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HINO DO MOVA 
 

A NOSSA HISTÓRIA ACONTECER 
Autor: Almino Henrique 

 
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. 
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RESUMO  

 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de compreender e 

interpretar as percepções e significados do Movimento de Alfabetização de 

Adultos - MOVA São Bernardo na relação com o poder público, tendo em vista 

sua participação na superação dos índices de analfabetismo vigentes. A 

sociedade brasileira vivencia na atualidade a difícil tarefa de alterar essa 

realidade, pois o número de analfabetos acima de 15 anos ultrapassa os 13 

milhões. O reconhecimento da história do MOVA SP e do MOVA ABC e os 

resultados da análise documental, utilizada como recurso metodológico, 

permitiram compreender e interpretar, por meio da abordagem qualitativa, as 

questões e as razões que motivam e viabilizam a parceria entre poder público e 

sociedade civil de modo enfrentar os índices vigentes de analfabetismo. O 

processo de análise teve como foco especifico o MOVA São Bernardo, 

destacando-se o sentido do Movimento na Política de Estado e a identificação 

das possibilidades de articulação propositiva favorecedora da construção 

coletiva de um currículo critico libertador, tendo em vista a promoção da práxis 

educativa popular na Educação de Jovens e Adultos. Esta pesquisa evidencia 

que os militantes e educadores que trabalham com Educação Popular podem 

reconceber suas práticas, considerando novos paradigmas, na perspectiva da 

vivência permanente de parcerias e relações dialógicas, particularmente no que 

se refere à alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, na luta consciente 

pelo direito à educação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização de Adultos. Educação Popular. MOVA. 

Parceria Estado e Sociedade Civil. Educação de Jovens e Adultos.  
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in promoting general educational praxis: MOVA São Bernardo. 150f. 
Dissertation (Masters in Education: Curriculum) - Pontifical Catholic University 
of São Paulo, PUC, São Paulo, 2016. 

 

ABSTRACT  

 

The present study was developed in order to understand and interpret the 

perceptions and meanings of the Movement for Adults Literacy – MOVA São 

Bernardo – in its partnership with the public sector, considering its participation 

for the purpose of overcoming the iliteracy current rates. Brazilian society faces 

the difficult task of changing this reality, for there are more than 13 million 

iliterate people over 15 years old nowadays in Brazil. Recognizing MOVA SP 

and MOVA ABC histories and the results of the documental analysis as a 

methodological resource enabled us to understand and interpret by means of 

the qualitative approach, the questions and reasons which motivate and make 

the partnership between the public sector and civil society viable in order to 

change the iliteracy recent rates. The specific focus in this analysis process was 

addressed to MOVA São Bernardo, highlighting the role of this movement in the 

State Politics and the identification of possibilities of purposeful articultation 

which can provide a process of collective liberating critical curriculum work with 

a view to promote the educative popular praxis in the Youths and Adults 

Education. This research evinces that the activists and educators who work with 

popular education can renew their practices, considering new patterns in the 

perspective of constant partnerships and dialogical relationships particularly 

with respect to the literacy and Youths and Adults Education based on the 

conscious struggle for the education rights. 

 

 

KEYWORDS: Adults Literacy, Popular Education, MOVA, State and Civil 

Society Partnership. Youths and Adults Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

Realizar estudos sobre Educação Popular, Alfabetização de Adultos e 

Educação de Adultos é uma tarefa instigante e desafiadora, considerando 

questões que do ponto de vista pessoal ganham a relevância como o fato de 

que, minha mãe vivenciou as dificuldades de uma pessoa analfabeta nos 

grandes centros urbanos. Em condição diferenciada, foi alfabetizada aos 43 

anos em 1970, ano de meu nascimento, pelo Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL. A disposição dela em aprender e ser no mundo 

despertou meu interesse e me predispôs a atuar na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA.  

Experiências como essa em minha história de vida propiciou meu 

primeiro contato e reflexões sobre os adultos em situação de analfabetismo e a 

violação do direito à educação. Devemos entender que ninguém é analfabeto 

porque quer, mas como consequência das tensões de uma ordem social 

injusta, pautada pela desigualdade, que coloca a educação como privilégio de 

uns em detrimento de outros, situação esta a qual somos expostos. 

Mas foi na militância pela EJA, participando dos debates nos Fóruns de 

EJA e atuando nos Encontros Regionais e Nacionais do Movimento de 

Alfabetização de Adultos – MOVA que a consciência e a compreensão da 

importância e especificidade da EJA, tornaram-se mais presentes em meu 

trabalho frente ao MOVA São Bernardo e ao Programa Brasil Alfabetizado – 

PBA, na formação de alfabetizadores de adultos. É dessa forma que se inicia 

este estudo, no qual procuro mesclar vida e reflexão, trabalho e pesquisa, 

dúvidas e certezas, passado e presente. 

A Educação de Jovens e Adultos, definida como uma modalidade da 

Educação Básica é resultado de lutas históricas e esforços coletivos em defesa 

ao direito à educação ao longo da vida para todos os cidadãos. Esses 

movimentos repercutem no processo educativo, nas múltiplas dimensões do 

conhecimento, nas práticas sociais, do trabalho e da construção da cidadania. 

Como direito social a EJA propicia a criação de condições para o acesso aos 
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direitos fundamentais de modo geral, como previsto na Constituição Federal de 

1988: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

 

Apesar de termos oficialmente o direito a educação garantido na 

constituição brasileira, como destaca o artigo 6º, ao afirmar que a educação é 

um direito fundamental para que os cidadãos possam desenvolver as 

condições indispensáveis a vida em sociedade, o processo histórico brasileiro, 

pautado no modelo civilizatório burguês, carregado de contradições, tem 

demonstrado que existe uma distancia e diferença consideráveis entre o direito 

estabelecido e sua efetivação prática. Dados do Censo de 2010 realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE apontam que 9,6% da 

população encontram-se em situação de analfabetismo. Ou seja, 13.933.173 

de brasileiros acima de 15 anos, não sabem ler e escrever. 

Diante destes dados, é indispensável o acionamento de políticas 

públicas e a mobilização da sociedade civil na promoção e efetivação de ações 

que dão robustez e fortalecimento para garantir o acesso, a permanência e o 

sucesso nesse processo educativo. O analfabetismo é um desafio que precisa 

ser enfrentado para minimizar o problema da exclusão social e ampliar a luta e 

a defesa de ideários fundantes da emancipação social como a democracia, a 

participação, o exercício da cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

O problema que impulsiona esta pesquisa é entender quais as 

possibilidades de articulação entre sociedade civil e poder público para a 

superação do analfabetismo. Na busca desta resposta é importante observar o 

lugar da sociedade civil como propositiva e o significado dos princípios da 

Educação popular na ação alfabetizadora. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral, caracterizar e analisar o histórico 

da luta pelo acesso, permanência e continuidade à Educação de Jovens e 

Adultos ocorridos na sociedade brasileira, com um olhar atento às experiências 
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responsáveis e conscientes realizadas pelos Movimentos da sociedade civil na 

luta pela superação do analfabetismo. 

A investigação proposta emerge da experiência vivida na coordenação 

do MOVA São Bernardo, o que subsidiou a definição dos objetivos específicos 

do presente estudo: a) Abordar o conceito de alfabetização para exercício da 

cidadania, observando numa perspectiva histórica; b) caracterizar a 

constituição das lutas pela EJA e os desafios gerados pelos direitos 

estabelecidos; c) Observar e identificar os MOVAs implementados em São 

Paulo, na Região do ABC e especificamente em São Bernardo do Campo 

destacando seu papel na parceria Estado e Sociedade Civil na luta pela 

superação do analfabetismo; d) Compreender e abordar a  parceria do MOVA 

São Bernardo destacando o lugar do Movimento na política do Estado. 

 O desenvolvimento desta pesquisa demandou o reconhecimento dos 

acordos nacionais e internacionais que tratam da EJA na perspectiva do direito 

e o significado dessas ações para reparação da dívida histórica aos sujeitos 

que tiveram negado seu acesso e permanência na educação escolar.  

Considerando que a demanda por EJA é gerada na sociedade brasileira, 

como resultado do seu modelo de desenvolvimento, compreende-se que a 

alfabetização de adultos é ação essencial para um processo de mudança na 

direção de construir uma sociedade igualitária em que os direitos humanos, em 

particular o direito à educação, sejam respeitados. Neste contexto situa-se o 

objeto de estudo desta pesquisa, o Movimento de Alfabetização Regional do 

ABC - MOVA ABC, sua atuação na superação dos índices de analfabetismo da 

Região do ABC paulista e seu diálogo com a EJA nos municípios da região, na 

promoção da práxis educativa popular.  

Para sustentar teoricamente as análises foram realizados estudos a 

respeito do Estado, as políticas educacionais vigentes e as iniciativas da 

sociedade civil quanto a alfabetização de adultos e EJA. Coube também 

investigar em âmbito nacional e local o papel da educação o que pressupõe a 

identificação de ações significativas e suas possibilidades de disputa e 

transformação social, no bojo da luta contra hegemônica. Abordar essas 
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questões colaborou para avançarmos no debate sobre as problemáticas sociais 

que tocam os sujeitos que integram a EJA.   

Sendo assim faz-se necessário retomar a constituição histórica do 

MOVA atentando ao pensamento freireano, que fundamenta a práxis 

comprometida com a mudança de realidade e com a transformação dos 

sujeitos. Essas reflexões confirmaram que o pensamento do educador Paulo 

Freire continua atual diante dos desafios postos à educação do século XXI 

evidenciando que a superação do analfabetismo ainda é bandeira de luta. 

Neste sentido as proposições do pensamento freireano ligadas à defesa da 

emancipação humana são essenciais nesta luta.  

As reflexões do autor sobre educação destinada às classes populares, 

excluídas e exploradas nas diversas áreas da vida social, embasam diferentes 

iniciativas, como as do MOVA, que mantém o cunho de transformação da 

realidade opressora, vislumbrando a conscientização dos sujeitos oprimidos 

como resultado maior de uma ação pedagógica critica e libertadora. 

Esses fundamentos sustentam esta pesquisa por investigar os caminhos 

e significados das práticas educativas de alfabetização e o diálogo do MOVA 

SÃO BERNARDO com a EJA deste município, visando entender essas 

políticas na perspectiva da Educação Libertadora. Essa opção se deve ao fato 

de que a EJA de São Bernardo do Campo vem intensificando sua concepção 

embasada nos pressupostos freireanos de Educação Popular Libertadora.  

A política de EJA em São Bernardo do Campo reafirma em suas 

diretrizes o conceito de Educação para todos, reflexão esta, feita desde a 

Conferência Mundial de Dakar realizada em abril de 2000. Destaca-se da 

Conferência a visão da Declaração Mundial de Educação Para Todos 

(Jomtien,1990) de que toda criança, jovem e adulto têm o direito humano de se 

beneficiar de uma educação que satisfaça suas necessidades básicas de 

aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo, e que inclua aprender 

a aprender, a fazer, a conviver e a ser. 

Esses conceitos concebidos como pilares da educação, se pautam nos 

princípios de justiça, igualdade e inclusão que orientam toda a política pública 

de educação da cidade. Na especificidade da EJA as diretrizes curriculares da 
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desta modalidade em São Bernardo reafirmam a necessidade de se pensar a 

Educação ao longo da vida nas dimensões: 

SOCIAL - que implica em aprender com a experiência de cada 
um e na relação com os outros sujeitos, para então saber 
conviver com as diferenças e contribuir para melhorar a 
sociedade, enfim, de educarmo-nos para viver em grupo com 
respeito à diversidade.  

PESSOAL - que nos coloca como um ser que se constrói ao 
longo da vida, na busca do desenvolvimento das nossas 
potencialidades, no desafio maravilhoso de crescer, de evoluir 
mais em todas as áreas, de tornarmo-nos pessoas mais livres, 
de aprender a conviver com as dificuldades, de aprender a 
conviver com as pessoas, com os animais, com o planeta e 
com o universo.  

PROFISSIONAL - que se faz na oportunidade de 

desenvolvimento constante em relação ao trabalho e na lógica 
de uma qualificação profissional social. (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2012, p.19)  

 

 Para implantar um processo educativo com essas dimensões políticas, 

a EJA em São Bernardo do Campo destaca a referência ao ser humano 

enquanto centralidade do trabalho educativo.  O respeito à diversidade e 

necessidade do educando frente à ação educativa, numa perspectiva freireana, 

passa a ser defendido: “aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, 

enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua 

humanidade.” (FREIRE, 1997, p.32) 

Ao buscarmos compreender os sentidos da educação de adultos na 

historicidade contextual dos movimentos de alfabetização, sentidos estes, 

produzidos nas condições concretas em que vivem os sujeitos em situação de 

analfabetismo e baixa escolaridade, consideraramos a luta pela cidadania e 

pela participação democrática, pois na luta pela alfabetização encontram-se 

outras lutas ideológicas como pelo direito a linguagem, a expressão cultural, o 

direito de falar sua história, direito a saúde, a moradia, entre tantos outros 

direitos.  

Nesse contexto colocamos em questão o significado dos conteúdos 

deliberados em documentos definidores de políticas e ações educativas como 

as Diretrizes Curriculares da EJA e as Práticas Pedagógicas: experiências e 
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vivências em EJA, tendo em vista a relação dos mesmos com o projeto político-

pedagógico proposto e em vigência.  

Constitui-se também parte da indagação desta pesquisa a necessidade 

de investigar em que medida os preceitos da Educação Popular, relacionados 

as categorias como parceria, participação e diálogo são colocadas em prática 

pelo MOVA ABC, no MOVA São Bernardo. 

Essa constatação implica na necessidade de ampliação da participação 

social, estendendo a todos a possibilidade de inserção, de promoção e acesso 

tendo em vista o fortalecimento da sociedade democrática de modo a garantir a 

realização plena da cidadania o que demanda a superação do analfabetismo. 

As ponderações anteriormente apresentadas conduzem à delimitação 

das partes constitutivas deste trabalho de modo a incluir no primeiro capítulo a 

contextualização histórica da Alfabetização de Adultos e da EJA, abordando as 

questões do direito a Educação, os acordos internacionais e nacionais para a 

superação do analfabetismo e além dos desafios propostos no Plano Nacional 

de Educação - PNE, com destaque para a meta 9 que trata da elevação da 

taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais com vistas à 

erradicação do analfabetismo absoluto e redução em 50% da  taxa de 

analfabetismo funcional. 

No Capítulo II são sistematizadas reflexões sobre o Movimento de 

Alfabetização de Adultos – MOVA, a parceria entre Sociedade Civil e Estado na 

promoção da práxis na Educação Popular em ações de superação do 

analfabetismo. Torna-se imprescindível o conhecimento da história do MOVA 

São Paulo e do MOVA ABC de modo a considerar a localização do objeto em 

estudo no seu tempo. 

As lutas presentes no diálogo entre sociedade civil e poder público são 

abordadas no Capítulo III, por meio da abordagem qualitativa, tendo como 

procedimento metodológico a análise de documentos existentes como, Estatuto 

do MOVA ABC, Planos de Trabalho, Cadernos do MOVA ABC, Memória de 

Seminários, publicações oficiais, jornais e revistas que se referem à atuação do 

MOVA ABC, no município de São Bernardo do Campo, considerando a relação 
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dinâmica entre contexto sócio cultural e os sujeitos nele inseridos, desnudando 

os vínculos de indissociabilidade entre a realidade objetiva e subjetividades.  

A referida análise documental integrará as situações relativas a 

movimentos em prol da mobilização para abertura de salas de alfabetização, 

processo de formação dos educadores populares, diretrizes curriculares da 

EJA de São Bernardo e as questões atuais referentes ao Marco de Referência 

da Educação Popular para as Políticas Públicas, o Marco Civil Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil – MROSC, buscando compreender os 

sentidos da atuação do MOVA na superação dos índices de analfabetismo, 

além das contribuições desta ação educativa na construção coletiva do 

currículo crítico libertador. 

Temos como uma das hipóteses norteadoras das análises que as 

experiências dos MOVA’s constituem-se práticas de Educação Popular e 

Libertadora, consonantes aos princípios político-pedagógicos e concepções de 

educação defendidas por Paulo Freire na formação dos educadores populares 

e na ação alfabetizadora articulada às questões da vida cotidiana de homens e 

mulheres envolvidos nesses processos. Essas práticas que se opõem as 

estruturas dominantes, que rompem com esquemas verticais numa relação 

dialógica, de denúncia e anúncio de desvelamento da realidade, em busca da 

consciência e inserção crítica no mundo. 

Os resultados das análises realizadas revelam na sua essencialidade, 

conforme constatável nas Considerações Finais que a parceria entre governo e 

sociedade civil na promoção da práxis educativa popular pode contribuir na 

formulação de diretrizes sobre gestão, na concretização de parcerias e 

propostas que contemplem a diversidade e continuidade de programas e 

projetos de alfabetização e da EJA. 
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CAPÍTULO I - ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS E EJA 

 

Neste capítulo abordaremos a fundamentação teórica sobre 

alfabetização de adultos, para o exercício da cidadania, destacando os 

desafios do direito a educação. Neste sentido realizaremos uma 

contextualização histórica da EJA no Brasil, destacando os acordos nacionais e 

internacionais para a sua efetivação, além de ressaltar a mobilização dos 

Fóruns de EJA no país. Trataremos também neste capítulo os desafios 

relacionados a superação do analfabetismo apresentadas no atual Plano 

Nacional de Educação – PNE. 

 

1.1 Alfabetização de Adultos para o exercício da cidadania 

A questão da alfabetização de adultos no Brasil compõe uma história 

que se engendra a margem do sistema educacional, em decorrência da 

existência de um contingente de excluídos do direito básico de ler e escrever a 

língua falada no país. 

Tratar deste tema exige o reconhecimento de ações marcadas pela 

influência de processos colonizadores e situações decorrentes de exclusão 

estabelecidas historicamente entre a elite e as classes populares em nossa 

sociedade. Como aponta Fávero “o analfabetismo no Brasil é tema de 

discussão desde a Colônia e o Império, contudo é no início do século XX, 

principalmente após 1940, que passa a ser visto como um problema nacional.” 

(FÁVERO, p. 9, 2009).  

A alfabetização é um tema complexo, que envolve questões sociais, 

históricas, políticas e econômicas, além das posições ideológicas. O 

analfabetismo é um fator secular no Brasil e permanecendo como fato 

relevante nos dias atuais, perceptível no Censo de 2010, do IBGE, ao apontar 

que a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos e mais no país atinge 

9,6%, o que corresponde a 13 milhões de pessoas.  

Muitas são as causas dessa realidade, que estão arraigadas nas 

relações de desigualdades econômicas, socioculturais e históricas de nosso 



 

23 

 

país e perpassam pelo debate ao direito a educação, na medida em que 

revelam o não acesso à totalidade da riqueza social, na qual se encontra o 

conhecimento produzido historicamente pela humanidade. 

 

Os jovens e adultos populares não são acidentados ocasionais que, 
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos 
repetem histórias longas de negação de direitos, histórias coletivas. 
As mesmas de seus pais, avós, de sua raça, gênero, etnia e classe 
social. (SOARES, p.30, 2005).  

 

O analfabetismo reflete a lógica perversa presente na sociedade e em 

suas instituições, calcado na propriedade privada dos meios de produção e no 

acúmulo de capital pela exploração da força de trabalho, que determina uma 

forma específica de produção, apropriação e expropriação da riqueza social, da 

qual deriva uma estrutura caracteristicamente alienante levando os homens a 

não se reconhecerem naquilo que produzem tornando-se alheios às suas 

potencialidades sociais. Os adultos das classes populares tiveram negado seu 

direito à educação porque como garantia de sua sobrevivência neste sistema, 

expropriado de sua participação efetiva nos bens produzidos, vendem sua 

força de trabalho e não possuem possibilidades para chegar ou permanecer 

nos bancos escolares.  

 

[...] o trabalhador torna-se mais pobre quanto mais riqueza produz, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O 
trabalhador torna-se uma mercadoria tanto mais barata, quanto maior 
número de bens produz. Com a valorização do mundo das coisas 
aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos 
homens (MARX, 1998, p.159). 

 

Falar em direito à educação implica reconhecer que a sociedade que 

produz riqueza também produz miséria, produz acesso para uns e nega 

reconhecimento de outros, o que reflete diretamente a questão da 

desvalorização do “mundo dos homens”, o sentido humanizado da vida.   

A negação desse direito exclui homens e mulheres de outras conquistas 

e bens civilizatórios que já poderiam estar incorporados e democratizados. 

Portanto cuidar da alfabetização de adultos, considerando-a como um direito 

humano básico e premissa para acesso a outros direitos igualmente 
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fundamentais é o fator desencadeador de uma reparação histórica a essa 

população excluída. Assim destacamos a importância primordial da 

alfabetização para a consolidação da democracia, para a garantia da liberdade 

individual e coletiva e para sustentar o desenvolvimento de nosso país.  

O direito à educação é fruto, portanto, das relações multifacetadas entre 

os homens. A alfabetização de jovens e adultos e o direito à educação devem 

contemplar o direito maior à vida com dignidade. 

 

A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como 
condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é 
um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico 
sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, 
do desenvolvimento sócio econômico e científico, além de um 
requisito fundamental para a construção de um mundo onde a 
violência cede lugar ao diálogo e a cultura de paz baseada na justiça. 
(UNESCO-Declaração de Hamburgo sobre a EJA, 1997).  

 

Alfabetizar é dialogar com o mundo, dominar um sistema de códigos de 

comunicação. É construção de conhecimento e interação com e no mundo, 

ação para além da decodificação dos símbolos gráficos que remete os sujeitos 

envolvidos a refletir sobre questões sociais, econômicas que reforçam as 

desigualdades regionais e a exclusão social. 

 

A alfabetização deve, antes de tudo, contribuir para que a grande 
maioria da população intervenha concretamente na reconstrução 
nacional – eliminando os vícios da antiga sociedade, elitista, injusta, 
antidemocrática, na qual reinava a desigualdade, e edificando uma 
sociedade pautada nos novos valores de solidariedade, justiça, 
igualdade social, uma sociedade verdadeiramente democrática. 
(FAUNDEZ, 1989, p.27). 

 

Alfabetização nesta perspectiva tem âmbito de ação muito mais amplo 

do que aprender a ler e escrever a língua falada. É vista como uma das 

alavancas de mobilidade social, que através de um processo consciente 

permite a transformação das estruturas que alicerçam a sociedade.  

No entanto, porque uma parcela tão representativa de jovens, adultos e 

idosos não tem acesso ao processo de alfabetização? 
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O domínio da linguagem escrita não pode deixar de ser pensado em 

articulação com as relações que os sujeitos estabelecem no mundo e com o 

mundo, como exercício humano de existir com dignidade: aprendendo, 

ensinando, criando sentidos e buscando saber mais e exercendo sua 

cidadania. 

 

Estuda-se e deve-se estar sempre aprendendo, porque se é desde 
sempre uma pessoa cidadã, ou em construção da cidadania desde a 
tenra infância, ao longo de uma sempre contínua descoberta e 
recriação de si-mesmo com, para e através de outros. Para realizar 
isto é que se estuda – dentro e fora da escola – e se deve estar 
sempre aprendendo. (BRANDÃO, 2002, p, 79).  

 

Sendo assim, homens e mulheres têm o direito de serem alfabetizados, 

independentemente de idade, classe social e etnia, ao longo da vida. Mas, o 

que se observa no cenário educacional brasileiro é um significativo quadro de 

exclusão deste processo.  

Precisamos enfrentar estes entraves permanentemente com políticas 

públicas e ações da sociedade civil a fim de resgatar a dívida histórica para 

com aqueles que foram excluídos da educação. 

 

O analfabetismo é uma ofensa ao direito de cidadania: é como negar 
o direito humano à comida, à liberdade, o direito a não ser torturado. 
Será que devemos esperar que os analfabetos morram para que as 
estatísticas melhorem? (GADOTTI, 2009, p. 6). 

 

Para dirimirmos este quadro é necessário olhar a questão do 

analfabetismo pelo prisma da afirmação de igualdade, identidade e direitos. As 

ações afirmativas se justificam como um mecanismo para suprir desigualdades, 

pois os sujeitos em situação de analfabetismo são seres humanos com 

características que lhe são peculiares como sexo, idade, raça e situações 

socioeconômicas, dentre outras. 

Compreender a alfabetização de adultos como direito, portanto, trata-se 

do direito à vivência plena e a garantia de processos educativos que vão além 

da escolarização e levam em consideração os saberes de vida dessas pessoas 

no trabalho, na cultura e na ciência. Essa concepção exige o reconhecimento 
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da cultura e o conhecimento dos educandos como pontos de partida para o 

processo de alfabetização.  

 

Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem sonhar, 
sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, 
sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vistas 
sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em 
face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de 
formação, sem politizar não é possível (FREIRE, 1997, p.64). 

 

A importância da valorização da pessoa humana é um princípio 

inquestionável na história da educação, o que pressupõe que o 

reconhecimento dos saberes de vida no processo de alfabetização é 

imprescindível.  

Diante do exposto, faz-se necessário olharmos para a trajetória histórica 

da EJA, enquanto modalidade de ensino, observando os compromissos 

nacionais e internacionais assumidos pelo Brasil, a fim de garantir o direito à 

educação a todos àqueles que estiveram marginalizados do processo de 

escolarização. 

 

1.2 Contextualizando a EJA na História 

A contextualização da EJA perpassa pelas estreitas relações dos 

condicionantes históricos, sociais, econômicos e políticos do Brasil, 

apresentando progressos e retrocessos. Há presença de ações educativas 

para adultos no contexto do país desde a colonização, pois juntamente com a 

educação elementar comum para o ensino das crianças, os jesuítas buscavam 

atingir seus pais, que também necessitavam ser doutrinados e iniciados na 

"santa fé"- nos preceitos da fé cristã católica. Além disso, tivemos neste 

período a catequese direta dos indígenas adultos e nesses casos a 

alfabetização e transmissão do idioma português serviam como instrumento de 

cristianização e aculturação dos nativos.  

No período Colonial até 1822, houve a predominância da educação 

jesuítica por meio da catequização, e o público alvo era constituído 
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principalmente por indígenas e negros, cujo objetivo era difundir o catolicismo 

através do abrandamento das resistências aborígenes e do combate aos cultos 

africanos, convertendo-os em cristãos submissos e obedientes. No período 

Imperial, de 1822 a 1889, foram criados cursos noturnos para adultos 

analfabetos do sexo masculino, nas escolas públicas de educação elementar, 

no município da corte, por meio do Decreto nº 7.031 de 6 de setembro de 1878. 

(PAIVA, 2015, p.73).  

Já na República, com a Revolução de 1930 surge o Ensino Técnico-

Profissional, como meio de preparação de mão de obra qualificada para a 

indústria e o comércio. Pois com a crise de 1929, o Brasil entrou em um 

período de buscas por mudanças políticas e, consequentemente, sociais. E o 

combate ao analfabetismo passa a ser pauta política. 

Em 1932 foi fundada a Cruzada Nacional de Educação para combater o 

analfabetismo e no ano seguinte foi levantada a Bandeira Paulista de 

Alfabetização, conforme decreto Nº 23.504, de 27 de novembro de 1933: 

 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 
Brasil, usando da faculdade que lhe confere o artigo 1º do decreto n. 
19.398, de 11 de novembro de 1930, e 

Considerando que a Bandeira Paulista de Alfabetização, de São 
Paulo, é uma instituição modelar, que tem prestado os mais 
relevantes serviços sem qualquer interesse pecuniário e visando 
apenas o progresso nacional, 

DECRETA:  
 
Art. 1º  É, para todos os efeitos, considerada de utilidade pública a 
Bandeira Paulista de Alfabetização, da cidade de São Paulo, no 
Estado do mesmo nome.  

 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1933, 112º da Independência e 
45º da República. 

GETULIO VARGAS (CÂMARA DOS DEPUTADOS Legislação 
Informatizada - DECRETO Nº 23.504, DE 27 DE NOVEMBRO DE 
1933 - Publicação Original). 

 

O combate ao analfabetismo pelo modelo de cruzada ou bandeira em 

favor da alfabetização gerou euforia por parte de intelectuais e educadores da 

época. No entanto, seus efeitos não foram satisfatórios visto que pouco se 
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caminhou na superação do analfabetismo, pois não encarou a questão como 

objeto de ordem político, social e econômica. 

A partir da criação do IBGE, em 1936, as estatísticas passaram a 

desfrutar de maior confiabilidade entre os intelectuais e os homens de Estado, 

trazendo dados significativos sobre a escolarização da população brasileira. A 

trajetória do analfabetismo passa a ser analisada e tabulada no país contando 

com uma abordagem técnica. Em 1940, o levantamento censitário apontava a 

gravidade da situação educacional, constatando que 55%, mais da metade da 

população de maiores de 18 anos, era constituída por jovens e adultos 

analfabetos. (PAIVA, 2015, p. 217). 

Porém, esta situação caminhava para mudanças significativas. Estes 

dados aliados às ações do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP 

oportunizaram por meio do Decreto-Lei nº 4.958, de 14 de novembro de 1942, 

a instituição do Fundo Nacional do Ensino Primário e o Convênio Nacional do 

Ensino Primário para ampliação e melhoria do sistema escolar primário do 

país. Através dos seus recursos, o Fundo deveria realizar um programa 

progressivo de ampliação da educação primária que incluísse o Ensino 

Supletivo para adolescentes e adultos. (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.110). 

No ano de 1944, outro decreto definiu a fonte dos recursos federais 

destinados à constituição do Fundo. Em 25 de agosto de 1945, o Decreto nº 

19.513 que regulamentou a concessão dos auxílios do Fundo Nacional do 

Ensino Primário às unidades federadas também estabeleceu que 25% de cada 

auxílio federal seriam aplicados na educação de jovens e adultos analfabetos, 

por meio do ensino supletivo, já aprovado pelo Ministério da Educação e 

Saúde, criado no início do Governo Vargas, em 1930 (BEISIEGEL,  

1997, p. 208).  

Com os recursos provenientes dos decretos, ampliam-se as dimensões 

do movimento em prol de uma educação de jovens e adultos. Este passa a se 

destacar também pela criação da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, que no âmbito das relações 

internacionais, denunciava as desigualdades sociais e ressaltava o papel  

da educação.  
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Criada em novembro de 1945, logo após a 2ª Guerra Mundial, a 
UNESCO denunciava ao mundo as profundas desigualdades entre os 
países e alertava para o papel que deveria desempenhar a educação, 
em especial a educação de adultos, no processo de desenvolvimento 
das nações categorizadas como “atrasadas” (HADDAD e DI PIERRO, 
2000, p. 111). 

 

Em 1947, por meio da Portaria nº 57, de 30 de janeiro, o Ministério da 

Educação e Saúde autorizou a organização de um Serviço de Educação de 

Adultos no Departamento Nacional de Educação, o que possibilitou dar início à 

primeira Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos - CEAA, que criou 

dez mil classes de ensino supletivo em todo o País. Essa campanha surgiu 

atendendo à recomendação da Organização das Nações Unidas - ONU, para 

que países com alto índice de analfabetismo produzissem campanhas de 

massa a fim de diminuir esses números. A CEAA foi concebida pelo professor 

Lourenço Filho, que também ocupou a posição de diretor geral da campanha. 

Na época, o Brasil estava no caminho da redemocratização e havia 

interesse político na erradicação ou pelo menos na diminuição do 

analfabetismo, tendo em vista a ampliação do contingente de eleitores que 

poderiam ser conquistados com uma campanha de alfabetização, já que a lei 

em vigor excluía os analfabetos do processo eleitoral (SOARES, 1996, p. 29).  

Como reforço à campanha foi realizado o I Congresso Nacional de 

Educação de Adultos, incluindo em sua proposta a discussão de temas 

relativos aos principais problemas que caracterizavam a realidade da educação 

de adultos no Brasil. (SOARES, 1996, p. 29).  

A Campanha teve sucesso nos seus primeiros anos, porém dados os 

resultados insatisfatórios, em 1958, é realizado o II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos, por meio de seminários preliminares em diversas regiões 

do Brasil. Em Belo Horizonte, por exemplo, as críticas à campanha realizada no 

Estado foram às precárias condições de funcionamento, a baixa frequência e 

aproveitamento dos alunos, a má remuneração dos professores e consequente 

desqualificação, e a inadequação de programas e do material didático 

oferecido à população (SOARES, 1996, p. 31).  
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Delegações de outros Estados também apontaram falhas, como a 

precariedade dos prédios escolares, a inadequação dos métodos de ensino e a 

falta de qualificação profissional específica do professor de adultos. A 

delegação de Pernambuco, da qual fazia parte o educador Paulo Freire, 

também ressaltou a necessidade de se adequar os conteúdos e métodos de 

ensino às características socioculturais dos estudantes, além da necessidade 

de se ter uma maior comunicação entre professores e alunos. 

 

Em julho de 1958, Paulo Freire apresentava as bases teóricas de seu 
sistema de alfabetização de adultos no II Congresso Nacional de 
Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, como coordenador 
do relatório do grupo de trabalho sobre “A educação de adultos e as 
populações marginais: o problema dos mocambos.” (GADOTTI, 2014-
b p.53). 

 

 

O II Congresso Nacional de Adultos teve um importante papel no 

processo de reconhecimento da educação de adultos frente aos problemas 

gerados pelo desenvolvimento econômico e a necessidade de encontrar novas 

diretrizes para a mesma.  

No início dos anos 60 houve uma intensa mobilização da sociedade civil 

em torno das reformas de base. Surgem movimentos populares como o 

Movimento de Cultura Popular, o Movimento de Educação de Base e a 

Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. O País estava passando 

por significativas transformações sociais, políticas e econômicas. Em 1963 

encerra-se a Campanha Nacional de Educação de Adultos pelo Ministério da 

Educação e o educador Paulo Freire ficou responsável por elaborar um 

Programa Nacional de Alfabetização, baseando-se na nova conscientização e 

valorização da pessoa humana a partir da realidade. Porém, em 1964 o 

Programa de Paulo Freire também é interrompido devido ao golpe militar de 31 

de março. 

Com o golpe militar vieram as mudanças que visavam anular a visão 

político-social de Paulo Freire, no que se aplicava a educação de adultos. Em 

15 de dezembro de 1967, por meio da Lei nº 5.379, o governo militar cria, 

então, o Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização – cujo método se 
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diferenciava do utilizado por Paulo Freire. Seu propósito era a alfabetização 

funcional e a educação continuada de jovens e adultos, tendo como aporte a 

filosofia liberal. Quando o Mobral começou, o Brasil tinha o índice de 33,6% de 

analfabetos, a maior parte dessas pessoas encontrava-se na região nordeste. 

Nesse período, em 1971, foi criada a Lei Complementar nº 5.692, 

promovendo a extensão da obrigatoriedade da escolarização de quatro para 

oito anos, instituindo o ensino de 1º Grau. E nessa mesma lei, pela primeira 

vez na história das legislações educacionais, havia um capítulo dedicado 

exclusivamente ao ensino supletivo, cujo artigo 24 determinava: “suprir a 

escolarização regular para os adolescentes e adultos, que não a tenham 

concluído na idade própria”.  

O Mobral atuou até 1985, mas como seus custos financeiros eram muito 

altos, e com a recessão econômica que se instaurara a partir dos anos 80, o 

Movimento foi incorporado pela Fundação Nacional para a Educação de 

Jovens e Adultos pelo  Decreto 91.980 de 25 de novembro de 1985, que trata 

da atribuição de fomentar programas destinados àqueles que não tiveram 

acesso à escola ou que dela foram excluídos. (BEISIEGEL, 1997, p. 235).   

Ao entrarmos no período de redemocratização do País, com o governo 

de José Sarney, que assumiu a Presidência da República com a morte de 

Tancredo Neves. Logo no início do governo, várias mudanças foram feitas, a 

partir de então, inclusive a vinculação da nova Fundação ao Ministério da 

Educação, passando a atuar indiretamente mediante apoio técnico e financeiro 

a prefeituras municipais ou associações da sociedade civil.  

O tratamento a educação, enquanto direito social é dado pela 

Constituição Federal de 1988, amplamente divulgado como de grande 

relevância para a consolidação de um Estado Democrático de Direito. A 

Constituição em seu capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto -, 

seção educação, artigo 208, preconiza o ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino na idade 

própria.  
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria (BRASIL,1988). 

 

Observa-se, por meio deste texto a preocupação com aqueles que não 

tiveram condições de escolarização em idade própria. Para tanto, em 

cumprimento à Constituição faz-se necessário recursos financeiros, conforme 

Beisiegel, ao referir-se a necessidade de enfrentar o desafio do analfabetismo: 

 

O artigo 60 das disposições transitórias determinou que, pelo menos, 
cinquenta por cento dos recursos a que se refere o artigo 212 fossem 
aplicados na eliminação do analfabetismo e na universalização do 
ensino fundamental. (BEISIEGEL, 1997, p. 238). 

 

 

Assim, a Constituição, lei fundamental e suprema, também garantia a 

oferta de educação básica para todos. Porém, mesmo com todas as garantias 

preconizadas na Constituição Federal, no início do governo do Presidente 

Fernando Collor, foi editada a Medida Provisória nº 251, de março de 1990, 

que extinguiu a Fundação Educar, colocando inclusive em disponibilidade 

todos os seus funcionários.  

O Ministério da Educação promoveu, então, um Programa Nacional de 

Educação, com o apoio de universidades, e lançou, em 1991, o Programa 

Nacional de Alfabetização e Cidadania - PNAC, com o objetivo de fazer uma 

grande mobilização no País para reduzir em até 70% o número de analfabetos 

até 1995. Porém, em 1992, com o impeachment do então Presidente Collor, e 

com as mudanças no ministério, altera-se novamente a política educacional 

para jovens e adultos iletrados.  

Fazendo uma análise geral dessas ações e intervenções no final do 

século XX, convém salientar que uma conquista importante para a EJA em 

1990 foi a Resolução do Conselho Estadual de Educação - CEE nº 075/90, que 

passa a garantir aos alunos ingressarem no ensino fundamental, através dos 

exames de classificação, eliminando a obrigatoriedade de apresentação de 

comprovante de escolaridade anterior para a matrícula na rede pública.  
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Neste período o Ministro da Educação, José Goldemberg, cujo ministério 

assumiu em agosto de 1991, era a favor de se alfabetizar a população jovem e 

não de se criarem programas para alfabetização de adultos. Na opinião dele, 

alfabetizando os jovens, em dez anos desapareceria o analfabetismo no Brasil. 

E essa também tinha sido a opinião de outros educadores, em épocas 

anteriores a dele, sob a alegação de que o País não tinha recursos para 

alfabetizar os adultos (BEISIEGEL, 1997, p. 240).  

Com o intuito de cortar gastos com a máquina administrativa, a União foi 

se afastando das atividades da EJA e transferindo a responsabilidade para os 

Estados e Municípios. A governança de Fernando Henrique Cardoso guiou-se 

por este intuito. É importante ressaltar que o governo brasileiro, sob a 

presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995/1998 e 1999/2002), buscou 

adequar o sistema de ensino à reforma do Estado brasileiro, imposta pela 

conjuntura econômica internacional de globalização. 

Em 1996, com a aprovação da LDB 9.394, tem-se a primeira referência 

sobre a EJA no título III, artigos 4º e 5º, que reconhece essa modalidade de 

ensino, trazendo um significativo ganho para a educação de adultos. O parecer 

emitido pelo Conselho Nacional de Educação reconhece a dívida social e a 

necessidade de investimento pedagógico nesta modalidade de ensino, no 

entanto, a EJA continuou em segundo plano, tendo como característica 

principal o assistencialismo, pois nesse período essa modalidade de ensino foi 

retirada do Ministério da Educação e se transformou em ação social da então 

primeira dama Ruth Cardoso, pelo Programa Alfabetização Solidária, onde até 

artistas globais pediam doação de R$ 21,00 (vinte e um reais) por mês para 

“adotar um analfabeto”. 

Eleito com forte base nos movimentos sociais, ao tomar posse em 2003, 

o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2006 a 2007/2010) buscou 

incorporar os debates que vinham aglutinando os movimentos sociais, reagindo 

às políticas de FHC. 

No que se refere especificamente à EJA, este governo com o Decreto nº 

4.834 de 8 de setembro de 2003 lançou o Programa Brasil Alfabetizado, 

explicitando sua intenção com a superação do analfabetismo “Art. 1o  Fica 
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criado o Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da Educação, com a 

finalidade de erradicar o analfabetismo no País”. O Programa representou uma 

importante contribuição da União para a correção de uma dívida social de 

longa data com aqueles que não tiveram acesso à escola e/ou dela foram 

excluídos. 

Para garantir essa prioridade, estrategicamente foi criada, em 
2003, a Secretaria Extraordinária de Erradicação do 
Analfabetismo (SEEA), dispondo recursos do PBA e políticas 
para enfrentar o analfabetismo em todo o país, em quatro anos, 
criando ainda a Comissão Nacional de Alfabetização (CNA), 
com representações de vários segmentos envolvidos com a 
alfabetização com função consultiva — entre eles os Fóruns de 
EJA — e premiando experiências relevantes de alfabetização 
através da instituição da Medalha Paulo Freire (BRASIL, 
2009(b), p. 21) 

 

  A Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo – SEEA 

em 2004 incorpora-se a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade  - SECAD, que passou a acompanhar e monitorar o PBA, e a EJA 

em âmbito nacional.  

Neste mandato, também foi criado o Programa Nacional de Integração 

da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos - PROEJA a fim de contribuir para a superação do quadro 

da educação brasileira explicitado pelos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios - PNAD divulgados, em 2003, apontando que 68 

milhões de Jovens e Adultos trabalhadores brasileiros com 15 anos e mais não 

concluíram o ensino fundamental e, apenas 6 milhões (8,8%) estavam 

matriculados em EJA.  

 

Art. 1
o
  Fica instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, conforme 
as diretrizes estabelecidas neste Decreto. 

§ 1
o
  O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de 

educação profissional: 

I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 

II - educação profissional técnica de nível médio. 

(DECRETO Nº 5.840, DE 13 DE JULHO DE 2006) 
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A partir desses dados, tendo em vista a urgência de ações para 

ampliação das vagas no sistema público de ensino ao sujeito jovem e adulto, o 

Governo Federal instituiu, em 2005, no âmbito federal o primeiro Decreto do 

PROEJA nº 5.478, de 24 de junho de 2005, em seguida substituído pelo 

Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que introduziu novas diretrizes, 

ampliando a abrangência do primeiro com a inclusão da oferta de cursos 

PROEJA para o público do ensino fundamental da EJA. 

Neste contexto, o PROEJA apresentou como perspectiva a proposta de 

integração da educação profissional à educação básica buscando a superação 

da dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua 

perspectiva criadora e não alienante.  

A concepção de uma política, cujo objetivo da formação está 
fundamentado na integração de trabalho, ciência, técnica, 
tecnologia, humanismo e cultura geral, pode contribuir para o 
enriquecimento científico, cultural, político e profissional das 
populações, pela indissociabilidade dessas dimensões no 
mundo real. Ademais, essas dimensões estão estreitamente 
vinculadas às condições necessárias ao efetivo exercício da 

cidadania. (BRASIL, 2006, p. 35) 

 

No governo Lula, outra ação destinada a EJA foi o Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, criado em 2005 e vinculado à Secretaria 

Nacional de Juventude – SNJ, como parte de um rol de ações que objetivavam 

a conformação de uma Política Nacional de Juventude. No início foi destinado 

à inclusão de jovens de 18 a 24 anos, com escolaridade superior à 4ª série que 

não concluíram o ensino fundamental e não possuíam vínculos formais de 

trabalho. A meta era realizar a integração entre o aumento da escolaridade 

(conclusão do ensino fundamental), a formação inicial ligada à qualificação 

profissional e a ação comunitária. Tinha também como expectativa propiciar a 

inclusão digital como instrumento de inserção produtiva e de comunicação. 

Esta política foi reorganizada em 2008, propondo a ampliação da faixa etária 

para o atendimento de jovens com até 29 anos. 

Destacamos nesta breve contextualização histórica que a SECAD 

representou um avanço em atenção às especificidades do público da EJA. 

Com a sua criação, alguns programas de alfabetização e de educação básica 

passaram a ser alocados, na Diretoria de Políticas de Educação de Jovens e 
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Adultos - DPEJA. Porém, muitos outros programas continuaram ou foram 

dispostos em outras secretarias ou ministérios. Dentre eles, podemos citar o 

PROJOVEM, o PROEJA e o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária – PRONERA, que embora tivessem realizado ações propositivas para a  

diversidade, por estarem alocados em outros setores e por falta de uma 

coordenação interministerial, tiveram suas ações dispersas e fragmentadas.  

Com o Governo da Presidenta Dilma Rousseff (2011/atualidade) houve 

aprofundamento das ações do governo anterior, além da criação do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, em 2011, 

por meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país, 

além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público. O 

PRONATEC buscou ampliar as oportunidades educacionais e de formação 

profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas 

de transferência de renda.  

No entanto, mesmo com todos estes esforços fruto de iniciativas das 

políticas públicas, o país caminha a passos lentos na superação do 

analfabetismo, de modo a exigir a reconcepção e ampliação de projetos e 

ações efetivas, no âmbito nacional. 

Nos últimos anos, a educação vem assumindo um papel de destaque 

nas discussões políticas do Brasil. Questionamentos e estudos sobre os 

modelos de ensino, parâmetros curriculares, acesso e permanência dos 

sujeitos na escola, dentre outros indicadores, nortearam a agenda do setor 

público devido a acordos internacionais onde o Brasil é signatário e acordos 

nacionais como os da Conferência Nacional de Educação – CONAE, na qual a 

participação da sociedade civil é reconhecida na sua importância e potencial 

favorecedor de mudanças e avanços. 

 

1.3 Acordos nacionais e internacionais 

O ano de 1990 foi o “Ano Internacional da Alfabetização”.  Nesse ano, 

aconteceu em Jomtiem, Tailândia, a Conferência Mundial de “Educação para 

Todos” que contém no preâmbulo de sua Declaração a afirmação: "toda 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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pessoa tem direito à educação". No entanto, apesar dos esforços realizados 

por países do mundo inteiro para assegurar o direito à educação para todos, 

persiste como realidade a problemática constatada pela UNESCO: 

 

Mais de 960 milhões de adultos - dois terços dos quais mulheres - 
são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um problema 
significativo em todos os países industrializados ou em 
desenvolvimento; - mais de um terço dos adultos do mundo não têm 
acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e 
tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a 
perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e mais de 
100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem 
concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não 
conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais 
(UNESCO, Conferência Mundial de “Educação para Todos”, 1990).  

 

 

Anteriormente, a Declaração dos Direitos Humanos em seus artigos 1º e 

3º já havia apresentado, na perspectiva dos direitos humanos, concepções 

gerais sobre educação e especificamente em relação à Educação Básica:  

 

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de 
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 
necessidades básicas de aprendizagem. A educação básica deve ser 
proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é 
necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar 
medidas efetivas para reduzir as desigualdades. (Declaração dos 
Direitos Humanos, ONU, 1948).  

 

É possível notar que a Declaração traz em seu bojo o comprometimento 

com a satisfação das necessidades básicas da aprendizagem de cada pessoa - 

criança, jovem ou adulto. O Documento ressalta o direito à educação e a 

questão da universalização para reduzir as desigualdades: “educação é um 

direito fundamental de todos, mulheres e homens, de todas as idades, no 

mundo inteiro”, mas na prática isso não ocorreu. 

 Neste cenário, o Brasil institui ações próprias dos compromissos 

firmados internacionalmente. Priorizou ensino fundamental para criança e 

secundarizou a questão da alfabetização e educação continuada para jovens e 

adultos. Em 1996, o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Ministro da 
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Educação Paulo Renato Souza sancionaram a atual Lei de Diretrizes e Bases - 

LDB - 9394/1996. Em seu conteúdo, a LDB dedica dois Artigos, no Capítulo II, 

Seção V, que reafirmam a gratuidade e obrigatoriedade da oferta de educação 

para todos os que não tiveram acesso à educação na idade própria, conforme 

se observa na letra da Lei: 

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamentai e médio na idade própria. 

§ 1º - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 

Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 
(BRASIL, 1996, p. 15). 

 

 

A LDB 9.394/1996, ao dedicar esses dois artigos à Educação de Jovens 

e Adultos, associa essa modalidade de educação ao ensino fundamental 

(Artigos 2, 3 e 4), acontecimento que fez com que essa legislação tivesse um 

considerável ganho. O Parecer CNE, de 11/2000 que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, destaca na sua 

introdução, tal ganho da modalidade, ao afirmar: “A EJA, de acordo com a LDB, 

passou a ser uma modalidade da educação básica nas etapas do Ensino 

Fundamental e Médio, usufruindo de uma especificidade própria que, como tal 

deveria receber um tratamento consequente”.  

Em 1997 na Alemanha, em Hamburgo, aconteceu a V Conferência 

Internacional sobre Educação de Adultos - CONFINTEA. Em sua Declaração, 

da qual o Brasil é signatário, consta que “a educação de adultos, dentro desse 

contexto, torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI”, pois ela é 

o resultado do exercício da cidadania bem como é condição para uma 

participação social mais plena. 
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[...] Fortalecimento e integração das mulheres; [...] Cultura da Paz e 
educação para a cidadania e para a democracia; [...] Saúde como 
direito humano básico, pois a EJA democratiza a oportunidade de 
acesso à saúde; [...] Sustentabilidade ambiental; [...] A educação e a 
cultura de povos indígenas e nômades deve ser cultural e 
lingüisticamente adequada às suas necessidades; [...] A população 
de idosos com igualdade de oportunidades de aprender; [...] A 
integração dos portadores de necessidades especiais, com garantia 
de acesso a uma educação que reconheça e responda às suas 
necessidades e objetivos próprios (CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS, 1997). 

 

 

As metas citadas acima pertencem às recomendações da Declaração de 

Hamburgo, que destaca o desenvolvimento centrado no ser humano buscando 

uma sociedade participativa, baseada no respeito integral aos direitos 

humanos.  

A V CONFINTEA aponta a alfabetização de adultos como “pilar para o 

desenvolvimento de outras habilidades”, tendo papel importante para a 

participação em sociedade. 

 

Como o conhecimento básico, necessário a todos num mundo em 
transformação em sentido amplo, é um direito humano fundamental. 
Em toda a sociedade, a alfabetização é uma habilidade primordial em 
si mesma e um dos pilares para o desenvolvimento de outras 
habilidades. Existem milhões de pessoas, na maioria mulheres, que 
não têm oportunidade de aprender e nem mesmo o acesso a esse 
direito [...] A Alfabetização tem também o papel de promover a 
participação em atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, 
além de ser requisito básico para a educação continuada durante a 
vida. [...] A conferência vê com agrado a iniciativa de  
se proclamar a década da alfabetização, a partir de 1998,  
em homenagem a Paulo Freire. (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS, 1997). 

 

Em dezembro de 2009, a CONFINTEA aconteceu no Brasil, em Belém, 

estado do Pará, incluindo uma plataforma para discussões sobre políticas e 

promoção do processo de ensino-aprendizagem dos adultos. Segundo a 

UNESCO, os objetivos visaram impulsionar o reconhecimento da educação e 

aprendizagem de adultos como elemento importante e fator contribuinte à 

Educação ao Longo da Vida, onde a alfabetização é o alicerce: 
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A alfabetização é um pilar indispensável que permite que 
jovens e adultos participem de oportunidades de aprendizagem 
em todas as fases do continuum da aprendizagem. O direito à 
alfabetização é parte inerente do direito à educação. É um pré-
requisito para o desenvolvimento do empoderamento pessoal, 
social, econômico e político. A alfabetização é um instrumento 
essencial de construção de capacidades nas pessoas para que 
possam enfrentar os desafios e as complexidades da vida, da 
cultura, da economia e da sociedade. (UNESCO - VI 
CONFINTEA – MARCO DE AÇÃO DE BELÉM, 2010, p.7). 
 

O Brasil tem metas a cumprir, devendo apresentar resultados nas 

reuniões de avaliação do combate ao analfabetismo, como fez em de 2009, 

reconhecendo que não cumpriu com os acordos internacionais, junto a 

UNESCO. Nesse contexto a UNESCO, em reuniões internacionais, procura 

mobilizar os países com altos índices de analfabetismo a cumprirem as metas 

estabelecidas.  

  

1.4 Encontros Nacionais e Mobilização dos Fóruns de EJA no país  

Cabe destacar neste contexto os movimentos de defesa da EJA nos 

Fóruns Nacionais de EJA e seus Encontros Nacionais, onde educadores, os 

movimentos sociais, grupos e sociedade civil organizada se articulam para 

pautar, criticar e apoiar as políticas públicas da EJA no país. 

No Brasil, a iniciativa de mobilização partiu da Coordenação de 
Educação de Jovens e Adultos do MEC. O processo iniciou-se, 
em alguns casos, com seminários preparativos, a nível 
municipal e estadual, consolidando-se em encontros 
preparatórios realizados nas Regiões Nordeste, Sul e Sudeste, 
Norte e Centro-Oeste. A participação dos encontros se 
baseava em representação por segmento: Secretarias 
Estaduais de Educação, Secretarias Municipais de Educação, 
Universidades e Entidades da Sociedade Civil (ONGs, 
sindicatos e entidades privadas). (IRELAND, 2003, p.7). 

 

Desta intensa mobilização, iniciaram-se os Fóruns de Educação de 

Jovens e Adultos. Os Fóruns são espaços de mobilização, que congregam 

atores da Educação de Jovens e Adultos, que são os gestores de sistemas, 

educadores, formadores, pesquisadores, integrantes de movimentos sociais 

entre outros sujeitos que lutam para o fortalecimento de políticas públicas para 

a EJA. 
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A partir de 1999, passaram a ser promovidos no país Encontros 

Nacionais de Educação de Jovens e Adultos – ENEJA, cujo objetivo era 

aprofundar os cenários de mudanças, chamando a atenção para a educação 

de jovens e adultos como direito de todo cidadão. Esses encontros têm como 

objetivo trocar experiências, discutir políticas para EJA e contribuir com os 

Municípios e Estados que ainda não assumiam forma de organização própria.  

Os Fóruns de EJA e os ENEJAs assumem até o momento atual um 

importante papel de resistência. Configuram-se como espaço plural de gestão 

democrática e controle social das políticas públicas dessa modalidade, 

apresenta-se como um lócus permanente e importante de reflexão, de 

articulação e de defesa da EJA no Brasil. (DI PIERRO 2005).  

Esses espaços de resistência visam garantir a ampla e democrática 

participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas para a área 

de EJA, em luta pela melhoria da situação educacional da maioria da 

população. 

Nesta trajetória, os fóruns estaduais incentivam, debatem, refletem sobre 

as políticas públicas de EJA pautadas na concepção do direito humano à 

educação continuada ao longo da vida. Caracterizam-se assim formas de ação 

para romper com paradigmas educacionais convencionais que imprimem um 

caráter compensatório, de suplência à EJA. Ocorre também o reconhecimento 

desse público como sujeitos de direitos e de cultura e reafirma-se o respeito à 

rica tradição brasileira de educação popular, calcada na defesa da educação 

como processo de emancipação individual e coletiva. 

Quanto à estrutura de organização, os Fóruns estão em cada Estado da 

Federação, formando uma rede informal de organizações e movimentos de 

defesa da educação pública, de pesquisadores e professores universitários, de 

gestores públicos e educadores articulados por um colegiado de coordenação. 

Este colegiado é responsável por organizar territorialmente os diferentes 

sujeitos por meio de atividades públicas, como seminários temáticos, encontros 

locais, plenárias, posicionamentos e cartas públicas, alem da criação de canais 

de comunicação incluindo sites próprios e páginas em redes sociais, lista de e-

mails, dentre outros.  
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A expressividade dessa articulação não pode ser desprezada, pois existem 

26 fóruns nos Estados e um no Distrito Federal. Por uma articulação em rede 

dos primeiros fóruns, surgiu a ideia estratégica de realizar anualmente, desde 

1999, o Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos - ENEJA. Os 

encontros nacionais não apresentam a dinâmica de seminários e congressos, 

mas se destacam por ser um espaço político sintonizado com o momento 

histórico, de diálogo e de interlocução, no sentido de afirmar e consolidar 

estratégias, posições e compreensão acerca de políticas públicas nacionais, 

com vista a interferir na defesa do direito de todos à educação.  

Os ENEJA’s tem caráter propositivo e a participação nesse evento faz-se 

por meio de delegações, segundo critérios de representação, por segmentos, 

nos fóruns estaduais. Estes encontros visam debater a situação da EJA no 

país, tornando-se espaços de diálogos, onde os segmentos envolvidos com a 

EJA planejam, organizam e propõem encaminhamentos em comum para 

pressionar o Estado a cumprir seu papel no que refere à educação de jovens e 

adultos.  

Destacamos abaixo os encontros nacionais dos fóruns de EJA, até o 

presente momento histórico e político. A tabela visa destacar no tempo o local 

e o ano de cada encontro: 

ENEJA LOCAL DATA 

I Rio de Janeiro/RJ 08 a 10 de setembro de 1999 

II Campina Grande/PB 07 a 09 de setembro de 2000 

III São Paulo/SP 05 a 06 de setembro de 2001 

IV Belo Horizonte/MG 21 a 24 de agosto de 2002 

V Cuiabá/MT  03 a 05 de setembro de 2003 

VI Porto Alegre/RS 08 a 11 de setembro de 2004 

VII Luziânia/GO 31 de agosto a 03 de setembro de 2005 

http://forumeja.org.br/node/2036
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VIII Recife/PE 30 de agosto a 02 de setembro de 2006 

IX Faxinal do Céu/PR 18 a 22 de setembro de 2007 

X Rio das Ostras/RJ 27 a 30 de agosto de 2008 

XI Belém/PA 17 a 20 de setembro de 2009 

XII Salvador/BA 20 a 23 de setembro de 2011 

XIII Natal/RN 10 a 13 de setembro 2013 

XIV Goiânia/GO 18 a 21 de novembro de 2015  

 

Destacaremos a seguir, um breve relato tendo como fonte de consulta 

os documentos dos encontros nacionais, disponibilizados pelos Fóruns. 

Apontaremos também dos temas tratados em cada encontro, delimitados de 

maneira a considerar: 

 

O tema norteador é deliberado no ano anterior, levando em conta o 
contexto da EJA, especialmente quanto aos desafios e limites 
presentes na prática dos segmentos já elencados e de acordo com o 
contexto político em curso. Os temas, portanto, giram em torno 
matérias com traços macroestruturais, ou seja, avaliação de políticas 
públicas de EJA, financiamento e formação inicial e continuada de 
educadores, por exemplo. (BORGES, 2009, p.68). 

 

 

O I ENEJA ocorreu na cidade do Rio de Janeiro – RJ, de 08 a 10 de 

setembro de 1999, com a participação de representantes dos diversos 

segmentos ligados diretamente a EJA, como sistemas estaduais e municipais 

de educação, trabalho e emprego, organizações empresariais, ONGs, 

organizações sindicais e movimentos sociais. O tema debatido foi: “Em busca 

de uma política integrada de educação de jovens e adultos: articulando atores 

e definindo responsabilidades”. Foram discutidas a ampliação e a melhoria da 

qualidade da educação de jovens e adultos por meio de políticas de 

cooperação entre as esferas de governo e o segmento governamental e o não 

governamental. Seu objetivo principal foi o de pressionar o Ministério da 
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Educação a assumir o seu papel, de coordenar a formulação de uma política 

nacional de EJA juntamente com todos os órgãos interessados no tema, por 

meio de ampla discussão nacional, e também a atribuição de garantir os 

recursos orçamentários para assegurar o cumprimento do direito estabelecido 

na Constituição Federal, e reafirmado na LDB.  

O II ENEJA realizado de 7 a 9 de setembro de 2000 em Campina 

Grande – PB, significou o esforço de organização nacional, configurando o 

ENEJA como um espaço público de debates em torno das questões desse 

campo educativo. Dele participaram 109 pessoas indicadas pelos Fóruns 

Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, além de representantes de 

ONG’s. O evento significou a continuidade do processo iniciado em 1999. 

Realizado em São Paulo no ano de 2001, o III ENEJA teve como tema a 

divisão de responsabilidades entre os organismos governamentais das três 

esferas administrativas e as organizações da sociedade civil para a consecução 

das metas relativas à educação de pessoas jovens e adultas previstas no Plano 

Nacional de Educação. O evento problematizou questões quanto a quem 

cabe cumprir as metas; analisou os compromissos internacionais da EJA e 

enfocou questões especificas da educação básica e do significado do mundo da 

cultura em relação com a EJA; foi discutido também o sentido do trabalho na 

construção do currículo. Um fator importante a destacar deste encontro foi em 

relação aos encaminhamentos contemplados no Plano Nacional de Educação – 

PNE, com vistas aos Planos Municipais de Educação. Garantiu-se a presença de 

delegados estaduais nas plenárias e em grupos setoriais, visando ao 

encaminhamento de proposições e estratégias de luta a serem seguidas pelos 

diferentes movimentos de resistência que avançam em todo o país em defesa 

do direito à EJA.  

O IV ENEJA ocorreu em 2002, na cidade de Belo Horizonte – MG, e foi 

marcado pela questão internacional de 11 de setembro de 2001 - o ataque as 

Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque e, no âmbito nacional, 

as eleições presidenciais. Estes fatos refletidos no encontro destacaram a EJA 

no plano dos processos de participação entre sociedade civil e governo, 

tratando o próprio ENEJA como expressão desta estratégia de parceria, com 

capacidade de articulação e mobilização. 
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Em 2003 a cidade de Cuiabá recebeu o V ENEJA, com o tema 

“Educação de Jovens e Adultos: comprometimento e continuidade”, o encontro 

tornou pública a posição em relação à prioridade política do atual Governo 

Federal dada à alfabetização de jovens e adultos no país — saber ler e 

escrever como cumprimento de um direito humano fundamental. Tornam-se 

relevantes questões quanto à política do governo e a luta pela alfabetização e 

continuidade pautada pela apropriação das lições da educação popular, com 

destaque para o legado de Paulo Freire; acrescenta-se na pauta debates sobre 

o déficit que o FUNDEF trouxe para a EJA e um balanço intermediário da V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos ocorrida em Bangcoc – 

Tailândia. 

As discussões do VI ENEJA, ocorrido em Porto Alegre em 2004, 

apontam que o grande desafio da área está em construir uma educação 

pautada na dimensão humana. A EJA deve configurar um campo próprio nas 

políticas públicas, com especificidades. O Estado vem pensando a temática, 

criando estruturas em níveis municipais e estaduais; cresce quantitativamente 

a participação de professores e alunos. O Encontro caracteriza-se 

gradativamente como um campo diferenciado na perspectiva de garantia da 

educação para todos, como direito público subjetivo. Para os participantes do 

VI ENEJA, a alfabetização é assumida como etapa inicial de um processo mais 

amplo, em que a garantia da escolarização em nível fundamental faz-se pela 

continuidade, para que se cumpra o direito de todos. Essa continuidade vem 

acompanhada da discussão sobre as políticas de financiamento da educação 

idéia esta, vinculada a recursos que precisam ser melhor distribuídos no âmbito 

das esferas governamentais e não-governamentais. 

A cidade de Luziânia – GO recebeu de 31 de agosto a 3 de setembro de 

2005, o ENEJA em sua sétima edição num difícil momento político nacional, 

determinado por uma crise política, que se inicia no legislativo e respinga em 

outras instâncias de poder de modo assustador. Diferente da conjuntura 

nacional do evento anterior, a instabilidade política do momento cria muitas 

incertezas, perplexidades e não contribui para se avançar nos caminhos 

percorridos, pela crise de confiança generalizada, nem para reconhecer, fora 

do âmbito da educação, na sociedade em geral, o que se conquistou nos 
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árduos caminhos que a educação de jovens e adultos percorreu. Neste 

momento percebe-se que os Fóruns, como legítimos movimentos em prol da 

EJA, mantêm-se cada vez mais irredutíveis em defesa do cumprimento do 

direito constitucional ao ensino fundamental e de que todos os brasileiros 

jovens e adultos tenham a garantia de cursar a educação básica, pública e 

gratuita, e a educação ao longo da vida. O crescimento dos Fóruns, 

abrangendo praticamente todo o país, consequentemente, exige também 

repensar sua identidade, objetivos e concepções, para que continue a marcar o 

lugar político a que se propôs, adequado ao tamanho que passou a assumir. 

O VIII ENEJA aconteceu em Recife – PE em 2006, destacando o 

momento nacional pré-eleitoral que ainda carregava marcas de graves crises 

políticas. Os debates do encontro foram em torno dos Programas de 

Governo/MEC, demonstrando a disposição de intensificar as respostas às 

demandas da população jovem e adulta, destacando o Programa Brasil 

Alfabetizado - PBA, suas dificuldades operacionais relacionadas ao sistema, e 

as de âmbito de mobilização dos sujeitos de direito à alfabetização. Assim 

como foi destacado os avanços e entraves do Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens – PROJOVEM.  

O IX ENEJA ocorreu em 2007 no Paraná  na cidade de Faxinal do Céu 

debatendo o tema  “A atualidade do pensamento de Paulo Freire e as políticas 

de EJA”, neste encontro discutiu-se a conjuntura nacional e a ação do Estado 

em relação as ações para a EJA, as tendências nas identidades dos Fóruns de 

EJA, avaliação das políticas de EJA e perspectivas para uma política de 

Estado, a busca de compreensão das articulações dos segmentos organizados 

e os compromissos para a construção de uma política pública de Estado para a 

EJA. 

Em 2008, no Rio de Janeiro a cidade de Rio das Ostras, sediou o X 

ENEJA. As temáticas tratadas refletiram o “para quê” dos Fóruns e qual projeto 

de nação que buscamos construir. O encontro favoreceu um amplo espaço 

para divulgação de projetos com jovens e adultos e de formação de 

educadores em turmas de EJA. As temáticas apontaram para os desafios, 

recomendações e construção de uma agenda política para a EJA. 
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No mês de setembro de 2009 o XI ENEJA ocorreu em Belém do Pará 

com o tema “A EJA pensada pela via das identidades dos Fóruns de EJA: 

conquistas, desafios e estratégias de luta”. As principais propostas 

apresentadas foram: proporcionar formação continuada para os educadores de 

EJA, de modo que estes possam aprofundar seus estudos humanísticos na 

área de filosofia, ética, sociologia, antropologia e psicologia para melhor 

compreensão da especificidade e do sujeito de EJA; Rediscutir os vários 

programas, dentre eles o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

PROJOVEM e PROEJA com o objetivo de criar uma política pública nacional 

para a EJA. Neste encontro foi destacada a importância em se rever o papel 

das Universidades no processo de formação inicial do educador.  

Em 2011 ocorreu na cidade de Salvador - Bahia, o XII ENEJA  nos dias 

de 20 a 23 de setembro, trazendo à tona a questão: “Educação de Jovens e 

Adultos entre o marco da Cidadania e da Emancipação Humana”. Neste 

encontro foi feito um balanço político organizacional dos Encontros Nacionais e 

dos Encontros Regionais de EJA, apontando que o Brasil, na época, possuía 

cerca de 16 milhões de analfabetos, dos quais 1 milhão só no Estado da Bahia, 

segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.  

O Fórum Potiguar sediou o XIII ENEJA de 10 a 13 de setembro de 2013, 

e nele discutiu-se “Qual o lugar da EJA no MEC?”, conforme trecho do 

documento de registro do encontro: 

 

Pensar qual é o lugar da EJA na SECADI, talvez só seja possível se 
pensarmos qual é o lugar da SECADI no MEC. Talvez também 
devamos pensar qual é o lugar do MEC no Governo Federal. Quando 
dizemos pensar, estamos falando de questionar, de refletir, de 
colocar na pauta dos Fóruns e dizer qual é a nossa reivindicação, 
qual é o nosso pleito, pelo que é que lutaremos, que contribuição nos 
propomos a dar para que pensar a educação dos diferentes que 
contemple as diferentes diferenças, no Governo Federal , seja uma 
realidade concreta. (Analise da Silva - Fórum Mineiro de EJA – 
Relatora XIII ENEJA). 

 

 

Observa-se neste encontro, a necessidade de uma profunda avaliação 

sobre as políticas de alfabetização, de continuidade, de formação, de 
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financiamento e de organização político-pedagógica no âmbito da 

escolarização de jovens, adultos e idosos.  

O XIV ENEJA aconteceu em Goiânia, reunindo delegações dos fóruns 

de EJA para debater o tema: “Concepções de educação popular e suas 

interconexões com a EJA”. Foram dias de intensos debates na busca das 

interconexões da Educação Popular com a EJA, para isso foi feito um resgate 

da história de todos os ENEJA’s, destacando o que eles apontavam sobre 

Educação Popular. O encontro caracterizou-se pela chamada urgente à 

conscientização das forças para a luta coletiva pelo direito a educação, visto o 

contexto político da perspectiva de fechamento das salas de aula de EJA. 

Essas abordagens dos aspectos históricos e das lutas revelam a 

necessidade de se compreender em especial o Plano Nacional de Educação – 

PNE, Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 e os desafios propostos para a 

EJA, para não concebermos as ações feitas como discursos vazios. De fato, há 

uma luta histórica da sociedade civil, de educadores e educadoras 

comprometidos com a EJA, por isso é imprescindível destacar avanços e 

pontos em que precisamos ainda inovar para superarmos os preocupantes 

índices de analfabetismo ainda existentes em nosso país. 

 

1.5 Superação do Analfabetismo – Desafios do PNE 

 

Inspirados nos ideais republicanos surgem as primeiras ideias de um plano 

que tratasse da educação para todo o território nacional. Nas primeiras 

décadas, as várias reformas educacionais ajudaram no amadurecimento da 

percepção coletiva da educação como um problema nacional, como nos aponta 

Saviani: 

 

A ideia de Plano Nacional de Educação – PNE remonta ao Manifesto 
dos pioneiros da Educação Nova, lançado em março de 1932. Após 
diagnosticar o estado da educação pública no Brasil afirmando que 
“todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de 
continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização 
escolar à altura das necessidades modernas e das necessidades do 
país”, o texto enuncia as diretrizes fundamentais e culmina com a 
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formulação de um “Plano de Reconstrução Educacional”. (SAVIANI, 
2014, p.75). 

 

 

O conceito de plano apontado no Manifesto assume o sentido de 

instrumento de racionalidade científica e pragmática na educação em 

consonância com o ideário escolanovista. Nesse entendimento, a Constituição 

de 1934 incumbiu a União para fixar o Plano Nacional de Educação, instituindo 

o Conselho Nacional de Educação, cuja principal função seria a de elaborar o 

Plano. No entanto este passou a cumprir apenas os aspectos referentes à 

distribuição de recursos. 

Percorrendo a história destacamos em 1993 o Plano Decenal de Educação 

para Todos pautados na Declaração Mundial de Jomtien, na Tailândia. O foco 

central do plano decenal brasileiro é o ensino fundamental, conforme expressa 

o Documento: 

 

O Brasil participou, em março de 1990, da Conferência de Educação 
para Todos, em Jomtien, na Tailândia, convocada pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o 
Banco Mundial. Desta conferência resultaram posições consensuais, 
sintetizadas na Declaração Mundial de Educação para Todos, que 
devem constituir as bases dos planos decenais de educação, 
especialmente dos países de maior população no mundo, signatários 
desse documento. Integrando este grupo, cabe ao Brasil a 
responsabilidade de assegurar à sua população o direito à educação 
— compromisso, aliás, reafirmado e ampliado em sua Constituição de 
1988 — e, dessa forma colaborar para os esforços mundiais na luta 
pela universalização da educação básica. (BRASIL, 1993, p.11).  

 

 

O caráter do Plano ressalta a preocupação com a Educação Básica. Já o 

último PNE, que vigorou até 9/1/2011, resultou de duas propostas: uma 

elaborada pelo MEC e outra gestada no II Congresso Nacional de Educação.  

A proposta do MEC, visando à redução de custos, se revelou um instrumento 

de introdução da racionalidade financeira na educação. A segunda proposta, 

guiando-se pelo princípio da “qualidade social”, entendeu o Plano como um 

instrumento de introdução da racionalidade social na educação. 
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O ano de 2010 é marcado pelo início da tramitação no Congresso Nacional 

do Projeto de Lei nº 8.035, destinado a estabelecer novo PNE. Ao longo da 

tramitação foram realizadas duas Conferências Nacionais de Educação - 

CONAE, em 2010 e 2014, que atribuíram caráter de participação democrática 

na elaboração desse Plano, contemplando as expectativas e propostas dos 

mais diversos segmentos da sociedade relativos à área da educação. No 

entanto, “os avanços contidos no documento final da CONAE, resultado dos 

debates e disputas internas ocorridos no espaço democrático de discussão que 

esta possibilitou, não foram, em sua maioria, contemplados no Projeto de Lei 

nº. 8.035/2010” (DOURADO, 2011, p.483). 

Após quatro anos de tramitação no congresso nacional, sendo debatido e 

avaliado pela Comissão de Educação, fiscalizado pela Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação em articulação com a sociedade civil brasileira, o PNE, 

foi aprovado tornando-se a Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014. 

Sobre a Educação de Jovens e Adultos, o PNE destaca as transformações 

que o avanço científico e tecnológico, juntamente com a globalização, vem 

causando no mundo. As consequências de tais fenômenos fazem-se sentir 

objetivamente nos valores culturais, nas relações sociais, no cotidiano de cada 

pessoa e na participação política.  

Assim sendo, o PNE conclui que não cabe mais um tipo de educação de 

jovens e adultos que fique circunscrito a uma determinada finalidade ou que se 

relacione com um período particular da vida da pessoa, mas defende um 

conceito de educação ao longo da vida. Como nos aponta Ireland (2004): “Não 

basta ensinar ler e escrever na Educação de Jovens e Adultos; ela tem que ser 

vista numa perspectiva mais ampla, dentro do conceito de educação e 

aprendizagem que ocorre ao longo da vida”. 

Na seção dos objetivos e metas, o PNE destaca 20 metas a serem 

alcançadas em 10 anos, e dentre elas, as metas 8, 9 e 10 que tratam 

especificamente da EJA e em particular do analfabetismo: 
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Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 
29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 
escolaridade média entre negros e não negros declarados à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 
anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por 
cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa 
de analfabetismo funcional. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 
matrículas de educação de jovens e adultos, no ensino fundamental e 
médio, na forma integrada à educação profissional. (BRASIL, 2014)  

 

Destacando pontos em que precisamos ainda avançar para superarmos os 

índices de analfabetismo da nação brasileira, o PNE delimita a necessidade de 

um Sistema Nacional de Educação e proclama o envolvimento de todos, 

conforme aponta Saviani, pois educação é uma tarefa não apenas do governo, 

mas de toda a sociedade. 

 

De fato, não é uma tarefa de Governo, mas de Estado. E é uma 
tarefa de toda a sociedade, na medida em que o Estado, enquanto 
guardião do bem público, expressa, ou deveria expressar, os 
interesses de toda a sociedade. Nessa condição, toda a sociedade 
deveria não apenas se sentir representada no Estado, mas vivenciar 
o Estado como coisa sua. Nesses termos, a forma pela qual a 
sociedade, em seu conjunto, estará cuidando da educação é 
reforçando seu caráter público e cobrando do Estado a efetiva 
priorização da educação. (SAVIANI, 2010, p.385). 

 

 

Sendo assim, podemos admitir que a sociedade civil, através dos Fóruns 

de EJA, Fóruns de Educação, exerce seu papel de cobrar do poder público 

políticas públicas de EJA, mas também atua como parceira nesta luta. 

Apontamos aqui questões que precisam ser aprofundadas pelos Fóruns 

de EJA e nas efetivações das estratégias de cada meta do PNE relativas à 

EJA, como: a desarticulação das políticas públicas, propostas como programas 

e projetos, por meio de ações ainda fragmentadas; a necessidade de 

investimento na formação humana, em detrimento de uma formação 

tecnicista/mercadológica; a continuidade e ampliação das políticas públicas 
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para a EJA; a atuação integrada das políticas intersetoriais; o Investimento na 

formação inicial e continuada de professores da EJA; a revisão do valor per 

capita do estudante da EJA no FUNDEB; as discussões acumuladas na rede 

dos Fóruns em relação ao ENCCEJA; fortalecimento dos Conselhos Municipais 

de Educação e Conselhos do FUNDEB, no tocante às discussões em torno da 

EJA; a oferta da EJA em todos os turnos e não focando apenas o noturno e o 

acesso a todos os espaços das escolas pelos estudantes da EJA, por exemplo: 

os laboratórios de informática e de ciências, as bibliotecas, as diversas 

tecnologias disponíveis, dentre outros. 

A erradicação do analfabetismo é a primeira das dez diretrizes que 

orientam o Plano Nacional de Educação – PNE - Lei nº 13.005, de 25 junho de 

2014, no qual duas metas tentam atacar diretamente esse problema. Já 

presente em planos anteriores, o objetivo de combater o analfabetismo 

absoluto no país caminha a passos lentos, com quedas muito pequenas nos 

índices a cada ano.  Conforme aponta o IBGE: 

 

Taxas de analfabetismo por região 
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Observando o gráfico é possível identificar a urgência da meta 9 do 

PNE, que  propõe “elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos 

ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional”. A meta tem relação com o 

compromisso firmado no Fórum Mundial de Educação de Dakar, em 2000, mas 

enfrenta um grande desafio: a evasão de adultos dos programas de 

alfabetização. Esta constatação aponta para a dimensão dos desafios, como a 

formação de educadores para as especificidades da EJA, as estratégias para 

manter adultos nos programas de alfabetização e o próprio conceito de 

analfabetismo encontram lugar na discussão sobre como evitar que a meta 

tenha que se estender para o decênio seguinte. 

O enfrentamento dessa realidade exige uma ação da sociedade civil na 

mobilização e chamamento dos sujeitos de direito da Educação, assim como 

na fiscalização das políticas públicas. O analfabetismo absoluto é resultado da 

exclusão social brasileira que precisa ser resolvida. A responsabilidade do 

analfabetismo obviamente não é do cidadão analfabeto, trata-se de uma 

responsabilidade Estado brasileiro.  

Destacamos neste texto que essa meta é ampla e otimista, que para ser 

alcançada, passa pela articulação intersetorial, pela formação de educadores e 

pelo financiamento. Acreditamos que a sociedade civil pode pressionar e 

impulsionar governos a fim de cumprir este compromisso com a superação do 

analfabetismo. 

Sendo assim, a participação da sociedade civil precisa ser ampliada como 

recomenda a UNESCO no documento da CONFINTEA 2009: 

 

A parceria entre governo e sociedade civil: O importante papel da 
sociedade civil (ONGs, OSCIPs, organizações religiosas e outras 
organizações) em educação e aprendizagem de jovens e adultos está 
sendo reconhecido de forma inadequada e precisa ser ativamente 
encorajado e apoiado. Para tal, devem ser desenvolvidas estruturas 
mais responsáveis e transparentes. (UNESCO, 2009, p. 24). 

 

 

A parceria entre governo e sociedade civil organizada deve ser 

estimulada, oportunizando chances à comunidade para atuar criticamente 
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neste processo, especialmente com a participação voluntária de educadores - 

força alfabetizadora voluntária e ao mesmo tempo revolucionária na 

perspectiva de educação crítica libertadora.  

O mais importante, todavia, é a existência de uma contagiante e séria 

mobilização pela causa da alfabetização e execução de um plano que 

assegure uma educação pública, democrática, laica e de qualidade como 

direito social para todos e todas, pois é certo que existindo vontade política e 

compromisso social é possível realizar as estratégias necessárias para atingir a 

desejável meta 9 do atual PNE. 

Apesar do direito humano à educação ser reconhecido em nossa 

legislação, e nas metas e estratégias do PNE, sua efetivação ainda não 

alcança todas e todos os brasileiros.  É a participação e a mobilização da 

sociedade no acompanhamento da implementação do Plano Nacional, assim 

como dos planos estaduais e municipais, que trará força política para a 

reivindicação da efetivação dos direitos previstos na lei, em particular o direito à 

educação. 

Avançamos no debate, na participação social nas CONAEs, na 

aprovação do PNE, mas precisamos intensificar essa presença atuante na 

conquista da eliminação do analfabetismo no Brasil, visto que a erradicação do 

analfabetismo é a primeira das dez diretrizes que orientam o Plano. 

Para isso, o analfabetismo deve deixar de ser uma questão para 

“programas” como o Programa Brasil Alfabetizado - PBA. É necessário 

envolver os três entes federados e a sociedade civil em torno de um grande 

pacto pela alfabetização de adultos, tendo como princípio a participação 

popular, a solidariedade rumo à construção de um projeto político de sociedade 

que se paute nos princípios da justiça social, solidariedade e fraternidade nas 

relações humanas, superando a situação indigna do analfabetismo.  
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CAPÍTULO II - O MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS - MOVA 

 

Considerando a importância da alfabetização de adultos e da 

continuidade da escolaridade na EJA, tendo em vista garantia do direito à 

educação e a defesa da consolidação de uma sociedade mais justa e 

igualitária, apresentamos sistematizações teórico conceituais fundamentadas 

na realização de pesquisa bibliográfica.   

Ao abordar a temática do MOVA, temos como destaque de referência o 

pensamento freireano retoma-se, assim, o debate proposto por ele acerca da 

conscientização, da compreensão da realidade e da nossa ação no mundo. 

Localizam-se as ações feitas para a elaboração do programa durante a gestão 

de Luiza Erundina (1989-1991), explicitando as ações de alfabetização 

realizadas pelos Movimentos Sociais Urbanos, a quem coube a  organização 

de novas perspectivas, o que permitiu reaprender o Brasil. 

As análises efetuadas subsidiam a discussão acerca da urgência da 

superação do analfabetismo pelo viés da educação popular libertadora e as 

reflexões desenvolvidas sobre a parceria entre movimentos sociais e poder 

público, incluindo em complementação um breve histórico do MOVA SP e do 

MOVA ABC. 

 

2.1 Educação Popular e Alfabetização de Adultos 

 

Antes de conceituarmos Educação Popular é imprescindível fazer uma 

análise de seu percurso histórico-filosófico ao longo do tempo, de acordo com o 

quadro político-social da época, chegando aos dias atuais ressaltando sua 

contribuição ao pensamento pedagógico na EJA. 

 

A educação popular já conta com uma história muito rica na qual 
estão envolvidos numerosos educadores, movimentos sociais e 
populares e o próprio Estado. Ela está ligada a todo um movimento 
de um lado, pela extensão da educação formal para todos e, de outro, 
pela formação social, política e profissional, sobretudo de jovens e de 
adultos (GADOTTI, 
1998, p.2).  
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A Educação Popular nasce em estreita simbiose com o movimento 

educativo, com a sociedade como um todo, na busca de uma compreensão 

mais ampla e condizente para elucidar dilemas das classes populares, sobre o 

problema crucial dos limites e possibilidades da educação concebida como 

instrumento de conservação e de mudança social. 

Educação sempre esteve presente na vida das classes, dos 

despossuídos de poderes, fama e riqueza. Podemos dizer que ela é uma 

confluência entre a cultura moderna e tradicional: as festas e celebrações da 

vida, nos seus cantos e momentos de dor, na sua forma de resistir aos 

conflitos, de expressar sua fé, de aprender a sobreviver e entender o mundo. A 

essa maneira de educar das classes populares, saberes que não estão 

presentes nos currículos escolares, mas que são vitais à sua sobrevivência e 

identidades, é que chamamos de Cultura Popular. A ressignificação destes 

saberes historicamente construídos resultou na construção do conceito 

“Educação Popular”. 

Há indícios da presença tênue da Educação Popular no Brasil colonial 

pela ação dos Jesuítas, mas é ao final do período imperial que se dá seu 

reconhecimento formal com o parecer-projeto Rui Barbosa, impulsionado pelos 

indicadores de mudanças de ordem político social favorável a essa abordagem, 

conforme aponta Vanilda Paiva: 

 

A educação popular dos primeiros tempos, utilizada como 
instrumento de cristianização e de sedimentação do domínio 
português, não sobrevive à ação de Pombal. [...], entretanto o que 
mais sobressai em todo o período é o parecer-projeto Rui Barbosa de 
1882, o primeiro diagnóstico da educação popular no país, e que se 
aproxima do que chamamos de “realismo em educação” A educação 
popular tornava-se questão importante na medida em que os 
problemas internos encaminhavam o país para a mudança de regime 
[...] tal vínculo é resultado da ação dos liberais, da penetração dos 
ideais de democratização do ensino e da sociedade em geral, da  
valorização da educação como instrumento de ascensão social.  
(PAIVA, 2015 p. 63, 64). 

 

Observa-se a trajetória da educação popular, vinculada à contribuição de 

intelectuais e impulsionando as mudanças sociais no Brasil. O mesmo 
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processo acontece nas décadas de 20 e 30, com atuação de um movimento 

dos intelectuais brasileiros no sentido de conceber a educação popular como 

uma educação que fosse direito de todos, o que contribui para que, a partir da 

década de 30, instâncias do poder público assuma a discussão da 

institucionalização de um sistema público de educação elementar no país.  

 

O clima revolucionário de 1930 refletiu-se no terreno educacional por 
meio da retomada do “entusiasmo pela educação” que caracterizara o 
período entre 1915 e início dos anos 20. Recomposto o poder 
político, era a hora do atendimento das reivindicações em favor da 
instrução. Organizam-se sociedades privadas, tal como na década de 
10, para pressionar a União e ajudar a difusão do ensino. (PAIVA, 
2015, p.130). 

 

Nesse período, o Brasil iniciava seu processo de industrialização 

acompanhado de situações decorrentes do deslocamento das populações 

rurais para os centros urbanos. Fazia-se necessário educar aqueles que 

compunham esse contingente, fato que impulsiona de forma gradual a luta pela 

difusão do ensino de modo a garantir a devida escolaridade. As repercussões 

ocorreram após um significativo espaço de tempo.  

Na década de 60, movimentos ligados à promoção da cultura popular e 

tomada de consciência da problemática brasileira, com intensa participação de 

grupos ligados a doutrina social da igreja, intelectuais, militantes de esquerda, 

e estudantes preocupados com a participação política das massas fomentam 

ações populares com claras posições políticas, na busca de oportunidades 

educativas em prol de uma sociedade mais justa e mais humana. Em meio à 

efervescência democrática de setembro de 1963 no Recife, acontece o I 

Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular. 

 

Foi um marco na história dos movimentos de cultura e educação 
popular no Brasil. Legitimou uma nova compreensão do conceito e da 
importância da educação de jovens e adultos, que passou a ser vista 
como pré-condição para a participação plena de todos os indivíduos 
na vida nacional. (UNESCO, 2009, p.11).  
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As marcas do momento histórico-político e teórico-filosófico dos 

primeiros anos da década de 1960 no Brasil podem ser identificadas no 

surgimento e nas transformações ocorridas na ideologia do nacional-

desenvolvimentismo. Gadotti enfatiza três momentos epistemológicos e 

organizativos da Educação popular:  

O primeiro, entre a década de 1950 e 1960, que foi marcado pela 
busca da conscientização. O segundo, nas décadas de 1970 e 1980, 
onde a defesa era pela escola pública popular e comunitária (mais 
focada na educação dos adultos). O terceiro, a proposta da escola 
cidadã, baseada na autonomia do sujeito, na sua cidadania 
construída através da práxis, que tem sido fomentado nos últimos 
anos. (GADOTTI, 1998, p.1).  

 

Essas experiências resultaram na construção e desenvolvimento de uma 

nova percepção da educação popular no país, passando a ser concebida como 

educação de base ou comunitária. Surgem ações tendo como referência 

central o pensamento de Paulo Freire e a abordagem conceitual de uma 

educação conscientizadora. Identifica-se que nesse momento: 

 

É criado o Plano Nacional de Educação de Adultos, dirigido por Paulo 
Freire durante o governo do Presidente João Goulart, a partir do qual 
foram desenvolvidas experiências importantes como a de Angicos, no 
Rio Grande do Norte.  (ROMÃO, 2002, p.33).  

 

Em contraponto, no ano de 1964, com o golpe militar, os programas de 

alfabetização e educação popular que se ampliaram no período anterior 

passaram a ser vistos como ameaças à ordem instalando-se reações de 

deslegitimação de lideranças que assumiam atividades práticas e teórico-

científicas. 

 A educação popular e os movimentos sociais, num processo de 

resistência ao regime militar e vislumbrando sua deslegitimação, conforme 

apontado, assumem posições sob a ótica da educação não formal. Constitui-se 

por esta via uma alternativa à escola formal e suas práticas conservadoras e 

funcionais respaldadas na necessidade de consolidar o regime e a ideologia 

capitalista. 
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A educação popular e os movimentos sociais apresentam um 
elemento comum que torna seus objetivos tão próximos: o fato de 
trabalharem com as populações tidas como carentes e 
marginalizadas da sociedade.  [...] os movimentos sociais populares 
são formas renovadas de educação popular e muitos dos princípios e 
fundamentos de um estão baseados na prática do outro, como a 
perspectiva da construção de uma consciência de classe. (GONH, 
2001, p.42). 

 

A década de 80, marcada pela luta da redemocratização do país e pela 

anistia política, traz Paulo Freire ao Brasil, após o exílio de 16 anos. Em 1989, 

com a eleição pelo voto democrático Luiza Erundina, ligada ao Partido dos 

Trabalhadores - PT assume o governo do município de São Paulo e Freire 

ocupa o cargo de Secretario de Educação, do município. Durante esse período, 

foi criado o MOVA, como expressa Freire:  “Sim, nós criamos o Mova, 

Movimento de Educação de Adultos de São Paulo. Mas, com uma diferença do 

que se fez em 63. Nós partimos do respeito absoluto aos movimentos 

populares.” (Carta de Princípio do MOVA SP, 1989).  

Nesse período, em Porto Alegre, município também administrado pelo 

PT, surgem novas experiências de educação popular no interior das escolas 

públicas. Instigadas pelos movimentos sociais e pelas administrações 

populares, em meados da década de 80, as concepções de educação popular 

passam a ser discutidas e adquirem outras configurações, denominações e 

representações.   

Reconfiguram-se em Escola Pública Popular, numa perspectiva de 
diferenciar o popular do público, na tentativa de transformar a escola 
pública em escola pública popular através de suas práticas político-
pedagógicas.(GADOTTI, 1998, p.8).  

 

Fomentam-se as reflexões acerca da escola pública popular autônoma, 

trazendo a possibilidade e a capacidade de autogestão. Assim como os 

debates sobre a escola cidadã, que numa proposta inovadora une duas 

expressões “escola” e “cidadã” buscando a participação popular na gestão e 

nas práticas escolares, sob a garantia e o custeio do poder público,  essa 

concepção de educação popular trouxe a possibilidade de repensar e 

ressignificar o processo educativo. 
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Nesta ótica, a Educação Popular é um projeto educacional 

comprometido com a transformação do sujeito e da sociedade, envolvendo as 

camadas oprimidas nas atividades de elaboração política e na organização de 

seus próprios movimentos. Instala-se a pretensão da construção de uma nova 

hegemonia do saber: o saber popular como forma de validar uma ferramenta 

libertadora, buscando transformar o sujeito de mero agente passivo em agente 

político. “Uma das fundamentais tarefas de uma educação realmente 

libertadora e por isso respeitadora do homem como pessoa”. (FREIRE; 

NOGUEIRA, 2002, p. 45)  

Essa visão de educação busca a transformação dos sujeitos que estão 

envolvidos nesse processo e a sociedade na qual se integram esses sujeitos. 

Neste sentido conhecer a realidade é fundamental, como visão de mundo que 

as pessoas têm, as formas como elas entendem e explicam a realidade. 

Assim, conhecer a realidade é o ponto de articulação entre o saber popular e o 

saber científico, para se chegar à construção coletiva de novos valores e 

padrões de relações, a partir do diálogo e da desocultação da realidade, 

reconhecendo sua existência histórica. 

Os homens, pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade no 
mundo em que estão, ao atuarem em função de finalidades que 
propõem, ao terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas 
relações com o mundo, e com os outros, ao impregnarem o mundo 
de sua presença criadora através da transformação que realizam 
nele, na medida em que podem separar-se e, separando-se podem 
com ele ficar, os homens, ao contrário do animal, não somente vivem, 
mas existem, e sua existência é histórica. (FREIRE, 1997 p.103). 

 

Freire nos faz refletir que é possível promover um processo educativo a 

partir da ótica da Educação Popular com compromisso autêntico e rigoroso 

com o povo atingido no seu cotidiano pelas desigualdades sociais e culturais, 

na condição de oprimidos. Nesse sentido, Freire baseou, no conjunto de suas 

reflexões e teorizações, os princípios da educação popular sustentando seu 

compromisso com a transformação da realidade opressora, no 

reconhecimento, valorização e emancipação dos diversos sujeitos individuais e 

coletivos.  

O homem e o mundo estão impregnados de sentidos, pois a existência 

histórica no mundo não se dá de forma passiva. É o diálogo a mola propulsora 
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do pensamento crítico, que problematiza o relacionamento do sujeito com o 

mundo que o oprime, fazendo-o voltar à realidade na busca de se realizar pela 

transformação, tanto de si mesmo como da natureza. 

 

Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, os 
homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo quais 
os homens ganham significação enquanto homens. Por isso o diálogo 
é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 
mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a 
um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem 
tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas 
pelos permutantes. (FREIRE, 1997 p.91). 

 

 

O diálogo torna-se a concretização do próprio exercício para a liberdade 

e a Educação popular fundamenta-se nesta categoria, propondo uma ação 

educativa que não tem receio dos riscos do mundo, porém, incentiva um 

consenso construtor da ação subjetiva, de conscientização por meio do 

diálogo.  Ainda na visão freireana, conscientização aparece como um princípio 

fundamental, contudo, além da conscientização, a prática e a reflexão sobre a 

prática, “ação-reflexão-ação”, formam a categoria que alicerça o conceito de 

educação popular e seu sentido transformador. A sociedade civil organizada é 

identificada como instância de promoção e sistematização da educação 

popular (Paiva, 2015, p.430). 

 

2.2  Parceria entre Movimentos Sociais e Poder Público  

 

Pode-se dizer que os movimentos sociais foram impulsionadores da 

chama pela reabertura política no país. Marcados pela resistência, muitos 

movimentos continuaram suas ações em oposição ao regime. Observamos a 

partir da década de 1980, que os movimentos sociais mudaram 

substancialmente a constituição da esfera pública, na qual somente os partidos 

políticos e as elites eram aptos a discutir as problemáticas sociais, em uma 

clara e evidente verticalização do poder. 
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É inegável que o processo de democratização se configurou e se 

redimensionou pelo desempenho dos movimentos sociais, posto que a própria 

redefinição da democracia emergiu de tal circunstância.  A partir das 

reivindicações dos movimentos sociais se vê expressada, também, a 

pluralidade de interesses, fator tão importante hoje em sociedades cada vez 

mais heterogêneas e multiculturais, onde ainda também se encontra o 

confronto da luta de classes. Há um novo projeto emancipatório e civilizatório 

por detrás dessa concepção que tem como horizonte uma sociedade 

democrática sem injustiças sociais. (GOHN, 2005, p, 18)  

O processo de redemocratização do país define um novo período, um 

marco na história da organização popular no Brasil, com uma ampliação e 

pluralização de movimentos sociais que se posicionam em busca de seus 

direitos e do seu lugar na política e na história. 

A construção da Constituição de 1988 teve participação ativa dos 

movimentos sociais, fato expresso em seu artigo 1º parágrafo único que o 

destaca como a base da participação cidadã no poder: “Parágrafo único. Todo 

o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente nos termos desta Constituição”.  

Uma leitura reflexiva deste parágrafo permite deduzir que a carta magna 

reservou ao povo a titularidade do poder do Estado, inferindo-se daí que toda 

atuação estatal deve se dar em função e em nome do povo, já que é este o 

grande legitimador de sua atuação. Podemos assim afirmar que o poder está 

na sociedade civil, não no Estado, este é instrumento. 

Aprofundando-se mais nesta questão, podemos afirmar que as 

conquistas e as ampliações dos direitos afirmados na Constituição da 

República Federativa do Brasil só foram alcançados com participação e 

pressão popular.  

Num primeiro momento, podemos dizer que os movimentos populares 

lutaram pelo acesso aos direitos sociais básicos, como o direito à educação, a 

moradia, a saúde, entre outros, mas essa noção aos poucos foi sendo 

ampliada à medida que passaram a lutar também pelo direito a participar da 

redefinição dos direitos, ou seja, quando travaram também uma luta política 
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contra a cultura autoritária e excludente da sociedade brasileira. Essa 

ampliação incorpora na dimensão da prática social, a necessidade de 

realização de mudanças culturais na sociedade, como sendo um elemento 

fundamental para o processo de democratização e participação ativa na 

sociedade.  

Mais do que tornar as políticas abertas a uma construção coletiva entre 

Governo e Sociedade Civil através da participação, é fundamental retomar a 

cultura participativa no país, para que as entidades da sociedade civil se 

fortaleçam e assim contribuam no processo político de tomada de decisões. 

Para elucidarmos a questão de cultura participativa é necessário que 

retomemos o sentido e o significado de participação. No dicionário,  

“participação” é definida como, “ato ou efeito de participar” e também como 

“aviso, parte, comunicação”. Etimologicamente, a palavra tem origem no latim 

"participatio" (pars + in + actio) que significa ter parte na ação. Analisando o 

verbete, para ter parte na ação é necessário ter acesso ao agir e as decisões 

que orientam o agir. Executar uma ação não significa ter parte, ou seja, 

responsabilidade sobre a ação. E só será sujeito da ação quem puder decidir 

sobre ela. (HOUAISS, 2015). 

A participação tem como característica fundamental a força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma unidade social (de um grupo, de 

uma equipe) reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na 

determinação da dinâmica, da cultura da unidade social, a partir da vontade de 

compreender, decidir e agir em conjunto. Ressalta-se que a participação 

implica em ser sujeito da ação, agindo de forma consciente e coletiva. 

Historicamente, a separação conceitual entre Sociedade Civil e Estado 

representou um grande avanço para a ciência política moderna: assentou as 

bases para a compreensão científica dos processos de mudanças políticas que 

ocorrem na sociedade e para o entendimento de que o Estado é uma 

instituição construída pela sociedade, por meio de um processo complexo e 

contínuo de lutas sociais e políticas. 
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Uma vez conquistada a democracia política, percebe-se que a esfera 
política está por sua vez incluída numa esfera muito mais ampla que 
é a esfera da sociedade no seu todo e que não existe decisão política 
que não seja condicionada ou até mesmo determinada por aquilo que 
acontece na sociedade civil. (BOBBIO, 1986; p. 55).   

 

A Sociedade Civil e Estado compõem o universo em duas esferas 

reciprocamente exclusivas que englobam nelas todos os entes. As 

Organizações da Sociedade Civil configuram forças políticas sociais, que 

interagem com as instituições estatais e as modificam continuamente.  

Em contraposição à tradição de um Estado forte na formação da 

sociedade brasileira, que vivenciou por 21 anos o Regime Militar, coloca-se a 

necessidade de afirmação da sociedade civil em contraposição ao Estado. 

Neste sentido, os movimentos sociais formaram organizações para lutar por 

direitos sociais, econômicos, políticos e culturais (gênero, geração, portadores 

de necessidades especiais, imigrantes, territoriais, étnico-raciais, religiosos 

etc.), condições de vida e trabalho, tanto rurais como urbanos (terra, trabalho, 

equipamentos coletivos, habitação etc.). Além de se organizarem no âmbito de 

identidade, os movimentos ampliaram-se e fortaleceram-se em diálogos globais 

como Fórum Social Mundial, Via Campesina, Jornada Ação Global dos  

Povos, etc. 

A sociedade civil ganhou nova articulação, as oposições 
conseguiram seus primeiros êxitos eleitorais e ampliaram sua 
base social, o movimento sindical (especialmente aquele 
referenciado pelo cinturão industrial paulista, o ABC) recebeu 
alento e voltou as greves. [...] o regime foi forçado a por em 
prática um projeto de abertura. (NOGUEIRA, 2011, p.24). 

 

Os movimentos sociais contribuíram para transformar a cultura 

participativa, pois se constituem em atores sociais coletivos, dotados de poder 

próprio, capazes de atuar na cena pública sem necessidade de intermediários. 

Suas formas de organização são democráticas, uma vez que nascem das 

necessidades sentidas pela comunidade ou pela classe, e não da dependência 

clientelista. Contribuem para a gestação de uma cultura não autoritária e 

participativa. Desenvolvem, assim, as bases sociais de um possível Estado 

Democrático. 



 

65 

 

Partidos políticos, por exemplo, são organizações da Sociedade Civil 

que refletem em seus programas os interesses econômicos e as concepções 

político-ideológicas de distintos grupos sociais. Ainda que sejam independentes 

do Estado e autônomas, essas entidades mantêm estreita interação com o 

Estado, com influência direta no pensamento e ações do governo. 

De igual forma, sindicatos patronais e de empregados, na qualidade de 

entidades da sociedade civil sem fins lucrativos de representação coletiva, 

atuam, fundamentalmente, na defesa e negociação dos interesses do grupo 

que representam. 

 

A sociedade civil voltou a ter voz. A nação voltou a se manifestar 
através das urnas. As mais diversas categorias profissionais se 
organizaram em sindicatos e organizações. Grupos de pressão e 
grupos de intelectuais engajados se mobilizaram em função de uma 
nova Constituição para o país [...] ela expressou o acúmulo de forças 
que estavam represadas.(GONH, 1992, p.58). 

 

 

Os movimentos sociais, podemos assim dizer, manifestaram a força 

emancipadora da sociedade civil. Esta força inaugurou as bases de uma 

cultura democrática nas diferentes formas da sua manifestação, contemplando 

questões de ordem temporal e local. 

Neste contexto pensar na parceria entre Estado e sociedade civil 

organizada, exigiu por parte do Estado, respeitar o protagonismo histórico dos 

grupos sociais, dos movimentos sociais que, desenvolveram uma consciência 

crítica desalienadora, com força sociopolítica gerando novos valores e uma 

nova cultura política. 

 A parceria entre Estado e Sociedade Civil, como as do MOVA-SP e 

MOVA-ABC, só foi possível nas administrações que exerceram estreita relação 

e vínculos com a sociedade civil organizada e com os movimentos populares, 

pois estes grupos organizados acumularam forças ao enfrentarem a dura e 

difícil transição do regime militar à democracia, lutando por direitos sociais do 

país. 

Estas parcerias desenvolveram um novo espaço público denominado 

‘público não estatal’ onde se situam os conselhos, fóruns, redes e demais 
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formas de vivenciar articulações entre a sociedade civil e representantes do 

poder público para a gestão da coisa pública que dizem respeito ao 

atendimento das demandas sociais. A co-participação da sociedade civil no 

ciclo de políticas públicas não apenas propicia maior legitimidade às decisões 

do governo como realiza ações para além do caráter meramente consultivo, 

como o monitoramento das políticas públicas, avaliação de rumos exercendo 

pressão popular. 

Ressaltamos que, no caso das parcerias dos MOVA’s São Paulo e ABC, 

ambos sofreram ao final de administrações democráticas populares. Isto 

demonstrou que a sintonia fina entre Estado e Movimentos Sociais precisa ser 

solidificada na participação democrática, para além do exercício do voto.  

Não há espaços para ações ilusórias, as forças do Capital estão 

presentes no ideário político brasileiro, desconstruindo a esfera pública e se 

misturando com a esfera privada, em ações claramente a serviço do capital, 

sem nenhum compromisso com o local, que é o lugar da memória, expressa na 

língua, religião, cultura, práticas sociais civis, folclore etc.  

Ao final das administrações populares democráticas tanto na cidade de 

São Paulo, quanto nas cidades do ABC paulista, a ação do Estado se destaca 

pelo pragmatismo, pelo imediatismo, não há políticas ou estratégias em longo 

prazo. Os acordos e alianças foram desfeitos. A linguagem dos políticos para 

quebrar os acordos, reduz um trabalho de alfabetização a questões 

econômicas e técnicas do mercado financeiro, pois não tinham compromisso 

com o processo de transformação social. 

Atualmente mesmo após 12 anos de administrações de forte vínculo 

com os movimentos sociais, nos governos Lula e Dilma, esses embates 

ideológicos relativos à participação social são fortemente criticados, como no 

caso da Política Nacional de Participação Social - PNPS, lançada pela 

Presidente Dilma Rousseff, cuja principal meta foi acompanhar a formulação, a 

execução, o monitoramento e a avaliação de programas e políticas públicas, 

para  aprimorar a gestão pública.  

Ao consolidar a participação social como um ‘método democrático de 

gestão’, os governos Lula e Dilma fomentaram diversas práticas participativas, 
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propiciando o florescimento de duas novas institucionalidades: as conferências 

e os conselhos nacionais. Estas instituições têm potencial para transformar 

definitivamente o padrão de relação entre Estado e sociedade civil no país, 

contribuindo para um afastamento do modelo liberal de democracia que em 

escala mundial marca a política moderna e para um rompimento com as 

práticas clientelistas que historicamente caracterizaram a política brasileira. 

 O decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, instituiu a Política Nacional 

de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - 

SNPS tendo como principais objetivos estimular a participação social de forma 

sistemática e aprimorar a relação do governo federal com a sociedade civil. No 

entanto, o decreto da PNPS foi derrubado na Câmara Federal. 

Essas ponderações demonstram que a luta pela participação continua, 

para que tenhamos administrações públicas mais abertas ao diálogo e às 

demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil. 

 

2.3 MOVA São Paulo 

 

São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, a 5º cidade mais 

populosa do mundo, centro financeiro do país, elege pelo voto direto em 1989, 

uma mulher vinda das classes populares: Luiza Erundina, que tem em seu 

plano de governo uma proposta comprometida com a participação popular e 

com os movimentos sociais. 

 

O MOVA-SP surge, então, na cidade de São Paulo, de 1989 a 1992, 
gestão em que Luiza Erundina foi eleita para cumprir um mandato 
desafiador e importante, porque, primeiro uma mulher nordestina 
administraria uma das maiores cidades do planeta; segundo, porque, 
juntamente com outros municípios – Porto Alegre, Santos, Angra dos 
Reis, Diadema, etc., passariam a desenvolver outro projeto de 
sociedade, adverso ao modelo neoliberal, que dava seus passos 
iniciais na América Latina. (BRANDÃO, 2001 p. 49). 
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Esta administração trouxe o Professor Paulo Freire para assumir a pasta 

da Secretaria de Educação, tendo como ação marcante revolucionar as 

condições de ensino, mudando o perfil da escola conferindo-lhe um caráter 

democrático e popular, tomando decisões coletivas pautadas em amplos 

diálogos com educadores e sociedade civil. 

Entre os propósitos políticos de democratização do poder pedagógico, 

construção coletiva de currículo, formação permanente do pessoal docente 

entre outros, destacamos um dos objetivos da administração de Freire na área 

da Educação que traduz a intenção da criação do MOVA e das ações 

realizadas na educação de jovens e adultos na cidade, qual seja o de contribuir 

para eliminar o analfabetismo de jovens e adultos em São Paulo (GADOTTI; 

TORRES, in FREIRE, 2006, p.15).  

Este objetivo demonstra que a criação do MOVA fazia parte da proposta 

geral da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME/PMSP. Vindo 

ao encontro dos anseios e das necessidades dos grupos sociais de várias 

regiões da cidade que abrangiam um universo de pessoas marginalizadas e 

sem acesso ao direito básico de aprender a ler e escrever. 

 

Em São Paulo, a população de adultos e jovens não alfabetizados se 
constitui, na sua maioria, de migrantes vindos dos estados mais 
pobres do Norte, Nordeste e também da zona rural do interior de São 
Paulo e Minas Gerais. São Pessoas que vivem de modo geral de 
subemprego ou que se dedicam a profissões que não exigem 
habilitação específica [...] Assim sendo, seu nível de renda é muito 
baixo, insuficiente até para a satisfação de necessidades básicas 
como alimentação e moradia. Provavelmente habitam em favelas, 
cortiços e nas “autoconstruções” da periferia de São Paulo [...] 
Grande parte da população analfabeta é constituída por mulheres, 
que desenvolvem a dupla jornada de trabalho. (FREIRE, 2006,  
p.67,68). 

 

 

A criação do MOVA-SP em parceria com a sociedade civil, foi pautada 

na ideia da mobilização e engajamento. O nome MOVA remete-nos a um 

caráter emancipador, apresentando-se como um movimento de resistência e 

de construção de outro modo de se fazer educação abrindo um diálogo com a 

participação popular. 
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A cidade de São Paulo já contava desde a década de 70 e 80, com 
movimentos de jovens e adultos, boa parte das diversas formas de 
associativismo que se constituíram durante e em oposição ao Regime 
Militar, desenvolveram nos seus locais de militância, atividades de 
alfabetização de adultos (PONTUAL 1996, p.63). 

 

A participação popular na redemocratização do país tingiu a sociedade 

de práticas participativas e mobilizadoras que não estavam previstas no 

processo de abertura lenta e gradual planejada pelos militares com o apoio da 

elite civil conservadora. Esta participação foi fundamental na constituição do 

MOVA-SP. 

Para atingir aos objetivos da administração democrática popular, os 

movimentos populares foram convidados pela SME para construírem o MOVA 

como um amplo movimento de alfabetização, visto que já realizavam esta ação 

na cidade e que necessitavam do apoio de uma política pública para sua 

fomentação. 

Sendo assim, contando com a participação massiva de Movimentos 

Populares da Cidade de São Paulo, que já atuavam com a alfabetização de 

adultos, o MOVA-SP foi lançado oficialmente por meio do Decreto nº 28.302 de 

21 de Novembro de 1989.  

Inspirado e fortalecido na educação popular libertadora, o MOVA-SP 

iniciou com aproximadamente 73 movimentos populares organizados, 

atendendo cerca de 20 mil educandos em todo o Município de São Paulo. Sua 

estrutura de funcionamento era composta basicamente por três instâncias de 

decisões: 6 Fóruns Regionais, em que os movimentos discutem os problemas 

regionais; um Fórum Municipal, em que os representantes discutem os 

problemas da cidade como um todo; o Fórum MOVA-SP, em que movimentos 

populares e a SME negociam e decidem sobre os rumos do programa.  

Os movimentos populares cedem os espaços físicos para o 

funcionamento das salas de aula, formam as turmas e matriculam os 

educandos, alem de indicar os monitores e os supervisores populares, que 

participam, em conjunto com a SME, da construção do projeto político-

pedagógico do Movimento. Os objetivos gerais delimitados para o MOVA são: 



 

70 

 

 

1) Reforçar e ampliar o trabalho dos grupos populares que já 
trabalham com alfabetização de adultos na periferia da cidade; 

2) Desenvolver um processo de alfabetização que possibilite aos 
educandos uma leitura crítica da realidade; 

3) Através do Movimento de Alfabetização contribuir para o 
desenvolvimento da consciência política dos educandos e dos 
educadores envolvidos; 

4) Reforçar o incentivo à participação popular e à luta pelos 
direitos sociais do cidadão, ressaltando o direito básico à 
educação pública e popular. (FREIRE, 2006, p.69) 

 

O MOVA-SP traz marcas características da sua própria história, tais 

como a concepção emancipatória de educação, o comprometimento com as 

transformações político-sociais, o desenvolvimento da consciência política dos 

educandos e educadores, a luta pelos direitos sociais da educação, o incentivo 

à participação popular, o fortalecimento dos movimentos sociais, a organização 

da comunidade e o fortalecimento de grupos organizados. Estes são aspectos 

relevantes, políticos e pedagógicos a serem discutidos pela Educação de 

Jovens e Adultos dentre outros, que contribuíram para esta exitosa experiência. 

 

O MOVA SP é parte de uma estratégia de ação cultural voltada para 
o resgate da cidadania e da identidade história dos trabalhadores, 
contribuindo para a constituição de uma alternativa democrática e 
popular em nosso país. (PONTUAL,  1996, p. 77). 

 

O MOVA-SP é concebido como ação em defesa de uma educação para 

a liberdade que desenvolve um trabalho de alfabetização cidadã, com leitura de 

mundo, visando à alfabetização para além da descoberta do código escrito. A 

proposta impulsiona a reflexão da realidade no descobrimento rigoroso do 

diálogo, pois um sujeito alfabetizado é um cidadão consciente, sujeito de sua 

história e participante das condições sociais e políticas de seu território.  

A fundamentação que define a concepção e criação deste Movimento 

desencaeia a consolidação de MOVA’s pelo país que reafirmam e reinventam 

as ideias de Paulo Freire sistematizadas no livro “Ação cultural para a liberdade 

e outros escritos”: Toda prática educativa implica numa concepção dos seres 

humanos e do mundo (FREIRE, 2011, p.67).  
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A práxis da Educação Popular e Libertadora, do MOVA SP aponta para 

o compromisso emancipatório no fazer dialógico, construindo assim uma 

prática alfabetizadora fundamentada na concepção humana e na relação dos 

sujeitos no mundo e com o mundo. A ação alfabetizadora no MOVA SP aponta 

para a natureza e a vontade política do fazer do Movimento: 

 

A questão da alfabetização não é de natureza técnica. As questões 
principais na alfabetização são de natureza político-ideológica e 
científica a que se juntam aspectos técnicos necessários. O ponto de 
partida é a decisão, a vontade política de fazer, a arregimentação dos 
recursos, e a formação rigorosa dos educadores e educadoras 
(FREIRE, 2006 p.118). 

 

Alfabetizar adultos não é ato neutro, observa-se na gênese do MOVA a 

explicitação de cunho político na ação de alfabetização, integrado a noção de 

engajamento dos grupos organizados da sociedade civil. Há também presente 

a preocupação com a rigorosidade da formação dos educadores e educadoras, 

compondo os aspectos de natureza político-ideológica e científica. O objetivo 

da atuação do movimento na alfabetização de adultos fica explicito em seu 

objetivo geral: 

 

Possibilitar ao educando jovem adulto o processo construtivo de 
ampliação do próprio conhecimento através da intervenção 
sistemática do educador e a vivência com os colegas, numa relação 
dialógica. Sendo assim, na formulação dos princípios e diretrizes 
metodológicas não poderão faltar os subsídios da educação 
libertadora, do modelo construtivista-interacionista do conhecimento e 
dos modernos estudos sobre linguagem. (PMSP/SME, 1989, p. 9,10)  

 

 

O documento da SME expressa que a realidade dos educandos e 

educandas é o ponto de partida da ação educativa, em que balizados pela 

relação dialógica, os conflitos e contradições presentes em nossa sociedade 

serão debatidos em sala de aula, tendo na intervenção sistemática do 

educador ponto relevante. Aprender e ensinar constitui a existência humana, o 

objetivo do movimento reitera a questão de natureza político-ideológica e 

científica da ação alfabetizadora, poderada por Freire. 
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O MOVA-SP, criado em 1989, é um marco dos Movimentos de 

Alfabetização de Jovens e Adultos implementados em Administrações 

Populares, após o processo de abertura política, cuja iniciativa foi seguida por 

outros locais/cidades como Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha e Caxias do 

Sul no Rio Grande do Sul; Diadema, Embú, Mauá, Guarulhos, São Carlos, 

Araraquara, Ribeirão Pires e Santo André no Estado de São Paulo; Angra dos 

Reis no Estado do Rio de Janeiro, Belém e Cametá no Pará; Chapecó, Rio do 

Sul e Blumenau em Santa Catarina; Ipatinga em Minas Gerais; o LER-Rio 

Claro - SP e em Goiânia o AJA-Expansão, entre outros. Também há o projeto 

MOVA-Brasil, uma parceria do Instituto Paulo Freire – IPF, com a Federação 

Unica dos Petroleiros – FUP e a Petrobrás. 

 

O conceito MOVA é mais importante do que o nome, a palavra 
“MOVA”. A sigla não é tão importante. A sigla MOVA surgiu de 
uma emergência. Em 1989, eu era o chefe de gabinete de 
Paulo Freire na SME de São Paulo. Ao encaminhar à prefeita 
Luiza Erundina de Souza a minuta de Decreto do Movimento 
de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo 
um assessor me observou que ninguém conseguiria recordar 
um projeto com um nome tão longo. Seria preciso adotar uma 
sigla que funcionasse como uma “marca” do projeto. Foi aí que, 
na pressa, eu disse: já que as duas primeiras palavras do 
projeto são “movimento” e “alfabetização”, vamos chamá-lo 
provisoriamente de MOVA. O provisório, como acontece muitas 
vezes, tornou-se definitivo. A palavra “MOVA” acabou 
“pegando” e virando um “conceito” importante da tradição 
freiriana, que tem a vantagem de realçar a idéia de 
“movimento” e de apontar para o seu objetivo de mobilização e 
de engajamento dos setores organizados da sociedade e de 
apoio aos grupos que já desenvolvem trabalho de educação de 
jovens e adultos. (GADOTTI, 2008, p.103). 

 

 

Engajados na tradição freireana, como destacado acima, é importante 

destacar que os MOVA’s 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, rompendo com as práticas das antigas 

campanhas com vieses assistencialistas, descomprometidas com a 

continuidade da escolarização e com a transformação da sociedade brasileira. 
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Vale ressaltar que a inspiração maior é a Educação Popular realizada 

com empenho, envolvimento dos movimentos populares, estudantis e de 

educação de base, com militância e consciência politica nos anos 1960, a 

mesma inspiração do projeto de Angicos para alfabetizar e politizar o país, que 

queremos e que precisamos. Paulo Freire deu origem à metodologia MOVA, 

nos mostrando que sem a participação popular e parceria com o poder público, 

não se supera o analfabetismo.  

A metodologia participativa dos movimentos sociais se baseia no 

protagonismo dos sujeitos alfabetizandos e na luta pela pós-alfabetização. Ela 

não é uma ação isolada de outras políticas sociais. 

O MOVA-SP nos tem dado o legado do papel dos movimentos sociais e 

sua práxis, que através da prática a serviço da compreensão e da 

transformação da realidade, aliando a luta em defesa da vida, tem 

impulsionado novas formas de atuação para a superação do analfabetismo. 

 

2.4 MOVA ABC 

 

O MOVA ABC recebe este nome marcado pela territorialidade da Região 

do ABC, que compõe a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, 

caracterizada tradicionalmente como industrial. É composta por sete cidades 

Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, no entanto a sigla “ABC” é referente às 

três primeiras citadas.  

Segundo dados da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 

ABC e do Consórcio Intermunicipal do ABC, a região é o terceiro pólo 

econômico do país e possui uma população de quase 2,6 milhões de 

habitantes, o que faz do ABC o terceiro mercado do Brasil, superado somente 

pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Com base nos dados socioeconômicos da região, destacamos o 

município de São Caetano do Sul, que é “referência para o país e para a 

América Latina quando o assunto é qualidade de vida, com boa parte de seus 
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indicadores sociais, considerados de primeiro mundo, como o índice de 

Desenvolvimento Humano (cerca de 0,919) entre as cidades brasileiras, de 

acordo com a ONU, tornando-se o melhor município do Brasil para se viver”. 

(Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, 2015) 

Destacamos entre os dados socioeconômicos que a renda per capita de 

seis municípios da região é bem superior a média brasileira, em 2011 a renda 

média familiar dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul atingiu R$ 1.507,43 (um mil e quinhentos e sete reais e 

quarenta e três centavos), este valor é 79% maior que a média nacional. 

Ressaltamos que estes dados são atuais, sendo que nas décadas de 70, 80 e 

90, os trabalhadores da região sofriam com o desemprego, o arrocho salarial e 

posteriormente com as pressões do neoliberalismo. 

A região ocupa uma área de 825 Km² onde as zonas urbanizadas dos 

municípios estão “conurbanas”, ou seja, praticamente todas ligadas entre si e 

partilham de problemas relacionados com a mobilidade urbana, proteção de 

mananciais de água, com a represa Billings (um dos maiores reservatórios de 

água da RMSP), questões de saúde, moradia, segurança e educação, - 

destacamos a questão do analfabetismo de pessoas acima de 15 anos. 

O ABC paulista é marcado historicamente por ser o primeiro centro da 

indústria automobilística do Brasil, sediando as grandes montadoras como 

Ford, General Motors, Mercedes Benz, Volkswagen, Toyota, Scânia, Karmann 

Ghia, entre outras. Aliando-se ao polo o setor de peças e de serviços. 

A presença destas indústrias, tornaram a região foco do movimento 

sindical contemporâneo, sendo palco ao final da década de 70 das greves dos 

metalúrgicos, que enfrentaram o regime militar, no início da década de 80 foi 

berço da fundação do Partido dos Trabalhadores – PT e da Central Única dos 

Trabalhadores – CUT. 

Neste contexto, ao partir da bem sucedida experiência do MOVA na 

cidade de São Paulo, em 1995, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABCD - 

SMABC, diante dos altos índices de analfabetismo na região, mesmo com os 

investimentos de alguns municípios na área, propôs às prefeituras da região 

que, numa ação conjunta envolvendo outras entidades da sociedade civil, 
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implementassem um amplo movimento de alfabetização e educação de todos 

os munícipes que, de alguma forma, foram excluídos do processo educativo 

regular.  

Para adentrarmos um pouco na experiência do MOVA ABC, visto que o 

mesmo é fruto das ações de cunho sociopolítico do SMABC para o 

fortalecimento e ampliação dos direitos dos trabalhadores, é necessário 

perceber seu forte caráter de classe.  

 

Os movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por 
atores sociais coletivos pertencentes a diferentes  
camadas sociais, articuladas em certos cenários de  
conjuntura socioeconômica e política de um país, criando  
um campo político de força social na sociedade civil (GOHN, 1997, p. 
251). 

 

É justamente neste período efervescente de luta por direitos, que 

emergem diversos movimentos sociais na cena política brasileira que se 

caracterizavam pela heterogeneidade e diversidade de reivindicações. Essas 

reivindicações que definiam coletividades se expressavam em lutas assumidas 

por diferentes segmentos como: sindicatos, moradores de bairro, mulheres, 

negros, comunidades de base ligadas a igreja, índios e trabalhadores rurais. As 

causas em torno das quais tais movimentos se estruturaram eram: direito a 

liberdade e autonomia dos sindicatos; direito à greve; direito à igualdade de 

condições para mulheres trabalhadoras; direito à moradia; direito à creches; 

direito à saúde; direito à distribuição das terras aos sem-terra; direito à 

alfabetização de adultos aliado ao direito a educação. 

O debate pelo direito à educação é parte deste movimento 

popular mais amplo. É dentro do movimento nacional de militância da classe 

trabalhadora, tão marcante na região do ABCD que a questão da educação 

resgata o seu  sentido.  

 

As lideranças sindicais, que já procuravam fornecer subsídios para a 
formação profissional dos operários com os cursos da escola do 
sindicato, lançavam uma novidade: o curso de “Formação Sindical”. A 
concepção desse curso demonstra,  
no meu entender, uma preocupação política e cultural significativa 
dos dirigentes sindicais de São Bernardo. (PARANHOS, 1999, p.169). 
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Os embates contra a ditadura exigindo a democratização do país 

envolveu homens e mulheres do campo e da cidade, unindo amplos setores da 

sociedade que se aglutinaram pela conquista da democracia em nossa 

sociedade. Na região do ABC a cidade de São Bernardo do Campo foi palco da 

luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, o que também 

culminou nas ações para a redemocratização do país.  Essa força concentrada 

de mobilização de trabalhadores marcou a história brasileira, por despontar a 

liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, líder Sindical do SMABC, da CUT, que 

mais tarde em 2003 assumiu a Presidência da República Federativa do Brasil. 

Vale ressaltar que na ocasião da criação do MOVA ABC, o único 

município a aceitar a proposta foi o de Diadema que, tinha a educação de 

adultos como prioridade administrativa através do trabalho desenvolvido pelo 

SEJA, mas não conseguia atender à demanda da cidade, que apresentava na 

época, um número de “12 mil pessoas adultas em situação de analfabetismo”. 

(TRIBUNA METALÚRGICA, 1995)  

Houve durante os primeiros meses de 1995 um amplo processo de 

debate em toda a cidade, envolvendo empresários, Sindicato dos Funcionários 

Públicos Municipais, SMABC, igrejas, imprensa local e regional, movimento 

estudantil, movimentos populares e outras entidades da sociedade civil. 

Durante dois anos, Diadema foi o município pioneiro da região a possuir um 

trabalho conjunto entre o MOVA e o SEJA voltado para a diminuição 

significativa das taxas de analfabetismo. 

Na ocasião das primeiras ações do MOVA ABC, o jornal Tribuna 

Metalúrgica edição nº 345, destacava que “o Ministro do Trabalho estava sendo 

desafiado a apoiar o movimento que pretendia como meta acabar com o 

analfabetismo na região do ABC até o ano de 2000” (1995).  O projeto que teve 

início com o nome de MOVA – Movimento de Alfabetização, foi criado durante 

o II Congresso de Educação em Diadema realizado em setembro de 1995. 

Com apenas dois meses de existência, o MOVA abriu mais de 50 salas de 

aulas para quase 790 alunos em Diadema. 

Diante deste cenário, em 3 de novembro de 1997 a Câmara Regional do 

Grande ABC, buscando soluções para a problemática do analfabetismo na 
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região, institui o Movimento de Alfabetização Regional do ABCDMRR - MOVA 

ABC, concretizado como iniciativa das prefeituras das cidades de Santo André, 

São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra, e das suas respectivas Câmaras Municipais, em parceria com 

Empresas, Sindicatos, Igrejas, Movimentos Populares, Universidades, 

Faculdades, Escolas e outras Entidades ou Grupos Organizados da sociedade.   

Esses fatos resultam no desenvolvimento regional, dirimindo os índices 

de analfabetismo na região, assim como no fortalecimento dos movimentos 

sociais e na multiplicação dos sujeitos políticos, como influência da atuação do 

MOVA-ABC (CADERNOS MOVA REGIONAL, 1997). 

A parceria é a marca de ação do MOVA-ABC, pois com amplo diálogo, o 

MOVA ABC faz parcerias com empresas, fundações e com as com prefeituras 

municipais: 

 

A relação de parceria constitui-se a base das ações em todos os 
municípios que aderiram ao MOVA Regional e nela cada participante 
tem um papel definido. Cabe à secretaria a coordenação e 
capacitação da equipe técnico-pedagógica; a definição dos princípios 
político-pedagógicos do processo a ser desenvolvido; a seleção dos 
educadores que poderão ser indicados pelas empresas, sindicatos, 
igrejas, comunidades e outras entidades ou movimentos envolvidos; a 
formação inicial e permanente dos educadores; a elaboração do 
material didático junto com os educadores; a preparação dos 
instrumentos de planejamento e avaliação e o acompanhamento de 
maneira sistemática do trabalho em sala de aula. (CADERNOS DO 
MOVAREGIONAL, 1997). 

 

 

A participação das empresas, igrejas, sindicatos, movimentos populares 

e outras entidades, foi realizada das seguintes formas: instalação de salas, 

contribuindo para a sua implantação e manutenção; responsabilizando-se pelo 

educador/a, assumindo a ajuda de custo; cedendo espaços para salas de aula 

ou construindo salas para funcionamento das aulas; divulgando a proposta do 

movimento; indicando os educadores; contribuindo na matrícula dos 

educandos; doando material escolar e material permanente.  

A parceria também é destacada sob a ótica do engajamento e diálogo, 

à medida que o movimento destaca como objetivo em seu Plano de Trabalho: 
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O MOVA ABC tem por objetivo buscar a integração e o engajamento 
de diversos setores da sociedade com o poder público, a fim de 
constituir um amplo movimento de alfabetização e educação para a 
cidadania, assegurando a todos os jovens e adultos não 
escolarizados do Grande ABC, o direito à alfabetização e, ao mesmo 
tempo, promover a continuidade dos estudos. Propõe ainda reduzir a 
demanda hoje existente, levando em consideração nas ações 
pedagógicas, as reais necessidades do aluno trabalhador, partindo da 
realidade do educando e respeitando o seu processo de 
conhecimento, na perspectiva da educação crítica libertadora. 
(PLANO DE TRABALHO, MOVA ABC, 2010).  

 

 

O mencionado objetivo permite destacar a questão da mobilização e da 

convocação de vontades, por meio da busca de afinidades e de intenções 

objetivas e do anúncio de resultados concretos. É proposto abrir diálogo entre 

poder público e sociedade civil para construir um movimento amplo. Essa 

finalidade coloca a necessidade da organização de fóruns, núcleos, 

campanhas que mantenham a mobilização viva, envolvendo todos os atores na 

construção de uma causa. Ficam implícitas questões que envolvem: 

diagnóstico, planejamento para criar soluções em conjunto, prevendo a 

incorporação de novos integrantes.  

Os fatos expostos indicam que esse é um caminho para que as ações 

respondam às necessidades educativas reais, considerando as características 

de cada região e município. Revelam também que o projeto MOVA ABC dá à 

comunidade a consciência de que os resultados são produto de seu próprio 

esforço, e não de imposição externa. 

Fortalecer cada elo deste engajamento requer que secretarias 

municipais, gestores públicos, movimentos sociais, lideranças comunitárias e 

educadores possam ressignificar seu papel, para poderem aprimorar a 

organização e funcionamento do movimento e com o movimento. 

No MOVAABC, as atribuições em relação ao trabalho de parceria 

assumido pelas Secretarias de Educação Municipais que estabelecem 

convênio com a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 

limitam-se ao aspecto pedagógico, definindo a formação de educadores, ações 
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metodológicas, acompanhamento e avaliação dos avanços das turmas. As 

Prefeituras, através de suas respectivas equipes técnico-pedagógicas, 

pertencentes às secretarias de educação, realizam a capacitação dos 

educadores e estes, por sua vez, comprometem-se com o processo formativo 

permanente, participando de reuniões semanais para esta formação. Quando o 

convênio é estabelecido com empresas, a formação é de responsabilidade da 

equipe de coordenação pedagógica da OSCIP. 

 

As aulas são ministradas por educadores populares, 
selecionados a partir de critérios estabelecidos pelos 
Municípios. Esses educadores, que recebem uma ajuda de 
custo, trabalham em caráter voluntário. As salas são 
organizadas em casas, nas garagens das casas, em empresas, 
sindicatos, nas escolas municipais de educação infantil e de 
ensino fundamental, nas cadeias públicas, nas igrejas 
católicas, presbiterianas, evangélicas, centros espíritas, 
sociedades amigos de bairros, centros sociais, centros  
de convivência, em asilos, em hospital psiquiátrico, ou seja,  
em ambientes diversificados, onde há demanda de  
jovens e adultos para alfabetização. (CADERNOS MOVA 
REGIONAL, 1999). 

 

 

Outro enfoque do movimento é criar espaços de debate sobre as 

políticas públicas de jovens e adultos, fortalecendo o Fórum Regional de 

Alfabetização, assegurando, que não se trata de transferência de 

responsabilidades do poder público para a sociedade civil, mas de partilha.  

Os fóruns regionais visam debater o problema do analfabetismo na 

região do ABCDMRR e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, 

garantindo a orientação metodológica, proporcionado espaços de reflexão e 

debates ampliados entre participantes co-autores da elaboração e 

implementação do MOVA ABC. 

Mesmo sendo parte integrante do SMABC, o MOVA ABC é composto 

por uma Diretoria Administrativa que possui Coordenador Regional, Tesoureiro, 

Conselho Fiscal de Direção, Departamentos de Coordenação, Administrativo-

Financeiro e Pedagógico. 

A concepção político pedagógica do MOVA-ABC, considerando a 

conjuntura política do país e a luta popular pela conquista de uma organização 
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social,  situa a questão da educação e da alfabetização de adultos como 

prioridades. Sendo assim, a formação dos educadores e articuladores do 

MOVA ABC é parte fundante de sua constituição. A mesma cumpre uma 

programação com 50 horas de formação inicial e 180 horas de formação 

permanente. A formação trata da história do MOVA e concepção de educação, 

assim como reflete sobre a metodologia da educação popular, além das 

questões voltadas para a alfabetização e a prática educativa para  formação  

do sujeito político social histórico. (CADERNOS MOVA REGIONAL, 1999).  

Para definir as diretrizes do MOVA Regional, no início de 1998 

constituiu-se o Fórum Regional de Alfabetização, composto por representantes 

dos MOVA’s locais, representantes do poder público que desenvolvem ações 

conjuntas, sob a coordenação e assessoria do Sindicato dos Metalúrgicos  

do ABC.  

O MOVA ABC, também se articula com o MOVA’s da região sudeste 

do país, integrando a Rede MOVA Nacional. Sendo assim, o MOVA ABC 

mobilizou a região em 6 encontros regionais, sendo que o sexto encontro 

ocorreu em São Bernardo do Campo em 2013, tendo sediado também o 2º 

Encontro Nacional de MOVA’s. Estas articulações fortalecem o sentido das 

ações do Movimento. 

Neste contexto de grandes reflexões, em 2002, a diretoria do MOVA 

Regional decidiu pela criação de uma personalidade jurídica, o que veio a se 

concretizar no ano de 2003, tornando-se a Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP do MOVA ABC.  

 

O MOVA-ABC dá mais um passo importante nesta segunda-feira, dia 
8, quando lança sua OSCIP - Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público.  Essa nova forma de organização dá personalidade 
jurídica ao MOVA ABC - Movimento de Alfabetização, possibilitando a 
ampliação das parcerias. Esse respaldo jurídico dá transparência às 
relações financeiras com órgãos públicos e iniciativa privada. 
(NOTÍCIAS SMABC, 2003). 
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Assumindo-se como OSCIP, a entidade MOVA Regional do ABC 

torna-se uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e por meio 

de convênios entre as cidades da região, estabelece-se o acordo de 

atendimento e as responsabilidades de cada órgão participante do movimento. 

A parceria entre o poder público e os grupos sociais acontece de 

duas maneiras: pela pressão dos grupos sociais e/ou pela iniciativa das 

administrações populares; existência de diferentes formas de convênio; o poder 

público assume o MOVA como política pública, o que possibilita melhor 

qualidade do trabalho educacional e, em alguns programas, o fortalecimento 

dos grupos sociais.  

Um fator importante destas sistematizações são as discussões 

envolvendo alfabetização e continuidade da escolarização. Os Fóruns 

Regionais de Alfabetização reconheciam e debatiam em 1997 a preocupação 

sobre a aprendizagem da leitura e da escrita como um processo 

importantíssimo para a inserção na vida sócio-político-cultural do indivíduo, 

mas a continuidade é imprescindível para que se complete o ciclo da 

escolaridade básica.  

 

A passagem dos egressos do MOVA para a continuidade dos estudos 
em EJA não é ação de simples encaminhamentos. Há problemas em 
cidades que não incorporam a EJA em suas políticas públicas, assim 
como questões de cunho organizacional, que exigem da escola 
regular readequação para atendimento. (CADERNOS MOVA 
REGIONAL, 1997). 

 

 

A questão da continuidade em EJA envolve múltiplos aspectos a 

serem trabalhados, dentre eles o processo de acolhimento dos egressos do 

movimento na escola regular, considerando o formato curricular rígido existente 

que por vezes converte-se em obstáculo para concretização dessa proposta. 

Uma das bandeiras de luta do movimento é pressionar para que o 

poder público possa garantir a articulação da continuidade da escolarização 

dos jovens, adultos e idosos no ensino fundamental nas Redes Municipais de 

Ensino após o processo de alfabetização. 
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No tocante a questão de abrangência dos atendimentos, o MOVA 

Regional, desde 1997 conseguiu expandir sua atuação praticamente a toda a 

região do ABC, excetuando-se apenas o município de São Caetano do Sul. No 

ano de 2015 o Movimento contou com 160 salas e 1070 participantes, 

totalizando 113517 atendimentos desde o seu início em 1995, como demonstra 

a tabela a seguir:  

Ano Diadema Santo 
André 

São 
Bernardo 
do 
Campo 

Mauá Ribeirão 
Pires 

Rio 
Grande 
da Serra 

TOTAL 

1995 780 NI NI NI NI NI 780 

1996 1134 NI NI NI NI NI 1134 

1997 2200 600 NI NI NI NI 2800 

1998 3078 1060 1100 1300 850 NI 7388 

1999 3064 1500 2568 1313 832 NI 9277 

2000 2930 3103 2439 1106 800 247 10625 

2001 3136 2892 2606 1171 1079 498 11382 

2002 3692 2025 2752 1464 860 750 11543 

 2003 3742 2016 1395 1380 940 730 10203 

2004 4294 2844 902 2992 973 575 12580 

2005 2270 1990 650 100 NI 150 5160 

2006 2306 2140 749 105 825 148 6273 

2007 1810 2074 1145 90 NI 135 5254 

2008 2010 1400 1450 45 NI 105 5010 

2009 1200 70 750 240 NI 148 2308 

2010 600 85 611 320 155 75 1846 

2011 431 170 642 120 NI 60 1423 

2012 150 1000 852 350 NI 110 2462 

2013 NI 1000 742 350 259 97 2448 

2014  NI  45 970 30  NI  25 1.130 

2015 36 40 843 115  NI 36 1070 

Total 38677 23969 19759 11746 94151 3621 113517 

MOVA dos Municípios; (NI) não informado; (*) dados preliminares 

Fonte: MOVA REGIONAL ABC – 2015 
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Esses números nos apontam que é necessário potencializar a ação do 

MOVA, garantindo um processo de formação permanente dos educadores, de 

modo a acompanhar a prática no processo educativo de forma participativa, e 

crítica. Os sujeitos devem ser educados de modo que estejam comprometidos 

com as causas de seu tempo, insatisfeitos, curiosos, sonhadores, 

esperançosos e que tenham paixão pela ação transformadora que a Educação 

Popular traz em sua raiz, como nos aponta Paulo Freire em seu livro Educação 

como prática da liberdade. 

  

É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações 
e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. 
Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser 
o ente de relações que é. (FREIRE, 1967, p.39). 

 

Explicitar esses dados e história é falar de uma práxis educativa cujo 

ponto de partida é a realidade social, observando que o MOVA ABC, fortalecido 

na participação popular, inspirado no pensamento freireano e nas lutas dos 

trabalhadores, pode contribuir para reacender a chama da esperança das 

classes populares atuantes no Movimento de Alfabetização, rumo à construção 

de um projeto político de sociedade que seja mais justo, mais humano e mais 

fraterno.  

 

2.5  Encontros Regionais e Nacionais dos MOVA’s  

 

Como vimos a experiência do MOVA SP inspirou e desafiou outros 

movimentos populares a realizarem ações de alfabetização de adultos, numa 

perspectiva pedagógica, política, social e ética. Conscientes de que alfabetizar 

é um direito social é uma questão de luta de classes e de democratização do 

conhecimento que a humanidade produz. Os movimentos sentiram 

necessidades de promover encontros para debates, reflexões e fortalecimento 

de suas ações, compondo-se em redes regional e nacional. Alicerçados nos 

princípios da educação popular libertadora surge a Rede MOVA-Brasil. 
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O MOVA-BRASIL é composto por educadores, educandos e gestores 

dos vários programas de todo o Brasil, que trabalham com alfabetização de 

jovens e adultos e que se identificam com a educação popular e a pedagogia 

freireana. A Rede realiza encontros anuais, sendo um por região do país e 

outro encontro Nacional, com o objetivo de discutir temáticas relacionadas à 

alfabetização e propor políticas públicas para a superação do analfabetismo e a 

garantia da continuidade dos estudos para os educandos. A caracterização 

desses encontros permite historicizar a força do Movimento pelo país: 

No 1º Fórum Social Mundial, o MOVA-RS, juntamente com as ONGs 

Ação Educativa e Instituto Paulo Freire, convocou-se uma reunião com os 

representantes de MOVA’s que estavam presentes. Dessa reunião nasceu a 

organização do 1º Encontro Nacional de MOVA’s, que foi marcado para 

outubro de 2001. O Encontro coincidiu com o Fórum Mundial de Educação em 

Porto Alegre. 

Na ocasião reuniram-se centenas de participantes de MOVA’s de 

dezenas de Administrações Populares. A pauta envolvia uma revisão dos 

conceitos e dos princípios que norteavam essas experiências, compondo-se 

dos seguintes ítens: 1) conceito de alfabetização; 2) conceito e relações de 

parceria com a sociedade civil; 3) estrutura do MOVA; 4) formação político-

pedagógica; 5) avaliação. 

Um dos pontos positivos, e não previsto inicialmente referente ao MOVA, 

foi a repercussão desse programa, ultrapassando as fronteiras estaduais, 

transformando-se em um movimento nacional, que se propõe a integrar 

diferentes realidades. No encerramento do Encontro foi decidido que o mesmo 

aconteceria na região do ABC paulista. 

O 2º Encontro aconteceu no ABC em julho de 2002 sendo marcado pela 

agitação das eleições presidenciais. Neste encontro que teve especial atenção 

dos MOVA’s Santo André e Diadema, contou com pauta dirigida ao 

aprofundamento do conceito de parceria, das questões de gênero, etnia e de 

portadores de necessidade especiais. Ao final, ficou indicado o proximo 

encontro para Goiânia/GO, em meados de agosto de 2003, com o tema “MOVA 

como Política Pública”. 
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Em Goiania, o 3º Encontro Nacional de MOVA’s, em função das 

discussões que já vinham ocorrendo desde 2002, uma das deliberações 

efetivadas na plenária foi a constituição da REDE NACIONAL DE MOVA’s, 

denominada de MOVA-BRASIL, com o objetivo de favorecer a construção de 

espaços para a reflexão da práxis e troca de experiências, assim como articular 

e estimular a expansão das ações de alfabetização de jovens e adultos já 

existentes no país, promovendo novas iniciativas orientadas por uma 

perspectiva de democratização da cultura e da participação popular.  

Neste terceiro encontro, em palestra aos participantes o Professor Pedro 

Pontual destacou alguns elementos acerca do papel da sociedade civil e dos 

sujeitos participantes do MOVA: 

 

"um dos primeiros aspectos a resgatar e sublinhar é a 
dimensão de movimento presente na proposta do MOVA e que 
tem nos atores da sociedade civil os principais responsáveis 
pela sua vitalização. É preciso recuperar a idéia de que o 
MOVA é um movimento social que em parceria com o Estado 
toma a questão da alfabetização e da pós-alfabetização como 
uma tarefa inicial na luta pelo direito a educação ao longo de 
toda a vida dos jovens e adultos. Esta dimensão coloca o 
desafio para os atores da sociedade civil que ingressam no 
MOVA de a partir prática da sala de aula e para além da 
mesma organizarem-se como movimento social que luta pelo 
direito à educação que sabemos indissociável do conjunto dos 
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Esta 
compreensão do papel do MOVA vincula-o ao campo das 
práticas de construção de uma cidadania ativa e, ao mesmo 
tempo coloca o referencial da Educação Popular como aquele 
mais coerente para a consecução de seus objetivos. Como nos 
disse Paulo Freire (1992) no artigo sob o título "Educação de 
Adultos Hoje: algumas reflexões" publicado na coletânea 
"Política e Educação" da Cortez Editores "a educação de 
adultos é melhor percebida quando a situamos hoje como 
educação popular" (Relatório Síntese do III ENCONTRO 
NACIONAL DOS MOVA’s  2003) 

 

Observa-se neste relato, o papel do Poder Público e da Sociedade Civil 

na tarefa da superação do analfabetismo. Destacando também o quanto é 

valioso ao movimento se engajar como movimento que luta por direitos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais. 
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 O 4º Encontro Nacional de MOVA’s aconteceu na cidade de Campo 

Grande/MS, em 2004, com o tema “MOVA BRASIL na Política Pública de 

Educação de Jovens e Adultos”, tendo como objetivos: debater o papel do 

poder público no financiamento do MOVA Brasil; promover troca de 

experiências dos MOVA’s, observando os preceitos freireanos nas práticas 

pedagógicas neles empreendidas; resgatar os princípios norteadores para 

formação político-pedagógica dos educadores populares dos MOVA’s e EJA, 

fundamentada em Paulo Freire; reafirmar a necessidade de articulação e 

continuidade dos trabalhos dos MOVA’s na EJA, fortalecendo a defesa da 

Educação Popular; Lançar o MOVA Brasil como política pública de EJA com 

características de Educação Popular.     

Ressaltamos que desde a realização do 1º Encontro Nacional do MOVA 

em 2001, o MOVA vem se constituindo como um ator social e participando de 

várias articulações junto ao governo federal, no entanto a política de 

alfabetização de adultos adotada pelo governo foi o programa Brasil 

Alfabetizado, desconsiderando todo o trabalho desenvolvido pelos educadores 

populares durante décadas. 

Dando continuidade e aprofundamento nas discussões realizadas no 

último encontro nacional, o 5º Encontro Nacional de MOVA’s aconteceu em 2005 

na cidade de Brasília/DF, com o tema “MOVA-BRASIL, tecendo a Educação 

Popular Libertadora: política pública e diversidade”. O objetivo do encontro foi 

comprometer o poder público, com a rede MOVA-BRASIL na luta pelo direito à 

educação de jovens e adultos. Também ocorreram demonstrações de práticas 

de Educação Popular integrando a alfabetização com a Economia Solidária na 

gestão coletiva do trabalho; aprofundando o conceito de alfabetização e 

diversidade.  

O 6º Encontro Nacional de MOVA’s aconteceu na cidade cearense de 

Caucaia, com o tema “os diferentes conceitos de alfabetização e a perspectiva 

de continuidade”. Reuniu movimentos e projetos de alfabetização de todas as 

regiões do Brasil. Os debates revelaram três pontos principais para a Rede 

MOVA Brasil: formação de professores, realização de parcerias entre 

universidades e o movimento, e a relação entre a EJA e o MOVA.  Observou-

se que a grande maioria dos projetos realizados foi assumida por educadores 
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populares formados por ONGs, sem diploma universitário. Destaca-se o 

surgimento da ideia de criar cursos de extensão especiais para esses 

educadores, desenvolvidos em parceira com universidades, levando-se em 

conta as especificidades desta prática. Soluções mais ousadas também foram 

consideradas, como a criação de cursos de graduação voltados para 

educadores populares, desenvolvidos em conjunto com movimentos e 

universidades, num molde semelhante com a Pedagogia da Terra desenvolvido 

pelo MST. 

O ponto polêmico desse Encontro foi a discussão sobre a distinção  

entre Mova e EJA, pois muitos educadores consideram o Mova um módulo 

desconectado da EJA, o que, em alguns Estados, dificulta a incorporação de 

educandos egressos do Mova nas redes públicas de EJA, dada a diferença na 

extensão da formação. 

O 7º Encontro Nacional de MOVA’s aconteceu na cidade de São 

Sebastião/SP em junho de 2008, organizado pelos Programas de MOVA do 

Estado de São Paulo. Delegações procedentes de dez estados São Paulo, Rio 

de Janeiros, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, 

Sergipe, Pernambuco, Acre e o Distrito Federal, debateram questões 

importantes da EJA e apresentaram as deliberações construídas ao longo dos 

três dias de encontro aprovadas em plenária. A EJA no Brasil e na América 

Latina foi enfatizada porque em 2009 estava prevista a realização da VI 

CONFINTEA, no Brasil. O processo preparatório dessa Conferência iniciou-se 

no mundo todo com uma avaliação da situação da EJA e a Rede MOVA 

BRASIL esteve presente. O processo preparatório da Conferência, no Brasil, 

possibilitou uma mobilização nacional dos educadores da EJA por meio das 

plenárias estaduais, regionais e nacionais.  

Os participantes apontaram as seguintes preocupações: o não 

cumprimento das metas mundiais da redução do analfabetismo; a necessidade 

de conceber a alfabetização como parte da Educação Básica e não como um 

fim em si mesmo; a necessidade de atender as diversidades e necessidades 

educativas especiais; a utilização de uma pluralidade de métodos e programas.  
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Em agosto de 2010 na cidade de Natal/RN, aconteceu o 8º Encontro da 

Rede MOVA BRASIL, debatendo o tema “Os diferentes conceitos de 

alfabetização e a perspectiva de continuidade”. Foram apresentadas diferentes 

experiências de alfabetização desenvolvidas no país: Programa Brasil 

Alfabetizado por Mauro José da Silva da SECAD; Programa “Yo, sí puedo” por 

Maria Cristina Vargas do MST; Programa MOVA-BRASIL desenvolvido pelo 

Instituto Paulo Freire – IPF, por Maria Alice da Paula Santos do MOVA SP; 

Ação Life e o Plano Ibero-americano por Claudia Baena da OEI. O objetivo era 

de que os participantes pudessem se apropriar dos conceitos e impactos 

produzidos por estas propostas no Brasil e na América Latina. A ocasião foi 

também uma oportunidade de refletir sobre a própria caminhada da REDE ao 

longo destes anos e os impactos produzidos. Dentre outros objetivos, o 

encontro visou consolidar os princípios político-pedagógicos dos programas 

que integram o MOVA-BRASIL como referência nacional para a ação 

alfabetizadora.  

Em 2012 na cidade de Embu das Artes/SP, aconteceu o 9º Encontro 

Nacional de MOVA’s, com o tema “Alfabetização como direito e justiça social”, 

As discussões levaram em consideração que o mundo está sempre em 

transformação e todos os seres humanos tem o direito de serem alfabetizados. 

As discussões realizadas trataram das temáticas: Educação e direitos 

humanos: desafios e possibilidades; Alfabetização e memória; Alfabetização e 

inclusão: preconceitos, discriminação e intolerância; MOVA: um olhar para a 

formação do educador; Alfabetização e o enfrentamento da violência; 

Alfabetização social e direitos humanos; Educandos: alfabetização e 

transformação da vida; A identidade do MOVA enquanto movimento; MOVA: 

alfabetização e continuidade; MOVA e gestão pública – juntos na construção 

de uma política pública nacional de alfabetização; Diversidades socioculturais; 

Diferenças geracionais. Em 2014 no mês de novembro, ocorreu o 10º Encontro 

Nacional da Rede MOVA BRASIL em Porto Alegre, a cidade foi escolhida por 

abrigar o primeiro encontro e os debates foram respaldados pelo tema “Dez anos 

da Rede MOVA-Brasil – O MOVA como política pública de EJA”. Participaram 350 

pessoas, representando educadores, educandos e gestores públicos, 

representantes da sociedade civil organizada, pesquisadores e agentes populares. 
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Com o objetivo de refletir sobre o contexto atual da Rede MOVA-Brasil, a partir da 

diversidade dos movimentos e práticas de alfabetização de jovens e adultos que 

têm a Educação Popular na centralidade, com vistas à projeção da Rede na 

próxima década, o Encontro abarcou os seguintes objetivos específicos: 1) Avaliar 

a Rede MOVA-Brasil, no sentido das suas fragilidades e fortalezas, visando, 

sobretudo, a afirmação das práticas de alfabetização de jovens e adultos na 

perspectiva da Educação Popular; 2) Consolidar os princípios políticos 

pedagógicos dos programas que integram a Rede MOVA-Brasil, visando à 

promoção da justiça social; 3) Analisar as diferentes experiências em alfabetização 

na perspectiva de fortalecimento de políticas públicas; 4) Aprofundar o 

entendimento e atuação da Agenda Territorial da EJA.  

Um dos grandes pontos deste encontro foi à integração do MOVA ao 

Conselho de Educação de Adultos da América Latina – CEAAL, compondo o 

conjunto de organizações sociais. O evento teve fundamental importância por 

conceber a educação popular como ação articulada  e em interação com toda a 

América Latina e Caribe.  

Fazendo uma análise destes encontros podemos observar a busca por 

identidade do Movimento, o resgate da prática freireana e a fundamentação 

histórica da constituição do MOVA. Os encontros ressaltam que as lutas sociais 

têm impulsionado o Estado a realizar, na prática, as conquistas constitucionais 

do direito à educação, no entanto essa dimensão esbarra em previsão 

orçamentária com projeção de crescimento da oferta em relação à demanda 

potencial e continuidade das ações políticas para além da alternância dos 

governos, entre outros aspectos que não se concretizaram ao longo do tempo.  

Um ponto de destaque da luta do Movimento é a sua representação na 

CNAEJA, conquistada pelos debates ampliados dos encontros nacionais. 

Outro aspecto importante a ser destacado é que os encontros trazem à 

tona os embates sociais, políticos e culturais presentes na constituição do 

MOVA. Portanto, os educadores de pessoas jovens e adultas, assim como os 

seus educandos, sujeitos da EJA, estão imersos nesta dinâmica, sendo 

influenciados e influenciando as transformações sociais, políticas e culturais 

ocorridas. Seu engajamento nesse processo significa que: 
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 ...Carregam em si mesmos e nas investigações que realizam uma 
maior responsabilidade social, política e acadêmica de compreender, 
interpretar, descrever, refletir e analisar as trajetórias, histórias de 
vida, saberes, ensinamentos produzidos” (SOARES; GIOVANETTI; 
GOMES, 2011, p.7) 

 

 

Os MOVA’s tem relação com os fóruns sociais e com os movimentos 

sociais. Esta relação vem se fortalecendo e contribuindo na sua organização, 

além de sustentar o sonho e a utopia necessários para se continuar na luta 

pela construção de uma nova sociedade de modo a formar jovens e adultos 

como sujeitos históricos. 
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CAPÍTULO III – PARCERIA ENTRE SOCIEDADE CIVIL E PODER PÚBLICO: 

DIÁLOGOS E LUTAS 

Neste capítulo abordaremos a constituição do MOVA São Bernardo, que 

nasce das relações do MOVA ABC com o poder público, sendo uma das ações 

de efetivação da política pública da EJA da cidade de São Bernardo do Campo, 

analisando documentos que apontam a intencionalidade política, sua proposta 

curricular e a questão da parceria. No âmbito destas investigações destacamos 

as categorias: diálogo, participação e Educação Popular.  

Neste capítulo analisaremos os documentos Cadernos MOVA Regional, 

que trazem a construção coletiva do Currículo do MOVA Regional do ABC. 

Analisaremos as Diretrizes Curriculares - EJA São Bernardo do Campo, o 

Plano de Trabalho do MOVA São Bernardo, Práticas Pedagógicas - EJA São 

Bernardo do Campo (volumes 1 e 2), buscando compreender os sentidos da 

atuação do MOVA São Bernardo nas ações de mobilização para abertura de 

salas de alfabetização, processo de formação dos educadores, contribuições 

da ação educativa na construção coletiva do currículo crítico libertador. 

Também trataremos questões atuais relativas as parcerias entre poder público 

e sociedade civil, analisando os documentos Marco de Referência da 

Educação Popular para as Políticas Públicas e o Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil.  Pesquisar é um esforço durável de 

observações, análises e sínteses para descobrir possibilidades, assim 

transformando-se em produto histórico. Para Chizzotti (2006), em pesquisa, um 

modelo significa a representação formal de conhecimentos e ideias sobre um 

fenômeno que contém as hipóteses fundamentais e as leis que o regem; sendo 

um esquema simplificado e simbólico designado a oferecer um quadro para 

explicar uma realidade. A pesquisa científica emerge, portanto, como processo 

de aprendizagem de interpretação do mundo e de produção de conhecimentos.  

 

“[...] busca sistemática e rigorosa de informações, com a finalidade de 
descobrir a lógica e a coerência de um conjunto, aparentemente 
disperso e desconexo de dados, para encontrar resposta a um 
problema bem delimitado, contribuindo para o desenvolvimento do 
conhecimento” [...]” (CHIZZOTTI, 2006 p. 19). 
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Considerando o exposto, observamos que a pesquisa caracteriza-se por 

caminhos que são trilhados pelo pesquisador, na busca por informações 

coerentes ao tema pesquisado nas diferentes etapas do processo investigativo. 

Neste processo, optamos pela abordagem qualitativa, usando a técnica de 

análise documental, coletando informações em fontes que tratam sobre o 

MOVA ABC: Cadernos de Seminários, folderes, planos de trabalho, visando 

explicitar e compreender as relações estabelecidas na forma de parceria entre 

o poder público e o MOVA São Bernardo, destacando o lugar do Movimento na 

política pública do Estado.   

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. (CHIZZOTTI, 2006, p. 79).   

 

Os documentos selecionados propiciaram retratar e historicizar o MOVA 

ABC, o MOVA São Bernardo, e a parceria com o poder público por meio da 

análise documental, considerando os requisitos deste procedimento 

metodológico, como apontam Lüdke e André (1986), onde:  

Os documentos constituem-se como uma fonte poderosa de 
onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 
afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda 
uma fonte “natural” de informação. Não são apenas uma fonte 
de informação contextualizada, mas surgem num determinado 
contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto 
(LÜDKE & ANDRÉ, 1986 p. 39). 

 

O problema desencadeante da reflexão crítica e elemento motivador na 

construção de hipóteses e na organização metodológica da pesquisa 

caracteriza-se pelo interesse em entender a relação entre poder público e 

sociedade civil para a superação do analfabetismo, identificando os princípios 

da educação popular presentes neste contexto. 

As referências bibliográficas foram reunidas durante todo o processo da 

pesquisa por meio do levantamento de livros, textos, artigos, periódicos, 

jornais, teses e dissertações, que tratavam sobre a realidade do MOVA São 
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Paulo e MOVA ABC. Os dados para realização da pesquisa documental foram 

localizados junto a OSCIP MOVA Regional ABC; entre os documentos 

coletados estão os planos de trabalho, cadernos de memórias dos Seminários 

e os relatórios elaborados sobre os convênios onde acessamos informações 

sobre o objeto de pesquisa. 

A problemática em questão foi abordada a partir da explicitação da 

realidade investigada, com base nos documentos existentes e que respaldam e 

substanciam a atuação do MOVA ABC e do MOVA São Bernardo. Acreditamos 

que a riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o 

seu uso nas Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização 

histórica e sociocultural. 

A análise de documentos que favorecem a observação do processo de 

constituição do MOVA ABC e do MOVA São Bernardo, tem como referência 

central a questão da parceria. As reflexões constantes deste capítulo visa 

contribuir para compreender a atuação do Movimento como ação coletiva 

propiciadora da superação dos índices de analfabetismo da cidade de São 

Bernardo. 

Nesse sentido, além da sistematização sobre a construção histórica para 

compreensão do Movimento de Alfabetização de Adultos, apresentado nos 

capítulos iniciais, avançaremos no  detalhamento das análises sobre o objeto 

de estudo da pesquisa abordando sobre a  memória dos Seminários do MOVA 

ABC, a constituição do MOVA São Bernardo e suas concepções. 

 

3.1 Diálogo regional – Seminários 

O MOVA Regional do ABC até o presente momento realizou oito 

seminários, convocando e mobilizando atores políticos da região e sociedade 

civil para um diálogo fecundo sobre a alfabetização de adultos em âmbito 

regional. Nestes encontros participaram educadores populares, representantes 

de entidades parceiras como igrejas, sindicatos, associações de moradores, 
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universidades, movimentos populares, bem como as equipes técnico-

pedagógicas e de coordenação dos MOVAS locais e os Secretários de 

Educação dos Municípios. 

O I Seminário do MOVA REGIONAL ABC, teve como tema “socializando 

as experiências sistematizando a proposta pedagógica”. Aconteceu em 1999, 

no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Nele foi salientada a origem da 

proposta e a preocupação do Sindicato dos Metalúrgicos ao deparar-se com a 

realidade de que muitos trabalhadores da categoria não eram alfabetizados. E 

assim, fazendo frente às necessidades da categoria metalúrgica quanto à 

qualificação e requalificação profissional tendo em vista as exigências do 

momento histórico, de globalização e reestruturação produtiva, fez-se 

necessário uma proposta de trabalho para alfabetização, não só da categoria 

metalúrgica, mas para todos os trabalhadores da região atingidos por essa 

dívida social.  

Na ocasião, foram destacados os objetivos acordados entre as 

Prefeituras Municipais, o Consórcio Intermunicipal do ABC e o SMABC. O 

objetivo e os princípios básicos estabelecidos no acordo foram os seguintes:  

 

Buscar a integração e o engajamento de diversos setores da 
sociedade civil junto ao poder público, a fim de constituir um 
amplo movimento de alfabetização e educação para a 
cidadania, assegurando a todos os jovens e adultos não 
escolarizados do Grande ABC o direito à alfabetização. 
(Memória do 1º seminário, p.13, 1999). 

 

Observa-se no registro memória deste Seminário, que o encontro foi 

marcado pelo engajamento entre sociedade civil junto ao poder público 

conjugando esforços no sentido de criar condições para que fosse garantido o 

direito à educação a todos aqueles que foram excluídos do processo 

educacional em idade apropriada na Região do Grande ABC. 

Outro aspecto que vale ressaltar aqui é a vontade política na consciência 

do poder da parceria, destacando que mudanças essenciais de uma sociedade 
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não se faz por obra só de um governo ou só da sociedade, mas dessa junção. 

Como destaca Lizete Arelaro, no caderno de experiências do MOVA Diadema: 

 

O MOVA – DIADEMA é um testemunho vivo de que, com a 
vontade política da atual gestão Democrática e Popular de 
Diadema e o engajamento da Sociedade Civil organizada, 
podemos contribuir, através da alfabetização, para a 
construção da cidadania, formando sujeitos críticos e 
participativos e uma sociedade mais justa e fraterna. (MOVA 
DIADEMA – CADERNO 1, p. 2, 1996). 

 

O primeiro seminário do MOVA é fruto das ações em conjunto do 

Movimento e das administrações públicas, trazendo em seu bojo a vontade 

política de transformação social. Neste encontro também foram destacados os 

princípios de atuação do Movimento: 

 

01. O Movimento de Alfabetização Regional será uma iniciativa 
das Prefeituras e do Poder Legislativo em parceria com 
Empresários, Sindicatos, Igrejas, Movimentos Populares, 
Universidades, Faculdades, Escolas e outras Entidades ou 
Grupos Organizados. 

02. As aulas serão ministradas por educadores populares 
selecionados a partir de critérios estabelecidos pelos 
Municípios. 

03. O trabalho desses educadores será de caráter voluntário 
pelo que terão uma ajuda- de- custo. 

04. As Prefeituras, através de suas respectivas equipes 
técnico-pedagógicas, deverão assegurar a capacitação dos 
educadores e estes, por sua vez, comprometer-se-ão com o 
processo formativo permanente. 

05. Cada município deverá criar o Fórum Municipal de 
Alfabetização com os segmentos representativos da sociedade 
local, com o objetivo de definir as diretrizes gerais do MOVA e 
criar condições de sua implementação. 

06. Criar o Fórum de Alfabetização Regional com 
representantes dos Fóruns Municipais e das Entidades que 
possuem organização regional. 
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07. Criar um Grupo Regional de Acompanhamento Técnico-
Pedagógico, formado por representantes das equipes técnico-
pedagógicas dos municípios e com representação da Câmara 
do Grande ABC, que garanta as diretrizes gerais de ação e 
uma linha pedagógica comum, respeitando na prática a 
diversidade de cada local. 

08. A participação das Empresas, Igrejas, Sindicatos, 
Movimentos Populares e outras Entidades se darão da 
seguinte forma: adotando salas isto é, contribuindo para a sua 
implantação e manutenção; adotando um educador, isto é, 
assumindo sua ajuda de custo; cedendo espaços para salas de 
aula; construindo salas em locais que carecem de espaços 
apropriados para funcionamento das aulas; criando ou 
construindo dentro de suas unidades um espaço para 
alfabetização; divulgando a proposta do movimento; indicando 
os educadores; contribuindo na matrícula dos educandos; 
doando material escolar e material permanente. 

09. Cabe, aos signatários deste Acordo, orientar as Empresas 
no sentido de possibilitar que seus funcionários participem das 
aulas durante a jornada de trabalho. 

10. Promover uma articulação entre os Poderes Públicos no 
sentido de garantir a continuidade do processo educativo 
inclusive no Ensino Profissionalizante. (MEMÓRIA DO 1º 
SEMINÁRIO, 1999, p.13). 

 

Os princípios registrados neste seminário destacam a importância da 

participação na construção de uma nova institucionalidade. A presença dos 

atores públicos no seminário demostra o caráter de diálogo como um processo 

que impregna o tecido social, direcionado pela correlação de forças políticas 

que se estabelece entre atores sociais e que permite mobilizar espaços de 

representação. Estão presentes atores do poder publico e dos movimentos 

sociais na mesma mesa simbolizados como sujeitos sociais investidos de 

representatividade social, disputando lugares de reconhecimento político de 

suas demandas.    

Esse cenário revela, como destaca Wanderley que “Lutas de 

movimentos, partidos, sindicatos, ONGs, têm conduzido para novas 

institucionalidades que criem, ampliem, consolidem os espaços púbicos, tidos 

como reptos exorbitantes.” (WANDERLEY, p.122, 2010). O caráter do 

Seminário demonstra que o público não se reduz ao estatal. No âmbito da 
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Sociedade Civil, surgem forças multiformes que agem no sentido do seu 

fortalecimento, chamando o Estado para a parceria e ao mesmo tempo 

cobrando políticas públicas.  

É necessário atentarmos ao fato de que o SMABC se dá conta da 

questão do analfabetismo dentro de seu quadro de trabalhadores que sentem-

se instigados a criar projetos que desafiam a atuação de todos os parceiros. 

Isto denota compromisso com o pertencimento de classe e sentimento de 

democracia pulsante de quem tem consciência de sua situação e papel 

histórico, como nos aponta Freire: 

 

Os homens enquanto seres em situação, encontram-se 
submersos em condições espaço-temporais que influem neles 
e nas quais igualmente influem. Refletirão sobre seu caráter de 
seres situados, na medida em que sejam desafiados a atuar. 
Os Homens são porque estão situados. Quanto mais refletirem 
de maneira crítica sobre sua existência, e mais atuarem sobre 
ela, serão mais homens (FREIRE, p.38, 2008). 

 

Os desafios ligados ao direito à educação dos trabalhadores urbanos 

são expostos e por meio do diálogo regional se estabelecem a ação das 

equipes de educação nos respectivos municípios, onde eles apresentam sua 

maneira própria de realizar o processo, no entanto observa-se que é a 

organização do movimento que pressiona o poder público ao ato educativo, por 

consciência de pertencimento de classe social. 

O II Seminário foi realizado em 2000, marcando 5 anos de MOVA ABC, 

com o objetivo de integrar os educadores da região pela socialização das 

experiências refletindo sobre as ações do Movimento. Esta integração 

possibilitou reflexões como a da educadora Raimunda, destacada no 

documento Memória do 2º Seminário: 

 

“Quando comecei meu trabalho no MOVA em 98 pensei que 
não fosse tão longe, pois achava que alfabetizar adultos era 
uma tarefa muito difícil, e realmente foi, assim como são todas 
as coisas no começo... Mas com o tempo fui superando minhas 
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dificuldades, com a formação permanente e com as trocas de 
experiências  que existem entre os educadores e também com 
a competência das Assistentes Pedagógicas que nos ajudam 
muito, porque o papel do MOVA não é só alfabetizar, mas 
também contribuir para formação de cidadãos e cidadãs 
críticos da realidade, para que com isso eles se sintam 
responsáveis pela melhoria do meio em que vivem. (MEMÓRIA 
do 2º SEMINÁRIO, 2000, p.29). 

 

Observa-se que o Movimento busca seu caminho problematizando as 

dificuldades que aparecem. Há nesta fala, uma clara intenção político 

pedagógica em contribuir com a formação de sujeitos críticos, concebendo a 

existência humana no mundo. Como nos aponta Freire no livro Pedagogia da 

indignação: cartas pedagógicas e outros escritos, a leitura crítica do mundo é 

um que-fazer pedagógico-político indicotomizável do fazer político-pedagógico, 

isto é, da ação política que envolve a organização dos grupos e das classes 

populares para intervir na reinvenção da sociedade. (FREIRE, 2000, p.42) 

O MOVA emerge como movimento de luta e com compromisso político 

com as classes populares, buscando uma presença humana no mundo 

marcada pela práxis transformadora, materializada na luta coletiva pelo ser 

mais. 

O terceiro Seminário teve como tema, “O MOVA no Contexto Regional, 

Avaliação e Perspectivas”, ocorreu em 2001 questionando quais as 

dificuldades enfrentadas pelo MOVA na Cidade e Região. Este encontro foi 

marcado por acontecimentos históricos e de repercussão nacional, como o 

assassinato do Prefeito da cidade de Santo André, Celso Augusto Daniel, 

assim como por ações importantes dos movimentos sociais: III ENEJA, o I 

Encontro Nacional de MOVAs e o II FÓRUM SOCIAL MUNDIAL. 

 

Em meio a esse quadro detonamos um processo para conquista de 
novos parceiros, participamos do III ENEJA, do 1º Encontro Nacional 
de MOVAs. (o MOVA Brasil), que ocorreu paralelo ao Encontro 
Mundial de Educação.  Nesse 1º encontro definiu-se a realização do 
segundo, em quatro regiões possíveis, entre as quais a nossa, o 
grande ABC onde será realizado.  Realizamos ainda nosso 3º 
Seminário Regional, com o objetivo de avaliar e traçar perspectivas 
para o Movimento.   
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Iniciamos este ano, por um lado, marcados pela violência, no brutal 
assassinato do nosso Prefeito de Santo André, Celso Daniel, e nas 
ameaças a outros prefeitos do Partido dos Trabalhadores.  Por outro 
lado, Porto Alegre sedia o II Fórum Social Mundial, com o lema de 
que Um Outro Mundo é Possível, com expressiva participação de 
organizações, entidades, partidos, de países e nações de todo o 
mundo, contrários à política neoliberal. (FORUM DO MOVA 
REGIONAL ABC 2002). 

 

Os acontecimentos históricos e as experiências vividas pelos movimentos 

sociais trouxeram para este encontro um sentido problematizador, como destacam 

Paulo Freire e Adriano Nogueira. É por esses caminhos que o Movimento Popular 

vai inovando a Educação. (FREIRE; NOGUEIRA, 1989, p.66). 

O IV Seminário ocorreu em 2004 e trouxe o debate sobre MOVA: 

Educação e Trabalho - A Alfabetização hoje. O tema veio problematizar a 

relação educação e trabalho como ponto de partida do conhecimento, cultura e 

conscientização. Outro debate que marcou este seminário foi a política pública 

de alfabetização de adultos adotada pelo Governo Federal, o Programa Brasil 

Alfabetizado: 

 

O que o movimento esperava em nível nacional com a eleição 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era que o Ministério da 
Educação adotasse o MOVA como opção de programa de 
Alfabetização de Jovens e Adultos.  Ocorreu muita polêmica 
dado a outras propostas que chegaram até o governo, que 
acabou adotando uma política própria, criando o Programa 
Brasil Alfabetizado, dentro da Secretaria Educação Continuada 
Alfabetização e Diversidade.  No encontro nacional de 2003 
convidamos o secretário responsável pelo programa que teve 
seu contato inicial com o MOVA, conheceu suas características 
não formais, e apresentou as características do programa do 
governo federal, com seus princípios pedagógicos iguais ao do 
movimento, mas com as diferenças da estrutura burocrática do 
governo.  Em diversos locais do país procurou-se realizar 
convênios com o governo federal para trabalhar com o Brasil 
Alfabetizado, inclusive o MOVA ABC. (DOCUMENTO BASE 
DO ENCONTRO, 2004). 
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Caracterizado pelo seu foco histórico, o V Seminário em 2005 foi 

marcado pelo resgate de 10 anos do MOVA ABC na região, reafirmando o 

compromisso do Movimento com a Alfabetização e a Cidadania. Os grupos de 

trabalho debateram, conforme folder da programação do evento as questões: O 

MOVA ABC no Contexto do MOVA Sudeste e MOVA Brasil; A Formação 

Contribui para a Concepção de Educação Popular Libertadora?; Autonomia, 

Financiamento e o Papel das Entidades no Fortalecimento do MOVA (como 

garantir a autonomia de modo que o poder público seja parceiro e não 

sustentação do movimento).  

Observamos que ao resgatar 10 anos de sua história o MOVA ABC 

também reflete sobre os desafios do movimento, principalmente por ser uma 

alternativa para minimizar o problema da exclusão social. Pois o enfrentamento 

dessa realidade supõe um processo de educação que garanta a formação da 

pessoa em sua plenitude, que possibilite o desenvolvimento das habilidades 

para o trabalho, para o convívio social e para o efetivo exercício da cidadania. 

Neste sentido, ao resgatar a concepção de Educação Popular e o Papel das 

entidades parceiras (sociedade amigos de bairro, igrejas, sindicatos entre 

outros), o seminário reflete sobre os caminhos trilhados na busca do 

fortalecimento do MOVA ABC. 

Em 2006 aconteceu o VI Seminário do MOVA, com o tema                    

Identidade e Compromisso. Denota-se a partir de 2005, na cidade de São 

Bernardo do Campo, por parte da política pública municipal, a adesão ao 

Programa Brasil Alfabetizado e o esvaziamento de sua atuação com o MOVA 

Regional. Esta alteração distancia o Movimento da sua correspondência e 

atendimento às expectativas dos interesses locais.  

Diante da constituição política das prefeituras da Região, o VII Encontro 

trouxe a troca de práticas para fortalecimento da Educação Popular. A atuação 

dos MOVA’s no ABC encontrava-se organizada de modo a inserir: os 

articulados e coordenados pela OSCIP MOVA REGIONAL ABC (MOVA São 

Bernardo, MOVA Rio Grande da Serra e MOVA Mauá financiados pelo 

Movimento em parceria com fundações e empresas ) e os articulados e 

coordenados pelas respectivas prefeituras com repasse financeiro às 
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educadoras e educadores pelo MOVA ABC (MOVA Santo André e MOVA 

Diadema).  

O VIII Encontro foi realizado em 2015 comemorando os 20 anos de 

atuação do MOVA REGIONAL ABC e resgatando o trabalho realizado para 

fortalecimento da alfabetização e continuidade. No evento, registrado pelo 

jornal “Tribuna Metalúrgica”, é ressaltado o aspecto da parceria pela 

coordenação do MOVA ABC: 

 

Completar 20 anos do MOVA só é possível com a sensibilidade 
e o compromisso da Prefeitura de São Bernardo e os 
convênios com a Ford, Fundação Salvador Arena e o Sindicato 
dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de 
São Paulo, o Sincodiv”, destacou. “E, principalmente, dos 
educadores e educadoras voluntários que doam parte das suas 
vidas para transformar a nossa sociedade [...] (TRIBUNA 
METALÚRGICA, Edição nº 3801, P.3 2015). 

 

Percorrer 20 anos de história possibilitou ao MOVA ABC observar seus 

erros e acertos na ação político-pedagógica emancipatória. Com base no 

pensamento de Paulo Freire, na concepção de Educação Popular e respaldado 

na luta do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o MOVA ABC  busca contribuir 

na alfabetização e continuidade da educação para as camadas populares. 

Pode-se então notar, que os debates e reflexões destes seminários 

foram balizando as ações do Movimento. As investigações realizadas 

enfatizam a questão da presença histórica do MOVA ABC nas ações de 

alfabetização de adultos na região. A partir desta constatação cabe analisar 

uma parceria recente entre Movimento e Poder Público: o MOVA São Bernardo 

verificando sua constituição, sua base nas relações de parcerias, seu 

atendimento, suas diretrizes, o tratamento do conhecimento, o trabalho 

pedagógico e a construção coletiva do currículo crítico libertador. 
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3.2 MOVA São Bernardo 

 

A análise sobre a parceria entre a OSCIP MOVA Regional ABC e o 

município de São Bernardo do Campo demanda entender que o MOVA São 

Bernardo surge historicamente a partir do grande diálogo regional proposto 

entre OSCIP MOVA ABC e o SMABC. Há registro da parceria no município 

pelo Decreto Municipal Nº 12.740, de 16 de julho de 1998, que institui o 

Programa "Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos de São Bernardo 

do Campo" – MOVA São Bernardo do campo, e dá outras providências: 

 

Art.1º Fica reconhecido e instituído o Programa denominado 
"MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO" - MOVA - SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, junto à Secretaria de Educação e Cultura do Município de 
São Bernardo do Campo. 

Art.2º  O MOVA - São Bernardo do Campo tem como objetivo 
desencadear, em conjunto com a Universidade Metodista de São 
Paulo - UMESP, um amplo movimento no sentido de atingir jovens e 
adultos excluídos da escola, para que, através do processo de 
alfabetização, lhes seja assegurada a inserção no universo da leitura 
e escrita. 

Art.3º O MOVA - São Bernardo do Campo atenderá jovens e adultos 
a partir de 14 anos, que residam ou trabalhem no Município de São 
Bernardo do Campo. 

Art. 4º  O MOVA - São Bernardo do Campo desenvolverá suas ações por 
meio dos educadores populares pertencentes às escolas, universidades, 
entidades, instituições ou similares, destituídas de fins lucrativos, 
regularmente constituídas e cadastradas junto à Universidade Metodista 
de São Paulo - UMESP.(DECRETO MUNICIPAL Nº 12.740, 16 de julho 
de 1998). 

 

 

Observa-se que em sua gênese o MOVA São Bernardo é fruto de 

parcerias. Não apenas entre OSCIP MOVA ABC e Secretaria de Educação do 

Município de São Bernardo do Campo - SEMSBC, mas também com a 

participação intensa da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. 

 Em 2005, é revogada a parceria com a SEMSBC, passando a 

responsabilidade da execução do MOVA São Bernardo, ao MOVA ABC, que 

por intermédio de parceria com Empresas e entidades filantrópicas, passa a 



 

103 

 

realizar o trabalho de alfabetização na cidade em conjunto com a sociedade 

civil: sociedade amigos de bairro, igrejas, núcleo de mães, entre outros. 

Em 2010 é renovada a parceria entre a SEMSBC e a OSCIP MOVA 

ABC, visando  constituir uma ação de alfabetização para o empoderamento e 

cidadania de jovens e adultos da cidade. Assim, ressurge o MOVA  São 

Bernardo! 

 

A Prefeitura de São Bernardo do Campo retomou parceria com 
o MOVA (Movimento de Alfabetização) ABC, depois de cinco 
anos paralisada. Mais de trezentas pessoas participaram nesta 
terça-feira (3/8) da aula inaugural de celebração do convênio, 
realizada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O prefeito do 
município e a secretária de Educação prestigiaram o 
evento. (PORTAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO). 

 

 

Convênio é uma ferramenta de parceria que o governo municipal dispõe 

com o objetivo de prestar melhores serviços para a sociedade, maximizando 

benefícios para os cidadãos. O objetivo do termo de parceria não é o de 

transferir à OSCIP a prestação de serviços públicos e sim o de fomentar o 

exercício de atividades de interesse público por entidades da sociedade civil.  

No caso do MOVA São Bernardo, a parceria entre a Secretaria de 

Educação e a OSCIP MOVA ABC é fundamentada pela Lei Orgânica do 

Município que em seu artigo 185 dispõe: 

 

Art. 185 É facultado ao Município firmar convênios de 
intercâmbio e de prestação de serviços com entidades 
públicas, privadas e, ou assistenciais, com o objetivo de 
desenvolver o ensino a nível municipal. 

§ 1º Os projetos de convênio de que trata este artigo deverão 
ter aprovação do Conselho Municipal de Educação. 

§ 2º Os recursos a serem aplicados serão autorizados pela 
Câmara Municipal. (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO/SP 1990). 
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A OSCIP está disciplinada, na esfera federal, pela Lei nº 9.790, de 

23/03/99, regulamentada pelo Decreto nº 3.100, de 30/06/99. Cumprindo os 

itens legais, ela também é controlada na esfera municipal, além da Secretaria 

de Finanças, por ações realizadas pela Secretaria de Educação na Divisão de 

Controle de Associações de Pais e Mestres – APMs e Órgãos Colegiados, a 

qual analisa as questões de repasse financeiro. Há também o 

acompanhamento efetivo da Divisão de Educação Profissionalizante e de 

Jovens e Adultos. 

O MOVA São Bernardo compõe as ações da política pública de EJA da 

Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do Campo – SEMSBC e 

partilha de suas diretrizes curriculares, referendadas pelo conceito de 

educação para todos: 

 

A política pública de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 
São Bernardo do Campo/ SP tem como diretriz o conceito de 
EDUCAÇÃO PARA TODOS E TODAS. Conceito esse tratado 
na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 
Jomtien, no ano de 1990 e reafirmado em Dakar uma década 
após. A Declaração Mundial de Educação para Todos  
ressalta a Educação COMO UM DIREITO HUMANO. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, 2012, p.17). 

 

 

Para realizar a ação educativa em consonância com a intenção da 

política pública, este convênio faz, a cada ano, um Plano de trabalho, onde 

salienta as intenções da parceria. Em seu Plano de trabalho, é ressaltada a 

meta e a intenção em superar os índices de analfabetismo da população 

apontada pelo percentual de 5%, em 2010. Percebe-se clara preocupação com 

a superação destes números. O Plano também pauta-se no conceito de 

alfabetização como direito humano, como ato de conhecimento, de criação e 

não de simples memorização.  

Nesse aspecto, ao conceber alfabetização como direito humano e ato de 

conhecimento e criação, podemos notar que o plano caminha em comunhão 

com o pensamento freireano, denunciando a mecanização como prática 

educativa conservadora que “procura acomodar, adaptar os educandos ao 
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mundo dado” (FREIRE, 2006, p.30), e reafirmando sua ação e prática 

educativa como ato de criação, procurando “inquietar os educandos, 

desafiando-os para que percebam que o mundo dado é um mundo dando-se e 

que, por isso mesmo, transformado, reinventado” (FREIRE, 2006, p. 30).  

Outro fator importante, que o Plano destaca é a questão da 

alfabetização como ato político carregado de experiência existencial, que traz 

em seu bojo o sonho possível de transformação da realidade social de homens 

e mulheres.  

 

A mística de engajamento, ação e incentivo na busca da superação 
do analfabetismo é “MOVA SÃO BERNARDO em todos os lugares 
com todas as pessoas”, pois trabalhamos com a raiz do problema do 
analfabetismo - a pobreza. A parceria com o poder público demonstra 
vontade política em superar as desigualdades. (PLANO DE 
TRABALHO, 2010). 

 

  

O documento, Plano de Trabalho também destaca a ação de 

“engajamento”. Buscando um aporte teórico que explicite a ideia deste 

engamento, encontramos que o mesmo é derivado do verbo engajar, segundo 

o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, traz entre outros significados 

possíveis, o sentido de participação ativa em assuntos ou circunstâncias de 

relevância social e política. Pensar nesta questão é trazer a realidade de luta 

pelo direito a educação.  

 

A educação é aquele terreno no qual o poder e a política têm 
expressão fundamental, no qual a produção de significado, 
desejo, linguagem e valores inclui e responde às crenças mais 
profundas acerca do que significa ser humano, sonhar, 
identificar e lutar por um futuro particular e forma de vida social. 
A educação torna-se uma forma de ação que une as 
linguagens da crítica e da possibilidade. (GIROUX, 1997, 
p.147). 

 

 

Uma reflexão crítica sobre essa questão, nos mostra que engajamento 

se traduz em comprometimento. É um fazer pedagógico que tem centralidade 
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na luta pela humanização das condições de vida nos processos de formação 

do ser humano. 

 

A essência deste processo pedagógico popular é “fazer perguntas” 
(problematizar), trazer à tona a pergunta que liberta, que empodera e 
traz a consciência de liberdade, sendo assim, alfabetizar não seria 
um fim, mas o meio para levar as comunidades a se organizarem 
para as lutas sociais. (PLANO DE TRABALHO 2010). 

 

Ressalta-se a importância de uma ação educativa que infere na ótica de 

interpretar o mundo frente à exclusão social e histórica daqueles que declaram 

não saber ler e escrever, marcados por desigualdade social e regional, de 

classe, raça, gênero, geração entre outras.  

Ao destacar que alfabetizar “não seria o fim”, mas o “meio” de levar as 

comunidades a se organizarem, entendemos que a educação é uma forma 

poderosa de intervir na realidade posta, buscando problematizar as relações de 

dominação e reprodução existentes na sociedade. “Ao ensinar a leitura e a 

escrita da palavra, o alfabetizador tem o dever político de trabalhar no sentido 

de produção da cidadania com os que estão faltosos dos direitos e deveres do 

cidadão.” (FREIRE, 2013, p.158). 

 

3.2.1 Justificativa de Atendimento – a busca pela superação do 
analfabetismo 

 

Explicitamos até o presente que MOVA São Bernardo é um 

compromisso do poder público e da sociedade civil para superar os índices de 

analfabetismo na cidade. Atentemo-nos aos dados do IBGE/Censo 2010 no 

município de São Bernardo do Campo: 

 



 

107 

 

Total

59.739 463 13.158 30.361 13.725 402 42.564 16.823

68.174 475 9.009 12.672 37.415 7.699 19.329 48.313

72.576 623 9.236 11.677 32.077 18.076 13.581 58.119

69.245 888 13.296 10.288 27.021 17.338 9.067 59.242

62.347 1.065 14.701 10.714 22.488 12.874 6.890 54.241

274.472 14.941 102.127 45.501 67.127 43.663 17.745 240.75340 anos ou mais

Não 

Alfabetizado

Fundamental 

Incompleto

Fund.Completo  

Médio Incomp.

Médio Comp.  

Superior Inc.

População Residente

Faixa Etária

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

Superior 

Completo

Município de São Bernardo do Campo
Frequentava 

Escola

Não 

Frequantava 

35 a 39 anos

 

 Fonte: IBGE – Censo 2010 

Os dados estatísticos referentes à população não alfabetizada indicam 

que um total de 18.455 pessoas acima de 15 anos estão em situação de 

analfabetismo na cidade de São Bernardo do Campo. 

Em seu Plano de Trabalho, é apontado que o MOVA chega onde a 

educação institucional não está,  instalando suas salas de aula em sedes de 

moradores e amigos do bairro, igrejas, clube de mães, para atender aos 

sujeitos em situação de analfabetismo. Aproximar a ação educativa aonde a 

educação institucional não chega é reconhecer a importância da garantia do 

acesso e permanência dos educandos pela proximidade territorial ao  

implementar salas próximas dos sujeitos de direito da educação. 

Essa especificidade do MOVA São Bernardo é ressaltada nas diretrizes 

curriculares, do Município como “Projeto que tem como característica a 

corresponsabilidade do poder público com a sociedade civil organizada, 

articulando e mobilizando a comunidade a fim de garantir o direito à Educação”. 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012, 

p.20). 

Tendo em vista essas especificidades e, levando-se em consideração a 

intencionalidade da superação do analfabetismo na cidade, o programa faz 

ações de busca ativa da população analfabeta, pela mobilização dos 

educadores nos bairros e em suas comunidades, considerando o mapa do 

analfabetismo apontado pelo IBGE: 
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     Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

Os dados permitem a localização do problema, que para ser entendido 

em profundidade, exige a compreensão essencialmente política, de garantia do 

direito à Educação para todos. Percebe-se no MOVA São Bernardo que estes 

dados também são tratados para montagem de novas salas e também, em um 

sentido amplo, tratar da pluralidade dos sujeitos.  

Um dos desafios a ser enfrentado para a garantia do direito é o da 

conscientização de que o processo de alfabetização ultrapassa a pura e 
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simples decodificação do sistema alfabético e reconhecimento dos signos. É 

preciso mais do que isso. Para Di Pierro (2010, p. 33) “é preciso a imersão dos 

sujeitos na cultura escrita, mediante o efetivo exercício e a fruição de múltiplas 

práticas letradas.” Para tanto, é primordial a presença de educadores bem 

preparados para atender às especificidades da EJA, além de estimulados para 

essa função, pois trata-se de tarefa que precisa de tempo e consolidação. 

Outra questão que os dados nos mostram é a busca ativa dos sujeitos 

em situação de analfabetismo, no trabalho de aproximar e fortalecer o 

Movimento nas comunidades. Mobilizando as lideranças comunitárias, 

sindicais, políticas, religiosas e demais organizações, para se apropriarem e se 

envolverem na ação educativa em suas comunidades, promovendo atividades, 

como mutirões, palestras, ações sociais, para a divulgação e o conhecimento 

sobre o Movimento de Alfabetização, cuidando assim, do acesso dos 

educandos Jovens, Adultos e Idosos ao direito à Educação. 

 

 3.2.2  Diretrizes do Programa  

 

Refletindo sobre os desafios apontados nos documentos que tratam 

sobre MOVA São Bernardo consideramos importante destacar o tratamento 

dado as diretrizes do programa, a fim de analisar as dimensões políticas, 

sociais e culturais que balizam a ação educativa. 

 

O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o 
conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o 
para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra 
quem enquanto exigências fundamentais de uma educação 
democrática à altura dos desafios do nosso tempo. (FREIRE, 2000, 
p.102). 

  

 

Analisar as diretrizes é um exercício reflexivo na busca de compreender 

a visão orientadora da ação educativa e compreender como esta expressa, de 

modo geral, a visão de homem, de sociedade, de educação, de projeto, enfim 

analisar e compreender a concepção pedagógica do programa.  Sendo o 
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MOVA São Bernardo parte da política pública da EJA do município, é possível 

destacar a concepção que orienta as ações educativas pelo documento 

Diretrizes Curriculares da EJA de São Bernardo do Campo, que explicita: 

 

(...) essa diretriz curricular como uma proposta educativa que nos 
compromete com a efetivação de uma educação de qualidade que 
tem por pressuposto a concepção de educação libertadora e 
transformadora, que contempla a investigação, a tematização e a 
problematização crítica da realidade dos/as educandos/as. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 
2012, p.33). 

 

 

A identificação do pressuposto de concepção de educação libertadora e 

transformadora permite-nos refletir sobre as finalidades e os valores que 

expressam o fenômeno educativo: investigar, tematizar e problematizar a 

realidade. Estas ações que perpassam pela leitura de mundo e por vivências 

na busca de compreendê-lo. A prática educativa emancipatória passa pela 

apropriação teórica da realidade. 

 

Não posso entender os homens e as mulheres, a não ser mais do 
que simplesmente vivendo, histórica, cultural e socialmente existindo, 
como seres fazedores de seu “caminho” que ao fazê-lo, se expõem 
ou se entregam ao “caminho” que estão fazendo e que assim os refaz 
também. (FREIRE, 2011b, p. 135). 

 

Compreender que o homem é um ser histórico e, portanto capaz de 

construir sua história participando ativamente com os outros no mundo, é um 

exercício que se faz caminhando, isto é agindo e refletindo. No MOVA São 

Bernardo, a leitura de mundo é ação desencadeadora do saber pensar, e 

resolver problemas, tendo o diálogo como essência deste processo. Sendo 

assim a sala de aula é um espaço privilegiado para esta reflexão.  

Esta reflexão e compromisso aparecem no documento Plano de 

Trabalho, onde há elencado algumas concepções apontadas pelo grupo de 

educadores do MOVA São Bernardo.  
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CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO: Libertária, popular, transformadora e 
ética;  

EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA: É um direito de todos, 
alfabetização como chave para o aperfeiçoamento das capacidades 
humanas;  

ALFABETIZAÇÃO PARA O EMPODERAMENTO: Ir além da leitura e 
da escrita, para resgatar a dignidade humana;  

FORMAÇÃO INTEGRAL: Cultura, ciência e trabalho;  

CONHECIMENTO: Se faz na vivência – Tratado e sistematizado por 
meio de reflexão crítica;  

EDUCADOR: Sujeito que assume uma posição política/ pedagógica;  

EDUCANDO: Sujeito de direito – Homens e mulheres que têm 
conhecimento e fazem escolhas. São jovens e adultos que possuem 
formas de vida, trabalho e sobrevivência – principais destinatários 
desta modalidade de educação;  

GRUPO E DIÁLOGO: Somos seres que vivemos em relações sociais, 
e a construção do vínculo entre educador-educandos e educandos-
educandos favorece as aprendizagens;  

SALA DE AULA: Espaço de convivência e produção de 
conhecimento. (PLANO DE TRABALHO, 2010). 

 

O Plano de Trabalho busca coerência com as dimensões políticas, 

sociais e culturais que balizam a prática educativa na busca em transformar o 

contexto social, pela formação da consciência crítica. Os processos de diálogo 

e construção do conhecimento no MOVA são fecundos, destacados na 

“construção de vínculos” e por “favorecem as aprendizagens”.  

Nota-se que o mundo social, político e econômico adentra a sala de aula 

e a partir da problematização novas compreensões são construídas. Como 

apontam as diretrizes curriculares em um de seus objetivos: “conceber a 

educação como uma prática que apresente possibilidade de criar situações 

problematizadoras e significativas para transformação social” (SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012, p.35). 

 

3.2.3 Significados do Conhecimento 

 

 A educação fundamentada numa perspectiva crítica libertadora tem na 

problematização, reflexão e tomada de decisões os requisitos essenciais para 

o exercício de construção do conhecimento. Neste sentido o conhecimento não 
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é transferido entre sujeitos, mas é ato emancipador de construção conjunta, 

fruto de troca de experiências entre sujeito ensinante, e sujeito aprendente.  

 

Não há como reduzir o conhecimento a uma condição de 
transferência de informações entre sujeitos, pois suas articulações 
significam sempre uma nova apreensão do objeto e da realidade. O 
ato do conhecimento quando é fundamentado na liberdade, diálogo e 
conscientização, possibilita a construção de uma identidade sólida e 
firme, que tem na realidade vivencial dos educandos/as o ponto de 
partida da prática educativa. (secretaria de educação, 2012 p.38). 

 

 

Partindo da questão acima, destacada das diretrizes curriculares de São 

Bernardo, se o ato do conhecimento é fundamentado no “diálogo” e 

“conscientização”, é preciso permitir a troca de experiências, participação e 

circulação de informações, tendo no mundo e no outro a substancialidade para 

a construção de novos conhecimentos, como aponta-nos Freire, “Estar no 

mundo implica necessariamente estar com o mundo e com os outros” 

(FREIRE, 2003a, p. 20). 

 O documento Práticas Pedagógicas, publicação da SEMSBC, traz a 

sistematização das reflexões dos educadores em seus processos formativos na 

construção do currículo da EJA do município, o MOVA SBC, participou desta 

construção e tem uma de suas práticas elencadas nesta publicação. A mesma 

afirma a intencionalidade do tratamento do conhecimento  construído a partir  

da significância comunitária: 

 

“A possibilidade de termos, neste documento, a autoria dos/as 
educadores/as da Rede permite-nos analisar sua criatividade, 
organizando o conhecimento a partir das problematizações que 
se fazem presentes no contexto dos/as educandos/as. Os 
limites que temos quando não observamos essa questão 
resultam em rigidez num processo de ensino e aprendizagem 
que não coloca o/a educando/a em situação central da ação 
educativa... Nossa intenção é de que os conhecimentos sejam 
abordados a partir da significância comunitária, sem perder a 
responsabilidade de efetivar a sistematização dos mesmos em 
correlação ao diálogo histórico do saber” (SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, 2013, p.17). 
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Articular conhecimentos a partir das vivências e experiências, dos 

educandos, requer respeito aos saberes dos educandos e também conectar as 

necessidades de aprender desses sujeitos ao contexto da realidade e da 

sociedade, tornando a aprendizagem realmente significativa. 

  

O respeito então, ao saber popular implica necessariamente o 
respeito ao contexto cultural. A localidade dos educandos é o ponto 
de partida para o conhecimento que eles vão criando do mundo. 
(FREIRE, 2011b, p.119).  

 

Esta reflexão crítica sobre a realidade contextualizada exige 

compromisso humano com seu povo. De acordo com Paulo Freire, “se o meu 

compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua 

humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da 

ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor 

lutar por esta causa” (FREIRE, 2007, p. 22). O mesmo autor afirma a 

necessidade de o educador assumir o compromisso com os destinos do país. 

“Compromisso com seu povo. Com o homem concreto. Compromisso com o 

ser mais deste homem” (FREIRE, 2007, p. 25). 

Sendo assim, concluímos que o documento “Diretrizes Curriculares da 

EJA de São Bernardo do Campo”, aponta como necessário a realização de 

uma prática pedagógica não apenas ao nível da escola, mas também, da 

comunidade de inserção dos sujeitos, valorizando suas experiências cotidianas 

como forma de transformação da realidade. Dialogando diretamente com o 

documento “Plano de Trabalho” do MOVA São Bernardo na questão da 

alfabetização, que afirma: 

 

Ressaltamos que a alfabetização de adultos na cidade é urgente e 
necessária para a construção de uma sociedade mais justa, solidária 
onde todos os cidadãos possam participar efetivamente de suas 
ações. Essa realidade vem sendo modificada, no momento que se 
efetivam políticas públicas como a presente exposta neste plano de 
trabalho, com princípios que vislumbram a disseminação da produção 
de saberes, do conhecimento e da participação popular, propiciando 
a releitura das questões sociais, culturais e históricas que cercam 
cada sujeito. (PLANO DE TRABALHO, 2010). 
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 Isto ressalta a importância da participação de todos, na construção 

coletiva de uma educação libertadora capaz de contribuir para que os 

educandos tornem-se sujeitos de sua própria história. 

 

3.2.4 Eixos Temáticos do Trabalho Pedagógico 

 

A ideia de construção do conhecimento a partir da leitura do contexto em 

que o educando está inserido e da problematização da realidade exige, como 

aponta Freire, compreender que a educação é uma forma de intervenção no 

mundo (FREIRE, 1996, p.98). Intervenção que venha trazer mudanças radicais 

na sociedade (FREIRE, 1996, p.109). 

A construção do conhecimento se faz através do envolvimento, do 

compromisso e da reciprocidade entre educadores e educandos por meio da 

ação dialógica, da escuta atenta, da problematização das situações limites que 

impulsionam a construção de projetos comunitários desenvolvidos nas salas do 

MOVA São Bernardo, que fundamenta sua ação balizada pelas Diretrizes da 

EJA da Secretaria de Educação do município. 

Continuaremos analisando aqui alguns elementos de organização do 

processo de ensino contidos nos documentos diretrizes curriculares da EJA de 

São Bernardo e o Plano de Trabalho do MOVA São Bernardo, procurando 

compreender as especificidades do trabalho pedagógico deste. Observamos 

que estes retratam sobre eixos do conhecimento: 

 

(...) abertura dos eixos: Memória e Territorialidade, Linguagem 
(Língua Portuguesa, Matemática, Corporal e Tecnologia da 
informação), Meio Ambiente, Cultura e Trabalho. A opção por 
esses eixos é devido ao entendimento de que estes dialogam com 
o Mundo adulto. Por meio destes eixos teremos a sistematização 
do fazer educativo de cada sala de aula. Serão eles os elementos 
de organização do processo de ensino aprendizagem. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2012, p. 46). 
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No MOVA São Bernardo, o trabalho é salientado como parte do eixo 

linguagem, especificamente no que se refere à questão da alfabetização e 

letramento. 

 

É a mais elevada das prioridades do MOVA, está alicerçada num 
projeto pedagógico, ético e político, que amplia as possibilidades 
de vida dos educandos jovens e adultos numa dimensão de 
compreensão e intervenção do e no mundo. É conectada ao 
mundo concreto como um conceito e como uma prática social e 
cultural pela linguagem. (PLANO DE TRABALHO, 2010). 

 

 

Ressaltada esta importância, evidencia-se que o trabalho educativo no 

eixo linguagem fomenta a expressão da consciência crítica ampliando a leitura 

de mundo, pois é forma de comunicação encharcada de relações de poder, 

cultura, relações políticas e ideológicas 

 O eixo linguagem evidencia as possibilidades de comunicação: oral, 

escrita, matemática, corporal e tecnológica. Quando utilizadas na perspectiva 

de linguagens tornam-se ferramentas de pensamento, constituindo-se em 

possibilidades de intervenção no mundo. O quadro abaixo retrata essa 

concepção: 

 

Fonte: Secretaria de Educação – práticas pedagógicas: experiências e vivências em EJA, 2013 
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O trabalho com linguagem cria oportunidades para que os educandos 

possam ressignificar seu mundo, transformando suas histórias carregadas de 

conhecimento, em ferramentas que lhes proporcionam condições conscientes 

de tomadas de decisões, em âmbito social.  

O trabalho por eixo visa não fragmentar o processo de construção do 

conhecimento, que hierarquizado nas “disciplinas escolares” impedem por 

vezes a articulação com a realidade em que o educando vivencia.  

Numa perspectiva dialógica, é o tratamento do conhecimento por eixo, 

que mais se aproxima das relações sociais, dando aos sujeitos a oportunidade 

de questionar e aprender a relacionar conceitos e, consequentemente, de 

construir novos conhecimentos, com muito mais autonomia e criatividade. Pois 

possibilita a partilha de ideias, de concepções, práticas e projetos que implica 

todos os sujeitos no processo.  

 

 

3.3 MOVA São Bernardo na construção coletiva de um Currículo Crítico 

Libertador  

 

Considerando como pressuposto a ideia de que toda pesquisa científica 

é uma prática social, que produz sentidos e ressignificações sobre o objeto 

estudado, remetendo-nos a um processo inacabado e contínuo, que exige do 

pesquisador uma postura de busca permanente. 

Nesta busca permanente de sentidos, explicitamos até aqui a 

constituição do MOVA São Bernardo com base nos documentos que o 

embasam, mas percebemos que há necessidade de explicitarmos como se dá 

a construção coletiva de um currículo crítico libertador. 

A gestão municipal 2009/20012 – 2013/2016 trouxe como proposta 

política a educação de jovens e adultos como responsabilidade do Poder 

Público, visando à redução da situação de analfabetismo, oportunizando aos 

munícipes a possibilidade de elevação da escolaridade e a qualificação 

profissional oferecida pela Secretaria de Educação do município. 
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A Secretaria de Educação vem trabalhando nestes anos, na construção 

democrática de uma proposta curricular que venha ao encontro das 

necessidades dos seus educandos, por acreditar que a Educação de Jovens e 

Adultos é um direito enquanto, política pública, quando se tem como princípio 

universal uma educação para todos.  “A alfabetização para todos constitui a 

base do aprendizado por toda a vida para todos, e da aquisição de poder pelos 

indivíduos e por suas comunidades.” (PAIVA, MACHADO, IRELAND,  

2007 p.147). 

Com esse currículo objetiva-se oferecer aos educandos e uma educação 

de qualidade, que considere os seus saberes acumulados, suas histórias e 

experiências de vida propiciando assim condições de superação das 

desigualdades existentes no campo educacional possibilitando o acesso, a 

permanência como um direito de todos e todas. 

 

Ao falarmos de todos e todas não podemos esquecer de 
setores marginalizados na sociedade. Diante dessa 
perspectiva, o MOVA tem desenvolvido um trabalho de 
inclusão de: alunos deficientes, profissionais do sexo, 
moradores de rua, atendimento em CAPS, asilos articulando 
ações intersecretariais para realizar um trabalho de 
alfabetização. (PLANO DE TRABALHO, 2014). 

 

Inúmeras mudanças vêm ocorrendo na sociedade, o que nos leva a 

refletir sobre o papel da educação neste contexto histórico que estamos 

vivenciando.  

 

Vivemos uma época marcada por aceleradas transformações 
nos processos econômicos, culturais e políticos que 
determinam novas exigências para que os indivíduos possam 
partilhar das riquezas e conhecimentos socialmente 
produzidos, exercendo plenamente sua cidadania e inserindo-
se no mundo do trabalho. (PAIVA, MACHADO, IRELAND, 
2007, p.15). 

 

 

Esta reflexão deve ser considerada quando pretendemos compreender o 

que é o currículo. Num sentido amplo, pode-se dizer que toda ação humana 
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que interfere na vida de uma coletividade é uma ação política. Não há como 

fugirmos da política, pois ela está impregnada em nós pelo simples fato de 

termos nascido em uma coletividade humana. 

Os documentos Diretrizes Curriculares e Práticas Pedagógicas: 

experiências e vivências em EJA I, II e III, mostram que o MOVA São Bernardo, 

participou e vem participando na construção coletiva da proposta curricular da 

EJA do município. 

 

Nesse documento, dialogamos sobre as vivências e existências 
que estabelecemos na escola e nas salas de aula do MOVA e 
observamos sobre as múltiplas questões que perpassam o 
mundo o adulto. Um diálogo leve, organizado por 
questionamentos que nos impulsionavam a pensar quais 
seriam as questões que, enquanto situações-limites, eram 
importantes de serem tratados com os\as educandos\as. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2014, p.19). 

 

 

Cabe indagar se questões como as que se seguem permearam a 

formação de educadores e as salas de aula da EJA: Quem são os sujeitos da 

EJA em São Bernardo do Campo? Qual o conhecimento que importa? Qual a 

escola que queremos e a sociedade que almejamos?  

Na indagação “Quem são os sujeitos da EJA em São Bernardo do 

Campo?” desvelou-se, segundo Projetos Políticos Pedagógicos – PPP das 

unidades escolares e caracterização das turmas do MOVA, que os sujeitos da 

EJA, segundo os dados registrados nos documentos citados, são munícipes 

moradores em diversos bairros da cidade, geralmente em núcleos 

habitacionais; assumem situação de desemprego, ou empregados recebendo o 

salário mínimo; com baixa escolaridade, vindos de várias regiões do Brasil. 

Geralmente as famílias dos educandos são compostas por cinco a seis 

pessoas com mães trabalhando para compor a renda familiar cuja renda per 

capita é muito baixa típica de indivíduos da comunidade que buscam elevação 

da escolaridade e qualificação profissional.  

Quanto à indagação “Qual o conhecimento que importa?” Também “é 

uma revelação do processo formativo ocorrido no ano de 2013 que colocou em 



 

119 

 

debate o tema: Qual o conhecimento que importa? Questão importante, numa 

ação educativa crítica, que prima pela superação da consciência ingênua para 

chegada da consciência crítica.”(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2014, p. 9). 

A escola e a salas de aula do MOVA tem como função alfabetizar, 

educar, sistematizar os conhecimentos acumulados, possibilitar a produção de 

novos conhecimentos, preparar os seus educandos para o mundo do trabalho, 

tornando-os capazes de resolver, com autonomia, as mais diversas situações 

problema do cotidiano. “O projeto constitui-se numa ação educativa voltada 

para o resgate da cidadania e da identidade histórica dos trabalhadores, 

contribuindo assim para a construção de uma alternativa democrática e popular 

do nosso país”. (CADERNOS DO MOVA REGIONAL, 1997). 

Currículo é um ato político, não é neutro. É uma ação privilegiada de 

construção e desconstrução de projetos, intencionalidades e relações de poder. 

“Na visão crítica, o poder se manifesta através das linhas divisórias que 

separam os diferentes grupos sociais em termos de classes, etnia, gênero, etc. 

Essas divisões constituem tanto a origem quanto o resultado de relações de 

poder.” (MOREIRA, TADEU SILVA, 1997, p. 28). 

Uma educação que pensa o homem, a sociedade e suas relações, é 

compreendida como instrumento de democratização, pois está a serviço da 

libertação e emancipação dos sujeitos. Em suas vivências comunitárias e 

participação nos grupos sociais, são sujeitos de sua própria história. Trazer 

estas vivências e problematizá-las pelo diálogo em sala de aula é fomentar “a 

consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como 

transformadores dele. Como sujeitos.” (Freire, 1997, p. 60). 

Nesta perspectiva de inserção no mundo, consideramos algumas 

relações em sala de aula do MOVA como situações encharcadas de 

intencionalidade curricular, como se pode observar no quadro do Plano de 

trabalho, 2015 do MOVA São Bernardo: 
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Fonte: PLANO DE TRABALHO MOVA SÃO BERNARDO 2015 

 

Este quadro é revelador de princípios norteadores do currículo crítico 

libertador; pois parte da investigação da realidade pela caracterização da 

turma, tem intencionalidade dialógica, propõe questões que possibilitam a 

superação da visão de mundo ingênua para uma visão de mundo crítica, 

procurando ultrapassar os limites explicativos possibilitando que os educandos 

se assumam como sujeitos transformadores da realidade social. Outro dado 

importante a salientar é a intencionalidade de acompanhamento permanente 

do processo. 

Para cuidar das especificidades destes sujeitos faz-se necessário a 

criação de espaços de ação-reflexão, reflexão-ação que propiciem que os 

sujeitos tenham consciência de si enquanto tal possibilidade.  Este espaço 

pode e deve ser a sala de aula, mas essencialmente, a vida enquanto espaço 

educativo, vida enquanto “Tempo de possibilidade não de determinação” 

(FREIRE, 1996, p. 75). 
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Pensando em tempos de possibilidades, como é possível resgatar a 

identidade histórica dos trabalhadores pela ação educativa? Para 

fortalecimento desta identidade é necessário fazer com que os grupos sociais 

se encontrem e se reconheçam como iguais e se percebam analisando o 

mundo que os cerca. Trata-se de questionar o sistema de poder pela 

explicitação e valorização do saber popular. “O Movimento é organizado 

visando ampliar os canais de participação, integrando-os na construção de uma 

política de alfabetização de jovens e adultos para a cidade”. (PLANO DE 

TRABALHO). 

O MOVA São Bernardo herda e constrói experiências desenvolvidas 

anteriormente em outras cidades e se diferencia substancialmente de 

campanhas ou outras medidas tópicas e pontuais. Essa iniciativa integra o 

MOVA Regional como experiência mais ampla de extensão de alfabetização na 

região. 

A intencionalidade educativa e construção curricular inicia-se na 

formação dos educadores. O Plano de Trabalho do MOVA São Bernardo 

(2010), aponta que a proposta formativa acontecem em dois momentos:  

Formação inicial e Permanente.  A inicial tem 50 horas com duração de um 

mês tendo como objetivo possibilitar reflexões do processo de alfabetização 

para que os educadores populares possam construir a sua prática de sala de 

aula num trabalho coletivo.  

A concepção metodológica que embasa a formação é aquela 
que parte do pressuposto de que todos ao se inserirem no 
processo educacional trazem consigo conhecimentos 
construídos através de sua história de vida. Dessa maneira a 
proposta tem como eixos: Concepção de Educação; Teoria do 
Conhecimento; Metodologia; Planejamento e Avaliação. 
(PLANO DE TRABALHO, 2010) 

 

A concepção metodológica explicita os princípios filosóficos que definem 

a educação como construção de conhecimento e não transmissão, como 

prática da liberdade e como ato de diálogo. Desta forma nega-se o 

individualismo e o autoritarismo e afirmam a construção coletiva entre sujeitos 

que se conscientizam de sua historicidade na prática da Educação Popular.  

Freire salienta que “a educação é um ato de amor, por isso, um ato de 
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coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.“ (FREIRE, 1967.p.127).  

O Plano de Trabalho (2010) afirma que a formação permanente se dá 

em vários momentos: nas reuniões pedagógicas semanais, no diálogo entre 

educadores, nos plantões para atender individualmente os educadores, nas 

visitas às salas de aula para acompanhamento do trabalho, participação em 

palestras, seminários, congressos educacionais. Denota-se que é uma 

proposta que se apoia na relação dialógica, que faz com que os educadores e 

educandos sejam sujeitos da reflexão e da ação. Nas palavras de Freire, 

“saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria educação”. (FREIRE, 1996.p.47).  

A proposta curricular e a intencionalidade educativa são reveladas na 

composição do espaço da sala de aula. No Mova São Bernardo, a formação 

solicita ao educador que disponha os alunos em circulo, a fim de potencializar o 

diálogo. O espaço é condição de fortalecimento do Movimento, ambiente para 

poder decidir e realizar. A sala de aula, portanto, é um espaço vital para troca 

de ideias e reflexão. 

Outro dado revelador de intencionalidade curricular é a divulgação e a 

mobilização. Estas estão previstas em calendário letivo da rede. A divulgação 

do MOVA São Bernardo é realizada com as lideranças comunitárias e com a 

participação dos educadores, em seus bairros através de visitas às casas, 

distribuição de cartazes e panfletos, carros de som, passeatas e carreatas, 

divulgando os endereços das salas de aula. Estas ações são feitas com toda a 

rede duas vezes por ano, mobilizando a cidade para a questão do direito à 

educação.  

Outro aspecto revelador de intencionalidade curricular é a participação 

da sociedade civil, “Atualmente temos convênio com cerca de 45 entidades, 

dos diversos segmentos da sociedade como igrejas evangélicas, católicas, 

centros espíritas, construtoras, associações amigos de bairro e outras.” 

(PLANO DE TRABALHO 2014). 

Impossível ignorar o Fórum MOVA São Bernardo constituído de 

entidades, educadores e educandos, sendo “um dos ricos momentos de 
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diálogo e reflexão do MOVA” (Cadernos do MOVA 1997). O Fórum MOVA é 

realizado a cada dois meses com a participação de todos os parceiros e 

educadores, discussões pautadas na realidade do projeto, nas dificuldades 

enfrentadas, conquistas e encaminhamentos. Esta questão é reveladora de 

intencionalidade política e também se constitui característica peculiar da ação 

curricular. 

Outro momento carregado de intencionalidade curricular e de 

participação coletiva é a participação das entidades, dos educadores e 

educandos nos orçamentos participativos da cidade, tornando o exercício da 

cidadania o foco da ação educativa. No entanto, percebe-se a dificuldade em 

sistematizar estas ações com toda a rede, como afirma Arroyo:   

 

A ausência dos coletivos populares, dos trabalhadores, no 
território do conhecimento apenas reflete a ausência seletiva 
ou o não reconhecimento da maioria dos coletivos sociais 
como atores na diversidade dos campos da vida social, política, 
econômica e intelectual. Esse não reconhecimento dos 
coletivos populares como sujeitos de nossa história termina 
levando os currículos a ignorá-los como sujeitos de 
experiências dignas de produção de conhecimentos. 
(ARROYO, 2011, p.138). 

 

 

Se os saberes populares são frutos de experiências de vida (trabalho, 

vivência comunitária, vivência afetiva, religiosidade, entre outros), como 

agregá-los neste artefato social que é o currículo? 

Consideramos que estes saberes, provenientes da prática do MOVA são 

instrumentos para a transformação do status qüo dominante na medida em que 

os sujeitos envolvidos, vão se reconhecendo no processo educativo enquanto 

sujeitos históricos responsáveis pela vida em sociedade e por suas vidas a 

partir da construção de conhecimentos.  

Fazendo uma leitura do que até aqui foi constatado, observa-se que a 

ação educativa do MOVA São Bernardo é balizada pelos princípios da 

Educação Popular, pois é comprometida com a construção de uma sociedade 

justa, democrática. Parte da realidade local dos educandos e valoriza a 
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dialogicidade, a horizontalidade e o conhecimento prévio dos sujeitos. A 

autonomia se promove e se consolida por meio da ação-reflexão-ação. 

 

3.4 Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas  

 

As análises dos fundamentos teóricos básicos da Educação Popular no 

Brasil, no Capítulo II, destaca sua atuação, importância, histórica, lutas e 

conquistas. Torna-se necessária também analisar e problematizar sua 

presença no Movimento de Alfabetização de Adultos, além de destacar o 

Marco de Referência da Educação Popular, construído pela participação dos 

movimentos sociais, e referendado pela participação popular. Sendo fomentado 

desde 2003 pela Rede de Educação Cidadã – RECID, e pelo Fórum Social 

Mundial, articulado na Secretaria Nacional de Articulação Social no 

Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã e assinado em 2014 

pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Tornando-se um 

documento para a construção de políticas públicas nos princípios da Educação 

Popular. 

Nesta construção coletiva do Marco Referência da Educação Popular, 

destacamos a presença da Rede Nacional de MOVA, que organizou espaços 

de discussão para a redação do documento.  

 

Centro de Assessoria Multiprofissional - CAMP e Recid – Rede de 
Educação Cidadã organizaram uma atividade dentro do FST para 
debater a Política Nacional de Educação Popular e sua relação com a 
efetivação dos direitos humanos. A oficina ocorreu dia 24, no 
Memorial do RS e contou com a participação de mais de 60 
educadores populares e militantes sociais. A mesa foi composta por 
Paulo Becker, representante do MTD e educador da Recid durante 
sete anos; Gilselene Ribeiro, educadora da Recid/RS e representante 
da Comissão Nacional; Marcel Farah, do Departamento de Educação 
Popular e Mobilização Cidadã da Secretaria Geral da Presidência da 
República e; Liana Borges, do MOVA Brasil. A mediação foi feita pela 
Beatriz Lang, do Conselho Estadual de DH do RS. O debate girou em 
torno do papel da Educação Popular para qualificação e humanização 
da construção e execução das políticas públicas e consequente 
efetivação dos direitos humanos. (CAMP, 2014). 
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A intenção da construção do Marco foi avançar na compreensão da 

Educação Popular como política pública, articulando neste debate outras redes 

e organizações em todo Brasil. Sendo assim essa iniciativa reflete, desde a sua 

construção um novo momento de valorização das políticas de Educação 

Popular que acontecem dentro e fora do governo federal. 

 

Assumida como prioridade da Recid, a construção da Política 
Nacional de Educação Popular (PNEP) vem, desde 2012, 
desdobrando-se em várias atividades (reuniões, encontros e 
articulações políticas), incluindo a participação no processo da 
Conae/2014, visando consolidar e avançar numa proposta no 
seu documento final. (BRASILIA, 2014, p.10). 

 

Lançado na II CONAE, como parte da programação da Arena da 

Participação Social, o Marco discute os desafios concretos da Educação, como 

forma de articulação das lutas populares pela transformação das realidades 

sociais opressoras no Brasil como sustentado pela delimitação do seu objetivo:  

 

O Marco de Referência de Educação Popular para as Políticas 
Públicas tem como objetivo promover um campo comum de 
reflexão e orientação de práticas coerentes com a perspectiva 
metodológica proposta pela educação popular do conjunto de 
programas, projetos e políticas com origem, principalmente, na 
ação pública, e contemplando os diversos setores vinculados a 
processos educativos e formativos das políticas públicas do 
Governo Federal. (BRASILIA, 2014, p.16). 

 

 

Na intencionalidade em promover um campo de reflexão e orientação de 

práticas, o Marco mostra a possibilidade de se constituir em um instrumento de 

gestão das políticas públicas, influenciando a maneira de governar, de forma 

mais participativa, reivindicando maior permeabilidade do governo para acolher 

a sociedade civil.  
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O movimento de Educação Popular foi uma das numerosas 
formas de mobilização de massas adotadas no Brasil. É 
possível registrar numerosos procedimentos de natureza 
política, social e cultural de mobilização e de conscientização 
de massas, a partir da crescente participação popular por meio 
do povo (participação geralmente dirigida pelos líderes 
populistas) até o movimento de cultura popular organizado 
pelos estudantes (FREIRE, 2008, p.16). 

 

 

Educação Popular é força impulsionadora de conscientização das lutas 

dos movimentos sociais. As lutas populares surgem a partir da 

conscientização. Percebe-se que a educação popular passou a ser novamente 

fecunda na abertura do diálogo da sociedade, subsidiando a política nacional 

de participação popular, estimulando a construção de políticas emancipatórias. 

Acrescenta-se também as possibilidades de efetivar “decisão política, 

mobilização popular, organização, intervenção política e liderança lúcida, 

democrática esperançosa, coerente, tolerante” (FREIRE, 2003, p. 36).  

Pensar em conscientização é ir além de um conhecimento de algo que 

precisa ser modificado. É preciso que exista a ação libertadora, pois para Freire  

a conscientização é construída no contexto da ação-reflexão, ou seja, não pode 

existir fora da práxis. Isto quer dizer que conscientização envolve ação, e isto 

implica em tomar posse da realidade por diversos ângulos. Nesta direção, 

Paulo Freire assim se expressa: “(...) estou absolutamente convencido de que 

a educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma 

aproximação crítica da realidade”. (FREIRE, 2008 p.25), 

Diante do aspecto esperançoso depositado no Marco, é de extrema 

importância que os movimentos continuem no engajamento, fazendo a 

denúncia de um mundo que dia a dia sofistica suas formas de opressão. Este é 

o foco da educação progressista, libertadora, que busca o resgate da 

cidadania, via conscientização. A Educação Popular é de grande importância 

para atendimento das classes sociais que sofrem todo tipo de exclusão. 

Se o Marco concretizar-se no campo político, articulando os princípios 

pedagógicos definem que a prática da Educação Popular, será de grande 

importância para empoderamento das classes populares, reconhecendo a 

legitimidade do saber popular para a transformação e as possibilidades 
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democráticas de governança. “Se sou progressista, não posso juntar às 

minhas, as forças de quem nega o direito de voz às classes populares. Impõe-

se a coligação entre forças que, mesmo diferentes, não se antagonizam  

e com as quais se podem partilhar a responsabilidade de governar”.  

(FREIRE, 2003, p. 48). 

Trazendo o Marco Referencial para o ato de educar, não podemos nos 

esquecer de que este é resultante do resgate e do tensionamento 

problematizador dos fatos que marcam a complexidade da vida em suas 

múltiplas dimensões. Essa perspectiva educativa alargada pode ser 

compreendida, através da passagem utilizada por Frei Beto: 

 

“Pedro aprendeu com Paulo que, mesmo sem ainda saber ler, ele 
não é uma pessoa ignorante. Antes de aprender as letras, Pedro 
sabia erguer uma casa, tijolo a tijolo. O médico ou o advogado ou o 
dentista, com todo seu estudo, não era capaz de construir como 
Pedro. Paulo Freire ensinou a Pedro que não existe ninguém mais 
culto do que o outro, existem culturas paralelas distintas, que se 
complementam na vida social.” (apud Barreto:1998, p. 49-50). 

 

A educação é o resultado do entrelaçamento das várias dimensões que 

marcam os dramas, as tramas, as angústias e as positividades da ação dos 

homens e mulheres como seres protagonistas em seus contextos. Neste 

sentido o Marco explicita os ângulos de defesa da Educação Popular: 

 

Esta educação popular que defende a classe dos empobrecidos, 
novamente, se fez e faz presente na defesa incondicional da escola 
pública, mas é também a Educação Popular que defende a saúde 
pública, a valorização da diversidade étnico-racial brasileira, a 
moradia para todas e todos, a reforma agrária, o direito ao trabalho 
digno, a liberdade de expressão religiosa, o acesso ao transporte 
público de qualidade, a tributação justa, o direito à participação social 
e à comunicação, a sustentabilidade ambiental, o respeito à 
orientação e à diversidade sexual, dentre tantas outras pautas que a 
caracterizam como intersetorial. (BRASÍLIA, 2014, p.18). 

 

 

Estas questões também são foco das lutas do MOVA e precisam se 

alargadas no âmbito da sociedade, falando mais alto que os meios de 

comunicação atuais que forjam realidades em descompasso com a realidade 
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das classes populares. O MOVA tem o papel de promover, pelos instrumentos 

de conscientização da Educação Popular o diálogo emancipatório, 

proporcionando uma visão crítica da realidade, contribuindo para que os 

sujeitos consigam perceber os mecanismos de dominação e veiculação da 

ideologia de uma sociedade que prioriza mais o ter do que o ser.  

Considerando que criticidade é uma forma questionadora da realidade, é 

fundamental exercê-la nas salas do MOVA. Pensando numa aprendizagem 

crítica, “(...) quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender 

tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando de “curiosidade 

epistemológica”, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal dos 

objetos” (FREIRE, 1996, p.25). Essa criticidade produz a superação da 

situação ingênua e passiva. 

O Marco também dialoga com as ações do MOVA quando afirma o 

cenário da Educação Popular.  

 

Neste cenário à Educação Popular permanece o desafio de se 
reinventar, sem perder a vitalidade transformadora. Desafio presente 
em diversas iniciativas de organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais populares que preenchem um enorme mosaico 
de ações de formação e de cultura popular (...).  (BRASÍLIA, 2014 
p.21).  

 

Atrelado aos mesmos ideais o MOVA tem papel formativo de 

disposições participativas e vida democrática ativa, a fim de “promover um 

amplo movimento de alfabetização por meio da parceria do poder público com 

a sociedade civil.” (CADERNO DO MOVA REGIONAL 1999). Nessa 

perspectiva se dá a construção de um projeto de educação popular que nasce 

das vivências democráticas e que balizam o sonho possível de transformação 

da sociedade. 
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3.5 Marco Civil Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – 

MROSC  

 

Considerando o que já explanamos até aqui no histórico do MOVA ABC, 

que envolve parcerias entre a OSCIP e Poder Público, ponderamos que é 

importante tratarmos da questão do documento Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil – MROSC, visto que este Marco a partir de 

janeiro de 2016 entrará em vigor. 

O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, nome este 

usado para designar a Lei 13.019/2014, padroniza procedimentos para as três 

esferas de governo nas parcerias firmadas com organizações civis. Entre eles 

estão a exigência de planejamento contendo previsão de cronograma, 

orçamento e atividades a serem executadas entre administração pública e 

entidade e a criação de um sistema para gerenciar e dar transparência aos 

processos de contratação. A compreensão do papel do MROSC se 

complementa ao adentrarmos na história recente do Brasil, a fim de 

elucidarmos as questões relativas à presença e participação de setores da 

sociedade civil nas ações relacionadas ao poder público. 

Com o golpe político-militar de 1964 o país conheceu um dos períodos 

mais sombrios de sua história. Neste momento histórico, o Estado centralizou 

todo aparato político-administrativo em seu poder, o que contribuiu para a 

consolidação da tecnocracia burocrática monopolizadora das diretrizes 

políticas, excluindo a sociedade civil dos processos decisórios e cerceando os 

direitos civis e políticos dos cidadãos.  

 

Autoritarismo militar, redução ou supressão de direitos 
constitucionais, repressão policial, censura à imprensa, controle 
casuístico do processo político, esvaziamento do Poder Legislativo, 
limitação do Judiciário e domínio arbitrário do Poder Executivo 
(COUTO, 1995, p. 41).  

 

 



 

130 

 

Neste período, os militares autodenominaram as ações governamentais 

de “Nacionalismo Responsável” e assim militarizavam a vida cotidiana, como 

aponta-nos Marilena Chauí: 

 

Com a autodenominação de Nacionalismo Responsável (isto é, sem 
movimentos sociais e políticos), Pragmático (isto é, baseado no 
modelo econômico do endividamento externo e do tripé estado-
multinacionais-indústrias nacionais) e Moderno (isto é, tecnocrático), 
instala-se no Brasil, desde meados dos anos 60, um poder 
centralizado pelo Executivo, apoiado em leis de exceção (Atos 
Institucionais e Atos Complementares) e na militarização da vida 
cotidiana, inicialmente com o nome de “guerra permanente ao inimigo 
interno” e, ao término das ações subversivas e de guerrilha, com a 
transferência do aparato militar-repressivo para o tratamento comum 
da população, em especial trabalhadores do campo e da cidade 
(particularmente sindicalistas de oposição), desempregados, negros, 
menores infratores, presos comuns e delinqüentes em geral (aí 
incluídos travestis e prostitutas). (CHAUÍ, 1989, p.48). 

 

 

A partir de 1985, com o processo de redemocratização nacional, 

observa-se a presença de setores da sociedade civil no cenário político com a 

atuação de novos atores sociais no espaço público, o surgimento de novos 

temas postos ao debate público, a retomada de velhos, a ampliação dos 

espaços públicos de interação e discussão e a descentralização do Estado na 

condução de políticas públicas com maior autonomia administrativa dos 

municípios. 

O marco definitivo da redemocratização e o fundamento legal das 

mudanças foi a Constituição Federal de 1988, conhecida também como 

Constituição Cidadã, tendo como principais características o caráter social e a 

ampliação e consolidação dos direitos civis e políticos dos cidadãos, bem como 

a expansão dos temas da cidadania e da democracia. 

A história nos mostra que o Brasil fortaleceu as instituições e a 

participação social e esse processo culminou com a primeira eleição direta 

para presidente, em 1989. A partir de então, os sucessivos governos brasileiros 

consolidaram o diálogo com a sociedade civil, criando espaços permanentes 

para os debates de interesse nacional intensificando-se a partir de 2003 com 
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ampliação na participação em conferências e conselhos. Em 2014 estas ações 

culminaram com a PNPS (Política de Participação Social).  

A construção coletiva do MROSC, desde 2011 vem sendo debatida 

amplamente pelos movimentos sociais e organizações da sociedade civil sendo 

definido nas suas especificidades: 

 

No período de 2011 a 2014, o Marco regulatório das 
organizações da Sociedade Civil (MROSC) se constituiu como 
uma agenda política ampla na Secretaria-Geral da Presidência 
da República. Essa agenda não se resumiu aos esforços que 
redundaram na edição da nova Lei de Fomento e Colaboração 
(Lei nº 13.019/2014), mas se estendeu a um conjunto amplo  
de estratégias para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico e 
institucional relacionado às organizações da sociedade  
civil e suas relações de parceria com o Estado. (BRASÍLIA, 
2015, p.28). 

 

 

Ao refletirmos sobre a caminhada de construção coletiva, nota-se que 

esta vem de encontro às questões de transparência nas relações de parceria 

entre sociedade civil nas três esferas de governo. São instituidas normas gerais 

para regular as parcerias voluntárias firmadas pela administração pública com 

organizações da sociedade civil, especialmente nos casos de transferências de 

recursos para a execução de projetos de interesse público.    

Além da transparência, a nova legislação categoriza determinadas 

organizações como entidades privadas sem fins lucrativos de fato. Antes do 

Marco regulatório, as parcerias entre poder público e entidades civis eram 

feitas por meio de convênios, mas a nova forma de parceira criada regula as 

relações de transferência de recursos entre a União e os entes federativos.    

Atentando-se para as questões de parcerias entre a OSCIP MOVA ABC 

e poder público, o MROSC aponta um diálogo mais transparente entre as 

instituições, na produção de consensos a partir dos processos deliberativos, no 

entanto, é importante atentar ao papel fiscalizador da sociedade civil sobre o 

Estado, sendo que as parcerias não podem incorrer na desmobilização 

participativa dos grupos da sociedade civil. 
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A intenção de adentrar nas questões trazidas pelos “Marcos” – tanto do 

da Educação Popular, quanto o Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil, foi explicitar que os movimentos sociais, não são invenções das classes 

populares, dos capitalistas ou mesmo de intelectuais, mas nascem da 

insatisfação por parte de determinada classe ou grupo social, significando a 

luta por direitos fundamentais não efetivados. Enfim, eles carregam a 

significância da rebeldia individual ou coletiva, um protesto diante do confronto 

ideológico entre um e outro segmento social. Segundo Freire: 

É preciso, porém que tenhamos na resistência que nos preserva 
vivos, na compreensão do futuro como problema e na vocação para 
ser mais como expressão do futuro com problema e na vocação para 
ser mais como expressão da natureza humana em processo de estar 
sendo, fundamentos para a nossa rebeldia e não para a nossa 
resignação em face das ofensas que nos destroem o ser. Não é na 
resignação mas na rebeldia em face das injustiças que nos 
afirmamos. (FREIRE, 1996, p.78). 

 

A rebeldia expressada nas lutas de parcelas da sociedade que se 

encontram excluídas dos direitos aos bens sociais, de uma vida digna com 

usufruto à educação, saúde, moradia, trabalho, entre outros direitos.  Trazer a 

temática dos “Marcos” neste texto é reconhecer que, historicamente, a 

educação sempre se caracterizou como uma demanda requerida pela 

sociedade, especialmente pelas camadas populares da classe trabalhadora 

expropriada do acesso e permanência na escola pública. 

Fazendo uma reflexão sobre os documentos aqui analisados, 

finalizamos este capítulo, observamos que a história de 20 anos do MOVA 

ABC, na busca da promoção da cidadania e da cultura democrática, se mostra 

como ação de resistência na arena política da região do Grande ABC, frente a 

negação do direito à educação. É possível também observar que o MOVA São 

Bernardo, na parceria entre poder público e sociedade civil organizada, vem se 

destacando na luta pela alfabetização e continuidade.  

Observamos também que o MOVA São Bernardo preocupa-se com a 

construção coletiva de uma proposta curricular próxima das situações limites 

que se apresentam aos educandos em suas comunidades, mostrando que a 

alfabetização hoje exige a busca de uma prática condizente com as 

necessidades de ler o mundo e escrever o mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As considerações finais desta pesquisa exigem o resgate da denúncia 

feita inicialmente: a realidade do analfabetismo. Uma das marcas perversas 

que assolam historicamente a sociedade brasileira, que reflete uma estrutura e 

organização social fundadas na dominação e na exclusão. Os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2014, publicados em 

novembro de 2015 ressaltando que a taxa de analfabetismo entre brasileiros 

com 15 anos ou mais estimada em 8,3%, expressando 13,2 milhões de 

pessoas constituiu-se fator desencadeador do estudo em questão. 

Apresentamos nestas páginas, que o analfabetismo é resultado das 

disparidades estruturais da sociedade, que se desdobram nos desequilíbrios 

socioeconômicos e educacionais deste país. Frente a essas considerações, 

destacamos a atualidade do tema MOVA: Parceria entre Poder Público e 

Sociedade Civil na Promoção da Práxis Educativa Popular. 

O problema que norteou esta pesquisa batizou seu objetivo que se 

consistiu em entender as possibilidades de articulação entre sociedade civil e 

poder público para a superação do analfabetismo, observando o lugar da 

sociedade civil como propositiva e as contribuições dos princípios da educação 

popular. 

Sendo o analfabetismo de jovens e adultos um desafio real em nossos 

dias, e enfatizando que a sua “erradicação” é apontada como primeira diretriz 

do Plano Nacional de Educação, consideramos que Estado e Sociedade Civil 

não podem se omitir frente a esta problemática. Neste sentido, urge a 

necessidade de que sejam assumidas por ambas as partes o compromisso 

ético-político-pedagógico em vista da sua superação.  

A pesquisa contempla inicialmente o conceito de alfabetização como 

direito fundamental para o exercício da cidadania, destacando o papel das 

conferências internacionais das quais o país é signatário, para fundamentar a 

importância da implementação de políticas públicas visando a superação do 

analfabetismo no Brasil. 
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A investigação realizada abarca reflexões referentes aos conceitos 

fundamentais que tratam da parceria entre Poder Público e Sociedade Civil na 

promoção da práxis educativa popular, aqui destacada na constituição do 

MOVA ABC e mais especificamente do MOVA São Bernardo. As análises 

efetuadas revelam que a realização de parcerias desta natureza, podem 

contribuir para o fortalecimento das organizações populares e que é possível 

construir um Estado mais democrático e mais permeável à participação 

popular.  

 Observamos que criação do MOVA ABC, a partir da iniciativa do 

SMABC, nasce da demanda do movimento sindical, revelando serem 

provenientes de um processo de intensas mobilizações, desde que as lutas 

pela abertura democrática no país, se desenharam na Região do ABC 

expressando a organização da sociedade civil em diálogo com o poder público.   

A busca deste diálogo é a convocação para construir “um amplo 

movimento de alfabetização e educação para a cidadania” (ESTATUTO DO 

MOVA ABC, 2003), uma iniciativa da organização da sociedade civil, que 

possibilitou a conquista do aparelho local de Estado, para a ação educativa; 

pois as atividades do MOVA ABC foram, em sua maioria, executadas pelos 

respectivos municípios da região. É inegável o crescimento político de ambos 

os parceiros na construção do MOVA ABC demonstrando seu potencial de 

formação política na Região.  

Os conceitos de alfabetização e educação para a cidadania do MOVA 

ABC são delineados sob o pressuposto do direito de ser cidadão, despertando 

nos mesmos a importância da sua própria autonomia. “Ninguém é sujeito da 

autonomia de ninguém” (FREIRE, 1996, p.107), sendo assim, ter consciência 

de seus direitos individuais e coletivos é fator importante para construção de 

autonomia e a alfabetização é ferramenta para esta construção, pois ela equipa 

os sujeitos para a busca de soluções coletivas e transformação comunitária.  

A alfabetização, por exemplo, numa área de miséria só ganha 
sentido na dimensão humana se, com ela, se realiza uma 
espécie de psicanálise histórico-político-social de que vá 
resultando a extrojeção da culpa indevida. A isto corresponde a 
“expulsão” do opressor de “dentro” do oprimido, enquanto 
sombra invasora. Sombra que, expulsa pelo oprimido, precisa 
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de ser substituída por sua autonomia e sua responsabilidade. 
(FREIRE, 1996, P.84) 

 

Alfabetização neste contexto é instrumento para “ser mais”, por meio da 

qual o ser humano curiosamente busca o conhecimento de si mesmo e do 

mundo, em prol de sua liberdade. Encontramos na constituição do MOVA ABC  

este desafio de libertação e busca de humanização. 

Nota-se que na construção do MOVA ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos 

do ABC, procurou combinar várias práticas de resistência e de diálogo do 

interior da fábrica para mobilizar o Poder Público e a Sociedade Civil na 

organização do Movimento, procurando intensificar ao máximo as 

possibilidades da institucionalidade existente e, ao mesmo tempo, questioná-

las para colocar em pauta a alfabetização de adultos como prioridade. 

 

De fato, com o processo de redemocratização política do país, a 
reorganização partidária, a promoção de eleições diretas nos níveis 
subnacionais de governo e a liberdade de expressão e de 
organização dos movimentos sociais urbanos e rurais alargaram o 
campo para a experimentação e a inovação pedagógica na Educação 
de Jovens e Adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 120). 

 

 

O fato de estar localizado no centro dinâmico do capitalismo brasileiro, 

por concentrar na sua base de trabalhadores as principais montadoras do país, 

colocou o SMABC no epicentro de uma nova conjuntura sindical. A percepção 

da situação de analfabetismo dos trabalhadores por parte do sindicato, trouxe 

as reivindicações operárias que permaneceram reprimidas durante anos 

seguidos: o direito à Educação, que sempre foi tratado em campanhas, 

conforme apontamos no primeiro capítulo desta pesquisa.  

Ressaltamos também no primeiro capítulo desta pesquisa, que na 

Constituição de 1988, a Educação foi colocada como questão de direito de 

todos e dever da família e do Estado. Entretanto, historicamente, ao longo da 

trajetória humana a educação tem se configurado como espaço e instrumento 

de domesticação e adaptação à sociedade, buscando assim calar aqueles que 

constituem os grupos sociais menos privilegiados. É preciso romper com esse 
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ciclo, como nos instiga Paulo Freire, resgatando na educação o seu caráter 

libertador. Essa compreensão segundo Freire pelo prefácio do professor Ernani 

Maria Fiori, no livro Pedagogia do Oprimido pode ser ampliada ao se 

considerar:  

 

Eis porque, em uma cultura letrada, aprende a ler e escrever, mas a 
intenção última com o que faz, vai além da alfabetização [...] Ao dizer 
sua palavra, pois, o homem assume conscientemente sua essencial 
condição humana. A educação reproduz, assim, em seu plano 
próprio, a estrutura dinâmica e o movimento dialético o do processo 
histórico de produção do homem. Para o homem, produzir-se é 
conquistar-se, conquistar sua forma humana. A pedagogia é 
antropologia (FREIRE, 1997, p. 8). 

 

 

Os educadores populares do MOVA ABC, ao mesmo tempo em que se 

formam, também formam novas lideranças, quais sejam os alfabetizandos, que 

mediante o conhecimento da leitura e da escrita, passam a ter maior 

compreensão do mundo, ao se perceberem como parte do processo de 

construção do real, ao se conscientizarem sobre a importância da sua 

participação e intervenção na sociedade, entendendo a importância de sua 

inserção nos movimentos sociais como forma de mudar suas condições de 

existência.  

Constatamos assim, nesta pesquisa, que a experiência do MOVA ABC 

foi um instrumento mobilizador de forças para a superação do analfabetismo e 

também de formação e empoderamento de novas lideranças nas comunidades, 

na medida em que seu objetivo é fazer com que o processo de alfabetização 

forme novos sujeitos, capazes de compreender a sociedade em que vivem 

para nela intervir. 

Consideramos também, por meio da análise documental, que o MOVA 

ABC foi constituído, inspirado na ação do MOVA SÃO PAULO, destacando em 

seu trabalho o debate pelo direito à educação e cidadania, sendo um 

movimento marcado pela militância da classe trabalhadora, tão marcante na 

Região do ABCD. Na “Carta de Princípios do MOVA São Paulo” dá-se 

destaque ao “respeito absoluto aos movimentos populares”, enquanto que no 

MOVA ABC encontra-se a intenção explícita de “buscar a integração e o 
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engajamento de diversos setores da sociedade civil junto ao poder público, a 

fim de constituir um amplo movimento de alfabetização e educação para a 

cidadania, assegurando a todos os jovens e adultos não escolarizados  

do Grande ABC o direito à alfabetização” (MEMÓRIA DO 1º SEMINÁRIO, 

1999, p.7). 

No documento “Memória do 1º Seminário”, observamos que é 

evidenciada a categoria parceria, pautada na participação e tomada de 

decisão, que não se dá fora da questão da autonomia, pois “integração e 

engajamento” requerem dos sujeitos com identidade fortalecida de modo a se 

envolver no trabalho coletivo de forma colaborativa e solidária, como define 

Freire: 

 

 Para nós, a participação não pode ser reduzida a uma pura 
colaboração que setores populacionais devessem e pudessem dar à 
administração pública. Participação ou colaboração, por exemplo, 
através dos chamados mutirões por meio dos quais se reparam 
escolas, creches, ou se limpam ruas ou praças. A participação para 
nós, sem negar este tipo de colaboração, vai mais além. Implica, por 
parte das classes populares, um "estar presente na História e não 
simplesmente nela estar representadas". Implica a participação 
política das classes populares através de suas representações ao 
nível das opções, das decisões e não só do fazer já o programado. 
[...] Participação popular para nós não é um slogan, mas expressão e, 
ao mesmo tempo, o caminho da realização democrática da cidade. 
(FREIRE, 2006, p.75). 

 

 

Observamos nesta pesquisa que o processo de constituição do MOVA 

ABC ajudou a consolidar a relação poder público/movimentos sociais com a 

prática da formulação de projetos, ou seja, o movimento avançou de uma 

prática prioritariamente reivindicatória para uma ação mais propositiva, a 

formulação política e definições executivas.  

Além da parceria com participação ativa dos movimentos populares em 

Fóruns e Seminários, destaca-se uma característica da Educação Popular, 

presentes no MOVA. Desta forma o MOVA ABC contribui para o fortalecimento 

do movimento popular na medida em que os sujeitos que constroem o 

Movimento fazem desta construção e participação parte do seu processo 

formativo, que possibilita uma melhor participação na sociedade, pois este 
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processo ao mesmo tempo em que ampliou, qualificou a ação do movimento 

em outros espaços de atuação como os conselhos populares.  

Outro aspecto importante que se destaca é que na parceria com o poder 

público o Movimento passa a dispor de recursos para estruturar-se na 

execução do processo educativo. Do ponto de vista administrativo a parceria 

com o poder público contribuiu para que o Movimento compreendesse melhor o 

funcionamento da máquina pública, ou seja, a ter um domínio maior sobre as 

questões orçamentárias, fluxo de recebimento e prestação de contas dos 

recursos públicos. Percebe-se, assim, sua sujeição aos mecanismos de 

controle e fiscalização pela própria sociedade, pois democracia não pode ser 

confundida com falta de responsabilidade e de autoridade.   

Quanto à parceria MOVA ABC com o poder público municipal de São 

Bernardo do Campo, esta resultou na construção do MOVA SÃO BERNARDO. 

Nota-se que nesta parceria, a formulação das Políticas Públicas é a resultante 

de um processo de interlocução do poder público com o movimento social.  

Ao analisarmos os documentos que fundamentam o MOVA São 

Bernardo na gestão municipal de 2010 a 2015 - Plano de Trabalho, Diretrizes 

Pedagógicas da EJA de São Bernardo, Práticas Pedagógicas I, II e III -, 

observamos que surge uma interlocução e institui-se o compromisso político da 

administração com a superação dos índices de analfabetismo na cidade. 

 

Trata-se de um marco temporal de como a EJA se fundamenta na 
rede por meio dos seus diversos serviços e programas. Com o 
entendimento que a educação é realizada num constante movimento 
de reconstrução, essa produção é histórica e por esse motivo é 
mutável, responde às necessidades do coletivo e pode ser revisitada 
e reorganizada, sem ferir os princípios de uma educação crítica. O 
conteúdo das Diretrizes Curriculares parte do histórico da EJA no 
Brasil e na cidade para reafirmar o sentido da oferta de uma 
modalidade educativa que prima por uma construção de saber que 
considera as diversidades, necessidades e expectativas dos sujeitos. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DE SÃO BERNARDO, 2012, p.7). 

 

Nessa parceria o poder público apresenta-se como interlocutor 

preferencial e oficial, e no diálogo ocorre a expressão coletiva do desejo em 

promover a ação educativa numa perspectiva crítica libertadora. O MOVA São 
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Bernardo, participa vivamente da construção de uma nova dinâmica de 

interação que provoca a ampliação e modificação do espaço institucional, 

experimentando a partilha de poder. 

 

As Diretrizes Curriculares são resultado de um processo de Formação 
Continuada, no qual todos os sujeitos envolvidos: educandos/as, 
educadores/as, coordenadores/as, diretores/as, professores/as de 
apoio à direção, orientadores/as pedagógicos/as, educadores/as do 
MOVA (Movimento de Alfabetização), entidades conveniadas e 
equipe de EJA da Secretaria de Educação, tiveram a possibilidade de 
protagonizar este processo. (SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DE SÃO 
BERNARDO, 2012, p.6). 

 

 

A pesquisa aponta que o MOVA São Bernardo, parte integrante da 

política pública de EJA do Município, tem destacado seu papel de mobilizador 

da demanda do público da EJA, considerando iniciativas como as salas de aula 

que são situadas em locais de fácil acesso aos sujeitos, estimulando-os a 

retomar os estudos e dar continuidade em seu processo de escolarização.  

A análise das diretrizes curriculares da EJA de São Bernardo do Campo, 

nos mostra a constituição de um processo dialógico, imprescindível na 

desocultação das esferas de opressão dominante, trazendo uma abordagem 

humana sobre as diversidades de cultura, raças, etnias e gênero, contribuindo 

assim para a formação crítica dos sujeitos envolvidos. A proposta curricular 

mostra-se debatendo as questões da realidade, as questões sociais, culturais e 

históricas, implicadas nas relações de poder, na busca da transformação dos 

sujeitos e das comunidades, como aponta Moreira e Silva (2005) 

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de 
transmissão desinteressada do conhecimento social. O 
currículo está implicado em relações de poder, o currículo 
transmite visões sociais particulares. O currículo não é um 
elemento transcendente e atemporal – ele tem formas 
específicas e contingentes de organização da sociedade e 
da educação (MOREIRA e SILVA, 2005, p.8) 
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A constituição curricular do MOVA São Bernardo aponta assim, para 

atender as expectativas dos educandos, que colocada em prática, contribui 

para a transformação comunitária. 

Os documentos revelam que o MOVA São Bernardo, contem 

componentes curriculares que concebem a Educação Popular partindo da 

visão de mundo que os educandos trazem para a sala de aula, que são 

debatidas e inseridas em projetos articulados com a comunidade. Observa-se 

que esta experiência pedagógica possibilita a superação da visão de mundo 

ingênua para uma visão de mundo crítica. Observamos assim a importância do 

papel do diálogo neste processo educativo. 

Outra questão que consideramos importante ressaltar é a atuação do 

Fórum MOVA, como um espaço onde de fato os sujeitos são provocados a 

experimentar a partilha do saber, pois nestes fóruns as relações são 

potencialmente de igualdade, envolvendo lideranças comunitárias, poder 

público, educadores e educandos. 

A pesquisa revela ainda uma multiplicidade de ações do Movimento, 

socializadas em encontros nacionais e regionais. O MOVA se fortalece pela 

participação nos fóruns e por meio da articulação com outros movimentos 

sociais. 

Apesar de todas as dificuldades e contradições presentes no processo 

de discussão e implementação do MOVA ABC e de São Bernardo, percebe-se 

que a parceria entre poder público e sociedade civil cumpre um papel relevante 

de fortalecimento do movimento ao abrir espaços nas comunidades para a 

ação educativa, fortalecendo também o poder público ao ampliar o diálogo com 

a comunidade. 

Os resultados das análises demonstram também a participação dos 

MOVA’s ABC e São Bernardo, nos encontros regionais e nacionais da Rede 

MOVA BRASIL, consolidando em conjunto com o Movimento em outros 

estados, a luta pela superação do analfabetismo. Consideramos que a 

participação da Rede MOVA BRASIL na CNAEJA, além de ser um 

reconhecimento do trabalho dos MOVA’s pelo MEC, é uma demonstração 

efetiva da capacidade de diálogo e parceria com o poder público, que compõe 
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a ação do Movimento. Destacamos aqui um trecho do relato da reunião 

realizada com o secretário da SECADI, na CNAEJA, pertinente ao cenário 

exposto: 

 

Nós dos Fóruns de EJA do Brasil ajudamos a eleger este governo e 
queremos manifestar nosso posicionamento contrário a toda ação 
que possa lesar a democracia. Avaliamos que o Governo tem 
equívocos e nos dispomos a apresentar alternativas possíveis para 
cuidar de um desses equívocos que consideramos ser a forma como 
tem sido tratada a EJA em nosso país. 

Explicitando os nossos posicionamentos políticos quanto ao conjunto 
dos pontos, apresento nossa reivindicação de posicionamento público 
do MEC, na perspectiva da luta por um mundo possível sem 
preconceito, estigma, discriminação e pela garantia do direito. (Relato 
da reunião realizada com o secretário da SECADI, 2015). 

 

 

Ao atuar na CNAEJA, a Rede MOVA BRASIL, em conjunto com os 

Fóruns de EJA, cria espaços de diálogo e de articulação para intervenção no 

campo das políticas públicas de alfabetização e EJA, o que reforçamos ser um 

posicionamento essencial para promover um espaço plural de gestão 

democrática e controle social das politicas públicas. 

Esses esforços de atuar em diversas dimensões mostram o papel do 

poder público como gestor e da sociedade civil que traz a habilidade de 

mobilização política para a execução do projeto, elementos fundamentais da 

consolidação do processo democrático.  

Ao resgatar a história da construção e constituição dos MOVA’s SP, 

ABC e São Bernardo, ressalta-se o papel do Movimento e do Poder Público ao 

revelar o papel das classes populares neste processo. Papel este marcado 

pela compreensão da urgência do enfrentamento da situação de analfabetismo, 

pela clareza da dimensão política marcada pela articulação, mobilização e 

protagonismo da sociedade civil que assume papel de agente propositivo na 

política pública.  

Ao analisarmos os documentos do MROSC, observamos que a 

sociedade civil caminhou muito na construção de um Marco Regulatório que 

desse transparência as parcerias com o poder público, nas relações de 
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convênio. Mas cabe o alerta de que o Marco não deve cercear a autonomia das 

entidades da sociedade civil, para não enfraquecer a luta popular. 

 Outro ponto importante a destacar é a análise sobre o Marco Referência 

de Educação Popular para políticas públicas. Consideramos que esta parceria 

requer uma cumplicidade dos parceiros para cumprimento do Projeto Político 

Pedagógico. que no caso da Educação Popular traz a tona as questões da luta 

de classes, fomentando a reflexão e a análise crítica desta realidade. 

Consequentemente os frutos desse posicionamento serão consciência crítica e 

participação popular direta nas políticas publicas. Enfim é um processo 

relacional de construção de sociedade 

Salientamos que as experiências aqui apresentadas e analisadas, são 

histórias marcadas por lutas políticas e de resistência. O Movimento assume o 

sentido de resistência tendo em vista a face autoritária do poder público e seu 

distanciamento do ideário popular.  

As histórias dos MOVA’s SP, ABC e São Bernardo, com sua capacidade 

de negociação política, demonstram seu potencial para desencadear e 

consolidar uma relação de parceria entre Poder Público e Sociedade Civil, 

necessária para promover uma práxis educativa voltada a garantia do direito à 

educação. 

Os resultados desta pesquisa evidenciam, em particular, a contribuição 

do MOVA ABC e MOVA São Bernardo ao promover práticas de alfabetização 

dialógicas, pautadas na concepção do direito humano à educação continuada 

ao longo da vida, transformando espaços comunitários em espaços de 

participação popular e construção de sonhos de transformação social. 
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