode-se construir um desenho do programa MOVA-BRASIL que seria 

proposto como um programa nacional de alfabetização, conforme as indicações abaixo. 

1. Os princípios político-pedagógicos seriam norteados pela Educação Popular, 

pelos princípios freirianos, pelos novos paradigmas da EJA, pelos novos conhecimentos do 

processo de ensino-aprendizagem dos jovens e adultos e pela parceria entre a Sociedade 

Civil e o Estado.

2. O objetivo da alfabetização seria ensinar os educandos a ler e escrever “em 

código escrito as palavras do mundo”; ampliar e fortalecer os espaços de diálogo entre os 

grupos sociais e o Estado, espaços esses que os excluídos do campo, da ‘periferia’ ou do 

‘bairro’ reivindicam seu direito à cidade, à terra, à leitura da palavra e do mundo. Outras 

lutas seriam incorporadas como a das mulheres, dos afrodescentes e das pessoas com 

necessidades educacionais especiais. A formação dos educadores seria um elemento 

fundamental para que esses objetivos fossem alcançados.  

3. O programa, em sua estrutura e em seu funcionamento, precisaria buscar formas 

de superação dos entraves burocráticos na realização dos convênios; deveria considerar que 

o tempo de aprendizagem do educando não é definido de forma arbitrária, é preciso 

considerar as especificidades locais e regionais, dos grupos étnicos, de gênero, das pessoas 

com necessidades educacionais especiais; procurar integrar o MOVA com a EJA e 

promover a reorientação do currículo dessa modalidade para garantir a continuidade dos 

estudos dos educandos; incentivar a criação dos fóruns municipais, estaduais de 

alfabetização de jovens e adultos. 

As experiências apresentadas apontaram alguns cuidados que deveriam ser 

observados na elaboração do programa nacional. Os pontos que mais se destacaram foram 

as questões relacionadas aos aspectos de estrutura e funcionamento do programa e a relação 

entre o Estado e os grupos sociais. Dentre aqueles, destacam-se as dificuldades com a 
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minuta de convênio, a contratação dos educadores, a questão do financiamento e a 

continuidade do programa, quando há mudança de administração. Em relação à parceria, os 

principais pontos realçados foram: a autonomia dos grupos sociais e a constituição dos 

fóruns.

Para a resolução de alguns problemas, cada programa buscou a sua própria 

alternativa; mas o que apareceu com mais freqüência para todos, foram os convênios. 

Muitos não conseguiam viabilizá-los e, por isso foi necessário buscar apoio entre os 

programas para resolver essa questão. 

No MOVA-SP, a equipe coordenadora havia enfrentado todas essas dificuldades, e 

elas foram sendo superadas à medida que a equipe se apropriava da máquina 

administrativa. Alguns desafios não foram alcançados, como por exemplo, garantir a 

continuidade do programa ao término da gestão. Os grupos sociais resistiram e continuaram 

o trabalho, mesmo sem o apoio financeiro, mas foi preciso redimensionar o atendimento. 

Quanto à parceria, a relação entre SME e os grupos sociais foi sempre tensa. Esse embate 

acontecia principalmente no espaço de interlocução do Fórum MOVA (Secretaria 

Municipal de Educação e entidades sociais), pois era esse o espaço de negociação para 

maior participação nas decisões políticas, pedagógicas e administrativas. Segundo Costa 

(2002, p. 58): “essas associações buscam valer-se da possibilidade de veiculação autônoma 

e transparente de suas demandas, prestando uma contribuição efetiva para o fortalecimento 

e pluralidade da esfera pública no Brasil”.  

O fato de a maioria dos programas não constituírem o Fórum, compreendido como 

espaço de “contribuição para o fortalecimento e pluralidade da esfera pública”, pode ter 

duas explicações, pelo menos. Uma pode ser a falta de compreensão da importância desse 

espaço pelos grupos sociais e pelos gestores; a outra está relacionada a uma visão diferente 

de parceria, ou seja, à compreensão de que o papel dos grupos sociais é levar ao Estado as 

suas reivindicações “a priori justas e legítimas” (COSTA, 2002, p. 33) e estas devem ser 

garantidas e patrocinadas por ele. Essa compreensão, nos alerta Costa (ibidem), pode 

transformar esse espaço em “esfera pública paraestatal, vulnerável à instrumentalização 

pelo Estado, pelos partidos políticos”. 

Um outro elemento que chama a atenção diz respeito ao projeto político-

pedagógico, ao conceito de alfabetização e ao conceito de avaliação. Há uma distância 
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entre os documentos produzidos pelos gestores sobre os princípios norteadores do 

programa e o que efetivamente aparece na prática dos educadores. Por isso, a necessidade 

de investir na formação inicial e continuada é um tema constante, que perpassa todos os 

programas até hoje. E, ainda, deve ser lembrada a dificuldade de se conseguir dados desses 

programas, como por exemplo, o perfil dos educandos, dos educadores, enfim dados 

quantitativos. Sabe-se que a qualidade do trabalho não está baseada unicamente em dados 

quantitativos, mas essas informações são importantes, à medida que podem contribuir para 

dimensionar o atendimento desse programa e para quantificar sua contribuição para a 

superação do analfabetismo. 

Finalmente, é importante destacar que entre os princípios político-pedagógicos do 

primeiro programa MOVA-SP e os dos programas que participaram desses dois Encontros 

revelaram-se algumas diferenças que merecem ser analisadas. 

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que existem diferenças entre a conjuntura 

nacional e internacional do período do primeiro programa e a conjuntura em que se 

desenvolvem os programas atuais. Durante a realização do primeiro MOVA-SP, enquanto 

assistia-se no plano internacional a chegada das políticas econômicas com orientações 

neoliberais, no Brasil retomava-se o processo de eleições diretas e estavam em debate 

diferentes projetos políticos para a construção da democracia no país. Os documentos do 

primeiro programa, como foram estudados no segundo capítulo, indicam que o papel da 

Educação Popular nesse processo é proporcionar a ação e a reflexão conscientes das classes 

oprimidas sobre seu processo de libertação, ou seja, a construção de um novo coletivo 

social. Para alcançar esse novo coletivo social é necessário construir uma alternativa 

democrática e popular e mudar radicalmente as estruturas políticas e sociais. 

Por outro lado, no período da constituição da Rede, o Brasil e o mundo vivem outra 

conjuntura. No início dos anos de 1990, as políticas neoliberais tornaram-se hegemônicas; 

depois, já no final desta década, elas começaram a ser contestadas pelos movimentos 

sociais, que se renovaram e passaram a se organizar também em novos espaços, como os 

Fóruns Sociais Mundiais. Embora muito contestada, a hegemonia neoliberal não chegou a 

ser, até agora, substituída por um novo projeto de sociedade. 

Os programas MOVA, implementados desde então, tiveram que enfrentar os efeitos 

negativos da política econômica posta em prática desde o governo Collor. Isto pôde ser 
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observado em suas diferentes formas de se organizar. Nos governos que promoveram 

formas de participação popular, como orçamento participativo, os educadores e os 

educandos do MOVA tiveram esses espaços para discutirem medidas de interesse popular e 

experimentarem uma nova relação com o Estado.  Em outros governos não foi possível 

contar com esse tipo de espaço, apesar de terem sido sensibilizados para a importância da 

alfabetização de jovens e adultos. 

O papel da Educação Popular nesses programas passou a ser pensado de uma forma 

menos ousada do que a que vigorou na época do primeiro MOVA. No lugar de pretender 

uma mudança radical da sociedade, a Educação Popular tem contribuído para as discussões 

da democratização dos espaços públicos e da melhoria das condições das classes populares.  

3.1.2. O MOVA enquanto política pública de Educação de Jovens e 

Adultos

O segundo momento do processo de construção da Rede iniciou-se com a não 

concretização do MOVA-BRASIL como programa nacional e a definição pelos educadores 

de constituir a Rede MOVA-BRASIL. As discussões realizadas nos III e IV Encontros 

buscaram redefinir os objetivos e caminhos da Rede. Elas apontaram que a Rede, além de 

manter seus desafios anteriores, precisa acrescentar mais um: o de ser um espaço de diálogo 

entre a sociedade civil e os governos municipais e estaduais e o federal, com o objetivo de 

contribuir para a ampliação e o fortalecimento de políticas públicas para a educação de 

jovens e adultos. 

O III Encontro, realizado em Goiânia, Goiás, com algumas alterações em sua 

formatação em relação aos anteriores, teve como tema O MOVA enquanto Política Pública 

de Educação de Jovens e Adultos, e os seus principais objetivos foram reafirmar a 

Educação Popular como princípio orientador desses programas, refletir sobre as práticas 

pedagógicas dos educadores e fortalecer os programas como política pública. Foram 

realizados grupos de trabalhos e, concomitantemente, foram apresentadas experiências. 

Foram retomados os temas de parceria, e do papel do poder público e da sociedade 

civil nessa relação. Nesse Encontro, contou-se com a participação de uma representante do 
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MEC que apresentou o programa Brasil Alfabetizado e explicou o processo de discussão 

com a sociedade civil.  

 Para o aprofundamento desse tema, dois palestrantes foram convidados. Pedro 

Pontual47 falou sobre a Parceria entre Estado e Sociedade Civil: uma perspectiva 

democrática, e trouxe um elemento novo para a discussão de parceria, que é reconhecer o 

MOVA como movimento social e que ele “em parceria com o Estado toma a questão da 

alfabetização e da pós-alfabetização como uma tarefa inicial na luta pelo direito à educação 

ao longo de toda a vida dos jovens e adultos”. 

Para que o MOVA possa ser compreendido como movimento social, é necessário 

vinculá-lo, segundo Pontual, “ao campo das práticas de construção de uma cidadania ativa 

e, ao mesmo tempo, colocar o referencial da Educação Popular como aquele mais coerente 

para a consecução de seus objetivos”. 

Em seguida, ele apresentou alguns elementos necessários para a organização do 

MOVA como movimento social: 

A criação de fóruns próprios dos sujeitos da sociedade civil para a consolidação da 

autonomia efetiva desses sujeitos na construção da relação de parceria com o Estado. A 

prática tem demonstrado que, quando isto não acontece, prevalece uma relação de 

dependência, e dificilmente se asseguram condições de continuidade do programa diante da 

alternância de governo e das mudanças de orientação que estas provocam nas prioridades 

de ação do Estado. 

A participação ativa nos espaços de co-gestão das políticas educativas (dos 

conselhos de escola aos conselhos municipais de educação) e das políticas públicas de 

modo mais geral como, por exemplo, dos conselhos e fóruns de juventude, de cultura, das 

comissões municipais de emprego, e em especial, das práticas de orçamentos participativos 

e planejamento participativo da cidade. 

Aos sujeitos partícipes do MOVA cabe demandar e propor ao Estado ações que 

efetivem o reconhecimento das diversidades de gênero, étnicas, geracionais e de portadores 

de deficiência como forma de assegurar a dimensão inclusiva e a qualidade social e 

pedagógica das ações do programa MOVA e dos demais programas educativos e sociais. 

47 Representante do Conselho de Educação de Adultos da América Latina (CEAAL) e membro da ONG Ação 
Educativa, palestra transcrita pela pesquisadora. 
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Aos sujeitos partícipes do MOVA cabe demandar e propor alternativas concretas 

capazes de articular as ações de educação de jovens e adultos a programas de qualificação e 

geração de emprego e renda (em particular as formas de economia solidária) como 

condição necessária para se alcançarem metas inclusivas para nossas ações no terreno da 

educação.

Aos sujeitos partícipes do MOVA cabe demandar a articulação dos programas de 

educação de jovens e adultos aos programas de inclusão digital e a gama mais diversa 

possível de ações culturais. 

Aos sujeitos partícipes do MOVA cabe combinar a necessária competência político-

pedagógica da sala de aula com a ação igualmente competente como militantes na luta pelo 

direito à educação ao longo de toda a vida dos jovens e adultos.  

Enquanto Pontual lançou esse desafio à Rede, Liana Borges48 procurou reforçar a 

idéia do programa MOVA como política pública e, ao mesmo tempo, apontar os limites do 

novo programa proposto pelo MEC, Brasil Alfabetizado. 

Com o tema O papel do poder público e da sociedade civil, sugeriu alguns

fundamentos que o programa deve ter: 

Fundamento 1: O Estado é responsável pela criação e implementação do programa, 

e para isso ele deve atender às seguintes orientações: 

a) o programa deve ser realizado por meio da parceria entre o poder público e a 

sociedade civil. 

b) o programa deve estar integrado às políticas sociais do governo, conjuntamente 

às políticas de trabalho e renda, de acesso a terra, saúde, etc. 

c) o programa deve fazer parte da política educacional da Secretaria de Educação, 

evitando o isolamento, e articulando alfabetização e participação. 

d) o programa deve fazer parte da política pública de EJA, articulando 

financiamento, gestão e oferta de vagas, garantindo a continuidade da escolarização. 

Fundamento 2: A Educação Popular deve ser o paradigma do trabalho político-

pedagógico dos educadores. Neste ponto, ela fez referência ao tempo de duração do 

processo de alfabetização, tecendo uma crítica ao programa Brasil Alfabetizado, pois, como 

48 Integrante da ONG Espaço, Porto Alegre, palestra transcrita pela pesquisadora. 
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já foi anteriormente, o período proposto inicialmente para a alfabetização era de apenas 6 

meses. 

Borges explicou que, na perspectiva da educação libertadora, a alfabetização não se 

limita à aquisição da escrita; portanto, o tempo não pode ser definido como regra geral. 

Entretanto, ela ponderou que, no caso desta definição se impor, como parte do processo 

político e orçamentário, é desejável que não seja inferior a oito ou dez meses.

A seguir, ela descreveu a complexidade do processo de alfabetização, na 

perspectiva libertadora. Além de ensinar a ler e escreve ele deve também:

contribuir para a retomada, recriação e expansão do legado de Paulo Freire. 

incentivar a participação dos educandos, educadores, e gestores nos espaços de luta 

por um novo mundo possível (Fórum Mundial de Educação, Fórum Social Mundial, 

Congresso de Leitura do Brasil, RAAAB, Fóruns de EJA, Conselhos, entre outros espaços). 

articular-se com as demais políticas sociais governamentais. 

promover o diálogo com outros grupos sociais que partilham das mesmas bases 

filosóficas e epistemológicas, bem como com as universidades. 

influir na educação escolar das crianças e dos jovens e adultos. 

despertar a demanda por EJA, estimulando ações concretas dos poderes públicos, 

com vistas à ampliação do atendimento para a garantia da continuidade da escolarização. 

instigar as universidades e centros de pesquisa a refletir sobre as suas práxis. 

Na finalização da sua palestra, ela propôs a criação da Rede Nacional do MOVA, 

denominada de MOVA-BRASIL. Deixou, também, para os participantes algumas questões: 

a) Construímos uma Pedagogia própria, alicerçada nos princípios freirianos e no 

paradigma da Educação Popular? 

b) Somos um coletivo que partilha dos mesmos sonhos e compromissos, e estamos 

desejosos de contribuir para o governo federal de alguma maneira? 

As discussões trazidas pelos dois palestrantes foram muito interessantes, pois 

contribuíram para que os educadores refletissem sobre o papel da Rede, isto é, sobre 

algumas possibilidades para a estruturação do movimento em nível nacional.  

Vale a pena comentar alguns pontos mencionados pelos palestrantes, à luz da 

experiência de cada um. 
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Pontual foi coordenador do MOVA-SP, no período de 1989-1992. Em 1996, 

analisou a parceria entre os movimentos populares e o governo no programa MOVA-SP, 

em sua dissertação de Mestrado; em 2000, em sua tese de Doutorado, analisou o processo 

educativo do Orçamento Participativo. Nos dois trabalhos, Pontual desenvolveu dois 

conceitos importantes que apareceram em sua palestra: o de cidadania ativa e o do papel da 

participação popular como elemento substantivo para a ampliação da base democrática de 

controle social sobre as ações do Estado. 

Cidadania ativa, conceito proposto por Benevides (1991), é aquela que “institui o 

cidadão não só como portador de direitos e deveres, mas essencialmente criador de direitos 

para abrir novos espaços de participação política” (PONTUAL, 2000, p.18). Segundo 

Pontual, esse conceito é importante, pois ele “enfatiza a imprescindibilidade da participação 

popular na sua construção, assim como a necessidade de uma profunda alteração das 

relações entre o Estado e a sociedade na construção de espaços públicos”. (Ibidem). É à luz 

dessa concepção que ele analisou a relação de parceria entre os grupos sociais e o governo: 

“uma parceria orientada a partir de um referencial de radicalização da democracia e de 

construção de uma cidadania ativa só pode ser praticada na perspectiva de um processo de 

construção, necessariamente carregado de tensões e conflitos na relação entre os atores 

envolvidos”. (PONTUAL, 1996, p.228). 

Borges trouxe sua experiência como gestora do programa e também como 

pesquisadora. Ela foi coordenadora do MOVA-RS, na gestão de 1999-2002 e, em 2001, 

analisou o MOVA-RS, em sua dissertação de Mestrado. Ela refletiu sobre a práxis dos 

protagonistas do Movimento por meio de um estudo de características sociodemográficas 

dos(as) Animadores(as) de Alfabetização, Apoiadores(as) Pedagógicos e Educadores(as) 

Populares. Com relação aos(às) Educadores(as) Populares, analisou a participação 

comunitária, as razões da opção e as expectativas em relação ao MOVA-RS. Além disso, 

analisou as vivências e os motivos de adesão de sete protagonistas da 11ª Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE), de um alfabetizando e de uma alfabetizanda do MOVA-RS.

A conclusão do trabalho qualificou a práxis do MOVA-RS a partir das vivências e 

representações que, por um lado corroboram sua identidade, por outro, conferem-lhe novos 

significados políticos e pedagógicos, podendo, com isso, representar aspectos que vão além 

da 11ª CRE. 
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Os três grupos de trabalho realizados, discutiram os temas: O MOVA como política 

pública, Formação político pedagógica dos educadores populares dos programas MOVA e 

Educação popular e MOVA e, ainda, discutiram o documento Proposta para implementação 

do MOVA-Brasil, que seria entregue ao Ministro da Educação. A discussão dessas 

temáticas foi orientada por questões provocadoras, tais como: os programas têm fortalecido 

a defesa da educação popular? O MOVA hoje teria características institucionais que 

garantem as suas concepções? A amplitude dos programas tem assegurado a participação e 

o controle social pela sociedade? Os programas têm garantido a formação político-

pedagógica dos educadores populares? Como ter uma política de EJA que tenha o cidadão 

como centro (valorização do ser humano)? Como tem ocorrido a integração MOVA e EJA 

nos sistemas de ensino? A partir dessas questões vieram à tona as contradições vividas 

pelos educadores do programas que fizeram parceria com o programa Brasil Alfabetizado. 

Se, por um lado, os educadores tinham como proposta o encaminhamento de uma carta ao 

MEC solicitando que o MOVA fosse implementado como política pública pelo governo 

federal e, ainda, a criação da Rede com o objetivo de fortalecer o movimento em nível 

nacional, por outro lado, alguns gestores que realizaram o convênio com o programa Brasil 

Alfabetizado, proposto pelo MEC, buscavam justificar a formatação deste, indo de encontro 

ao que era defendido pelos educadores dos programas MOVA. Entretanto, no final do 

Encontro foi aprovada uma carta reafirmando os princípios e concepções da Educação 

Popular e EJA dos educadores participantes da Rede MOVA-BRASIL, com as seguintes 

reivindicações ao ministro da Educação. 

Reconhecer e legitimar, na elaboração e na implementação de políticas públicas de 

EJA, as ações do MOVA-BRASIL. 

Realizar, o mais breve possível, uma reunião entre a Secretaria Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo e a Coordenação Nacional do MOVA-BRASIL. 

Garantir representante da Coordenação do MOVA-BRASIL na Comissão Nacional 

de Alfabetização do MEC. 

Apoiar, política e financeiramente, a realização do IV Encontro Nacional do 

MOVA-BRASIL, a ser realizado em Campo Grande-MS, no período de 10 a 12 de junho 

de 2004.
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Retomar a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, garantindo 5 

(cinco) representantes da coordenação nacional do MOVA-BRASIL. 

As apresentações das experiências concentraram-se em dois eixos temáticos: 

Práticas Pedagógicas: meio ambiente e saúde; questões sociais; leitura e escrita; 

matemática; cidadania; arte. 

Formação Político-Pedagógica: quem são os sujeitos do MOVA; formação 

continuada; Educação Popular.

Além dessas apresentações, houve apresentação de pôsteres: “Docência em 

Educação de Jovens e Adultos: uma Experiência de Estágio Supervisionado do Curso de 

Pedagogia"; “Projeto AJA-Expansão da Secretaria Municipal de Goiânia"; "Educação e 

Direito: Alfabetizar é fazer justiça"; "MOVA – Porto Alegre"; "O MOVA nas águas: um 

(re)encontro com os/as ribeirinhos/as". E apresentações de vídeos: “MOVA – RS: Práxis e 

Protagonistas”; "Projeto Arco-Iris"; “Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos – 

PROAJA/ Três de Maio- RS"; "MOVA-São Paulo – Exercício de Cidadania"; “MOVA-

ABC- II Encontro Nacional do MOVA”. 

A coordenação da Rede aprovada pelos educadores do Encontro ficou assim 

constituída: 1 representante do MOVA ABC (região Sudeste); 1 representante da região 

Centro-Oeste; 1 representante da região Sul; 1 representante da região Norte; 1 

representante da região Nordeste, que na época ainda não tinha representante; dois 

representantes das ONGs Ação Educativa e Instituto Paulo Freire.

3.1.3. O MOVA-BRASIL na Política Pública de EJA 

A partir do IV Encontro, ficou estabelecido que era necessário fortalecer o 

movimento e buscar influir na política da EJA por diferentes caminhos: fomentar o diálogo 

com representantes do MEC, convidando-os a participarem dos Encontros como 

palestrantes e como parceiros; participar da CNAEJA; encaminhar documentos produzidos 

durante os Encontros e diálogos internos às administrações municipais e estaduais. 

A organização desse Encontro seguiu a dos anteriores: palestras, grupos de trabalho, 

apresentação de experiências e pôsteres. A discussão sobre o MOVA e a EJA prosseguiu, e 
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outras questões foram incorporadas. As discussões centraram-se no financiamento, no 

programa Brasil Alfabetizado, seus problemas, seus avanços; nas dificuldades enfrentadas 

na parceria com esse programa e foram apresentadas várias experiências de diferentes 

programas. 

Na abertura do Encontro dois palestrantes abordaram a temática A EJA e o MOVA-

BRASIL: um desafio nacional. 

Percival Leme de Brito49 optou por abordar o tema com uma pergunta: Metas 

quantitativas ou metas sociais e políticas? Ele iniciou com duas frases provocativas: “Eu 

não quero erradicar o analfabetismo, eu quero erradicar a pobreza” e “Eu gostaria que nós 

construíssemos, enquanto nação, um projeto socialista”. A partir dessas afirmações, ele 

discutiu o uso equivocado da palavra “erradicar”, pois o analfabetismo não é doença, não é 

vergonha, é condição social; e reafirmou a necessidade da construção do socialismo, e disse 

que, para isso, todo o projeto desse governo tem que ser de participação popular socialista, 

pois é impossível existir democracia no capitalismo. 

Ele utilizou essas referências para criticar o programa Brasil Alfabetizado. Segundo 

ele, seus organizadores estão preocupados muito mais com metas do que com desenvolver 

um trabalho educacional que tenha uma preocupação com o social. Para ele, existe um 

paradoxo no capitalismo contemporâneo: aumenta-se o nível de escolaridade, de educação 

das pessoas, para aumentar a capacidade produtiva dos trabalhadores e aumentar o 

consumo de certos itens da população, sem que, efetivamente, isso implique em melhoria 

de vida para esses mesmos trabalhadores.

Ele tratou, ainda, da especificidade da alfabetização de jovens e adultos. A primeira 

está relacionada com o fato de o adulto não ser criança. Isso parece óbvio, mas a educação 

tem que ser pensada para esse público, e não deve ser tratada como educação infantil, com 

a mesma metodologia e atividades. O convívio dos jovens com os adultos na EJA é um 

desafio. Para Brito, esses jovens devem ficar na escola. Essa escola precisa mudar para 

atendê-los e não expulsá-los.

A segunda especificidade é compreender a alfabetização como processo contínuo. 

Isto significa dizer que um projeto político como o MOVA, na instância dos municípios, 

deve estar ligado aos movimentos sociais, para vincular a alfabetização com a participação 

49 Professor da Universidade de Sorocaba, palestra transcrita pela pesquisadora. 
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social. Ele finalizou a sua fala reafirmando a importância de o governo de assumir o 

MOVA-BRASIL como o programa que pode desenvolver um trabalho de alfabetização na 

perspectiva transformadora.

A seguir, Celso de Rui Beisiegel50 deu ênfase ao MOVA-BRASIL frente às políticas 

públicas de EJA. A sua contribuição foi resgatar a história da EJA no Brasil, desde os 

jesuítas, passando pela década de 1940, época da campanha nacional de educação de 

Lourenço Filho, pela contribuição de Paulo Freire, pelo período da ditadura,que 

implementou o MOBRAL. 

Beisiegel desenvolveu o seu raciocínio para demonstrar sua discordância com a fala 

de Brito, pois, para ele, o caminho tomado pelo governo não permitiria atender as 

demandas dos grupos sociais, na perspectiva proposta por Brito. Ele resgatou os princípios 

da educação nos anos 1960, que era transformar uma ordem iníqua, injusta, absolutamente 

não igualitária. As características dos grupos que desenvolviam as atividades educacionais, 

nessa época, incluíam projetos de desenvolvimento da sociedade no futuro — determinados 

projetos de desenvolvimento da sociedade, mais ou menos claros, mais ou menos 

articulados, mais ou menos definidos, mas havia uma sociedade determinada a ser 

conquistada no futuro. 

Hoje, continuou Beisiegel, o mundo não é tão favorável, descobriram-se as 

dificuldades existentes no socialismo real, as dificuldades enfrentadas por Cuba. Por isso, 

as críticas a respeito desse governo são discutíveis. Esse governo foi eleito e, para poder 

governar, fez coalizão com uma parte do PFL, com o PL, com o PMDB, com o PP, e isso 

significa dizer que esse governo representa não apenas o nosso interesse, como de muitos 

outros. Por essas razões, ele colocou em dúvida até a mudança no FUNDEF (derrubada do 

veto ao financiamento da EJA). 

A concordância que ele teria com Brito, então, seria: “nós temos que continuar o 

nosso trabalho, temos que continuar na nossa, é preciso continuar aprofundando a críticas 

das condições de opressão, de vida, da população esfomeada do país, nós precisamos 

continuar trabalhando na educação dessa população, sempre considerando essa educação 

como educação mesmo, para a emancipação do homem, e não como mera alfabetização”. 

50 Professor doutor da Faculdade de Educação da USP, palestra transcrita pela pesquisadora. 
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O segundo dia foi dividido em dois momentos. No período da manhã, foi discutido 

o tema “MOVA-BRASIL: financiamento e parcerias”. Para desenvolver esse tema, foram 

os convidados representantes do MEC, uma gestora do programa MOVA-MS e um 

representante do Fórum Municipal de São Paulo. 

Nessa época, já haviam sido realizadas as mudanças, tanto de ministro, como na 

estrutura e funcionamento da EJA e do Brasil Alfabetizado. Os dois representantes do 

MEC, Ricardo Henriques51 e Timothy D. Ireland52, abordaram respectivamente Relação 

entre a EJA e o MOVA: uma tensão virtuosa e Desafios do Programa Brasil Alfabetizado.

Para Henriques, o significado do Encontro foi colocar a questão da EJA e a questão 

da alfabetização, em um campo de interlocução com a sociedade como um todo, de modo a 

ser possível gerar uma tensão virtuosa entre o sistema de ensino e o movimento social. Ele 

recuperou a mudança estrutural realizada pelo ministro e destacou a questão da 

desigualdade social existente no país, para concluir que a educação tem que ser capaz de 

trazer a política social para frente da cena e ser equivalente à política econômica. 

A proposta de Henriques é que devemos “republicanizar” os sistemas de ensino. 

Tornar republicanos os sistemas de ensino implica organizá-los a partir do eixo da 

diversidade. Isto é, explica Henriques, tornar republicano o sistema de ensino, significa que 

nós temos que tratar desigualmente os desiguais. E o que significa isso? É não tolerar a 

desigualdade social, aumentar a qualidade de ensino, ampliar o acesso. Para trabalhar com a 

desigualdade, a Secretaria foi organizada com três eixos: EJA, Alfabetização e Diversidade; 

esta engloba várias coordenações, tais como a da educação no campo, a da educação 

indígena, a da educação ambiental, a da educação na diversidade, e a das ações 

complementares. 

Henriques falou sobre o FUNDEB, que seria possível realizar somente em 2005, 

falou das mudanças no programa Brasil Alfabetizado, e de que não existia nenhuma 

possibilidade de estabelecer uma oposição entre o nome Brasil Alfabetizado e o nome 

MOVA. A oposição que ele achava de existia estaria no campo do simbólico. O MOVA-

BRASIL, que traz a tradição do movimento popular e dos princípios freirianos, tem uma 

51 Secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC (SECAD/MEC). 
Palestra transcrita pela pesquisadora. 

52 Diretor da Educação de Jovens e Adultos da SECAD/MEC. Palestra transcrita pela pesquisadora. 
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marca muito forte, mas não existe oposição entre ele e a alfabetização do programa Brasil 

Alfabetizado. O desafio seria, então, estabelecer a parceria e conseguir avançar. 

Ele encerrou a sua fala dizendo que o fato de ele ter participado, juntamente com o 

diretor da SECAD, desse Encontro, significou o respeito que o MEC tem pela trajetória do 

MOVA e, também, o reconhecimento da importância política dentro do processo social 

brasileiro, de estar interagindo de forma consistente com o MOVA. 

Ireland, professor da pós-graduação em EJA e Educação Popular da UFPB, 

coordenou durante 14 anos um projeto de alfabetização para operários da construção civil, 

chamado “Escola Zé Peão”53, e foi um dos fundadores do Fórum de EJA da Paraíba. Antes 

de fazer parte da SECAD, como coordenador do programa de alfabetização, fez parceria 

com o Brasil Alfabetizado e o criticou, buscando seu aperfeiçoamento. 

Ele destacou algumas mudanças que foram realizadas no programa Brasil 

Alfabetizado: ampliação do tempo de permanência do educando no programa (passou de 

seis para oito meses), a visão integrada da alfabetização e EJA, mudança na forma de 

pagamento dos educadores (passou a ter um piso mínimo e mais R$7,00 por aluno). 

Os desafios apontados por Ireland foram: a qualidade da educação, a continuidade 

dos estudos dos educandos, articulação com o MOVA para discutir como melhorar o 

programa e não confrontar os dois programas. Ele disse ser necessário, também, ampliar as 

articulações com os fóruns.  

Ireland encerrou sua palestra reforçando a importância da criação da Diretoria de 

EJA como conquista dos educadores. 

A seguir foi apresentada por Zenaide Monteiro Carneiro54 a A experiência da 

integração do MOVA-BRASIL e Brasil Alfabetizado no MS, contendo os seguintes pontos: 

o objetivo do governo popular com esse programa, um breve histórico do MOVA, como foi 

53 Projeto Escola Zé Peão é uma iniciativa pioneira no Estado da Paraíba e tem como intento promover a 
escolarização/educação básica de trabalhadores da construção local e a formação de educadores populares de 
jovens e adultos. Criado em 1990 por professores do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em conjunto com a Direção do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário (SINTRICOM), tem como objetivo precípuo contribuir para a modificação do quadro de exclusão 
escolar do Estado, que conta com alto índice de analfabetismo adulto, hoje em torno de 27% da população 
com mais de 15 anos de idade. Informações disponíveis no site http://www.lema.org.br. Consulta realizada 
em 30.01.2007. 

54 Professora e coordenadora do MOVA, Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. Palestra transcrita 
pela pesquisadora. 
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o atendimento entre 2000 e 2002, como é o quadro de trabalho, como foi a experiência com 

o Brasil Alfabetizado, como é realizado o trabalho com a diversidade no Estado, quais os 

pontos positivos e negativos, quais foram os avanços, e quais são as previsões de 

atendimento para o ano de 2005. Esse programa é uma das experiências analisadas no 

quarto capítulo desta tese. 

A palestra seguinte, Desafios na construção da parceria: a experiência do Fórum 

Municipal de Alfabetização de São Paulo, foi proferida por Ionilton Gomes de Aragão55.

Explicou o significado de parceria para os grupos sociais do MOVA-SP. Recuperou a 

história do programa em São Paulo, lembrou que apesar das dificuldades enfrentadas 

durante a gestão de Paulo Maluf e Celso Pitta, o movimento não acabou. E agora, na nova 

administração, foi possível retomar o programa e ampliar o atendimento. 

Insistiu em reafirmar a divergência existente entre Brasil Alfabetizado e MOVA-

BRASIL. Para ele, a não escolha pelo MEC do MOVA-BRASIL como referência fez com 

que os grupos sociais se sentissem enganados e ficassem revoltados. Contestou que 

acreditaram nesse governo, lutaram por ele, vestiram a sua camisa e, quando ele ganhou, 

tomou essa atitude. Ele disse que a luta que os grupos sociais fazem hoje é exigir do 

governo federal o respeito à diversidade regional. Essa preocupação está relacionada com a 

mudança dos nomes dos programas que fizeram parceria com o Brasil Alfabetizado. 

Alguns mantiveram os dois, outros optaram pelo Brasil Alfabetizado. 

Aragão explicou que a SME chegou a pleitear o convênio com o Brasil 

Alfabetizado, mas que como isto significaria aceitar as novas regras, ou seja, uma nova 

organização do tempo e do espaço, afinal não foi possível aceitar.  

Ele lembrou da importância da formação dos educadores, que é garantida pelo 

MOVA, pois ela contribui para motivar os educadores a voltarem a estudar e, finalizou a 

sua fala com uma reivindicação ao MEC: nós precisamos urgentemente de uma 

universidade pública para os educadores populares, que aborde a EJA. 

No período da tarde, debateu-se a temática MOVA-BRASIL: concepções de 

alfabetização e formação dos educadores, a partir da apresentação das experiências do 

AJA-Expansão de Goiânia, GO; do MOVA-Porto Alegre, RS e do MOVA-Paulo Freire de 

Belém, PA. 

55 Educador Popular do MOVA-SP e coordenador do Fórum Municipal. Palestra transcrita pela pesquisadora. 
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A apresentação da experiência do AJA-Expansão foi dividida em três partes: a 

organização do programa AJA e a sua integração à rede municipal de ensino, a organização 

do programa, e a sua articulação com a EJA. 

Essa experiência é bastante interessante, à medida que consegue integrar o trabalho 

realizado pelo AJA na rede municipal de ensino, tanto no primeiro como no segundo 

segmento do ensino fundamental. Para isso, a rede precisou reformular a sua compreensão 

dessa modalidade. E, para conseguir essa reformulação, os coordenadores do programa 

foram buscar na experiência de Porto Alegre a sua referência. Uma das idéias adotadas foi 

o trabalho com a base paritária, ou seja, a carga horária tem base igual para todas as áreas, 

isso, no segundo segmento. Criou-se a figura do dinamizador, uma pessoa responsável, que 

garanta a saída do professor para os momentos de formação. 

O Programa AJA original foi ampliado, em 2001, e passou a se chamar AJA 

Expansão. Manteve os princípios do AJA, e incorporou os princípios freirianos e os da 

educação popular. Tem como parceiros fundamentais a Universidade Federal de Goiás, a 

Universidade Católica de Goiás, o MEC e a Fundação Banco do Brasil. Esses parceiros 

trazem, por um lado, contribuições e, por outro, muita tensão, principalmente os dois 

últimos. A relação não foi tranqüila, pois a chegada de um novo parceiro é sempre um 

momento de tensão e requer muita tranqüilidade na negociação e também muita firmeza 

naquilo que se quer garantir. 

Os princípios político-pedagógicos do AJA-Expansão, que são identidade, 

cidadania, linguagem, aprendizagem, trabalho coletivo e a concepção de alfabetização, 

foram construídos coletivamente com os coordenadores, e os documentos foram escritos 

em parceria com a assessoria. A concepção de alfabetização tem uma abordagem sócio-

interacionista, dialógica, significativa, pautada em estratégias de letramento, da realidade 

sócio-cultural dos educados, tem como objetivo a humanização e a formação de sujeitos 

leitores e escritores. 

O desafio apresentado foi o de ampliar o conceito de alfabetização para atender os 

anseios dos educandos e dar continuidade ao seu processo de escolarização, iniciado no 

AJA-Expansão.

Fazem parte dos processos formativos a formação inicial e a formação continuada. 

A inicial tem duração de sete dias, e nela são discutidos os temas: cultura, cidadania e 
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organização, histórico da EJA, da Educação Popular e a história da Educação de 

Adolescentes e Adultos. A formação continuada é realizada em encontros semanais, assim 

distribuídos ao longo do mês: um momento com todos os participantes do projeto e, outro, 

entre o coordenador popular e o seu grupo específico e, finalmente, o último momento, em 

que são realizadas conversas, diálogos e palestras sobre temas diversos, escolhidos 

normalmente a partir das demandas dos educadores populares. Além disso, são realizadas 

mensalmente visitas às salas de aula realizadas mensalmente pelos coordenadores com o 

objetivo de dialogar mais com a realidade do grupo, de verificar quais são suas 

necessidades, para que nos encontros semanais estas questões sejam melhores discutidas. 

Paulo Renato Cardozo Soares56 falou sobre a experiência do MOVA-Porto Alegre, 

RS. Antes de falar sobre o MOVA, Soares começou lembrando o processo de constituição 

da política da EJA na rede municipal de ensino; quando a primeira turma funcionava no 

mercado público de Porto Alegre. Iniciou a nova organização do ensino, chamada de 

totalidades iniciais, no primeiro momento de alfabetização; depois, com o passar do tempo, 

reformulou-se todo o ensino fundamenta, incorporando todas as outras totalidades 

(disciplinas). 

Em 1997, na implantação do MOVA, o índice de analfabetismo em Porto Alegre era 

de 5,5%; em 2000, segundo dados do IBGE, havia passado para 3,3%. Algumas pesquisas 

afirmam que entre 1 e 1,5% de pessoas não conseguem chegar a ler e escrever, por questões 

de necessidades especiais. Na época Porto Alegre tinha um índice de analfabetismo bem 

abaixo da média nacional; mas mesmo assim investiu-se na alfabetização de adultos. 

O processo de formação dos educadores iniciava-se com um seminário, totalizando 

quarenta horas. A formação continuada era semanal, oferecida em diferentes horários, para 

conseguir atingir a todos os educadores. Para ser educador do MOVA, era exigido que a 

pessoa tivesse, no mínimo, completado o ensino fundamental e já tivesse desenvolvido 

trabalhos comunitários. Essa qualificação é importante para que os educadores possam 

aglutinar e mobilizar os educandos e contribuir para que eles permaneçam em sala de aula. 

Ele deve ser uma pessoa comprometida com o processo de alfabetização na perspectiva 

proposta pelo programa. Faz parte, também, da formação as palestras temáticas, e um tema 

56  Coordenador do programa MOVA-Porto Alegre. Palestra transcrita pela pesquisadora. 
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em destaque são as discussões sobre democracia participativa, e procurava-se integrar as 

outras secretarias nas discussões desse tema.  

Os convênios eram realizados com a sociedade civil; 71% destes eram realizados 

com associação de moradores, grupos de mãe, sindicatos, os outros 29% eram com 

associações beneficentes, ONGs, empresas e igrejas. Foi realizado um encontro de alunos 

do MOVA e do Serviço de Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino 

(SEJA), com o objetivo de aproximar os professores da EJA com os educadores do MOVA, 

e de constituir o Fórum de alunos do MOVA e das escolas municipais. Fez parte do 

programa a construção de uma proposta de economia popular solidária. 

A experiência do MOVA-Paulo Freire de Belém, PA, foi apresentada por Almino 

Henrique do Carmo57. A história do programa começou como Pró-alfa; era um projeto de 

alfabetização para os funcionários ainda não alfabetizados da Prefeitura Municipal de 

Belém e, em 2001 o MOVA foi criado. 

Havia diversos princípios que orientavam a alfabetização. O primeiro era de que os 

conteúdos desenvolvidos deviam ser extraídos do estudo da realidade, que é realizado por 

meio de pesquisa sócio-antropológica. Esta pesquisa era informal, não era um questionário 

pronto, partia do universo do alfabetizando, do universo daquela comunidade, do universo 

daquelas pessoas de quem se procuravam buscar as subjetividades, os sonhos, os desejos; 

buscava-se superar os problemas e a relação dialógica entre educador e educando. 

A formação inicial e continuada tinha como o objetivo refletir sobre a prática 

pedagógica dos educadores. Faziam parte da formação as participações nos congressos que 

definem as estratégias econômicas, políticas, sociais e culturais da cidade de Belém. 

A apresentação foi finalizada com um depoimento de uma educadora. Contou que 

se descobriu no MOVA, pois até então era desqualificada pelo marido cotidianamente. 

Após as palestras, foram realizados dois grupos de trabalho: Financiamento e 

Parceria; Concepções de Alfabetização e formação de educadores, que tiveram o objetivo 

de aprofundar as discussões das mesas temáticas. Concomitantemente aos grupos de 

trabalho, foram realizadas as trocas de experiências. 

57 Um dos coordenadores do programa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Belém, PA, palestra 
transcrita pela pesquisadora. 
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O documento final aprovado pelos participantes, e encaminhado ao Ministro da 

Educação, tinha as seguintes reivindicações: 

- Ampliar investimentos para melhoria da qualidade social da escola pública. 

- Repassar verbas para projetos de MOVA/ EJA (estados, municípios, entidades 

sociais), respeitando as suas características. 

 - Garantir financiamento para ampliação do MOVA/EJA (garantia da 

continuidade).

- Apoio do MEC para publicação de materiais de apoio pedagógico ao trabalho dos 

educadores do MOVA, considerando as diversidades e especificidades locais. 

- Solicitar ao MEC a publicação de cinco obras de Paulo Freire (Educação como 

Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da 

Autonomia, Educação e Mudança) em papel jornal, para subsidiar a formação dos 

educadores populares. 

- Estabelecer parcerias com Universidades Públicas para formação continuada e em 

nível superior, gratuita e de qualidade, garantindo a formação dos/as educadores/as popular 

e educandos/as ao longo da vida numa vertente libertadora, definindo critérios e 

envolvendo os/as educadores/as na elaboração das propostas de formação. 

- Investir prioritariamente no trabalho de alfabetização realizado pelos movimentos 

sociais por meio das entidades. 

- Intensificar o diálogo entre SECAD e MOVAs, e garantir a participação da 

Coordenação Nacional do MOVA Brasil  na Comissão Nacional de Alfabetização. 

- Incorporar no censo a mobilidade dos alunos de MOVA e de outros programas. 

A coordenação nacional a partir desse Encontro foi ampliada e teve a seguinte 

composição: 2 representantes da região SE (MOVA-SP e MOVA-ABCD), 2 representantes 

da região S (MOVA-Porto Alegre e seria escolhido mais um representante na região), 2 

representante da região N (MOVA-Acre e MOVA-Belém), 2 representantes da região NE 

(MOVA-Brasil/Ceará e MOVA-Brasil/Rio Grande do Norte, 2 representantes da região CO 

(MOVA-MS e GTPA/DF), mais três representantes das ONGs: da Ação Educativa, do 

Instituto Paulo Freire e da Associação de Educação Católica (AEC). 

Desses dois Encontros podemos apreender os seguintes pontos: 



109

1) Em relação à Educação Popular, percebe-se que o seu papel está cada vez mais 

vinculado às discussões do direito à educação, garantir a continuidade dos estudos dos 

educandos, integração do MOVA e a EJA, perdendo a dimensão mais ampla que 

apresentava no primeiro MOVA-SP. Entretanto essa concepção não é unânime entre os 

educadores que participam da Rede, alguns ainda defendem o papel da Educação Popular 

na construção de um outro mundo, conforme depoimento do educador Paulo Renato 

Cardozo Soares de Porto Alegre. Para ele o papel da Educação Popular é refletir e pensar 

estratégias para superar as desigualdades sociais; respeitar as diferenças culturais, 

geográficas e étnicas existentes no país; recuperar o compromisso político com as classes 

populares; incentivar os professores das redes municipais e estaduais de ensino a se 

apropriarem dos novos conhecimentos da EJA para que possam mudar essa escola que mais 

exclui do que inclui. 

2) Em relação à parceria entre a Sociedade Civil e o Estado, fica explícito que o 

conceito de parceria que o programa Brasil Alfabetizado está referenciado, não é o mesmo 

defendido pelo Partido dos Trabalhadores no período do MOVA-SP. O Brasil Alfabetizado 

é uma parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com os 

municípios, estados, ONGs, Sistema S entre outros e tem como objetivo o repasse de 

recursos para que esses parceiros atendam os educandos. É uma concepção totalmente 

diferente da realizada pelos programas MOVA até então. O fato de alguns programas 

aceitarem essa parceria poderia não significar mudar a concepção defendida anteriormente, 

entretanto se o programa já não estava assentado sob bases sólidas da participação popular 

essa parceria serviu como pretexto para se distanciar ainda mais dos princípios iniciais do 

MOVA-SP. 

3) Em relação ao objetivo da alfabetização, apesar de todos afirmarem que a 

alfabetização está fundamentada nos princípios freirianos, percebe-se um distanciamento da 

alfabetização como ato político, há um preocupação maior com a apropriação da escrita e 

da leitura. Talvez não queiram cometer alguns equívocos cometidos anteriormente, isto é, a 

priorização do aspecto político da alfabetização e o esquecimento do aspecto técnico. 

Entretanto é preciso conseguir o equilíbrio entre os dois ou então fica a questão: alfabetizar 

para quê? Para a mudança ou para a manutenção do status quo?
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3.2. A Rede MOVA-BRASIL: seus sujeitos e suas ações 

Participam da Rede MOVA-BRASIL educadores populares, gestores dos programas 

e educandos. Eles estão assim distribuídos:  

1) Na base do Movimento: o educador popular que pode ser definido segundo 

Brandão (2002, p. 154) como aquele que “assume como tal pelo como pensa a sua prática e 

pelo sentido de teor político-cultural atribuído a ela, mais do que por algum tipo de inserção 

propriamente profissional”. Ele pode desempenhar diferentes papéis, por exemplo, o 

responsável pela alfabetização; o agente popular ou articulador político, que articula o 

Movimento, organiza a demanda e faz a mediação entre educando-educador-entidade-SME, 

SEE ou ONGs; o coordenador pedagógico (que em alguns programas acumula o cargo do 

articulador político e responsável pelo acompanhamento administrativo e pedagógico do 

programa).  

Esses educadores são, em sua maioria, mulheres, com ensino médio. Mas 

encontram-se pessoas com formação que vai desde o ensino fundamental até o nível 

universitário.

O impacto desse programa na vida deles é muito grande, pois eles aprendem à 

medida que, ensinam e participam das atividades sociais, culturais, políticas com seus 

educandos.

O depoimento da educadora Maria Eneide de Araújo Melo, do projeto MOVA-

Brasil/RN, reflete esse aprendizado mútuo, educador e educandos: 

Antes de iniciar as aulas, visitei o bairro por três vezes, conversei 

com os moradores, cadastrei para as aulas, registrei tudo que vi, até o que 

comi por lá, com as crianças, pipoca de milho por almoço, no final da 

tarde as “piabas” de quem pescou no açude do Bairro Cidade Nova. No 

início das aulas, eu e os educandos realizamos uma pesquisa de campo, na 

busca do nosso tema gerador; todas as noites abríamos um leque de 

conhecimentos recíprocos, a problematização que me fascinava na sala de 

aula, a conversa confiante, formando “laços” na nossa vida comum; dona 

de casa, mãe, esposa, eram as diferenças que nos uniam; e no 4º mês eu vi 
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educandos lendo e escrevendo, me contando que perdiam tempo 

segurando o “cabo da enxada” tentando ler o saco das bolachas. 

A formação inicial e continuada contribuem para a reflexão da sua prática 

pedagógica. Com o conhecimento adquirido, o educador busca dar continuidade aos seus 

estudos. Alguns depoimentos de educadores informaram que a experiência desse trabalho 

possibilitou outros trabalhos posteriores na área da educação. 

2) Na SME, na SEE ou nas ONGs: há equipes de coordenação especialmente 

montadas para o programa ou, em alguns programas, são as pessoas responsáveis pela EJA 

que acompanham o programa. Isso varia muito de programa para programa. As pessoas 

ligadas à administração pública são funcionários públicos da própria rede ou contratados. 

Esses contratados têm sua origem, na sua maioria, nos grupos sociais que desenvolvem 

trabalho de alfabetização. É interessante observar a contradição que eles vivem, pois ao 

mesmo tempo que fazem parte da gestão pública, falam como se continuassem participando 

das lutas dos grupos sociais. A equipe de coordenação das ONGs é composta por pessoas 

que geralmente têm história nessa área, com formação de curso de graduação e, em alguns 

casos, de pós-graduação. 

3) Os educandos. Sobre o perfil dos educandos a pesquisadora conseguiu poucos 

dados. Dentre os programas que enviaram informações, é possível dizer que são, em sua 

maioria, mulheres acima de 30 anos. São várias as razões que os levaram a procurar o 

programa, tais como, exigência profissional; conseguir participar mais das atividades 

sociais, para fazer valer seus direitos e deveres como cidadãos; ingressar ou retomar a vida 

escolar; auxiliar na escolarização dos filhos; melhorar a qualidade de vida na medida em 

que a educação pode proporcionar melhores empregos e outras oportunidades. 

Foi possível conseguir mais alguns informações do perfil dos educandos a partir da 

reportagem publicada no jornal Folha de S.Paul:

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE 

tabulados pela Folha mostram que o percentual de analfabetos que 

freqüentam escola ou curso de alfabetização variou de um percentual de 

apenas 1,0% em 1981 a uma proporção igualmente ínfima de 3,2% em 
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2005. O Brasil tem, segundo os dados do IBGE, 14,6 milhões de pessoas 

com mais de 15 anos que não sabem ler nem escrever, o que dá 11% da 

população adulta. 

Um dos motivos que explicam a dificuldade de trazer essa 

população para a sala de aula é o fato de mais de um terço dela (38% do 

total) ter mais de 60 anos. Esse grupo, segundo o MEC, é o que menos 

procura os cursos de alfabetização. No caso dos que têm menos de 60 

anos, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) 

elaborou um estudo, apresentado aos governadores do Nordeste no mês 

passado, que traça o perfil desses analfabetos. 

Desse contingente de analfabetos entre 15 e 60 anos (9,6 milhões 

no total), 40% moram na zona rural, onde o acesso à escola é mais difícil, 

38% têm mais de 30 anos e 48% já freqüentaram a escola. A maioria 

(69%) é economicamente ativa (trabalha ou procura emprego). Porém, dos 

empregados com carteira assinada, apenas 2,8% são analfabetos, 

significando que programas de alfabetização em fábricas ou empresas são 

pouco eficazes. 

A partir do exposto acima, pode-se concluir que os sujeitos que participam dessa 

Rede fazem parte de diversas organizações populares, de ONGs, de parte das Igrejas de 

diferentes matizes, de diferentes partidos políticos. São pessoas do povo, personalidades, 

intelectuais e que tem como referencial a transformação da sociedade. 

Alguns programas enviaram algumas informações sobre os impactos da 

alfabetização na vida dos educandos. Dentre eles, podem ser destacadas as melhorias 

obtidas na renda da família, na educação, na saúde e participação nas atividades políticas: 

participação em conselhos comunitários e em sindicatos; organização de Grupo de 

Mulheres e Clube de Mães; combate à tuberculose; tratamento de água; reciclagem de lixo 

e coleta seletiva; organização de cooperativas, hortas comunitárias; avicultura, 

ovinocultura, apicultura, piscicultura e artesanato local; instalação de poço artesiano; 

ampliação das possibilidades de trabalho formal e de 1º. Emprego; implantação das 

bibliotecas comunitárias; mobilização dos educandos e da comunidade, juntamente com a 

Associação de Moradores para a inclusão no Orçamento Municipal da construção de uma 

creche na comunidade (a reivindicação foi aceita e assinada pelo prefeito); a solicitação dos 
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educandos para que a sua comunidade tivesse luz elétrica foi atendida e isso influiu até na 

freqüência deles em sala de sala; a participação nos Encontros da Rede MOVA-BRASIL, 

Fórum Social Mundial, Fórum Mundial de Educação, Fórum Social Brasileiro entre outros. 

O depoimento de uma educanda de São Vicente, SP, dado durante o Encontro do 

MOVA-BRASIL, região Sudeste, sintetiza a importância desse programa para eles:

Eu, Joselita de Jesus Santos, estou muito feliz de verdade e eu 

espero que este estudo alcance muito mais e este são os votos que eu 

desejo para todos que estão envolvidos com este projeto MOVA-

BRASIL, MOVA TRABALHADORES E MOVA ESTUDANTES. 

Um outro depoimento que é importante citar aqui é a participação ativa dos 

educandos nos Encontros da Rede MOVA-BRASIL. Participam nas atividades culturais, 

dão depoimentos e participam das discussões. No Encontro do MOVA-BRASIL/SE, 

principalmente nas discussões acaloradas sobre a integração entre o MOVA e a EJA, uma 

educanda pediu a palavra, e disse que o que interessava aos educandos era a continuidade 

dos estudos, e isso deveria constar no documento final do Encontro, e que a discussão entre 

o MOVA e a EJA deveria acabar. 

A Rede realizou várias ações no transcurso desses anos. Em primeiro lugar realizou 

os Encontros, que já são em número de seis. São momentos de troca de experiências, de 

adquirir novos conhecimentos, de conhecer pessoas de diferentes locais, de diferentes 

culturas, de refletir sobre a prática pedagógica, de estudar, de discutir a política de EJA, de 

lutar por uma educação de qualidade para todos. Nesses Encontros, como foi exposto 

acima, os temas discutidos pelos educadores foram: 

1) Educação Popular: É a educação voltada para os interesses das classes populares. 

Para isso, proporciona discussões sobre a realidade dos educandos para “possibilitar ao 

educando o processo construtivo de ampliação do próprio conhecimento, por meio da 

intervenção sistemática do educador e da vivência com os colegas, numa relação 

dialógica”. (MOVA-SP, Caderno nº 1, p.11). 

Fazem parte da construção dessa educação o processo preparatório dos Encontros 

regionais e nacional, a participação nos Fóruns Mundiais de Educação, nos Fóruns Sociais 
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Mundiais, nos Fóruns Sociais Brasileiros, nos ENEJAs, nos fóruns regionais e municipais 

de alfabetização, nas reuniões da coordenação, discussões, debates entre outras atividades. 

O processo de preparação dos Encontros foi modificado a partir do V Encontro. Foi 

sugerido que cada região fizesse plenárias preparatórias para discutir regionalmente as suas 

demandas, e as formalizassem em documentos que seriam discutidos no Encontro 

Nacional.

A região sudeste realizou o seu I Encontro, nos dias 30/04 e 01/05 de 2005, na 

cidade de Guarulhos. Ele contou com representantes de três Estados, sendo que Minas 

Gerais não teve representante. Rio de Janeiro contou com 45 representantes, São Paulo com 

294 e Espírito Santo com 1. Um dos objetivos do Encontro foi construir um documento que 

contribuísse para a reflexão sobre o conceito de Educação Popular. Para isso, foi 

organizada a discussão em três grandes eixos norteadores: os sujeitos do MOVA, gestão e 

financiamento, Educação Popular e currículo. 

O II Encontro, realizado em Nova Iguaçu no dias 25 e 26 de março de 2006, teve 

como tema norteador: Interface com políticas públicas e educação para jovens e adultos.

Esse tema foi escolhido para ser discutido no VI Encontro, porque nas discussões realizadas 

durante o V Encontro havia sido diagnosticado, por todos os programas, duas dificuldades 

fundamentais que impedem a continuidade dos estudos dos alunos da EJA Uma, é a falta de 

recursos, pois essa modalidade não recebe repasse do FUNDEF; devido a isso os 

municípios e estados não se sentem estimulados em ampliar a oferta. A segunda, é em 

relação à organização curricular, esta geralmente não atende às necessidades dos alunos, 

dificultando a sua permanência. Nesse Encontro foi esboçado um perfil do MOVA-

BRASIL/SE, avaliados seus pontos em comuns, suas diferenças, dificuldades e avanços. 

2) Educação de Jovens e Adultos e Alfabetização: Voltada à necessidade de 

atualizar o pensamento freiriano; de discutir sobre as novas pesquisas em relação à 

alfabetização e o aprendizado dos adultos; conhecer as diferentes experiências realizadas 

nos diferentes municípios e estados; incluir as novas demandas que foram surgindo ao 

longo desses anos: a inclusão digital, economia solidária, gênero, etnia/raça e necessidades 

educacionais. 

3) Parceria entre a Sociedade Civil e o Estado: trata-se de uma relação difícil, que é 

construída coletivamente, entre os grupos sociais e governo, por meio do diálogo, e 



115

superando conflitos. Na construção dessa parceria, destacam-se aqui algumas das principais 

ações da Rede, muitas já explicadas durante a tese, foram: 

a) A carta dirigida ao novo presidente da República Luis Inácio Lula da Silva, 

propondo o programa MOVA-BRASIL como referência nacional para a alfabetização de 

jovens e adultos. (ANEXO B). 

b) A carta dirigida ao Ministro da Educação Cristóvam Buarque, "Proposta para 

implementação do MOVA-Brasil”. (ANEXO C). 

c) Carta do III Encontro dirigida ao Ministro da Educação Cristóvam Buarque. 

(ANEXO D). 

d) Carta do IV Encontro dirigida ao Ministro da Educação Tarso Genro. (ANEXO 

E).

e) Carta compromisso entregue à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 

e à Comissão de Educação do Senado, exigindo a aprovação do FUNDEB. Os educadores 

participantes do V Encontro da Rede MOVA-BRASIL, saíram do local do Encontro em 

Luiziânia, em carreata e se dirigiram até o Congresso para a entrega da carta. (ANEXO F). 

Outras ações realizadas pelos educadores da Rede são ações regionalizadas, como 

reuniões com Secretarias para resolver problemas do programa, manifestações para impedir 

ações do governo que possam prejudicar o programa, reuniões das coordenações dos 

fóruns, entre outras atividades. 

E, para concluir este capítulo, é importante destacar que os conflitos existentes não 

se dão apenas nas relações de parceria, mas também entre os grupos que compõem a 

coordenação nacional. Essa coordenação representa os grupos que realizam o trabalho nas 

regiões e, por isso, trazem as suas concepções e suas disputas locais e nacionais para dentro 

da Rede. 

Alguns conflitos que permearam as discussões durante os Encontros são: 

Durante a realização do III Encontro e a constituição da Rede MOVA-BRASIL, o 

Instituto Paulo Freire firmou convênio com a Petrobras e a Federação Única dos Petroleiros 

para a realização de um programa de alfabetização, e o nome desse programa foi definido 

como MOVA-Brasil. E, por causa da escolha desse nome existem problemas não resolvidos 

até hoje, e que aparecem em todos os Encontros. Moacir Gadotti escreveu um documento 
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explicando o porquê do nome do projeto, e que a decisão dos educadores da Rede em 

optarem pelo mesmo nome aconteceu ao mesmo tempo. (ANEXO G). 

Durante a realização do IV Encontro, problemas locais interferiram no processo de 

organização do evento e tiveram repercussões negativas para a continuidade do na região. 

Hoje, o MOVA-MS está sem representação na coordenação nacional, devido a essas 

questões locais. 

A forma como alguns grupos que compõem a Rede se relacionam com o governo 

federal promove conflitos na Rede. Alguns querem mais autonomia da Rede em relação ao 

governo e são mais críticos; outros estão mais próximos às pessoas da SECAD, tendo, 

assim, mais proximidade com o governo, o que se reflete em dificuldade para adotar 

posturas mais críticas em relação ao MEC. 

Um outro ponto que tem relação com o anterior é o nome de Rede MOVA-

BRASIL. Esse nome foi proposto no III Encontro, mas agora existe posição divergente na 

coordenação. Segundo essa posição, a constituição da Rede foi aprovada, mas não foi 

aprovado que constasse a palavra Rede. A questão que está por traz disso diz respeito à 

visão que alguns grupos que participam da Rede têm sobre o seu papel. Esses grupos 

defendem que o MOVA-BRASIL se integre aos ENEJAs, espaço em que eles têm maioria; 

e com isso poderiam ter mais força política para decidir os rumos do MOVA-BRASIL. 

Outro ponto desse conflito é a relação entre a RAAAB e a Rede MOVA-BRASIL. O 

mesmo grupo, que faz parte da coordenação daquela, argumenta que a existência da Rede 

MOVA-BRASIL estaria disputando o mesmo espaço. Entretanto, como foi analisado nesta 

tese, não existe essa disputa, pois as duas Redes têm espaço e papel bastante diferenciados. 

Ou seja, existem compreensões diferentes da constituição da Rede MOVA-BRASIL.

Alguns depoimentos colhidos de educadores que participaram dos Encontros e que 

compõem a coordenação da Rede, corroboram esses conflitos: 

Não posso responder as questões solicitadas pela pesquisadora, 

pois não a reconheço o que ela denomina de “Rede” MOVA-BRASIL. 

(Maria Luiza Angelim, integrante da coordenação nacional representando 

a região CO). 
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Reafirmo a resposta de Maria Luiza para questão da Rede e 

espero que considere nossas respostas. (Liana Borges, integrante da 

coordenação nacional, representando a ONG Diálogo/RS).  

Esse conflito tem de ser superado e isso está fora da nossa 

governabilidade. Por outro lado, o pessoal do sul e centro oeste é mais 

arredio conosco, já o pessoal do sudeste, mesmo tendo a mesma 

percepção do nosso projeto está buscando o nosso apoio pois neste 

momento é interessante. Temos de objetivar essas questões da 

coordenação que estão fora da nossa governabilidade e pensar estratégias 

para fortalecer o trabalho de base que esse colegiado vem fazendo. 

(Welington de Oliveira, coordenador pedagógico da região NE, do projeto 

MOVA-Brasil e representante da região NE na coordenação da Rede 

MOVA-BRASIL). 

O trabalho da Rede é importante no sentido de proporcionar um 

espaço coletivo de reestabelecimento da cidadania. Fica parecendo que as 

disputas de poder da coordenação da Rede são mais importantes que esse 

trabalho de base. (Eliane Bandeira, coordenadora de pólo do projeto 

MOVA-Brasil/RN e representante da região NE na coordenação nacional  

da Rede MOVA-BRASIL). 

Nos encontros da Rede nós somos maioria, porém nossa postura é 

de humildade e dialógica e, aos poucos, vamos ocupando espaços. No 

intervalo de um Encontro para outro da Rede, os encaminhamentos dados 

no Encontro anterior não são concretizados. E onde está a Rede MOVA 

que não se mobiliza no sentido de fazer uma agenda de encaminhamentos 

a partir das discussões dos Encontros? (Márcia Trezza, representante do 

IPF na coordenação nacional da Rede MOVA-BRASIL). 

Enfim, são pontos que precisam ser discutidos e aprofundados nos próximos 

Encontros. A Rede realizará o seu VII Encontro Nacional somente em 2008. Optou-se pela 

realização de Encontros Regionais. Essa decisão é explicada, por um lado, pela necessidade 
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de fortalecer o movimento nas regiões e, por um outro lado, pela dificuldade financeira dos 

educadores e educandos em participarem nos Encontros da Rede e nos ENEJAs em um 

mesmo ano. Grande parte dos educadores da Rede participa dos Encontros utilizando 

recursos próprios e isso, muitas vezes, impede que eles participem das outras atividades que 

acontecem no mesmo ano. 

Para entender como essas discussões realizadas durante os Encontros se 

concretizam nos programas, escolheram-se três experiências. Esse é o tema do próximo 

capítulo. 
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Cap. 4 - Três experiências da Rede MOVA-BRASIL 

Vidas em movimento 

 É o MOVA uma ferramenta 

Para a transformação sonhada. 

Mesmo que haja dificuldades, 

Não desistiremos da caminhada. 

(educadores do MOVA-SP de Vila Prudente/Sapopemba). 

Este capítulo é mais um momento do processo de sistematização proposto por Jara 

(1994), para isso serão analisadas três experiências: MOVA-MS; MOVA-SP (2000-2004); 

MOVA-BRASIL, pólo Ceará, tendo como referência o MOVA-SP (1989-1992). Para isso 

foi organizado um quadro de cada uma delas, contendo os seguintes aspectos: um breve 

histórico, a estrutura e funcionamento, a concepção de educação popular, os objetivos da 

alfabetização e o conceito de parceria. Esta pesquisa é baseada em documentos das 

Secretarias de Educação do município de São Paulo e do Estado de Mato Grosso do Sul e 

da ONG IPF e em entrevistas.

Embora o objetivo deste trabalho seja o de estudar a Rede MOVA-BRASIL até o 

ano de 2004, a análise das experiências abaixo, em alguns aspectos, estendeu-se para além 

desse ano, como desdobramento de um trabalho já em andamento em 2004. 

4.1. MOVA/SP – 2001-2004 

Quando assumiu pela segunda vez a administração do município de São Paulo, o 

Partido dos Trabalhadores tinha muitos desafios a serem superados. Dentre eles, estavam a 

EJA e a alfabetização, pois em 2000 o município de São Paulo, segundo o Mapa do 
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Analfabetismo58, tinha 1.116.548 pessoas acima de 15 anos com menos de 4 anos de estudo 

e, segundo o estudo realizado por Pochmann (2003), havia 763.166 pessoas não 

alfabetizadas na cidade. 

As diretrizes educacionais definidas por essa gestão para a cidade de São Paulo 

foram a Democratização do Acesso e da Permanência, a Democratização da Gestão e a 

Democratização do Conhecimento – Qualidade Social da Educação. (PMSP/SME, 2001). 

Em relação à EJA, essas diretrizes concretizaram-se nas seguintes ações: diminuir o 

analfabetismo, ampliar o acesso, aumentar a escolaridade e melhorar a qualidade da 

educação. (PMSP/SME/DOT, 2003). 

Dentre as ações realizadas destacam-se: 

a) A Reorganização e Reorientação Curricular da EJA; 

b) A avaliação do Centro Municipal de Ensino Supletivo (CEMES) e a criação do 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA); 

c) A reconstrução do MOVA-SP. 

Nesta tese será analisado o MOVA-SP quanto à concepção da Educação Popular, ao 

conceito de EJA e de alfabetização, e ao conceito de parceria. 

O processo de reconstrução do programa MOVA exigiu muitas discussões entre os 

grupos sociais das diferentes regiões de São Paulo e entre a SME e esses grupos sociais. 

A pesquisadora participou das discussões sobre a retomada do programa MOVA-SP 

realizadas em várias instâncias, tais como as dos grupos sociais da região Leste II, mais 

especificamente em Ermelino Matarazzo, sobre a retomada do programa MOVA-SP; pelo 

setorial de Educação do Partido dos Trabalhadores sobre a proposta educacional para a 

cidade e, finalmente, participou da plenária realizada no final de 2000 com o secretário de 

educação, que tomaria posse no ano seguinte, para apresentar as demandas educacionais da 

cidade, segundo a visão dos grupos sociais. 

Realizaram-se várias reuniões com os educadores da zona Leste II, que acabaram 

incorporando educadores de outras regiões, com o objetivo de discutir como deveria ser a 

reorganização do programa MOVA-SP. Foram convidadas pessoas da SME para discutir as 

58 INEP. Mapa do Analfabetismo no Brasil: Indicadores do Censo Demográfico e do Censo Escolar de 2000. 
www.inep.gov.br/estatística/analfabetismo.
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reivindicações e propostas dos grupos sociais para o programa MOVA-SP, como também 

para creche, ensino fundamental e moradia, entre outras demandas das regiões. 

No âmbito da SME, os grupos sociais realizaram várias reuniões com o secretário 

de educação para discutir o programa MOVA-SP. Esse período foi bastante tenso, porque 

havia certa resistência por parte de algumas pessoas da SME em retomar o programa. Os 

grupos sociais organizaram manifestações com objetivo de pressionar o secretário para que 

o programa acontecesse. Após a definição de que o programa seria retomado, o processo de 

reconstrução seguiu o seguinte percurso: 

Inicialmente recuperaram-se a história do primeiro MOVA-SP (1989-1992), por 

meio dos documentos produzidos na época e identificaram os seus princípios político-

pedagógicos.

À luz dessa experiência, foram construídas coletivamente a Carta de Princípios 

(ANEXO G), o seu Projeto Político Pedagógico (ANEXO H) e o Regimento do programa 

(ANEXO I), com o objetivo de orientar as ações dos educadores, das entidades e da SME. 

Constituiu-se um grupo de trabalho formado por representantes dos grupos sociais, da SME 

e das ONGs que acompanhavam esses grupos sociais anteriormente (Ação Educativa, 

Vereda, Centro Cida Romano (CECIR), AEC; mais tarde foi incorporada a ONG Instituto 

Paulo Freire). 

Os documentos, depois de elaborados por esse grupo de trabalho, eram levados ao 

Fórum Municipal de Alfabetização, para serem discutidos. Posteriormente, esses 

documentos sofreram emendas para serem aprovados. 

Após todo o processo de organização do programa, finalmente, em 6 de setembro de 

2001, o MOVA-SP foi instituído pelo decreto nº 41.10959, com a seguinte organização e 

estrutura: O MOVA-SP - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos de São Paulo é 

um programa de alfabetização de jovens e adultos pouco escolarizados, realizado em 

parceria entre a Secretaria de Educação do Município de São Paulo e entidades sociais 

conveniadas. A SME financia o pagamento dos monitores, coordenadores pedagógicos e 

auxiliares administrativos, e a formação continuada dos monitores e coordenadores 

59 Em outubro de 2005, o programa passou a ser Lei Municipal nº 14.058.  
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pedagógicos. Já as entidades sociais ficam responsáveis pela contratação desses agentes e 

pela manutenção e funcionamento das salas de alfabetização. 

Segundo o documento “MOVA-SP. Exercício de cidadania. 2001-2004” 

(PMSP/SME/DOT, 2001, p. 7), a estrutura do MOVA-SP 

compreende as seguintes instâncias de funcionamento: núcleos e/ou 

círculos de alfabetização, educação e cultura com jovens e adultos; 

coletivos locais e/ou regionais de articulação, troca de experiências e 

formação permanente dos monitores; Fóruns Regionais e Municipal. 

Esse documento explica quem pode participar do programa: 

Toda entidade, com personalidade jurídica e sem fins lucrativos, 

poderá participar do MOVA-SP. Para isto deverá inscrever-se no Núcleo 

de Ação Educativa – NAE da região à qual pertence. 

As entidades poderão participar dos Fóruns Regionais para discutir 

questões relacionadas ao MOVA-SP como também do Fórum Municipal, 

instância de discussão com a Secretaria Municipal de Educação. 

Outros tipos de convênios estão previstos: com Empresas, 

Instituições, Organizações Não Governamentais. 

Segundo o regimento do programa, o Fórum Municipal do Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos, 

Congrega parceiros e colaboradores do MOVA-SP no âmbito do 

município. Constitui instância autônoma máxima de articulação, 

participação, planejamento, avaliação, troca de experiências e formação 

permanente dos coordenadores, monitores e dos educadores do MOVA-

SP.

a) O Fórum Municipal constituirá coordenação de 

acompanhamento do trabalho. 
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b) O Fórum Municipal será consultado pela SME-SP nas decisões 

administrativas e financeiras relativas ao Programa, tais como proposta 

orçamentária, fixação de termos de convênio e estabelecimento de valor 

de ajuda de custo às classes de alfabetização. 

c) O Fórum Municipal constituirá instância de recurso dos 

parceiros que se sentirem prejudicados. 

d) As plenárias ordinárias do Fórum Municipal terão 

periodicidade mensal e serão convocadas por iniciativa da coordenação 

que comporá a mesa diretora dos trabalhos. (PME/SME/CONAE/DOT, 

2001, p.10). 

Foram retomados, também, os Fóruns Regionais, que são em número de seis. Eles 

são as instâncias de articulação, participação, planejamento, avaliação, troca de 

experiências e formação permanente dos coordenadores e monitores nas regiões. A relação 

de parceria nas regiões ocorre entre os Fóruns Regionais e os NAEs. As reuniões são 

realizadas bimestralmente60.

Os fóruns regionais estão distribuídos conforme quadro abaixo: 

60 O funcionamento dos Fóruns Regionais varia muito de região para região. Nas regiões que o movimento é 
mais organizado, ele funciona sistematicamente, nas em que o movimento é mais frágil o seu funcionamento 
é irregular. 
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Fóruns Distritos 

Fórum leste 1 São Mateus, Vila Prudente 

Fórum leste 2 

São Miguel Paulista, Itaim 

Paulista, Guaianases, Ermelino 

Matarazzo, Itaquera e Penha 

Fórum noroeste/oeste 
Lapa, Freguesia do Ó, Pirituba, 

Perus

Fórum sul 1 
Campo Limpo, Santo Amaro, 

Cidade Ademar 

Fórum sul 2 Capela do Socorro 

Fórum Centro (engloba, ainda, 

distritos das regiões SE e N) 

Jabaquara, Ipiranga, 

Aricanduva, Vila Mariana, Carrão, Vila 

Maria/Vila Guilherme, Sé, Santana, 

Jaçanã/Tremembé

Para que o funcionamento das salas fosse aprovado pelos NAEs era necessário que 

tivessem no mínimo 20 alunos matriculados e 15 alunos freqüentando. A idade mínima 

exigida, definida pela atual LDB, para que aluno possa freqüentar o programa, é de 14 

anos. As aulas acontecem de segunda à quinta-feira, com duração de duas horas e meia.  

As salas estão localizadas, em sua maioria, em comunidades onde não existem salas 

da rede pública e em áreas periféricas de grande exclusão social da cidade, conforme 

podemos observar se cruzarmos a localização das salas com os dados do Atlas da exclusão 

social no Brasil (POCHMANN, 2003)61.

DADOS DO MAPA DA EXCLUSÃO 

61 O índice varia de zero a um; as piores condições de vida equivalem a valores próximos a zero, enquanto as 
melhores situações sociais estão próximas de um.  
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Mirim) 3o. ,457 ,595 ,004 ,176 ,160 0,130

0

,007 0,231

Grajaú (Capela 

do Socorro) 6o. ,485 ,523 ,005 ,250 ,168 0,129
0,189

0,256
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7o. ,463 ,401 ,007 ,291 ,208 0,131

0,356
0,264
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23o.
,600 ,358 ,023 ,467 ,285 0,330

0,469
0,352

Itaquera 

24o.
,620 ,469 ,025 ,443 ,295 0,266

0,465
0,363



126

LOCALIZAÇÃO DAS SALAS DO MOVA-SP 

Distrito

Nº. de 

turmas/total 

599/1.170

(51%)

Alunos/total

12.965/24.609

(52%)

Capela do 

Socorro (zona sul, 

sub-distrito Grajaú) 

182  4.220 

M’Boi Mirim 

(zona sul, sub-distrito 

Jardim Ângela). 

129 2.841 

São Miguel 

Paulista (zona leste) 
114  2.323 

Itaim Paulista 

(zona leste) 
111  2.290 

Itaquera (zona 

leste)
63  1.291 

Pode-se observar, a partir dos dados em relação ao número total de turmas e 

alunos atendidos pelo programa, que 51% das turmas e 52% dos alunos estão 

localizados nas regiões62 apontadas pelo mapa como sendo as de maior exclusão social. 

Nos anos 2002, 2003 e 2004 foram atendidos no âmbito do MOVA-SP, 

respectivamente, 17.980, 22.880 e 24.609 jovens e adultos pouco escolarizados acima de 

62 SME – ATP / Centro de Informática. Anos 2002 e 2003 – SME – ATP / Convênios. Ano 2004 – Sistema 
Escola ON LINE. Base Agosto. 
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14 anos. Os dados atualizados registram que hoje, no programa, existem 159 entidades 

conveniadas, 33.000 alunos matriculados em 1.314 classes63.

Quanto ao número de mulheres atendidas pelo programa, segundo os dados da 

Secretaria Municipal de Educação, do total de 24.609 alunos atendidos, 17.161 são do 

sexo feminino e 7.448 são do sexo masculino. Apesar de o programa atender um número 

de mulheres proporcionalmente maior que o de homens, ele não realizou trabalho 

específico para esse público. 

Os educadores que participaram do programa tinham o seguinte perfil, segundo o 

documento “MOVA-SP. Exercício de cidadania. 2001-2004” (PMSP/SME/DOT, 2001, 

p. 7). 

Os monitores são pessoas da comunidade com o ensino 

fundamental concluído ou com experiência em alfabetização de jovens e 

adultos. Os coordenadores são pessoas da comunidade com ensino médio 

ou superior concluído ou que comprovem experiência de, no mínimo, dois 

anos de trabalho de alfabetização de jovens e adultos. 

O projeto político-pedagógico do programa previa um processo de formação 

permanente desses educadores. Esse trabalho era realizado às sextas-feiras ou sábados, 

dependendo do acordo com a comunidade. A negociação dos horários e dias para a 

formação foi bastante difícil.  

A formação foi delegada às ONGs Instituto Paulo Freire, Ação Educativa, CECIR, 

Vereda e AEC, por meio de convênio firmado com a SME. A opção por essas organizações 

explicou-se pelo trabalho que elas já vinham desenvolvendo com os grupos sociais, antes 

do MOVA-SP ser retomado. Cada ONGs ficou responsável pelo acompanhamento dos 

63 Consulta realizada no site http://educacao.prefeitura.sp.gov.br/ em 29/01/2007. 
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educadores das associações vinculadas aos NAEs64. Em geral, cada ONGs ficou 

responsável por dois ou três NAEs. 

O trabalho de formação dos educadores foi orientado pelo projeto político-

pedagógico do programa. A definição de projeto político-pedagógico encontra-se no 

documento elaborado pelos grupos sociais, pelas ONGs e pela equipe técnica do MOVA-

SP:

Entende-se por projeto político-pedagógico um roteiro de ações 

para alcançar metas comuns com base numa visão de mundo e numa 

concepção educacional. O MOVA-SP, baseado nas idéias de Paulo Freire, 

entende a educação como um processo através do qual as pessoas tornam-

se cada vez mais plenas e, portanto, mais capazes de agir no mundo de 

forma crítica, transformando-o em direção a uma sociedade mais justa, 

igualitária, solidária e democrática. (PME/SME/DOT/EJA, 2001, p. 7). 

A formação era dividida em dois momentos: a formação inicial e a formação 

permanente. 

A formação inicial, realizada para todos, educadores e coordenadores, tratou dos 

seguintes conteúdos: concepções de educação, níveis de conhecimento da escrita, projeto 

pedagógico e planejamento. 

A formação permanente era realizada pela assessoria para educadores e 

coordenadores em conjunto, em dois encontros mensais de 3 horas, e, num outro momento, 

somente para os coordenadores. Os coordenadores realizavam dois encontros mensais com 

seus educadores, para discutir as questões que surgiam durante a semana e, planejar as 

semanas seguintes e, também, para levar para a assessoria as demandas do seu grupo de 

educadores.

64 Em 2002 realizou-se a descentralização da Prefeitura em 31 Subprefeituras, por isso os 13 NAEs se 
reorganizaram em 31 Coordenadorias de Educação (Portaria Intersecretarial 6/SMSP/GSM/SGP, DOM de 
21/12/2002. 
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Para a formação permanente, as ONGs reuniram-se, em conjunto com a equipe 

técnica de SME, e construíram um plano de curso coletivo, respeitando as diversidades de 

cada organização e região. 

Esse plano tinha os seguintes objetivos gerais:

Assegurar a concretização dos Princípios Político-Pedagógicos do Programa 

MOVA-SP e a qualidade do trabalho educativo realizado nos núcleos. 

Situar os monitores no contexto histórico da Educação de Adultos no Brasil. 

Apresentar as visões atualizadas do processo de construção do conhecimento da 

leitura e da escrita. 

Possibilitar aos educadores e coordenadores a apropriação de instrumentos 

pedagógicos básicos para o trabalho em sala de aula. 

Incentivar o registro pelos educadores de suas atividades pedagógicas no sentido de 

fazer desse registro uma ferramenta essencial para o conhecimento da prática e sua 

reformulação. 

Além desses objetivos gerais, para atender as necessidades específicas dos 

coordenadores, no plano de curso continham objetivos dirigidos especialmente para eles: 

Assessorar os coordenadores na construção do projeto político-pedagógico de 

acordo com os princípios do MOVA-SP; 

Retomar os conteúdos das formações permanentes de monitores e coordenadores; 

Incentivar o registro pelos coordenadores de suas atividades pedagógicas junto aos 

monitores, bem como das observações feitas em suas visitas às salas, no sentido de fazer 

desse registro uma ferramenta essencial para o conhecimento da prática e sua reformulação. 

Nas visitas realizadas pelos coordenadores nas salas de aula, ele deve observar como os 

educadores se apropriaram das discussões realizadas na formação. 

Atender às demandas pedagógicas trazidas pelos coordenadores e ajudá-los na 

reflexão sobre as diferentes questões que surgidas. 

Os conteúdos sugeridos para serem desenvolvidos foram: 

Princípios político-pedagógicos do MOVA- SP. 

História da Educação de Adultos no Brasil e da Educação Popular. 

Perfil do educador e do educando de EJA 
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Planejamento observando o perfil dos educandos, os objetivos, as 

atividades e os recursos necessários. 

Produção do conhecimento e suas implicações na sala de aula: tema 

gerador, eixo temático e projeto, concepção de educação e de alfabetização. 

Teoria do conhecimento. 

A importância do desenvolvimento da oralidade para o trabalho 

alfabetizador. Respeito às variedades lingüísticas. 

Funções sociais da escrita. O papel da leitura e da escrita no processo 

alfabetizador.  

Orientações sobre o ensino-aprendizagem da Matemática 

Orientações sobre o trabalho com as Ciências Humanas e da 

Natureza.

Papel da arte no processo educativo. 

Avaliação.

E especificamente para os coordenadores: 

Atribuições pedagógicas, organizativas e representativas dos 

coordenadores do MOVA. 

Quais são os objetivos das reuniões pedagógicas semanais com os 

monitores e monitoras. 

Para contribuir para o desenvolvimento desses objetivos, as ONGs escreveram, em 

conjunto com a equipe técnica da SME, a “Coleção Círculos de Formação”. Esta coleção é 

composta por 6 cadernos cujos títulos são: “Princípios freirianos e o sócio-construtivismo”, 

“Alfabetização: um desafio de milhões”, “Mergulhados em números: a matemática na 

EJA”, “Registro: fazendo e aprendendo”, “Implicações metodológicas da prática 

educativa”, “Festa com arte: o primeiro ano de reconstrução do MOVA-SP”. 

 Apesar de todo esse esforço, durante a realização da formação, várias dificuldades

tiveram que ser superadas. A primeira está relacionada ao perfil dos educadores. O fato de 

muitos terem pouca escolaridade levou que tivessem muita dificuldade com a leitura e 

escrita dos textos discutidos na formação. Uma forma de superar isso foi realizar algumas 

atividades diferenciadas, ou seja, oficinas específicas de leitura e escrita dirigidas para esses 

educadores.
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A segunda dificuldade enfrentada foi a ausência de alguns educadores na formação. 

Isto ocorreu por razões administrativas, isto é, devido a atrasos no pagamento dos 

educadores. Até os NAEs e as entidades também se organizarem administrativamente 

houve muitos atrasos nos repasses das verbas para as associações, e isso dificultou bastante 

o trabalho de formação. Os educadores não participavam, ou porque não tinham dinheiro 

para se locomoverem até o local onde se realizaria a formação, apesar de elas serem 

regionalizadas, ou em represália por não terem recebido o pagamento. 

A terceira dificuldade foi sentida no planejamento da formação permanente. Dois 

problemas tiveram que ser enfrentados, um no âmbito da SME e outro no âmbito dos 

NAES. Em relação à SME, as ONGs reuniam-se com a equipe pedagógica de SME 

constantemente para planejarem as formações, depois essas reuniões foram ficando cada 

vez mais escassas, e o conteúdo tratado ficou mais restrito às questões administrativas. Em 

relação aos NAES, a assessoria se reunia, mensalmente, com a equipe responsável pelo 

programa. Nessas reuniões discutia-se o planejamento da formação, a partir da demanda 

que essa equipe trazia. Esse comportamento não foi homogêneo; em alguns NAEs, a 

assessoria pôde reunir-se, também, com os coordenadores para planejar as formações. Essa 

última forma foi a mais interessante, pela experiência, pois atendeu melhor à demanda dos 

educadores e, além disso, fortaleceu os grupos da região. 

A seguir, conforme proposto nesta tese, serão analisadas as categorias concepção de 

Educação Popular, conceito de alfabetização e de EJA, conceito de parceria entre a 

sociedade civil e o Estado. Essas categorias constam do Projeto Político-Pedagógico do 

MOVA-SP. 

4.1.1. Educação Popular 

A concepção de Educação Popular perpassa todo o documento escrito pelos grupos 

sociais, pelas ONGs e pela equipe técnica do MOVA-SP: 

Os seus princípios fundamentam a concepção de EJA: 
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A educação de jovens e adultos no MOVA-SP se caracterizará 

pelo compromisso com um ensino de qualidade que, valendo-se das 

experiências da educação popular, buscará responder às necessidades de 

conhecimento dos participantes do programa. (PME/SME/DOT/EJA, 

2001, p. 4). 

Fundamentam, também, a construção do currículo que deverá “partir de temas 

nascidos das questões vivenciadas pelas comunidades onde se inserem as classes e/ou 

núcleos”. E os conteúdos devem ser abordados numa perspectiva inter e transdiciplinar. 

(Idem, Passim). 

A título de exemplo de como essa proposta se concretiza nos trabalhos realizados 

em sala de aula pelos educadores, serão elencados alguns temas geradores escolhidos para 

serem desenvolvido com os educandos durante as aulas: Diversidade Cultural, O dia da 

consciência negra e direitos dos idosos, Alimentação, Saúde Preventiva, Emprego, 

Preconceito Racial, Família, entre outros. 

O ser humano é compreendido como um ser inconcluso, que está “em constante 

transformação” (Ibidem). E para promover a transformação do ser humano, a relação entre 

o educador e o educando deve ser edificada pelas “relações democráticas”. (Ibidem). 

A educação deve contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa, da cidadania 

ativa, ou seja, para que as pessoas possam participar da sociedade em seus diferentes 

aspectos, social, econômico, político e cultural. (Ibidem). 

Essa educação deve “ampliar e instrumentalizar o trabalho dos grupos populares que 

já desenvolvem ou venham desenvolver projetos de EJA no município de São Paulo”. 

(Idem, p.6). Deve “possibilitar a apropriação do conhecimento universal produzido, na 

perspectiva crítica de que esse conhecimento é histórico e está em constante construção”. 

(Ibidem). 

 Para contribuir para o desenvolvimento dos grupos populares, o processo de 

reflexão-ação-reflexão deve ser contínuo e proporcionar o “desenvolvimento da 

consciência crítica e auxili[ar] na formação de uma nova ética nas relações [entre os] seres 

humanos e estes com a natureza”. (Ibidem). 
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4.1.2. EJA e Alfabetização 

Uma preocupação inicial que aparece no documento citado é a “necessidade de se 

definir o que significa hoje formar pessoas jovens e adultas”. Destaca-se que a questão do 

analfabetismo aprofunda ainda mais as desigualdades sociais existentes na cidade de São 

Paulo. Por isso, todas as ações da SME com o objetivo de contribuir para a superação do 

analfabetismo são importantes. O documento não explica com mais detalhes o significado 

de formar pessoas jovens e adultas. 

O depoimento de um grupo de educandos da região de Guainazes, região Leste, da 

cidade de São Paulo, explica as dificuldades que passam pelo fato de não serem 

alfabetizados e terem idade acima de 40 anos: 

O mercado de trabalho exige um bom estudo e uma profissão na carteira. 

A gente encontra muito preconceito pela cor da pele, pela aparência e pela 

idade. Passando de 40 anos ninguém consegue emprego. Ninguém nasce 

sabendo, precisa primeiro de uma oportunidade. Para tudo isso é preciso 

ter entendimento e sabedoria. 

A EJA pode ser uma possibilidade para essas pessoas, mas para isso ela deve estar 

em consonância com as suas necessidades. E a concepção de EJA dos educadores do 

MOVA-SP, que está em sintonia com a proposta pelo documento da V CONFINTEA, 

procura atender as necessidades desses educandos. Para garantir que os educandos 

continuem seus estudos, eles reafirmam em seu documento que é necessário “estimular e 

intensificar a integração de todos os sujeitos envolvidos direta ou indiretamente no processo 

de alfabetização e EJA”. (PME/SME/DOT/EJA, 2001, passim). 

A EJA deve, também, “possibilitar aos educandos/as e educadores/as do MOVA-SP 

a utilização da informática como forma de prepará-los e inserí-los nas exigências 

tecnológicas do mundo atual”. (Idem). 

Em relação à alfabetização, o documento explica que se deve “alfabetizar a partir de 

uma metodologia dialógica e conscientizadora, inspirada na pedagogia libertadora”. O 

educador deve “respeitar a diversidade cultural, bem como o ritmo e níveis de 
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aprendizagem dos/as educandos/as”. (Idem). A alfabetização deve garantir a apropriação 

pelos educandos dos conhecimentos que envolvem “a leitura, a escrita, o cálculo e as 

ciências humanas, assim como o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e outras 

linguagens”.

O depoimento dos educadores do MOVA-SP da região do Butantã, colhido durante 

o encontro de formação realizado em novembro de 2004, explicita como esse conceito de 

alfabetização se concretiza na prática. 

A valorização da capacidade de cada um se confunde com o 

fortalecimento da estrutura de um cidadão, que se forma aos poucos, mas 

com muita consistência. Mostrar que todos ali são capazes de aprender e 

trabalhar com a auto-estima do aluno é o principal cuidado em sala. 

A preocupação dos educadores com conscientização no processo cultural 

dos alunos é a peça fundamental que fortalece o compromisso, o amor e o 

respeito entre os que acreditam no movimento. O apoio pedagógico e 

administrativo qualifica, incentiva os educadores e possibilita maior 

participação nos trabalhos desenvolvidos pelas entidades. É por isso que o 

MOVA-SP é um movimento transformador.  

Alguns depoimentos de alunos, também corroboram o trabalho realizado por alguns 

educadores do programa. 

Eu aprendi muita coisa aqui no MOVA. Ainda tenho dificuldade de ler e 

escrever algumas palavras. Sei que na minha idade é mais difícil, mas sei 

que vou conseguir vencer. (Maria Elias) 

Eu tenho um motivo especial para estudar. Precisava aprender a ler para 

ajudar a minha filha. É muito melhor agora que eu já sei ler os bilhetes e a 

lição dela. (Maria Graciete da Conceição). 



135

Estou começando a ler e escrever. Um pouco de cada vez, mas posso 

reconhecer o que está escrito nos livros. Gosto muito de estudar e de 

conhecer pessoas novas. Agora eu posso pegar o lápis e escrever o que 

penso. Só tive esta oportunidade com 56 anos. Tenho muito orgulho disso. 

Em relação à avaliação, o documento cita alguns instrumentos metodológicos: 

observação e registro; análise e sistematização das práticas. 

Para subsidiar a formação dos educadores na discussão de registro, foi elaborado o 

caderno 4 da “Coleção Círculo de Formação” com o tema “Registro: fazendo e 

aprendendo”. Seu objetivo é “contribuir para o fortalecimento da prática do registro entre as 

educadoras do MOVA”. Pois se percebeu a dificuldade que os educadores tinham em 

registrar as suas práticas, e esse caderno contribuiu para valorizar os registros daqueles que 

já vinham o desenvolvendo, e estimular aqueles que ainda precisavam incorporar essa 

atividade em sua prática cotidiana. 

Para conseguir integrar o MOVA e a EJA foram realizados encontros regionalizados 

entre os educadores do programa e os professores da rede. Esses encontros aconteceram de 

forma irregular nas regiões. A pesquisadora participou das reuniões que aconteceram nas 

coordenadorias do Butantã, Vila Prudente/Sapopemba, Guaianazes e Cidade Tiradentes. O 

processo de discussão e integração foi bastante diferenciado. Em apenas uma coordenadoria 

foi possível integrar os educadores com os professores e foi possível construir propostas 

coletivas para a integração MOVA e EJA. Em duas coordenadorias reuniram-se apenas os 

educadores do MOVA e em uma coordenadoria apenas os professores da rede participaram. 

Mas todos elaboraram um documento contendo as propostas de integração que foram 

encaminhados para SME/DOT/EJA e partir dessas discussões iniciou-se o processo de 

reorientação curricular da EJA. Foram desencadeadas em todas as coordenadorias as 

discussões para a reorientação da EJA. Esse processo compreendeu o envolvimento dos 

professores na elaboração da proposta curricular para EJA. Infelizmente a administração 

perdeu a oportunidade concretizar a reorientação curricular antes de concluir a gestão. Com 

a mudança de governo, todo esse trabalho foi desarticulado. 
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4.1.3. Parceria entre a Sociedade Civil e o Estado 

Segundo o regimento do MOVA-SP, ele é um programa realizado em parceria com 

entidades assistenciais, sociedades e associações e com a colaboração de outras instituições 

públicas e privadas, chamados de participantes. 

Para participar do MOVA-SP, esses participantes devem partilhar dos objetivos do 

Movimento, identificarem-se com sua Carta de Princípios e respeitarem seu Regimento. 

Os participantes do MOVA-SP distribuem-se em três categorias: promotora, 

parceiros e colaboradores. A SME é a promotora do programa e responde pela sua 

coordenação, desenvolvimento, financiamento, acompanhamento e avaliação, mediante 

consulta às instâncias de funcionamento do programa. Os parceiros são as entidades 

assistenciais, as sociedades e as associações dotadas de personalidade jurídica, 

encarregadas da implantação, manutenção e desenvolvimento de atividades de 

alfabetização de jovens e adultos e formação dos monitores do MOVA-SP. São 

colaboradores, as entidades assistenciais, sociedades e associações que aportam subsídios 

materiais, humanos, técnicos, intelectuais e/ou financeiros para o desenvolvimento do 

MOVA-SP. 

Essa organização foi discutida intensamente em várias reuniões envolvendo os 

grupos sociais, as ONGs e a equipe técnica da SME, conforme já foi citado neste capítulo. 

No período entre 2001 a 2004, essa parceria foi sendo construída procurando resolver os 

conflitos, que foram surgindo durante o percurso. As maiores dificuldades que essa parceria 

enfrentou estavam relacionadas às questões administrativas, tais como a distribuição dos 

recursos para as associações. Cada entidade recebia um valor fixo por sala, e ele deveria ser 

distribuído para pagamento dos educadores, taxa administrativa e compra de material 

pedagógico. Cada entidade distribuía esses recursos de acordo com as suas necessidades, e 

isso gerou insatisfações nos educadores. Foi necessário definir durante as plenárias do 

Fórum Municipal, a distribuição desses recursos, para que o salário dos educadores tivesse 

um valor único para toda a cidade de São Paulo. Algumas associações registravam os seus 

educadores, outras não. 
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O Fórum foi espaço, também, de formação político-pedagógica. Vários seminários 

temáticos foram organizados, inclusive em parceria com o Fórum de EJA, para discutir o 

programa Brasil Alfabetizado. 

Nos I e II Encontros da Rede MOVA-BRASIL, os educadores de São Paulo não 

participaram; só começaram a participar a partir do III Encontro. Nesse, o número de 

participantes foi pequeno, a partir do IV passaram a participar em número bastante 

expressivo e a fazer parte da coordenação nacional da Rede. 

A importância do Fórum Municipal como espaço de articulação, de luta, de 

organização e fortalecimento dos grupos sociais, deve ser lembrada, pelo menos em duas 

situações-limites para o programa. 

Com a mudança de administração a partir de 2005, o programa foi ameaçado de 

extinção. A atuação dos educadores foi fundamental para que isso não acontecesse. Foram 

organizadas manifestações em frente a Câmara Municipal, com caminhada até o gabinete 

do Prefeito, exigindo que o MOVA não fosse extinto. Participaram dessa atividade 

educadores, alunos, presidente das associações, as ONGs, entre outros sujeitos ligados à 

EJA. Dessa manifestação, desencadeou um processo de negociação junto à SME para a 

continuidade do programa e acabar com o fechamento das salas, sem que houvesse um 

diálogo com as associações. 

A necessidade de garantir a continuidade da formação dos alunos quando fosse 

necessário fechar salas pelo número insuficiente de alunos foi outra situação, relacionada 

com a primeira; ou seja, a garantia do funcionamento do programa. Este ponto continua 

carecendo de maior aprofundamento, pois o problema continua existindo. 

4.2. MOVA-Brasil – Pólo Ceará65

O MOVA-Brasil, criado em 2003, é um programa de alfabetização de jovens e 

adultos, realizado por meio de uma parceria entre o IPF, Petrobras e FUP. Foi constituído 

65 As informações sobre o projeto foram extraídas do relatório a ser publicado pelos parceiros. 
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um grupo gestor, no qual a Petrobras é responsável pelo patrocínio, a FUP é responsável 

pela articulação política e o IPF é o executor do programa. 

Os estados abarcados pelo projeto são chamados de pólo. Cada pólo é formado por 

coordenador de pólo, coordenadores locais e monitores das turmas. 

Para o início do projeto em cada pólo realizaram-se os seguintes passos: 

1º - reunião entre o grupo gestor e os parceiros locais.

2º - definição dos municípios participantes e núcleos, pelos parceiros locais. 

3º - definição da formação inicial dos coordenadores locais e dos monitores. 

4º - implantação e implementação do projeto. 

Após o primeiro contato, foi constituída a equipe dos coordenadores de pólo, e a 

partir desse momento iniciou-se o processo de formação pedagógica dessa equipe.  

Durante os três anos e meio do projeto essa equipe recebeu um total de 312 horas de 

formação. A primeira delas foi à formação inicial, com duração de 24 horas, na qual foram 

desenvolvidos os seguintes conteúdos: 

1) apresentação do projeto; apresentação pelos coordenadores de pólo das 

informações sócio-econômicas de seu estado e informações sobre os municípios alcançados 

pelo projeto; 

2) construção coletiva da proposta metodológica do projeto a partir dos princípios 

freirianos.

Após a formação inicial foram realizados encontros periódicos de 24 horas, nos 

quais foram estudadas questões relacionadas às especificidades do projeto MOVA-Brasil: 

planejamento, avaliação permanente, organização de encontros e eventos; elaboração e 

produção de subsídios, propiciando a sistematização das experiências vivenciadas com o 

objetivo de aprimorar a ação desencadeada. Nesse momento foram discutidas as seguintes 

temáticas: Leitura do Mundo e Temas e Geradores, Projeto Político Pedagógico, 

Ecopedagogia, Economia Solidária, Saúde e Cidadania, Espaço Urbano, Desigualdade e 

Cidadania, Movimentos Sociais e Educação Popular.  

A primeira fase – janeiro a outubro de 2004 

A primeira fase iniciou-se em outubro de 2003, a começar dos primeiros contatos 

com os parceiros nos Estados abarcados pelo projeto; entretanto somente a partir de janeiro 

de 2004 é que começou a efetiva implantação do projeto nos estados e seus municípios 
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respectivos: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Foram 545 

turmas, distribuídas em 166 municípios e atendidos 12.167 educandos. 

Nessa primeira fase, o projeto foi estruturado da seguinte forma: inicialmente, ele é 

apresentado aos futuros parceiros locais, houve a escolha dos municípios em que o projeto 

foi desenvolvido, foram realizadas as reuniões com os representantes das comunidades, 

escolheram-se os coordenadores de pólo, foi feita a primeira formação desses 

coordenadores em São Paulo e a formação inicial dos monitores e coordenadores locais em 

todos os pólos. 

O pólo do Ceará, que é coordenado pela educadora Maria Vilacir Catunda 

Magalhães, contou na primeira fase do projeto com 118 turmas, localizadas em 28 

municípios, organizadas em 10 núcleos nos seguintes municípios: Cascavel, Cariri, Irapuan 

Pinheiro, Itapagé, Jaguaribe, Morrinhos, Massapé, Paracuru, Paramoti e Tauá e atendeu 

nesse período 2.961 educandos. 

As contratações dos monitores e as aulas iniciaram-se em janeiro de 2004 e foram 

concluídas em outubro de 2004. Nessa primeira fase, a duração do processo de 

alfabetização foi de dez meses. É importante destacar que, para os educadores que 

participam desse projeto, o processo de alfabetização não acontece a partir de uma 

determinação externa; por isso, apesar de o tempo de alfabetização ter sido delimitado por 

ser um projeto, que tem começo, meio e fim, foram envidados esforços junto ao MEC para 

que, à medida do possível, os educandos fossem absorvidos pela rede local, garantindo 

assim, a continuidade dos seus estudos66.

A organização do projeto nos estados não foi tarefa fácil. Foi necessário realizar 

todas as articulações, lidar com as diversidades locais, com as exigências do contexto 

político, todos esses pontos trouxeram muitos desgastes para todos, mas ao mesmo tempo, 

trouxeram um grande aprendizado para as fases seguintes. 

A segunda fase – novembro/2004 a julho/2005 

66 Realizou-se o levantamento dos municípios que recebiam recursos do Programa Fazendo Escola, para que 
se conseguisse matricular os alunos do projeto. Isso só foi possível nos locais atendidos pelo Programa. Em 
outros locais, a SME assumiu a responsabilidade de incorporar os alunos na rede, e, em outros locais, isso não 
foi possível. 



140

Essa fase envolveu os cinco Estados da fase anterior, e incluiu o Estado de Sergipe. 

Nessa fase, existiram 550 turmas, distribuídas em 82 municípios e foram atendidos 14.440 

educandos.

No final da primeira fase realizou-se uma avaliação do primeiro momento e 

planejou-se a fase seguinte. A avaliação foi sistematizada pela coordenação técnico-

pedagógica, considerando os aspectos indicados inicialmente na elaboração do projeto, 

quais sejam, os objetivos, as metas e o impacto social na vida dos educandos, educadores e 

na comunidade. 

A formação inicial dos novos educadores ocorreu no mês de outubro em cada um 

dos estados, e foi organizada e conduzida pelos coordenadores de pólo, exceto no Estado de 

Sergipe, novo pólo do projeto, que se integrou à formação da Bahia e contou com a 

participação da coordenação técnico-pedagógica do IPF. Nos demais pólos, a coordenação 

subsidiou a organização da pauta e dos materiais pedagógicos necessários à formação. 

Aprendendo com a experiência anterior foi feito, em alguns Estados, um novo 

agrupamento das salas, pois na primeira fase elas estavam localizadas de forma muito 

dispersas e isso dificultava o seu acompanhamento pelo coordenador de pólo. Por isso, 

conforme os dados do pólo Ceará, percebe-se um enxugamento no número de municípios, 

conforme dados do programa. Nessa segunda fase, o pólo do Ceará teve 118 turmas, 

localizadas em 18 municípios, organizadas em 8 núcleos: Cascavel, Fortaleza, Irapuan 

Pinheiro, Itapagé, Jaguaribe, Morrinhos, Paracuru e Paramoti. Foram atendidos 3.037 

educandos.

A terceira fase – agosto/2005 a abril/2006  

A terceira fase manteve os mesmos seis estados da fase anterior, com a 

incorporação de alunos presos de 90 presídios do Estado de São Paulo. Essa fase envolveu 

119 municípios, com 925 turmas, e foram atendidos 23.301 educandos. 

Nessa fase do projeto constituiu-se uma rede com braços locais. A partir daí, houve 

a necessidade de se pensar como essa rede se estruturaria e como se definiria o seu 

funcionamento. Quando se começam a constituir espaços de articulação política, 

intervenção e ação, é preciso pensar o plano estratégico de funcionamento dessa rede para 

que ela efetivamente seja um instrumento que venha a qualificar o trabalho. 
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O pólo Ceará, nessa fase, teve 120 turmas, distribuídas em 12 municípios, 

organizadas em 8 núcleos: Cascavel, Fortaleza, Irapuan Pinheiro, Itapagé, Jaguaribe, 

Morrinhos, Paracuru e Paramoti. Foram atendidos 3.455 educandos. 

Nessa fase, também, foi reorganizada a coordenação pedagógica nos pólos. O 

coordenador, que era da Bahia passou a ser coordenador pedagógico da região NE, e outra 

pessoa assumiu o seu lugar. Concluídas as fases do projeto, esse teve um aditamento para 

mais uma fase. 

A quarta fase – agosto/2006 a maio/2007 

A quarta fase teve uma organização diferenciada. O projeto MOVA-Brasil fez uma 

parceria com o Brasil Alfabetizado, e por isso incorporou as salas desse programa que o 

Instituto Paulo Freire vinha acompanhando. Além de continuar os pólos anteriores, foram 

incorporados ao projeto o pólo do Semi-Árido (região da Bahia e de Pernambuco) e o pólo 

de Pernambuco. As salas do Brasil Alfabetizado que foram incorporadas estão localizadas 

na região do Vale do Ribeira, na Baixada Santista, nos municípios de Ferraz de 

Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e numa região da zona leste de São Paulo, Cidade 

Tiradentes (eram turmas que estavam vinculadas ao MOVA-SP, que na mudança de 

administração avaliaram que seria melhor sair do programa). 

Nessa fase o projeto tem um total de 1000 turmas e atende 26.000 educandos. 

O pólo Ceará voltou a ampliar o número de municípios, retomou o número da 

primeira fase, com 28 municípios (desses 21 estão localizados no semi-árido cearense), 

organizados em 8 núcleos, com 120 turmas e atende 5.355 educandos. 

O projeto MOVA-Brasil contribuiu, durante as suas 4 fases, para atender 75.908 

educandos até o momento67. Deste total, o pólo do Ceará é responsável pelo atendimento de 

14.808 educandos, o que corresponde 19,5% do total. 

4.2.1. Educação Popular 

A concepção de Educação Popular fundamenta a proposta metodológica do projeto, 

segundo os princípios filosófico-político-pedagógicos de Paulo Freire. A ação pedagógica 

67  O cadastramento do total dos educados que freqüentam o projeto ainda não foi concluído. 
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desenvolve-se com base na leitura do mundo do educando, a partir da qual se identificam as 

situações significativas da realidade em que ele está inserido. Desse processo, surgem os 

temas geradores que, por sua vez, orientam a escolha dos conteúdos programáticos. O 

conhecimento construído no ato de educar visa a problematização da realidade e a 

compreensão mais profunda do mundo vivido. A partir dessa compreensão crítica, 

educandas e educandos são estimulados a planejar ações de intervenção para a 

transformação social, assumindo-se como sujeitos da construção de realidades mais justas e 

humanas. Um exemplo dessa visão de educação pode ser observado no depoimento da 

educanda Aldenora Ribeiro dos Anjos: 

Pessoal escuti aqui eu já trabalhei de artesão, apanhei castanha no 

terreno do patrão, fui faxineira muitos anos, custureira, já pesquei muito, 

muito tirei goma nas casas de farinha desse sertão por aí a fora, já 

arranquei toco porque sou agricultora, criei meus fios sozinha, nunca 

peguei nada de ninguém, ainda trabaio na roça, apesar dos fios crecidos e 

agora diz aí? Sou aluna do Mova Brasil, sei ler e escrever só um poquinho 

por isso quero aprender mais. Agora mim diga se não me vejo em todo 

Brasil carente? 

4.2.2. EJA e Alfabetização 

A concepção de EJA perpassa todo o projeto, à medida que se busca não só 

alfabetizar, mas garantir a continuidade dos estudos dos educandos. 

A concepção de alfabetização parte do pressuposto de que o processo de ensino-

aprendizagem se constrói na relação dialógica entre educadores e educandos, mediada pelo 

conhecimento. Nesse processo, os educadores assumem o papel de mediadores e, 

juntamente com os educandos, criam as condições para a aprendizagem, valorizando seus 

saberes e auxiliando-os na proposição de ações de intervenção na comunidade. 

Os educadores compreendem a importância da dimensão coletiva para a construção 

do conhecimento e, por isso, concebem os educandos como seres capazes, criativos, 
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propositivos. Nesse sentido, as decisões tomadas no âmbito da comunidade em que vivem 

não podem prescindir de sua participação ativa. 

A leitura do mundo é o ponto de partida para a construção do Projeto Político 

Pedagógico. Essa construção inicia-se com uma primeira aproximação da leitura que 

educadores e educandos fazem de sua realidade, utilizando diferentes formas de expressão. 

Nesse processo, são desencadeadas questões que orientam o estudo dessa realidade, 

realizado por meio de atividades de observação, pesquisa, debates, entre outras.  

Identificadas e problematizadas as situações significativas, são eleitos os temas geradores e 

os sub-temas.

 A essa rede temática incorporam-se o perfil dos educandos e seus conhecimentos 

de leitura, escrita e matemática. São justamente esses elementos os referenciais para o 

planejamento, tanto do trabalho desenvolvido no cotidiano da sala de aula, como das ações 

de intervenção a serem realizadas durante o Projeto. 

Como um momento de sistematização das intenções educativas, o planejamento 

deve explicitar a situação atual e a desejada, os temas geradores e os sub-temas, a definição 

dos objetivos, a seleção de conteúdos, a proposta de atividades, a indicação dos recursos 

necessários e das formas de avaliação. 

Os temas geradores trabalhados foram muitos, por isso serão destacados apenas 

alguns, a título de exemplo: Desemprego, Saúde, Violência, Água (no ANEXO J está o 

roteiro para a elaboração do planejamento). 

Vale a pena destacar os projetos que surgiram a partir das discussões dos temas 

geradores, como por exemplo, a “Bodega Solidária”.  

Essa atividade foi desenvolvida pelos educadores do núcleo do Vale do Jaguaribe, 

Ceará. Os educadores desse núcleo compreendem que as ações educativas devem caminhar 

conjuntamente com as de geração de emprego e renda, por meio da organização econômica, 

social e política dos trabalhadores inseridos no processo de desenvolvimento sustentável e 

solidário (DSS). Por isso, realizaram o estudo da realidade local por meio de pesquisa que 

levantou as situações significativas vivenciadas fortemente pela comunidade. Após o 

levantamento das situações-limites e as discussões das mesmas, chegaram à proposta da 

agricultura familiar. E, com essas informações sistematizadas, foi construído o projeto 

político-pedagógico para buscar alternativas de inclusão social. 
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Na elaboração do projeto percebeu-se que, para concretizar o trabalho de geração de 

emprego e renda, era necessário atacar um dos principais gargalos de qualquer cadeia 

produtiva, a comercialização. Para tanto, foram estudadas várias propostas de criação de 

um instrumento de comercialização e, de posse desse acúmulo, a escolhida foi a 

organização da “Bodega Solidária”. Outro aspecto importante desse trabalho é o apoio que 

proporciona aos empreendimentos nas áreas de formação e assessoria, sempre focadas no 

avanço dos processos produtivos (tecnológicos e gerenciais) e na comercialização. 

Esse trabalho iniciado nas salas de aula contou com a participação das associações 

de base, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Sintraf) de Tabuleiro do 

Norte, monitores e educandos do Projeto MOVA-Brasil do município e a coordenação do 

núcleo, e foi acertada a realização de um projeto municipal para centralizar a 

comercialização e apoiar os produtores e sua integração no mercado. 

Inserido na realidade local, o Sintraf de Tabuleiro do Norte busca integrar-se à 

política nacional direcionada à agricultura familiar, procurando estabelecer parcerias com 

os demais setores da sociedade no sentido de promover ações voltadas ao desenvolvimento 

local sustentável e solidário. Este projeto, especificamente, conta com os seguintes 

parceiros: Instituto Paulo Freire, com o suporte educacional do Projeto MOVA-Brasil; 

SEBRAE, como consultor; Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, com o espaço 

físico; Escola Ensino Fundamental Avelino Magalhães e Associações Comunitárias. 

Para atingir o objetivo proposto, alguns passos foram dados: formação de grupos de 

produção solidária; implantação de uma Bodega Solidária dos produtos confeccionados; 

associativismo como forma alternativa na melhoria da qualidade de vida; divulgação do 

conceito e prática de economia solidária. 

O projeto desenvolveu-se em duas linhas: 

a) Constituição da Bodega Solidária 

Desenvolvimento de ações voltadas para o mercado formal. Diante da complexidade 

deste mercado, as ações, neste primeiro aspecto, pressupuseram a realização das seguintes 

atividades: 

Estruturação do espaço físico para exposição e comercialização dos produtos: 

abertura de espaço físico no centro da cidade; exposição dos produtos; comercialização dos 

produtos;
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Formação dos empreendedores familiares na formulação de estratégias voltadas à 

produção e venda dos produtos : 1 seminário para formulação de estratégia de produção e 

comercialização; 1 seminário para avaliar os resultados, diagnosticar e planejar a 

continuidade das atividades; 3 cursos de qualificação e organização da produção, visando 

oferecer produtos de qualidade ao mercado;  

b) Apoio e integração das ações organizativas aos empreendimentos familiares; 

Desenvolvimento de ações voltadas para a organização de empreendimentos 

familiares solidários.  Consideram-se neste eixo todas as atividades relacionadas no item 

anterior, acrescidas de: 

Sistematização de experiências de empreendimentos solidários: diagnósticos dos 

empreendimentos solidários da agricultura familiar no município; acompanhamento a 

grupos de produtores que desenvolvem experiências produtivas, organizativas e comerciais 

na área de empreendimentos familiares solidários; organização da produção; organização 

dos produtores; avaliação do processo produtivo e comercial; 

Criação de mecanismos para a estruturação de uma rede de empreendimentos 

solidários: articulação para a constituição de uma rede; levantamento de propostas e analise 

custo / beneficio; visita a experiências exitosas. 

A “Bodega Solidária” é gerenciada pelo coordenador técnico e, para acompanhar e 

executar as atividades, foi criado um Comitê Gestor, formado por 2 representantes da 

entidade proponente e 2 dos empreendedores e um das entidades parceiras.

Os resultados obtidos foram: 

Produtores formados no processo produtivo; garantia da comercialização dos seus 

produtos; realização de trocas solidárias; reconhecimento da representação pelo governo 

municipal; plano de ação comum; aumento da renda as famílias; integração dos produtores 

envolvidos; melhoria na qualidade de vida dos produtores; produtos de qualidade no 

mercado; unificação do conceito de empreendimento solidário - comércio justo; 

aprendizagem no processo de organização produtiva baseada no conceito da economia 

solidária. 

E, para finalizar a parte metodológica desse projeto, será resumido o procedimento 

de avaliação, o portfólio. Este procedimento inclui três idéias básicas: a) a avaliação é um 

processo em desenvolvimento; b) os alunos são participantes ativos desse processo porque 
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aprendem a identificar e revelar o que sabem e o que ainda não sabem; c) a reflexão pelo 

aluno sobre sua aprendizagem é parte importante do processo. Para construir o portfólio, os 

educadores, juntamente com os educandos, selecionam suas produções (escritas, desenhos, 

colagens etc.) e as organizam orientados por um roteiro (ANEXO K). 

4.2.3. Parceria entre a Sociedade Civil e o Estado 

O projeto MOVA-Brasil, concretizado por meio de três parceiros com inserção em 

nível nacional, Instituto Paulo Freire, Petrobras e Federação Única dos Petroleiros (FUP), 

tem uma característica diferenciada dos outros programas. Ele não é realizado diretamente 

em associação com o poder público municipal ou estadual, mas entre uma ONG, uma 

empresa estatal e uma organização sindical; além disso ele tem dimensão nacional. 

Essa parceria foi reproduzida e ampliada nos estados e municípios onde são 

desenvolvidas as ações do projeto. Estas outras parcerias são estabelecidas com entidades, 

governos locais e sindicatos, para garantir a concretização dos objetivos propostos. Os 

parceiros locais contribuem para o fornecimento do espaço físico e infra-estrutura para a 

formação dos educadores e para a realização das aulas; para a indicação de educadores e 

educadoras das comunidades; para a composição da equipe de coordenadores locais e, 

também, colaboram para a organização das turmas de alunos. 

No caso do pólo do Ceará, pode-se ter a dimensão da importância da parceria, como 

uma forma de contribuir para a organização do trabalho, segundo relatório do projeto 

elaborado pela coordenadora de pólo: 

Passada a fase inicial de articulação com: Gabinetes de Deputados, CUT, 

Prefeituras, Sindicatos, ONG’S, que visava a divulgação e dar início ao 

projeto no Estado, passamos do campo das intenções para a prática, o que 

nos revelou novos limites e perspectivas. 

Trabalhamos hoje com vários movimentos e entidades públicas e privadas 

de diferentes matizes ideológicas, inclusive, fora do tradicional campo da 

esquerda.
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Na área dos movimentos, nos relacionamos com as Regionais da 

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado 

do Ceara - FETRAECE, (Jaguaribe e Cariri), com Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais em todo o estado. Com sindicatos e entidades 

ligados à agricultura familiar, tais como Sindicato dos Trabalhadores na 

Agricultura Familiar ((SINTRAF´S), com a Fundação de Cooperação e 

Desenvolvimento (Fundação ACOOD), com a Cooperativa de Credito 

Rural (CREDNORTE), com assentamentos, com associações culturais no 

município de Morrinhos, Casa da Melhor Idade Santa Tereza, no 

Município de Tauá, Fundação ALLAN ORLLAN no município de 

Tabuleiro do Norte, Instituto de Integração e Capacitação da Família 

(INCAF), no Município de Paracuru, e, em Paramoti, contamos com as 

seguinte parcerias: Associação dos Amigos de Paramoti e da Associação 

Terra Nossa Mãe (SAMPA), que vêm apoiando o projeto com transporte, 

infra-estrutura das salas de aula e financeiramente quando contribuiu na 

reprodução do cadastro do educando, lista de presença e diário de classe.

A relação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais com o Projeto MOVA- 

Brasil, varia de acordo com o local, em resumo, podemos dizer que 

existem sindicatos que apóiam inclusive financeiramente e 

estruturalmente e outros ignoram.   

Trabalhamos diretamente com quatro prefeituras – Irapuaran Pinheiro 

(PT), Santana do Acaraú (PC do B), Tauá (PMDB), Tabuleiro do Norte 

(PPS).

Temos bons relacionamentos com as Prefeituras de Massapê, Senador Sá, 

Irauçuba, Assaré, Farias Brito, Aurora, Milagres, Araripe, Russas e 

Paracuru. Nos Municípios de Cascavel, Itapagé, Paramoti não temos 

nenhuma relação e nem vislumbramos qualquer possibilidade. 

Temos um bom relacionamento (acesso) à Incubadora de Cooperativas 

Populares do Estado do Ceará - Departamento de Educação da UFC.  

Priorizamos no primeiro momento as articulações que possibilitassem a 

implantação do programa, e a aquisição e montagem das salas de aula 

com prefeituras, sindicatos, ONG´S, Fundações e Cooperativas.  



148

No momento as articulações e ações políticas têm sido no sentido de 

buscar parcerias para as formações continuadas dos núcleos, junto as 

prefeituras, secretarias municipais e estaduais de educação.  

A coordenadora do pólo Ceará fez contato com os integrantes do Fórum Cearense 

de EJA e os educadores do projeto passaram a integrar esse Fórum. Essa integração foi 

muito importante, pois os educadores do projeto tiveram a oportunidade de apresentar suas 

experiências aos educadores da rede municipal e estadual de ensino e também contribuir 

para a reflexão do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. 

Dificuldades enfrentadas em relação à parceria: lidar com os vícios do clientelismo 

local, risco do atrelamento do projeto aos processos eleitorais, tanto regionais, como 

nacional, disputas políticas locais. Mas no geral, como pôde ser observado no relatório da 

coordenadora, o projeto conseguiu agregar muitos parceiros. 

4.3. MOVA-MS Alfabetizado68

O Estado de Mato Grosso do Sul é composto por 77 municípios e tem uma 

população analfabeta, acima de 15 anos, em torno de 160.000. Incluem-se neste universo 

12.540 indígenas, 8.040 pessoas com necessidades educacionais especiais; das quais 3.168 

são afrodescentes, segundo os dados do IBGE de 2000. 

Esse era um dos desafios da nova administração que assumiu em 1999. Uma das 

ações que procurava contribuir para a superação do analfabetismo no Estado foi a criação 

do MOVA-MS pelo Decreto nº 9.958, de 26 de junho de 2000, e oficializado no Diário 

Oficial de 27 de junho do mesmo ano. Para desenvolver esse programa, os seus educadores 

buscaram subsídios junto aos educadores do mesmo programa do Rio Grande do Sul. 

O programa tinha como objetivo inicial atender os jovens e adultos das famílias 

cadastradas nos Programas de Inclusão Social (Bolsa Escola, Segurança Alimentar e o 

68 As informações sobre o programa foram obtidas por meio das publicações da SED/MS, anotações,pessoais 
e entrevistas. 
.
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)), utilizando, para isso o recurso do 

Fundo de Investimento Social (FIS).  

Na primeira fase do programa, entre 2000 e 2002, foram atendidos 25 municípios e 

alfabetizados 3.200 jovens e adultos em todo o Estado. Isto significou que, neste período, 

foram atendidos 32% dos municípios e alfabetizados 2% desta população. 

Para ampliar o atendimento do programa, cujo objetivo era “erradicar” o 

analfabetismo no Estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2003 a 2006, foi realizado o 

convênio com o programa Brasil Alfabetizado do MEC. 

A segunda fase do programa inicia-se em 2003, com concretização desta parceria 

com o programa Brasil Alfabetizado, e isso possibilitou a ampliação do atendimento. Todos 

os municípios foram contemplados, e foram atendidos 28.623 jovens e adultos. Contando 

com o atendimento realizado por outras instituições que fizeram convênio diretamente com 

o Brasil Alfabetizado69, chegou-se a 43.423 jovens e adultos em processo de alfabetização; 

isto significa que a meta foi ultrapassada em 8%. Uma nova meta foi estabelecida: 

alfabetizar 40.000 jovens e adultos por ano até 2006. 

A partir de 2004 foi implantado o MOVA-Indígena, pois o Estado concentra a 

segunda maior população indígena. Antes foram atendidas apenas duas etnias; a partir de 

2004 o atendimento foi ampliado para as nove etnias do Estado. 

O programa foi organizado, inicialmente, por técnicos da própria Secretaria de 

Educação do Estado (SED), que se reuniram para a implementação do programa, na 

perspectiva freiriana. Em 2003, o programa passou a fazer parte da Coordenadoria de 

Políticas Específicas em Educação (COPEED), criada para desenvolver os programas 

específicos que não eram oferecidos anteriormente pela SED. 

Os objetivos gerais do MOVA-MS, segundo o documento da SED (2003, p. 9) 

eram: 

Ampliar o atendimento à escolarização de jovens e adultos e reduzir o índice de 

analfabetismo no Estado.

69 A Prefeitura Municipal de Campo Grande/Secretaria Municipal de Educação atendeu 2.787 educandos, o 
Movimento Sem Terra atendeu 1.200 educandos, a Fundação B.B. Educar. Banco do Brasil atendeu 1.200 
educandos, o Serviço Social da Indústria – SESI atendeu 802 educandos, a Escola de Administração 
Fazendária – Receita Federal atendeu 15 educandos, a EJA atendeu 8.796 educandos (rede estadual, 
municipal e particular). 
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Desenvolver uma metodologia de EJA que leve em consideração as reais 

necessidades do alfabetizando trabalhador, partindo da sua realidade e respeitando o seu 

processo de conhecimento, na perspectiva da educação inclusiva. 

Realizar a formação inicial e a permanente. 

Combater o preconceito em relação ao analfabeto, reconstruindo o conceito de 

alfabetização.

Ampliar os canais de participação da sociedade junto ao poder público. 

O programa funciona em centros comunitários, escolas, creches, salões de igrejas, 

acampamentos, assentamentos, aldeias e comunidades remanescentes de quilombos. As 

turmas têm, no máximo, 25 alunos; entretanto na zona rural, as turmas foram constituídas 

com o mínimo de 5 alunos. As turmas que promoveram a inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais especiais obedeceram ao limite quantitativo de 10 alunos por 

turma, sendo que desse total, no máximo 3 alunos tinham estas necessidades. As aulas 

foram realizadas de segunda à quinta-feira, com carga horária de duas horas e meia 

semanais, computando um total de 10 horas semanais. As sextas-feiras foram reservadas 

para a formação.  

Fazem parte do programa: a COPEED; os técnicos dessa Coordenadoria, 

responsáveis pela administração político-pedagógica do programa; os animadores 

populares, educadores que desempenham a função de articuladores e facilitadores das 

discussões nas comunidades para a implantação das aulas; os supervisores pedagógicos, 

responsáveis pelo acompanhamento da proposta político-pedagógica; os capacitadores 

pedagógicos, que são técnicos da SED e responsáveis diretos pela formação pedagógica dos 

educadores; os educadores populares, responsáveis pela formação das turmas e pela 

alfabetização dos educandos. 

O programa atendeu, durante os seis anos de sua existência, mais de 113 mil jovens 

e adultos. Em 2006, mais algumas ações complementares foram realizadas70:

a) Amigos do MOVA-MS Alfabetizado – voluntários que freqüentam as salas de 

aula para ajudarem os educandos em seu processo de alfabetização. 

b) MOVA Digital Luz das Letras – os educandos aprendem a ler e escrever 

utilizando o computador. No total foram atendidas 14 turmas. 

70  Informações extraídas do site www.sed.ms.gov.br. Consulta realizada em 02/02/2007. 
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c) MOVA Rotativo – é dirigido às pessoas que tem pouco nível de escolaridade e 

desejam tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). É uma parceria com o DETRAN. 

Foram encaminhadas 18 pessoas. 

Na pesquisa realizada pelo PNAD, em 2005, Mato Grosso conseguiu diminuir, em 

10 anos, o índice do analfabetismo no Estado, considerando o público de 15 anos ou mais. 

O índice está em 9,06%, abaixo da média nacional. 

Com a mudança de gestão, a partir de 2007, o destino do programa é incerto. 

4.3.1. Educação Popular 

A Educação Popular nesse programa está bastante integrada com a EJA. Nos 

documentos lidos não existe uma referência específica sobre a Educação Popular; mas, em 

algumas passagens do documento produzido pela equipe técnica do programa, é possível 

identificar o conceito desenvolvido no trabalho. 

Nos objetivos gerais do MOVA-MS, fala-se da importância da participação popular, 

da valorização da democracia, é destacada a importância de “conhecer e valorizar a 

diversidade cultural brasileira, respeitar as diferenças de gênero, geração, raça e credo, 

fomentando atitudes de não discriminação”. (SED, 2003, p.9 e anotações pessoais de uma 

educadora do programa). 

Os respeito às diversidades concretizou-se em ações. O programa foi levado às 

aldeias indígenas, com professores bilíngües; à zona rural, para os trabalhadores rurais de 

68 municípios; aos assentamentos e acampamentos de 17 municípios; prestou atendimento 

às pessoas com necessidades educacionais especiais, com professores formados na Língua 

Brasileira de Sinas (LIBRAS). 

Quanto à metodologia, existe a preocupação com a realidade do educando. O tema 

gerador é escolhido “tendo como pano de fundo as discussões realizadas com os 

alfabetizandos sobre os diferentes contextos da história de vida social, selecionam-se os 

assuntos mais presentes e significativos e, a partir deles, levantam-se os temas geradores”. 

A discussão desses temas “gera a problematização constante, indagações, discussões, 
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questionamento dos conhecimentos e da realidade, o que nos permite trabalhar o 

conhecimento de forma dinâmica, sempre em movimento e em transformação”. (Idem). 

4.3.2. EJA e Alfabetização 

Segundo os documentos da SED, o MOVA-MS-Brasil Alfabetizado, tem como 

objetivo fortalecer a política de educação de jovens e adultos e garantir aos educandos da 

EJA não somente a alfabetização, mas também a continuidade de seus estudos. 

Foi iniciado um trabalho integrado com a EJA. Foram encaminhadas para todas as 

escolas estaduais as informações sobre o programa, explicando o seu funcionamento e um 

termo de cooperação técnica, um termo em que a escola se compromete a fornecer o espaço 

(ANEXO L). Esta é uma forma de garantir às pessoas que estudam no MOVA a 

continuidade dos estudos na educação de jovens e adultos no próprio local em que já estão 

estudando.

Em relação à alfabetização, ela é compreendida pelos educadores do programa 

como um ato que permeia a construção do conhecimento; deve proporcionar o ato de ler 

e escrever, não como memorização mecânica de letras, sílabas, palavras ou frases mas 

partir de um contexto que garanta a reflexão crítica por parte dos educandos. 

A avaliação é processual. Para realizar o acompanhamento do desenvolvimento da 

aprendizagem do educando, são utilizados os registros periódicos, que são elaborados a 

partir dos relatos de experiências dos educadores, nas reuniões pedagógicas. Além disso, o 

processo de avaliação também compreende, por parte dos professores, o preenchimento do 

relatório do alfabetizador e da planilha de avaliação; por parte dos supervisores, o 

preenchimento do relatório de visitas às salas de alfabetização; por parte dos alunos, a 

produção de texto. (ANEXO M). Esses documentos foram elaborados a partir de orientação 

da SECAD/MEC e ficam arquivados na Coordenadoria, organizados por município 

atendido. Segundo informação de uma das coordenadoras, Zenaide Monteiro Carneiro, o 

MEC realizava auditorias para verificar o andamento do programa. 
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No relatório do educador são avaliados a relação educador-educando, o desempenho 

do supervisor, a estrutura física das salas, o material pedagógico e a presença dos alunos; na 

planilha, o educador encaminha a relação dos alunos alfabetizados e não alfabetizados. 

No relatório do supervisor, uma parte refere-se à infra-estrutura das salas, número 

de alunos matriculados e presentes no dia da visita e a outra parte é destinada às questões 

pedagógicas.

4.3.3. Parceria entre a Sociedade Civil e o Estado 

É um trabalho feito em regime de parcerias com igrejas, movimentos populares, 

universidades, faculdades, municípios, empresas. Esses parceiros oferecem a infra-estrutura 

para o funcionamento das salas e ajudam na mobilização dos alunos. À Secretaria do 

Estado da Educação coube a responsabilidade de oferecer a capacitação pedagógica aos 

professores, o material pedagógico e a assessoria. (ANEXO N). Em relação ao 

financiamento do programa, ele conta apenas com a parceria do MEC. 

Como se pôde observar, a parceria desenvolvida nesse programa tem como objetivo 

apenas a sua realização. Não existem espaços de discussão e diálogo na construção do 

trabalho. O programa é centralizado nas mãos de seus técnicos, e não garante a participação 

dos educadores e educandos nas decisões. Um reflexo disso pôde ser vivenciado durante a 

realização do IV Encontro da Rede MOVA-BRASIL, em que os conflitos vieram à tona. E, 

depois, no V Encontro, essas questões retornaram e o Estado ficou sem representação na 

Rede, pois o grupo de educadores e educandos participantes não conseguiu entrar em 

acordo para decidir quem seria o representante da região. Até hoje o Estado está sem 

representação na coordenação nacional. 

4.4.Avanços e Retrocessos 

Os três programas realizados pela administração pública, municipal e estadual, e 

pela ONG Instituto Paulo Freire, Petrobras e FUP, têm características semelhantes, à 
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medida que têm por base a parceria entre a sociedade civil e o governo e os mesmos 

princípios político-pedagógicos. 

O que os diferencia é a apropriação desses conceitos na realização dos programas 

nos diferentes locais. 

O MOVA-SP foi construído com a participação efetiva dos grupos sociais, na sua 

elaboração e realização. Existe o Fórum Municipal como espaço de discussão, debate, 

articulação entre os grupos sociais e a SME. O objetivo da alfabetização é ir além do ler e 

escrever. Também tem como objetivo a organização e o fortalecimento do movimento. 

O MOVA-MS Alfabetizado foi uma ação do Estado, com o objetivo de realizar um 

programa de alfabetização diante do desafio encontrado quando a gestão assumiu o 

governo. Os educadores, que estiveram presentes no I Encontro da Rede MOVA-BRASIL, 

levaram a idéia da proposta do programa para ser desenvolvida lá. Ela foi adequada à 

realidade local, o programa foi ampliado para atender a comunidade indígena, os 

assentamentos, os acampamentos, a zona rural do Estado. Mas o programa não conseguiu 

se constituir como um movimento, na perspectiva pensada inicialmente para o MOVA. 

O MOVA-Brasil é uma ação dos três parceiros, não nasceu da articulação dos 

grupos sociais; entretanto, foi construindo essa relação durante a sua organização. Buscou 

articular parceiros locais para a realização do movimento, e isso repercutiu em ações 

concretas para a organização dos grupos sociais, tais como sindicatos, agricultores 

familiares, cooperativas. Esse projeto também se preocupou em relacionar alfabetização 

com geração de emprego e renda. 

Uma dificuldade que todos os programas enfrentam é conseguir dados sobre o 

número de alunos alfabetizados. Para realizar esse trabalho, é necessário ter, além de 

tecnologia para inserção dos dados, informações confiáveis das salas de aula, e aprender a 

lidar com as flutuações da freqüência dos educandos. 

Em relação aos avanços, podem ser destacados: o reconhecimento do movimento 

como referência da educação popular; a atualização do conceito de alfabetização e da EJA 

pelos educadores; a preocupação com a continuidade dos estudos dos educandos; a 

preocupação com a integração do MOVA e a EJA. 

Em relação aos desafios, podem ser destacadas as seguintes metas: superar a 

descontinuidade da política pública para a EJA; realizar acompanhamento e avaliação 
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interna e externa dos programas; garantir a continuidade dos estudos dos educandos e, para 

isso, é necessário reorganizar a EJA para que atenda as necessidades dos educandos. 

O depoimento de um educando do MOVA-MS, durante uma conversa informal com 

a pesquisadora, revelou as dificuldades que ele estava enfrentado para continuar seus 

estudos; pois para que ele pudesse dar continuar, a EJA precisaria oferecer horários e locais 

alternativos. A sala de aula que ele freqüentava ficava na rodoviária da cidade de Campo 

Grande, as aulas eram realizadas durante o horário do almoço e os alunos que freqüentavam 

essa turma eram, principalmente, trabalhadoras do sexo, vendedores ambulantes, esse, 

inclusive, era o caso do educando citado.

As experiências desses programas ajudam a repensar os programas realizados nos 

âmbitos municipal, estadual e federal. Para isso é necessário fazer uma avaliação dos 

programas existentes, para que se possam extrair os ensinamentos que contribuam para a 

realização de programas que consigam alfabetizar e dar continuidade aos seus estudos. A 

isso estão articulados os recursos do FUNDEB para EJA, uma questão que ainda está sendo 

construída.

A análise desses três casos mostra que a Sociedade Civil está mobilizando-se para 

superar o desafio do analfabetismo. Por outro lado, o Estado não conseguiu pensar 

estrategicamente o tema do analfabetismo no Brasil. Falta uma política pública coerente e 

um Plano Nacional de Alfabetização como queria Paulo Freire em 1963. O governo Lula ao 

não assumir o Programa MOVA-BRASIL como política pública perdeu uma oportunidade 

histórica de mobilizar a sociedade brasileira para tornar o Brasil um território livre do 

analfabetismo.
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Considerações Finais 

As formulações das conclusões que deverão dar respostas aos objetivos iniciais são 

elementos que compõem o quinto tempo da sistematização proposto por Jara (1994). Para 

isso é interessante resgatar “os fios articulados em que se enredam as interações sociais de 

um lado, e, de outro, os fios com que tecemos o texto ao escrever o trabalho” (TEIXEIRA, 

2003, p.82-85). 

Acompanhando os fios que foram tecendo esta tese, encontram-se a história da Rede 

MOVA-BRASIL, seus sujeitos e as suas ações. Na articulação desses fios, destacaram-se 

experiências que buscaram contribuir para que o país supere o analfabetismo e educadores 

e educandos que lutam pelo direito de todos a uma educação de qualidade. 

Para atingirem seus objetivos, esses educadores e educandos buscaram resgatar a 

história da Educação Popular e dos movimentos de alfabetização. Procuraram construir 

uma proposta nacional de alfabetização que, por um lado, respeitasse a trajetória de 40 anos 

de educação popular, e, por outro lado, incorporasse as novas descobertas, as novas 

experiências e os novos conhecimentos da EJA. E foi assim que os educadores escolheram 

os primeiros fios que compõem os nós interconectados da Rede MOVA-BRASIL. 

Para continuar o trançado desta Rede foi importante construir um coletivo que 

partilhasse dos mesmos sonhos e compromissos. Para isso, realizam-se desde 2001 os seus 

Encontros Nacionais e Regionais. Seus participantes procuram superar as dificuldades que 

encontram no caminho devagar, com cautela, com esperança, com persistência. 

Todo esse esforço gerou alguns frutos. A contribuição da Rede MOVA-BRASIL 

para as discussões da Educação Popular, da superação do analfabetismo no Brasil e dos 

novos paradigmas da EJA, não pode ser negada. 

Dessas discussões pôde-se apreender que não é possível superar o analfabetismo se 

algumas questões que acompanham esse tema desde muito tempo não forem revistas. 

A ampliação do conceito de alfabetização é uma delas. A alfabetização deve ser 

compreendida como um processo mais amplo do que dominar a técnica da leitura e da 

escrita. A pessoa alfabetizada é aquela que sabe usar a leitura e a escrita em diferentes 

situações do seu cotidiano. 
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Mas os educadores da Rede vão mais além. Dentre os fios escolhidos para tecer a 

trama da Rede, encontram-se entrelaçados os da Educação Popular e os da EJA, como 

propõe Paulo Freire. Esse entrelaçamento se dá na escolha dos temas. Esses partem, 

conforme foi retratado aqui, dos acontecimentos da periferia das cidades, dos 

assentamentos, dos acampamentos, da zona rural, das necessidades educacionais especiais. 

Quando esse entrelaçamento se fortalece, a EJA torna-se mais abrangente, como pondera 

Paulo Freire. E os educadores da Rede descobriram essa abrangência, aproveitando os 

espaços, tanto nos Encontros Nacionais e Regionais, nos Fóruns Municipais de 

Alfabetização, nos Fóruns de EJA, nos Fóruns Sociais Mundiais, Fóruns Mundiais de 

Educação, nas articulações locais, para refletirem sobre sua capacidade de mobilização. 

Esse processo de reflexão ampliou a visão dos educadores em relação à 

alfabetização. Em todas as discussões realizadas nos Encontros, a questão da continuidade 

dos estudos dos educandos esteve presente. Aprendeu-se que se os educandos continuarem 

seus estudos, isso significa ampliar as suas possibilidades de inserção no mundo, como 

pôde ser observado em vários depoimentos colhidos durante a realização desta tese. Pois se 

os alunos não tiverem a oportunidade de continuar os seus estudos, utilizar a leitura e a 

escrita aprendida, eles esquecem o que aprenderam e serão sempre alunos dos programas de 

alfabetização. Várias foram as iniciativas para garantir a continuidade, mas elas 

enfrentaram uma barreira muito concreta, a ausência de financiamento. Agora com o 

FUNDEB, há uma possibilidade de mudar um pouco esse quadro; mas é cedo para avaliar o 

seu impacto, pois ele passará a funcionar a começar desse ano e, ainda, com limites. 

Pelo exposto até o momento nestas considerações, é relevante retomar o debate 

entre o secretário da SECAD e o coordenador do Fórum Municipal de Alfabetização de São 

Paulo. O cerne da questão era: existe diferença entre a alfabetização do programa Brasil 

Alfabetizado e a do MOVA-BRASIL? A discussão não deve ser polarizada, principalmente 

porque existem programas MOVA que recebem recursos do Brasil Alfabetizado. No 

entanto é importante destacar que com a realização dessa parceria, alguns programas 

tiveram que fazer algumas reformulações na sua estrutura e no seu funcionamento e que 

elas, na concepção dos educadores, prejudicaram o bom desenvolvimento do trabalho. 

Esses problemas foram reconhecidos pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, em 
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reportagem do jornal “O Estado de S.Paulo”71. Ele disse que “nos últimos 40 anos os 

programas têm sido pouco efetivos. É histórico. Desde o Mobral nenhum programa teve 

resultados promissores. O Brasil Alfabetizado, até agora, não foi diferente. Os resultados 

ficaram aquém da expectativa”. 

É lamentável que o atual governo, no seu primeiro mandato, tenha perdido uma 

oportunidade histórica de mobilizar a sociedade brasileira para tornar o Brasil um território 

livre do analfabetismo, quando os educadores dos Fóruns de EJA, da RAAAB e da Rede 

MOVA-BRASIL propuseram medidas para implementação de um programa nacional.  

Como pôde ser apreendido nesta tese, pelas experiências apresentadas, existem 

limites para que os grupos sociais interfiram nas políticas públicas. Esse embate faz parte 

dos fios que tecem a Rede, neste caso a “partilha efetiva do poder” (DAGNINO, 2002, 

p.282), na relação entre a Sociedade Civil e o Estado. Os educadores da Rede acreditaram 

que poderiam desenvolver “uma postura de negociação que aposta na possibilidade de uma 

atuação conjunta, expressa paradigmaticamente na bandeira da ‘participação da sociedade 

civil’”. (DAGNINO, 2002, p.13). Entretanto, essa relação de parceria envolve a partilha de 

poder. Nessa divisão estão em cena desde projetos políticos diferentes até dificuldades em 

ampliar a participação da sociedade em decisões sobre políticas públicas mais amplas.   

No âmbito da Educação Popular, pode-se afirmar que os educadores da Rede 

contribuíram para ampliar o olhar dessa educação, à luz dos estudos realizados por Paludo 

(2005, passim) e dos objetivos propostos pela Assembléia Geral do CEAAL e do IV 

Encontro Latino-Americano de Educadores Populares, à medida que: 

Ao fazerem a leitura da realidade, partem do ser humano integral, ou seja, além de 

englobar os aspectos econômicos, sociais, políticos, abarcam também as relações de 

gênero, éticas, étnicas/raciais, geracionais, entre outras, que são transversais às classes 

sociais.

Continuam afirmando o compromisso com a transformação social, mas hoje, 

diferentemente do primeiro MOVA-SP, “não há indicativo claro da tradução disso em um 

projeto político para este momento histórico, capaz de apresentar como alternativa ao 

hegemônico”. (ibidem). 

71 Edição do dia 13 de janeiro de 2007. 
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As estratégias das suas ações estão centradas nos seguintes pontos: no esforço de 

compreensão da realidade em seus mais diferentes aspectos e dimensões e na revalorização 

da teoria que se coloca como uma necessidade premente, dado o esforço e também à 

necessidade de formulação; na revalorização da educação do povo; na luta pela 

democratização da gestão, onde ganha a ênfase a participação popular, a democratização da 

política e dos espaços públicos; na construção cotidiana das alternativas de 

desenvolvimento, articuladas à busca da construção de um outro modelo de 

desenvolvimento sustentável comunitário, local e regional; na participação em 

manifestações massivas como os Fóruns Sociais Mundiais, Fóruns Mundiais de Educação, 

Fóruns Sociais Brasileiro, entre outros. 

 Construíram uma nova forma de organizar-se, as redes. Essa forma de se organizar 

possibilita contemplar as diversidades locais e regionais e garantir a participação de todos. 

Resgataram a história da Educação Popular, como prática educativa orientada por 

dois aspectos relevantes. Em primeiro lugar, a visão antropológica, na qual o ser humano 

está colocado no centro, como sujeito construtor da história individual e coletiva. Em 

segundo lugar, resgataram o papel das classes populares no processo de transformação, a 

necessidade da sua organização e a dimensão política, ou seja, suas articulações e redes, 

visando à construção de sujeitos, à construção do poder popular e à transformação social. 

Houve revalorização dos princípios freirianos. 

Buscaram ampliar os espaços onde acontecem as práticas educativas norteadas pela 

concepção de Educação Popular, como por exemplo, as experiências de orientação 

curricular para EJA realizadas nas redes municipal e estadual de ensino. 

Buscaram compreender os sujeitos e os novos espaços que foram sendo construídos 

no “encontro” (PALUDO, 2002) entre a sociedade civil e o Estado, a exemplo da 

participação de alguns representantes dos grupos sociais no governo. Transferência essa 

que promoveu muitos conflitos. 

A Rede ainda tem alguns desafios a enfrentar. Para isso, será necessário escolher 

quais os outros fios que deverão compor o traçado da sua rede. O fato de o MOVA não ter 

sido escolhido como programa nacional de alfabetização dificultou a organização do 

movimento em nível nacional, mas não a impediu. Esse é um dos desafios dos educadores 

da Rede, isto é, ampliar a sua capacidade de articulação, de incidir na elaboração e 
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acompanhamento de políticas públicas para EJA nos âmbitos local, nacional e 

internacional. 

É importante retomar o que foi falado inicialmente: uma das finalidades deste 

estudo é ele poder ser devolvido aos grupos sociais, com o objetivo de ampliar seu 

entendimento e seu conhecimento de suas próprias práticas educativas nesses programas. 

Ao mesmo tempo, essas práticas deverão ser fortalecidas e consideradas como experiências 

educativas importantes para os jovens e adultos por oferecerem, além da alfabetização, 

espaços de participação popular e de proposição de política pública para EJA. A autora 

espera ter conseguido realizar um trabalho capaz de contribuir para estes objetivos. 

Para concluir é importante apontar as demandas apresentadas pelos educadores à 

Universidade: 

a) O investimento na formação específica dos educadores. Existe uma grande 

preocupação dos educadores com a sua formação no ensino superior. No entanto não é 

qualquer proposta de formação, é necessário que esteja em consonância com os princípios 

da Educação Popular e que respeite e valorize os saberes dos educadores. 

b) Outra contribuição que a academia poderia oferecer para a constituição do campo 

pedagógico da EJA e para a formação teórica dos seus educadores seria concentrar mais na 

produção e na sistematização de conhecimentos.  
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6. ANEXOS 

ANEXO A – Carta convite – 1º Encontro Nacional de MOVAS 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

MOVA-RS

1º ENCONTRO NACIONAL DE MOVAs 

 Ao cumprimentá-lo (a), saudamos pela vitória da Frente Popular nesse 

município, pois a cada momento cresce a possibilidade de um novo país, sobretudo para 

aqueles/as que têm sido excluídos de todos os bens produzidos na história da humanidade.  

 Nesse novo contexto, a Educação cumpre um importante papel na 

construção do novo projeto de desenvolvimento econômico e popular, fazendo com que a 

escola constitua-se em espaços educativos com projetos político-pedagógicos com 

qualidade social para todos. 

 Nos últimos catorze ou doze anos as nossas Administrações Populares vêm 

destacando-se, nacional e internacionalmente, com relação as experiências educacionais em 

curso – nas Prefeituras e nos Estados – e, certamente, cabe destacar o que estamos 

realizando no campo da Educação de Jovens e Adultos, particularmente, nos Movimentos 

de Alfabetização – os MOVAs ou em outros programas com a mesma intencionalidade. 

 É de nosso conhecimento que o primeiro MOVA foi realizado em São Paulo 

com a coordenação direta dos companheiros e educadores Paulo Freire e Pedro Pontual e 

que a partir desse Movimento outros tantos se seguiram (Diadema, Santo André, Angra dos 

Reis, Porto Alegre, RS, Acre, etc). 

Nesse sentido, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul assume o  

compromisso de realizar o 1º Encontro Nacional de MOVAs ( e de outras ações  
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alfabetizadoras que tem outra nomenclatura, tipo Pró-Alfa de Belém) com o objetivo de 

intercambiar e sistematizar essas práticas.  

 Para isso, estamos convidando para o 1º Encontro Nacional de MOVAs 

todas as Administrações Populares que desenvolvem, desenvolveram ou tem intenção 

política em desenvolver MOVA nos seus municípios, destacando que caberá a SE/MOVA-

RS os custos com alojamento e alimentação. Acrescentamos, também, que algumas ONGs 

contribuirão com esse debate e o levantamento dos interessados está a cargo, inicialmente,  

do Instituto Paulo Freire. 

 Para que possamos dar início a preparação do encontro, solicitamos que o 

seu município se manifeste por escrito, aceitando ou não o nosso convite até o dia 30/03, 

pelo e-mail lsbo@zaz.com.br ou pelo fax 0XX 51-288-4826, aos cuidados de Liana 

Borges/MOVA-RS. 

 Saudações. 

       Liana Borges 
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ANEXO B – Manifesto ao presidente eleito, Luís Inácio Lula 

da Silva 

MANIFESTO AO PRESIDENTE ELEITO, LUIS INÁCIO LULA DA SILVA 

EDUCADORES(AS) POPULARES DA RAAAB, DOS FÓRUNS ESTADUAIS 

DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E  DA COORDENAÇÃO NACIONAL 

DOS MOVAS, reunidos em São Paulo nos dias 12 e 13 de novembro de 2002, manifestam 

ao Governo eleito seu integral apoio e, conscientes de seu papel, tecem as seguintes 

considerações:  

 No Brasil existem 15 milhões de pessoas analfabetas absolutas e milhões 

sem Ensino Fundamental completo, excluídos, portanto, de um Direito básico que lhes 

garante a Constituição Brasileira. 

 Inspirados pelo grandioso legado de Paulo Freire, diversos grupos e 

organizações vêm atuando no campo da alfabetização e da educação de jovens e adultos, 

articulando-se nacionalmente, discutindo e propondo Políticas Públicas para essa 

Modalidade. Em 16 Estados brasileiros existem Fóruns de EJA, agregando administrações 

públicas, Sistema S, Universidades, ONGs, educadores, educandos, Conselhos de 

Educação, que se reúnem anualmente nos Encontros Nacionais de EJA (ENEJAs). 

 Neste contexto, uma das grandes inovações implementadas pelas 

Administrações Populares são os Movimentos de Alfabetização de Jovens e Adultos – 

MOVAs, que partem da experiência de Paulo Freire em São Paulo, promovendo parcerias 

entre o poder público e a sociedade civil organizada no sentido da garantia da Alfabetização 

enquanto Ação Cultural.        

A Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil – RAAAB, formada por pessoas 

e organizações atuantes nessa área, vêm apoiando essas articulações nacionais e, no 

contexto da transição da administração federal, tomou a iniciativa de manifestar sua 

posição em relação aos rumos da política nacional de educação de jovens e adultos: 
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É fundamental garantir o cumprimento do preceito constitucional do Direito de todos à 

Educação, para tanto, reafirmamos a inclusão da EJA nas formas de financiamento da 

Educação Básica

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, deve ser o articulador de uma 

Política Pública que incorpore a EJA definitivamente ao Sistema Nacional de Educação, 

para o que deve contar com uma estrutura administrativa capaz de responder a esse 

enorme desafio. 

É urgente retomar a Comissão Nacional de EJA, órgão consultivo e deliberativo 

composto por representantes de órgãos governamentais e não governamentais, de modo 

a garantir o princípio da ampla participação social na proposição, controle e avaliação 

das políticas públicas. 

É fundamental realizar levantamento e diagnóstico sobre as diferentes ações educativas, 

tais como o Programa de Alfabetização Solidária, PRONERA, MOVAs, PLANFOR, 

Sistema S, MEB, ONGs, etc., bem como avaliação sistematizadora das mesmas. 

É importante reconhecer e legitimar, na elaboração e na implementação de Políticas 

Públicas, as ações de redes, dos MOVAs e dos fóruns de EJA.

Possibilitar a ação local coordenada nos municípios e nos estados, pelas prefeituras e 

secretarias municipais e estaduais, bem como as parcerias com as iniciativas da 

sociedade civil. 

É necessário garantir a formação continuada dos educadores de EJA como elemento de 

reflexão sobre a ação, já que não basta apenas ser professor, sem, no entanto, considerar 

as especificidades desta Modalidade

É fundamental evitar que o MOVA Brasil tenha qualquer semelhança com campanhas e 

ações assistencialistas já realizadas historicamente, descomprometidas com a 

continuidade da escolarização e com a transformação da sociedade brasileira, 

ultrapassando, então, a visão equivocada de métodos milagreiros e de curtíssimo prazo.  

É importante reafirmar a concepção de EJA, como processo de educação ao longo da 

vida, na busca da autonomia e do senso de responsabilidade das pessoas e das 

comunidades, fortalecendo a capacidade de lidar com as transformações que ocorrem na 

economia, no trabalho, na cultura e nas relações sociais (Declaração de Hamburgo, 
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1997), considerando as diferenças geracionais de gênero, etnia, entre campo e cidade, 

de portadores de necessidades especiais e de outros grupos. 

É necessário conceber a alfabetização como apreensão de conhecimentos básicos de 

leitura e de escrita da palavra e do mundo, como requisito básico para a educação 

continuada durante a vida e para a formação de cidadãos críticos e éticos, capazes de 

expressar suas culturas e experiências, e de intervir na realidade social (Declaração de 

Hamburgo, 1997). 

É fundamental que o governo federal reafirme os compromissos firmados nos acordos 

internacionais para a área (Hamburgo e Dakar), com as diretrizes do parecer CNE 

11/2000 e com as lutas populares em defesa da educação pública para todas. 

É imprescindível estabelecer articulações intersetoriais e interministerial de modo a 

promover relações entre as diversas modalidades de ensino e iniciativas educacionais. 

Em conformidade com os princípios acima, destacamos que foi formado um grupo de 

trabalho com representação da RAAAB, Comissões dos MOVAs e dos Fóruns que 

apresentará, nos próximos dias, uma proposta para o MOVA Brasil que contemple a 

concepção de educação popular que permeia este manifesto. 
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ANEXO C – Proposta para implementação do MOVA-BRASIL 

PROPOSTA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO MOVA BRASIL  

Em novembro de 2002, educadores e educadoras vinculados à Rede de Apoio à 

Ação Alfabetizadora do Brasil (RAAAB), aos Fóruns estaduais e regionais de Educação de 

Jovens e Adultos e à coordenação nacional dos Movimentos de Alfabetização (MOVAs) 

elaboraram um Manifesto ao Presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (em anexo), em 

que se comprometeram a apresentar uma proposta para o MOVA Brasil coerente com os 

princípios daquele pronunciamento. A proposta que segue é o resultado preliminar do 

trabalho realizado pelo grupo designado pelos proponentes daquele Manifesto.

1. Reafirma-se que cabe ao Ministério da Educação coordenar a política de 

educação de jovens e adultos, de que o MOVA Brasil é parte, integrando, como estratégia 

de alfabetização, o esforço que deverá ser realizado para cumprir a garantia do direito 

constitucional ao ensino fundamental gratuito em qualquer idade. 

2. O MOVA Brasil deve preocupar-se com a continuidade dos estudos dos 

alfabetizandos, articulando-se às redes públicas de ensino estaduais e municipais.  

3. O MOVA Brasil, conceito incluído no Programa de Governo do Presidente eleito 

Luis Inácio Lula da Silva, representa a possibilidade da recriação do legado de Paulo Freire, 

pois, a partir do MOVA-São Paulo (1989/1992), demonstra-se que é possível romper “com 

as práticas das antigas campanhas com vieses assistencialistas, descomprometidas com a 

continuidade da escolarização e com a transformação da sociedade brasileira”. Nessa 

perspectiva, diversas Administrações Populares vêm implementando Movimentos de 

Alfabetização – MOVAs, a partir de parcerias entre a sociedade civil organizada e o poder 

público, para a garantia da alfabetização enquanto Ação Cultural. Apenas como exemplo, 

essa experiência foi testada e aprovada em municípios como São Paulo, Diadema, Santo 

André, Mauá, Região do ABC paulista, Belém do Pará, Chapecó, Blumenau, Porto Alegre 

e em Estados como o Rio Grande de Sul, Acre, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.  

4. O Mova Brasil deve constituir-se enquanto uma Rede que articula e estimula a 

expansão das ações de alfabetização de jovens e adultos já existentes no país, e promove 
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novas iniciativas de alfabetização orientadas por uma perspectiva de democratização da 

cultura e participação popular.  

5. O Mova Brasil deve considerar as aprendizagens realizadas ao longo da história 

da educação brasileira e internacional, valorizar os agentes e as iniciativas de alfabetização 

de jovens e adultos em curso, respeitando a autonomia que o pacto federativo concede às 

instâncias municipal e estadual de governo.  

6. Mova Brasil deve articular-se às demais políticas sociais (tais como saúde, renda 

mínima, reforma agrária, segurança alimentar, geração de trabalho e renda, etc.) e 

educacionais.  

7. O MOVA Brasil deve orientar-se pelas metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE), que prevê alfabetizar 2/3 do contingente de analfabetos absolutos nos cinco 

primeiros anos de vigência da Lei 10172/2001, o que significa oferecer oportunidades de 

alfabetização a mais de 10 milhões de pessoas com idade superior a 15 anos no decorrer 

dos próximos quatro anos.  

8. A consecução das metas do PNE exige mudanças legais nos mecanismos de 

financiamento da educação básica, tais como a derrubada do veto presidencial à contagem 

dos estudantes jovens e adultos nos cálculos do FUNDEF e/ou a constituição de um 

FUNDEB.

9. Enquanto isso não ocorre, é urgente revisar o Projeto de Lei do Orçamento da 

União para 2003, assegurando recursos para a implantação imediata do MOVA Brasil, tais 

como a Emenda aprovada que elevou a dotação do FNDE e que tem nosso apoio.

10. A história nacional e internacional da educação desconhece experiências em que 

os conhecimentos básicos da leitura e da escrita tenham sido alcançados por grandes 

contingentes populacionais em processos de alfabetização com duração inferior a oito ou 

dez meses, até mesmo porque é necessário respeitar a diversidade de contextos e dos 

tempos de aprendizagem dos jovens e adultos.  

11. Essa mesma experiência demonstra que a vinculação da ajuda de custo do 

alfabetizador ao número de alunos alfabetizados ao final de um curto período de 

escolarização induz à fraude e à discriminação dos educandos com dificuldades de 
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aprendizagem ou portadores de necessidades educativas especiais, além de introduzir 

critérios de mercado em um processo cultural de outra natureza.

12. Considerando a especificidade pedagógica da educação de jovens e adultos, o 

MOVA Brasil deve empreender esforços sistemáticos para a formação inicial e continuada 

dos alfabetizadores e para a elevação da escolaridade e a profissionalização de todos os 

educadores nele envolvidos. Deve mobilizar os recursos humanos mais qualificados 

disponíveis em cada localidade, admitindo-se como escolaridade mínima para o 

engajamento de educadores populares o ensino fundamental completo.  

Medidas para os 100 primeiros dias do governo Lula

1) Dar início à avaliação dos Programas do Governo Federal em curso – PAS 

(Programa Alfabetização Solidária), PRONERA (Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária), PLANFOR (Plano Nacional de Formação Profissional) e RECOMEÇO, 

visando à reorganização da política de educação de jovens e adultos em seu conjunto.  

2) Ampliar e diversificar as fontes de financiamento para as iniciativas de 

alfabetização de jovens e adultos.  

a) Propor ao CODEFAT (conselho tripartite gestor do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador) a atribuição de recursos ao MOVA Brasil, no âmbito de uma reformulação 

dos critérios do Plano Nacional de Formação Profissional – PLANFOR.  

b) Rever a sistemática de financiamento do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a educação de jovens e adultos, de modo a 

incorporar a Rede do MOVA Brasil.

3) Promover a gestão democrática da política de alfabetização de jovens e adultos.  

a) Reconstruir a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, consultando-

a sobre o desenho e a implementação da Rede do MOVA Brasil.  

b) Constituir a Rede do MOVA Brasil a partir do reconhecimento dos Fóruns 

Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (onde eles existem) e de outras articulações nos 

demais Estados, com vistas ao mapeamento das ações e iniciativas em alfabetização.  

4) Dar início à constituição da Rede do MOVA Brasil.
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a) Cartografar as ações e as iniciativas em alfabetização de jovens e adultos em 

curso;

b) Organizar um cadastro nacional de agências formadoras (ONGs, universidades, 

especialistas, etc.) e um banco de recursos pedagógicos.  

c) Elaborar, em diálogo com as experiências municipais e estaduais de MOVAs, um 

desenho consensual de programa de alfabetização desenvolvido em parceria entre agentes 

públicos e organizações sociais (fixando diretrizes político-pedagógicas, parâmetros de 

organização e duração, valores para ajuda de custo e formação de educadores, etc), 

incentivando sua implementação em localidades desprovidas de serviços de alfabetização 

de jovens e adultos.

d) Realize, por meio de rádio e televisão, campanha convocatória chamando os 

adultos e organizações para se engajarem no movimento de alfabetização, com indicação de 

como fazê-lo em cada região. 
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ANEXO D – Carta do 3º Encontro Nacional de MOVAs 

CARTA DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE MOVAs

Ao Sr. Excelentíssimo Ministro,  

Cristóvam Buarque.  

Os mais de seiscentos participantes reunidos no 3º Encontro Nacional de MOVAs, 

em Goiânia, no período de 10 a 12 de agosto de 2003, apresentam as deliberações 

construídas e aprovadas em plenário.  

No Brasil existem mais de 16 milhões de pessoas jovens e adultas analfabetas 

absolutas e cerca de 65 milhões com escolaridade inferior ao Ensino Fundamental 

completo, excluídas, portanto, de um direito básico que lhes garante a Constituição 

nacional.

Inspirados pelo legado de Paulo Freire, diversos grupos e organizações vêm atuando 

há longa data no campo da alfabetização e da educação básica de jovens e adultos, 

articulando-se nacionalmente, discutindo e propondo políticas públicas para essa 

modalidade.

Nesse contexto nacional, uma das grandes ações implementadas foi a parceria entre 

os Movimentos Sociais e as Administrações Populares municipais e estaduais na 

construção dos Movimentos de Alfabetização de Jovens e Adultos – MOVAs. Os MOVAs 

vêm rompendo com as práticas das antigas campanhas com vieses assistencialistas, 

descomprometidas com a continuidade da escolarização e com a transformação da 

sociedade brasileira.  

Os MOVAs vêm promovendo uma ação alfabetizadora popular que extrapola a 

visão da alfabetização apenas como decodificação da escrita, pautando-a nos princípios da 

formação cidadã, envolvendo toda a sociedade civil em parcerias com os poderes públicos 

para a garantia da alfabetização enquanto ação política e cultural.  

Com vistas ao resgate da historicidade dos MOVAs, relembramos que o MOVA-SP, 

criado em 1989, é o marco inicial de todos os Movimentos de Alfabetização de Jovens e 

Adultos implementados em Administrações Populares. Como exemplo, citamos Porto 

Alegre, Alvorada, Cachoeirinha e Caxias do Sul (RS); São Paulo, Diadema, Embú, Mauá, 

Guarulhos, São Carlos, Araraquara, Ribeirão Pires e Santo André (SP); Angra dos Reis 
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(RJ), Belém e Cametá (Pará); Chapecó, Rio do Sul e Blumenau (SC); Ipatinga (MG). 

Podemos citar também outros projetos e movimentos de alfabetização alicerçados nos 

mesmos princípios da educação popular, tais como GTPA/DF, AJA-Expansão de Goiânia 

(GO) e Ler-Rio Claro. Ainda, em âmbito estadual, mencionamos os estados do Rio Grande 

do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Acre.

De forma dispersa participávamos dos encontros de EJA, de seminários de estudo, 

em atividades organizadas nos governos locais. Participamos de redes como a RAAAB – 

Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil e compomos as reuniões dos Fóruns 

Estaduais de EJA. Entretanto, isso não era o suficiente.

No 1º Fórum Social Mundial, o MOVA-RS convocou uma reunião com os MOVAs 

que estavam presentes, com as ONGs paulistas, Ação Educativa e Instituto Paulo Freire. 

Dessa reunião nasceu a organização do 1º Encontro Nacional de MOVAs, que foi marcado 

para outubro de 2001. Casualmente, o Encontro coincidiu com o Fórum Mundial de 

Educação em Porto Alegre, do qual participamos como atividade simultânea.  

Na ocasião reuniram-se centenas de participantes de MOVAs de dezenas de 

Administrações Populares. Como foi a primeira vez que nos encontrávamos em espaço 

exclusivo, a pauta foi preparada para que fosse feita uma revisão dos conceitos e dos 

princípios que norteavam essas experiências: 1) conceito de alfabetização; 2) conceito e 

relações de parceria com a sociedade civil; 3) estrutura do MOVA; 4) formação político-

pedagógica; 5) avaliação.  

O 1º Encontro Nacional de MOVAs encerrou chamando a organização do 2º 

Encontro para o MOVA-ABC, em especial para Santo André e Diadema, para julho de 

2002, com pauta dirigida ao aprofundamento do conceito de parceria, das questões de 

gênero, etnia e de portadores de deficiências. Da mesma forma, centenas de pessoas dos 

MOVAs fizeram-se presentes e, ao final, ficou indicado o 3º Encontro Nacional de 

MOVAs para Goiânia, em meados de agosto deste ano, tendo como tema central o MOVA 

como Política Pública. 

No 3º Encontro Nacional, uma das principais deliberações tomadas foi a 

constituição da REDE NACIONAL DE MOVAs, denominada de MOVA-BRASIL. Seu 

objetivo é favorecer a construção de espaços para a reflexão da práxis e troca de 

experiências, articular e estimular a expansão das ações de alfabetização de jovens e adultos 
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já existentes no país e promover novas iniciativas de alfabetização orientadas por uma 

perspectiva de democratização da cultura e da participação popular.  

O MOVA-BRASIL reafirma que cabe ao Ministério da Educação coordenar a 

política de Educação de Jovens e Adultos, através de parceria entre as três esferas de poder, 

bem como com a sociedade civil, para garantir o direito à Educação Básica em qualquer 

idade, respeitando a autonomia que o pacto federativo concede às instâncias municipal e 

estadual de governo.

O MOVA-BRASIL considera as aprendizagens realizadas ao longo da história da 

educação brasileira e internacional e valoriza os agentes e as iniciativas de alfabetização de 

jovens e adultos em curso.  

No MOVA-BRASIL a alfabetização é concebida como apreensão de conhecimentos 

básicos de leitura e de escrita da palavra e do mundo, parte de um direito mais amplo que 

não se restringe à alfabetização, mas que deve atingir o ensino fundamental como requisito 

básico para a educação continuada durante a vida e para a formação de cidadãos leitores e 

escritores críticos e éticos, capazes de expressar suas culturas e experiências e de intervir na 

realidade social, conforme indica a Declaração de Hamburgo (V CONFINTEA, 

Alemanha,1997).  

É importante reafirmar a concepção consagrada na V CONFINTEA, que fortalece a 

capacidade de lidar com as transformações que ocorrem na economia, no trabalho, na 

cultura e nas relações sociais, considerando as diferenças geracionais, de gênero, etnia, 

entre campo e cidade, de portadores de necessidades especiais e de outros grupos.  

A história nacional e internacional da Educação desconhece experiências em que os 

conhecimentos básicos da leitura e da escrita tenham sido alcançados por grandes 

contingentes populacionais em processos de alfabetização com duração inferior a oito ou 

dez meses. É essa a concepção assumida pelo MOVA-BRASIL, que não tem qualquer 

semelhança com campanhas e ações assistencialistas, descomprometidas com a 

continuidade da escolarização e com a transformação da sociedade brasileira. Tentamos, 

assim, ultrapassar a visão equivocada de que a universalização da alfabetização de jovens e 

adultos possa ser alcançada por meio de métodos milagreiros e realizados em curtíssimo 

prazo.
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O MOVA-BRASIL, por sua vez, leva em consideração duas dimensões: a de 

temporalidade e a de terminalidade. Isso significa dizer que não é possível estabelecer um 

tempo mínimo como regra geral, uma vez que se respeita a diversidade dos contextos 

culturais e os tempos de aprendizagem dos educandos(as). Face a isso, a terminalidade está 

adequada ao que cada indivíduo precisa para alfabetizar-se, portanto o MOVA-BRASIL 

garante a todos o processo educativo em espaços de tempo diferenciados e de acordo com 

as especificidades dos sujeitos.

O MOVA-BRASIL, com isso, considera os compromissos relativos à alfabetização 

e à educação de pessoas jovens e adultas firmados nas conferências internacionais de 

Jomtien (1990), Hamburgo (1997) e Dakar (2000), orientando-se pelas diretrizes do parecer 

11/2000 e pelas lutas populares em defesa da educação pública para todos.  

O MOVA-BRASIL articula-se às demais políticas educacionais, sociais e culturais, 

tais como saúde, renda mínima, reforma agrária, segurança alimentar, geração de trabalho e 

renda, descentralização da cultura etc.

O MOVA-BRASIL orienta-se pelas metas do Plano Nacional de Educação (PNE), 

que prevê alfabetizar 2/3 do contingente de analfabetos absolutos nos cinco primeiros anos 

de vigência da Lei 10172/2001, o que significa oferecer oportunidades de alfabetização a 

mais de 10 milhões de pessoas com idade superior a 15 anos no decorrer dos próximos 

quatro anos. A consecução das metas do PNE exige mudanças legais nos mecanismos de 

financiamento da Educação Básica, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, através da 

constituição do FUNDEB.

Considerando a especificidade da Educação de Jovens e Adultos, o MOVA-

BRASIL empreende esforços sistemáticos para a formação inicial e continuada dos 

alfabetizadores e para a elevação da escolaridade e a profissionalização de todos os 

educadores nele envolvidos. Deve mobilizar os recursos humanos mais qualificados 

disponíveis em cada localidade, combinando o critério de escolaridade mínima (Ensino 

Fundamental completo) com a inserção atuante nas comunidades.  

Em virtude do acima exposto, os participantes do 3º Encontro Nacional de MOVAs 

entendeu encaminhar ao Ministério de Educação as seguintes demandas:  

Reconhecer e legitimar, na elaboração e na implementação de políticas públicas de 

Educação de Jovens e Adultos, as ações do MOVA-BRASIL.
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Realizar, o mais breve possível, uma reunião entre a Secretaria Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo e a Coordenação Nacional do MOVA-BRASIL.  

Garantir representante da Coordenação do MOVA-BRASIL na Comissão Nacional 

de Alfabetização do Ministério de Educação.  

Apoiar, política e financeiramente, a realização do 4º Encontro Nacional do 

MOVA-BRASIL, a ser realizado em Campo Grande-MS, no período de 10 a 12 de junho 

de 2004.

Retomar a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, garantindo 5 

(cinco) representantes da coordenação nacional do MOVA-BRASIL.  

Goiânia, 12 de agosto de 2003.

Participantes do 3º Encontro Nacional de MOVAs

Maria Emilia de Castro Rodrigues  

P/ Coordenação do 3º Encontro Nacional de MOVAs  
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ANEXO E – Carta do 4º Encontro Nacional de MOVAs 

CARTA DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE MOVAs

Ao Sr. Excelentíssimo Ministro, 

Tarso Genro 

Documento síntese 

Os mais de seiscentos participantes reunidos no 4º. Encontro Nacional do MOVA-

BRASIL, em Campo Grande/MS, no período de 09 a 11 de junho de 2004, apresentam as 

deliberações construídas e aprovadas em plenário. 

Existem no Brasil 16,3 milhões de pessoas jovens e adultas analfabetas absolutas 

acima ou igual a quinze anos, segundo o Censo do IBGE/2000, e cerca de 60 milhões com 

escolaridade inferior ao Ensino Fundamental completo, portanto, excluídas do direito à 

Educação, garantido pela Constituição de 1988. 

Resgatando a fala do Prof. Celso Beiseigel, na conferência de abertura deste 

encontro, o MOVA é herdeiro da história da educação popular de jovens e adultos dos anos 

60. É nessa perspectiva histórica que os MOVAs têm procurado fundamentar sua trajetória 

e princípios, tendo no legado de Paulo Freire a maior referência e inspiração. 

Desse tempo, muitas experiências de Educação Popular frutificaram, oriundas dos 

mais diversos segmentos da sociedade. Essas experiências tiveram e continuam tendo 

relevância no processo de transição da ditadura militar para a democracia civil e o 

surgimento de fortes movimentos de base tem resgatado o debate sobre a incorporação de 

mecanismos de participação nas políticas públicas. 

No caso do MOVA, uma das formas de garantir a participação da sociedade civil 

nas decisões das políticas públicas é por meio de parcerias. Em alguns municípios a 

participação popular é buscada muitas vezes pelo próprio movimento social para a 

realização dos programas de alfabetização. Em outros municípios, nos quais não existe 

tradição de movimentos sociais, o Poder Público/Estado é quem faz o papel indutor do 

processo de participação social. No entanto vale lembrar que os/as parceiros/as precisam ter 
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objetivos comuns, busca-se a não descaracterização dos movimentos sociais e a gestão 

compartilhada do Movimento.  

Estas parcerias são constituídas de maneira bastante diversificada, ou seja, em 

diferentes níveis e objetivos. Alguns parceiros/as são responsáveis pelos recursos 

financeiros; outros/as parceiros/as realizam a alfabetização dos jovens e adultos, o 

cadastramento dos alunos, os espaços para as salas de aula e indicação de monitores; outra 

forma de parceria é a estabelecida com as Universidades e ONGs que oferecem assessoria 

pedagógica e formação dos/as educadores/as populares e coordenadores/as. Temos que 

buscar a continuidade da Formação do/a Educador/a Popular dos MOVAs em nível 

fundamental, médio e superior através de parcerias que possibilitem esta formação, dentre 

elas as parcerias entre Prefeitura, Universidade, MEC  e Movimento Social. 

O desafio conjuntural é muito grande. O governo federal, que é fruto dos 

movimentos populares, passa por um momento complexo e de grandes contradições 

necessitando avançar na política econômica, na perspectiva de se garantir mais recursos 

para investimentos sociais, principalmente na educação e geração de emprego e renda. A 

parceria com o MEC hoje está na ordem do dia, para o fortalecimento e ampliação da 

luta pela superação do analfabetismo, através do Programa Brasil Alfabetizado. Muitos 

MOVAs buscam o financiamento, mas ao mesmo tempo procuram manter a sua 

particularidade, o que é fundamental. 

Os desafios do MOVA não são apenas garantir mecanismos de participação política, 

mas dentre eles o de também reverter a prática desenvolvida pelo governo federal, ao longo 

desses anos, que é a ausência de política pública para a EJA. Esta prática tem reflexos 

bastante concretos na continuidade ou não dos estudos dos/as alunos/as dos MOVAs.

O MOVA-Brasil pauta-se em uma concepção libertadora de educação, em que a 

alfabetização é compreendida como um ato político de leitura e escrita da palavra/texto 

articulado com a leitura do mundo de forma crítica, politizada e transformadora da 

realidade social opressora e excludente das camadas populares. Para tanto é fundamental a 

inserção social, a participação ativa dos/as educandos/as e educadores/as de forma 

consciente e transformadora na sociedade. 
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Nesse sentido, reafirmamos, não há um tempo delimitado para o processo de 

alfabetização, ele é o tempo que o/a aluno/a necessita para a aquisição do ato de ler e 

escrever a palavra e o mundo numa perspectiva crítica e transformadora. 

É fundamental a formação dos/as educadores/as populares do MOVA pautada na 

articulação teoria-prática no início e ao longo do ato educativo (reflexão sobre a prática); 

com diálogo permanente com os/as educadores/as populares. Trata-se de uma formação que 

é de responsabilidade institucional e pessoal, contínua, com formação política de base, que 

promova a análise de conjuntura política-econômica-social e que realize um resgate 

histórico da trajetória da Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos. A formação 

com assessoria necessita ser específica e considerar os níveis/tempo de atuação dos 

educadores (nível inicial, intermediário, avançado), na periodicidade de cada realidade 

local. E, para que o processo de educação popular se dê a contento, é fundamental o 

compromisso ético-político-pedagógico do educador popular e demais sujeitos envolvidos 

no processo (coordenadores(as)/supervisores(as), equipe técnico-pedagógica) com os/as 

educandos/as, com o Movimento Popular, sendo um/a permanente pesquisador/a, na 

construção, organização, desenvolvimento e avaliação do currículo, que se volte para a 

realidade dos/as educandos/as. Além do compromisso ético-político com a classe popular 

trabalhadora, é de suma importância a garantia de material didático e de apoio pedagógico, 

de qualidade, para a formação dos/as educadores/as e a realização dos trabalhos no MOVA. 

É fundamental a articulação MOVA/EJA sem amarrar o MOVA, sem engessá-lo, 

pois ele é movimento, é vida, e, enquanto tal, precisa influenciar a EJA como Educação 

Popular e, por sua vez, cobrar dos Estados e municípios o atendimento da demanda 

gerada nas salas de MOVA, na rede pública de ensino, para que o/a educando/a tenha 

assegurado o direito de estudar ao longo da vida. 

PROPOSTAS

- Entregar o documento do IV Encontro Nacional MOVA BRASIL e cobrar 

encaminhamentos dos governos (municipal, estadual e federal). 

- Ampliar investimentos para a melhoria da qualidade social da escola pública. 

- Melhoria da qualidade do ensino. 
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- Articular o MOVA BRASIL com o PROGRAMA FOME ZERO. 

- Repassar verbas para projetos de MOVA/ EJA (estados, municípios, entidades 

sociais) respeitando as suas características. 

- Garantir financiamento para ampliação do MOVA/ EJA (garantia da 

continuidade).

- Lutar pela aprovação e implementação do FUNDEB. 

- Participar da discussão nacional sobre financiamento (CNTE), articulando 

inclusive com o legislativo. 

- Garantir a formação superior aos educadores do MOVA. 

RECOMENDAÇÕES/ENCAMINHAMENTOS 

- Aprofundar o conceito de alfabetização na Educação Popular. 

- Solicitar ao MEC e instituições, apoio financeiro para publicação de materiais de 

apoio pedagógico ao trabalho no MOVA, considerando a diversidade e especificidades 

locais.

- Solicitar ao MEC a publicação de cinco obras de Paulo Freire – Educação como 

Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da 

Autonomia, Educação e Mudança – em papel jornal para subsidiar a formação dos 

educadores populares. 

- Estabelecer parcerias com Universidades Públicas para formação continuada e em 

nível superior, gratuita e de qualidade, garantindo a formação dos/as educadores/as 

populares e educandos/as ao longo da vida numa vertente libertadora, definindo critérios e 

envolvendo os/as educadores/as na elaboração das propostas de formação. 

- Refletir acerca do tratamento dado ao/a educando/a (conceito de analfabetismo). 

- Investir prioritariamente no trabalho de alfabetização realizado pelos movimentos 

sociais por meio das entidades. 

- Intensificar o diálogo entre SECAD e MOVAs e garantir a participação da 

Coordenação Nacional do MOVA-BRASIL na Comissão Nacional de Alfabetização. 

- Incorporar no censo a mobilidade dos alunos de MOVA e de outros programas. 
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- Solicitar ao MEC apoio, político e financeiro para a realização do 5º Encontro 

Nacional do MOVA-BRASIL, a ser realizado em Brasília, no período de 09 a 11 de junho 

de 2005, com o tema “MOVA-BRASIL, tecendo a Educação Popular Libertadora: política 

pública e diversidade”. 

- Criar a logomarca do MOVA-BRASIL. 

- Abrigar as informações da Rede MOVA-BRASIL no espaço virtual do 

“Observatório UNESCO: Inclusão Educacional e Tecnologias Digitais”, área temática 

alfabetização de jovens e adultos. 

QUESTÕES E DESAFIOS 

- Fortalecer o diálogo com os parceiros para garantir a continuidade dos programas. 

- Formação política do educador popular de forma que haja aceitação e 

entendimento da necessidade de mudança para uma perspectiva libertadora, o que 

demanda: compromisso, participação nos encontros, clareza do conceito de alfabetização, 

formação cidadã, articulação teoria-prática. 

- Constituir e fortalecer os Fóruns regionais e municipais de MOVA’s. 

- Divulgar nos Fóruns Regionais a temática central e subtemáticas do encontro 

nacional.
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ANEXO F – Carta Compromisso 
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ANEXO G – Carta de princípios do MOVA-SP 
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ANEXO H – Projeto político-pedagógico do MOVA-SP 
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ANEXO I – Regimento do MOVA-SP 



201



202



203



204

ANEXO J – Roteiro 

ANEXO J 

Roteiro

1. Apresentação: 

a. História de vida (Para aqueles que ainda não escrevem, essa atividade 
será realizada tendo o educador como escriba ou utilizando outras 
formas de linguagem, como imagens, fotos, recortes ou, ainda, no final 
do curso). 

2. Diagnóstico:

a. Da leitura e da escrita 

b. De matemática 

Explicar como foi realizado o diagnóstico e o resultado da 

avaliação.

3. Atividades que serão inseridas no portfólio: 

a.  Explicação da atividade (escolher atividades de diferentes portadores de 
textos e de matemática); 

b. Objetivos da atividade; 

c. Reflexão sobre o aprendizado do educando (a) 

4. Conclusão:

a. Análise do desenvolvimento longitudinal do aluno: leitura, escrita e 
matemática; 

b. Impacto da alfabetização na vida dele. 
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ANEXO K – Termo de cooperação técnica 
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ANEXO L – Relatório de Acompanhamento e Avaliação 
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ANEXO M – TERMO DE PARCERIA 
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