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RESUMO 

 
 
ANCASSUERD, Marli P. Políticas públicas de educação de jovens e adultos no ABC 
Paulista: conquista de direitos e ampliação da esfera pública. 2009. ____ f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
A educação de jovens e adultos é um campo de políticas, práticas e reflexões que está para 
além dos limites da escolarização, sentido estrito. É considerada como parte integrante da 
história da educação em nosso país, na verdade, um dos maiores problemas da educação e que 
envolve milhões de brasileiros. Este trabalho tem como foco programas, projetos e ações 
concebidos e implementados, nos últimos anos, pelos governos locais dos municípios que 
compõem o ABC Paulista, em parcerias com a sociedade civil. As políticas analisadas foram 
desenvolvidas pelas administrações municipais no período 1987-2003, quando foi possível 
ver o surgimento e a coexistência de duas gerações de políticas: a primeira baseada na idéia 
de um estado de bem estar social e a segunda, ancorada no princípio da participação social 
objetivando a ampliação das esferas públicas, local e regional. No conjunto das 
municipalidades do ABC, este estudo recaiu sobre Diadema, Santo André e Mauá. Foram 
realizadas entrevistas com gestores públicos, dirigentes sindicais, representantes de entidades 
parceiras, coordenadores, professores; grupos focais com alfabetizandos, sendo os dados 
analisados à luz de extensa documentação – atos legais, estatísticas oficiais, produção das 
secretarias municipais de educação e centros de memória locais. O estudo sobre os MOVA(s) 
(Movimento de Alfabetização) locais e Regional evidenciou a concretização das lutas por 
direitos e pela garantia à participação social dos jovens e adultos, o estabelecimento de novos 
atores (individuais e coletivos) a ampliação e o fortalecimento da esfera pública. 
 
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Políticas públicas de educação. Governos 
locais. 
 



 

ABSTRACT 

 
 
ANCASSUERD, Marli P. – Public Policies of young and adult education in ABC 
Paulista: the rights achievement and expansion of the public sphere. 2009. – f. Thesis 
(Doctorate) Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
The young and adult education is a field of public policies, practices and reflections which are 
beyond the limits of schooling, in a strict sense. It is considered as an integrated part of the 
Brazil’s educational history. Actually, this is one of the biggest problems of education that 
involves millions of Brazilian people. This work focus on programs, projects and actions 
designed and implemented, in the last years, by the local governments of the cities from ABC 
Paulista, in partnership with the civil society. The analyzed public policies were developed by 
the municipal administrations from 1987 to 2003, when it was possible to see the appearance 
and the coexistence of two public policy generations: the first is based on the idea of a state of 
social welfare and the second is based on the principle of the social participation aiming at the 
expansion of the local and regional public spheres. Among the set of municipalities of the 
ABC, this study was made about Diadema, Santo André and Mauá. Interviews were 
conducted with public administrators, labor union leaders, representatives from partner 
agencies, coordinators, teachers and with focused groups in the process of literacy. This data 
was examined in the light of extensive documentation - legal acts, official statistics, 
production from the municipal secretariats of education and local memory centers. The study 
about the local and regional MOVA(s) (Literacy Movement) evidenced the concretion of the 
fights for the rights and for the guarantee of the social participation of the young and adults, 
the establishment of new actors (individual and public) the expansion and the strengthening of 
the public sphere. 
 
Key words: Young and adult education, public policies of education, local governments. 
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Todo trabalho de pesquisa tem a sua história, um percurso que levou à definição do tema e do 
problema, à escolha dos procedimentos metodológicos... 

Em 1961, aos 15 anos, entrei no Curso Normal. Era a única possibilidade de formação 

e profissionalização para uma jovem, nascida numa família de poucos recursos, mas que 

atribuía enorme importância à educação, à informação sempre e à luta contra qualquer tipo de 

opressão. No último ano do Curso, Maria Aparecida Angerami, professora de Metodologia de 

Ensino, colocou-me diante do método de alfabetização de Paulo Freire. 

Eu e meus colegas de classe abraçamos a proposta e logo estávamos fazendo o 

levantamento do universo vocabular dos moradores de um bairro periférico de São João da 

Boa Vista, o Bairro Alegre. 

No mês de janeiro/1964, participei, com outros estudantes, de um seminário nacional 

de alfabetização que se realizou no campus da USP/Capital – reformas de base, erradicação 

do analfabetismo, as palavras do Ministro Darcy Ribeiro, presente ao encontro, e as das 

lideranças estudantis ainda estão presentes nas minhas lembranças. 

Voltei para a cidade de Aguaí, onde morava e, com um grupo de jovens da Igreja, foi 

iniciado um trabalho de preparação para a alfabetização dos moradores na zona rural do 

município. 

Logo chegou o mês de março e com ele o Golpe, a hora de queimar os papéis, os 

documentos, a abertura de inquérito e as idas do Padre Tomás Rodrigues, para prestar 

depoimentos. 

Eu havia realizado um concurso para professora primária na rede pública estadual. Fui 

aprovada e chamada a escolher uma cadeira. Optei por ir para Santo André, movida por duas 

razões: uma, a possibilidade de fazer um curso superior numa universidade pública e outra, o 

grande número de vagas na região que se industrializara e crescia vertiginosamente. Segui, 

assim, o caminho das levas de migrantes que se deslocaram para a região nos anos 50 e 60. 

A vivência dessa fase da minha trajetória precisa ser situada no espaço onde eu passei 

a morar, a região do ABC Paulista. 

Esta região, marcadamente operária, foi palco de inúmeras e significativas ações: 

sindicais, religiosas, estudantis artísticas, política partidárias. Nos seus espaços, foram 

inúmeros os atores coletivos que se constituíram. Alguns estudos abordaram esse período e 

constituem referências importantes para o meu trabalho de pesquisa: Martins (1994) e Vieitz 

(1999). 



 

Imersa no ABC, eu, já estudante universitária, participei das passeatas, atos públicos, 

assembléias, vivi a vida política como muitas da minha geração, em defesa dos dominados e 

explorados, mas portadores do futuro, enquanto atores potenciais da transformação social. 

Concluído o Curso de Pedagogia (1969), segui dando aulas na escola pública agora, 

também, com turmas dos cursos noturnos. No ano de 1971, fui chamada para trabalhar como 

monitora, depois assistente da professora Eleny M. Christófaro, no Departamento de 

Educação da Faculdade onde concluíra a minha graduação. 

Foram anos difíceis, o silêncio reinava nos pátios e corredores da escola. 

No início dos anos 80, comecei um curso de mestrado em educação (FE-USP), tendo 

concluído todos os créditos e iniciado a fase de pesquisa. Era meu intento realizar um estudo 

sobre práticas de professores de alfabetização, buscando investigar o compromisso político x 

a competência técnica.  

Porém, não conclui a dissertação – o envolvimento, através de vínculo com o IDAC 

(Instituto de Ação Cultural), com projetos no campo da educação popular em Cabo Verde e 

São Tomé e Príncipe, países há pouco independentes de Portugal, e a militância no Partido 

dos Trabalhadores, falaram mais alto. 

Terminei por fazer parte dos quadros da primeira administração petista de Santo 

André, como Diretora do Departamento de Educação. Era a oportunidade para realizar 

sonhos, produzidos ao longo de muitos anos e, também, viabilizar uma concepção de que o 

Estado era a instância mais importante para garantir a democracia da sociedade. Nós, petistas, 

estávamos lá, não só para garantir isso como, também, fazer uma política marcada pela 

transparência, pela solidariedade e pela ética. Foi instituído, no início dessa gestão, o SEJA 

(Serviço de Educação de Jovens e Adultos)1. 

Ao final do primeiro ano de governo, veio à tona a disputa pelo poder, num contexto 

que pouco diferia daquele modo de fazer política que criticávamos. Eu e Marilena Nakano, 

então Secretária de Educação, deixamos o governo. 

Nos anos 90, segui na Faculdade e no Movimento pela Universidade Pública do ABC. 

Assumi, também, um cargo de diretor de escola pública, na Vila Nova Divinéia, São Bernardo 

do Campo. Foram cinco anos de trabalho difícil, porém, extremamente gratificante, com 

filhos de operários, num espaço disputado pelo tráfico e pela marginalidade. 

                                                 
1 Rosilda Silva Souza, membro da equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes à época, analisa a 
implantação do serviço em Santo André, em dissertação defendida na FE/USP, 1994: Política Educacional da 
Administração do Partido dos Trabalhadores em Santo André. 
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No final dos anos 90, retomei a pós-graduação e o fiz na PUC/SP. A minha dissertação 

buscou recuperar a trajetória do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Fundação Santo André e seu projeto para os alunos trabalhadores (1966-

1990)2. 

Nesse período, numa parceria construída ao longo de vinte anos, eu e Marilena 

Nakano contribuímos (assessoria técnica) com a ANTEAG (Associação Nacional de 

Trabalhadores em Empresas Autogeridas e Participação Acionária), entidade que buscava, e 

busca, alternativas para o enfrentamento do desemprego em nosso país, então um movimento 

nascente, num campo denominado, genericamente, de economia solidária. 

No ano de 2003, integrei um grupo pluri-institucional de pesquisa, constituído em 

torno das temáticas de juventude e da educação de jovens e adultos. Trata-se de pesquisa 

financiada pela FAPESP, coordenada pelos professores doutores Marília Pontes Spósito, da 

Universidade de São Paulo e Sérgio Haddad, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo e Ação Educativa. 

Fiz parte de um grupo3 que pesquisa os sete municípios do ABC Paulista. 

Nos anos seguintes, o nosso grupo sofreu uma “diáspora”. Marilena Nakano foi 

demitida, arbitrariamente, da Fundação Santo André (final de 2003), juntamente com 6 

colegas, à época coordenadoras de colegiados. Segue, depois, para o exílio que se estendeu 

até os dias de hoje. Elmir de Almeida presta concurso na USP e, aprovado, dá prosseguimento 

à sua carreira acadêmica no campus de Ribeirão Preto. Na mesma época, deixam a Fundação 

os professores Daniel Revah, Marineide de O. Gomes e Célia Maria B. Giglio. 

Sigo na Fundação Santo André e, ao lado de parcela significativa de professores 

(dentre eles os meus companheiros de colegiado: Sônia Maria P. Kruppa, Maria Cristina 

Cavaleiro, Maria Helena de Gouvea, Maria Elena Villar e Villar, Sebastião Haroldo C. Porto), 

alunos e seus familiares, funcionários, entidades sindicais e organizações civis 

compromissadas com a escola pública, lutamos para destituir do cargo um reitor (e 

colaboradores diretos) incapaz de diferenciar o privado da coisa pública, que levara, com suas 

ações, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras à beira da extinção (2006-2007). 

Nessa luta, as reações da Reitoria foram duras, inconseqüentes: acirramento das 

perseguições a professores, alunos e funcionários; exposição pública de colegas numa 

tentativa de desqualificar os seus trabalhos de pesquisa; negativa de enquadramento de 
                                                 
2 O texto de dissertação produzido resultou no livro Pedagogia da Memória, editado por Porto de Idéias, em 
2008. 
3 O grupo foi composto por Elmir de Almeida (coordenador local), Marilena Nakano, Maria Elena Villar e 
Villar, e mais quatro auxiliares de pesquisa. 



 

professores no regime de trabalho dedicado à docência e à pesquisa (RTI) sob a alegação de 

que “os projetos apresentados não tinham aderência institucional”; extinção de pesquisas em 

andamento, dentre outras iguais ou piores. 

Tais ações, que a mim atingiram diretamente, não impediram que eu chegasse ao 

término do doutorado ou continuasse produzindo conhecimento, indo a congressos e outros 

encontros acadêmicos, orientando os meus alunos. Porém, deixaram cicatrizes profundas no 

meu ser e fazer no interior da Fundação. 

É nesse contexto de trajetória pessoal que defini o meu projeto para o doutorado, na 

tentativa de, mais uma vez, compreender as ações coletivas no(s) território(s) da ABC 

Paulista, neste caso no campo da educação de jovens e adultos, tendo, nas políticas públicas 

dos governos locais, elementos importantes para investigar a possibilidade da conquista de 

direitos e da ampliação esfera pública. 

 

 

Marli P. Ancassuerd 
março/ 2009 
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Estou convencida de que só com a efetiva democratização do 
país, sempre no sentido de democracia como um processo, e 
de democracia como soberania popular aliada ao respeito 
integral aos direitos humanos, será dada e ampliada a voz dos 
que não têm voz, e serão democratizadas tanto as vozes do 
poder quanto os clamores da razão. (Maria Victória de M. 
Benevides, 1996). 

 

 

A educação de jovens e adultos se constitui, no Brasil, como tema de política 

educacional, sobretudo a partir dos anos 40. É certo que, já na Constituição de 1934, estava 

presente a necessidade da oferta de educação aos adultos; porém, é na década seguinte que 

surgem as iniciativas concretas para oferecer os benefícios da escolarização a amplas camadas 

de população, excluídos até então desse direito. 

As ações se expressaram nos níveis estadual e local, devendo ser citadas, por sua 

abrangência nacional: a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário (1942); o Serviço de 

Educação de Adultos e a Campanha de Educação Rural (1952); e a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (1958). 

A Campanha Nacional de Educação de Adultos, tendo à frente o educador Lourenço 

Filho, é apontada por Beisiegel (1997) como uma política que concebia a educação de adultos 

como fundamental para a elevação dos níveis educacionais de toda a população, um projeto 

de elevação cultural dos cidadãos. 

No início dos anos 60, o trabalho do educador Paulo Freire passou a orientar diversas 

experiências de educação de jovens e adultos, conduzidos por diferentes atores. Devem ser 

citados: o Movimento de Educação de Base (MEB), os programas do Movimento de Cultura 

da UNE (União nacional dos Estudantes), dentre outros de âmbito local ou regional. 

A efervescência política e cultural do período foi estímulo para que essas experiências 

evoluíssem para a organização de grupos populares articulados às sociedades amigos de 

bairro, sindicatos e outros movimentos sociais. 

Os programas e ações buscavam a conscientização, como força matriz para a 

transformação social, uma educação de jovens e adultos critica, centrada no diálogo como 

princípio educativo. Os educandos, concebidos como sujeitos produtores de cultura e de 

transformação do mundo. 

A repressão desencadeada pelos governos militares acabou com essas experiências e 

com a última delas, o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, organizado pelo 

Ministério da Educação (MEC), em 1964. 
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Os anos de chumbo que se seguiram não impediram que sobrevivessem ou 

emergissem (nas paróquias, associações de moradores e outros espaços comunitários) ações 

voltadas à alfabetização de jovens e adultos, inspiradas em Paulo Freire. 

Essas experiências dos anos 60 resultaram em proposta pedagógica específica para a 

educação de jovens e adultos, o que até então não ocorrera, e são paradigma orientador para 

muitas das políticas públicas de EJA, nos dias de hoje. 

A partir de 1969, o Governo Militar organizou e disseminou por todo o país, o 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), extinto em 1985, desacreditado nos 

meios políticos e educacionais, quando já estava em curso o processo de abertura política. 

As análises formuladas por pesquisadores sobre os modos de agir do governo da 

União no setor educacional, a partir dos anos da década de oitenta, explicitam a configuração 

de um quadro bi-polar quanto à importância atribuída à educação da pessoa jovem e adulta, 

por aquela esfera de poder. 

Para os governos da Federação, num primeiro momento, a situação de analfabetismo 

entre jovens e adultos foi compreendida com uma "vergonhosa e secular dívida" a ser 

resgatada, pois tal situação desnudava os padrões de velhas desigualdades que caracterizam a 

sociedade brasileira e, portanto, o investimento do Poder Público na superação do 

analfabetismo foi alçado em "imperativo categórico" (BEISEIGEL, 1996). Em outro momento, 

sobretudo nos anos da década de noventa, o problema do analfabetismo da pessoa jovem ou 

adulta foi tomado como uma questão política de somenos importância e os governos da União 

desmontaram institucionalidades que tinham por função pública conceber, desenhar, 

implementar e acompanhar políticas públicas desta modalidade de educação. Além disso, 

nesse período, os modos de agir dos gestores do Estado brasileiro se caracterizaram, ainda, 

pelo constante deslocamento para outros atores institucionais ou para atores e setores da 

sociedade civil, da responsabilidade pelo financiamento, bem como pela prestação de serviços 

educacionais e de escolarização das pessoas jovens e adultas. 

Beiseigel (1996), por exemplo, avalia que nem mesmo as conquistas obtidas com a 

Constituição Federal promulgada em 1988, no plano formal-legal, foram capazes de induzir 

novos modos de agir do governo federal no enfrentamento do analfabetismo ou da baixa 

escolaridade entre jovens e adultos brasileiros. Se, por um lado, a Lei maior consagrou o 

direito à educação básica para todos, assim como a obrigatoriedade do Estado pelo seu 

atendimento público, por outro, os governos dos anos da década de oitenta e noventa fizeram 

tabula rasa de tais preceitos e praticamente se furtaram a cumprir com "os deveres 

indeclináveis dos poderes públicos." (BEISIEGEL, 1996, p.1). 
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Posição similar à de Beisiegel (1996) expressam outros pesquisadores, ao ajuizarem 

que, em termos de ações de alfabetização ou escolarização de jovens e adultos, os governos da 

União, até 2003, pautaram suas ações no sentido de "pulverizar", 

"descentralizar/desconcentrar" a responsabilidade pela condução e coordenação de ações 

públicas nestas áreas, deixando aos governos estaduais ou locais e à sociedade civil, a 

competência por desenhar e implementar ações que pudessem saldar a dívida histórica 

acumulada. 

A configuração de um quadro com tais matizes permitiu a Spósito e Hadadd (2003) 

afirmarem que, mesmo diante do alargamento do direito à educação dos segmentos jovens e 

adultos, ocorrido na segunda metade dos anos da década de oitenta, as políticas públicas para 

esse grupo social foram marcadas por 
processos de inclusão precária e marginal, território este 
particularmente vulnerável à redefinição dos papéis do 
Estado e das organizações sociais, das fronteiras entre a 
responsabilidade pública e privada, entre as políticas sociais 
compensatórias e a filantropia, movimentos estes que 
informam o comportamento dos agentes públicos 
governamentais e não governamentais na formação das 
políticas públicas...  (SPÓSITO E HADDAD, 2003, p.6) 

 

Neste cenário, assumem relevância as investigações e análises, de natureza acadêmico-

científica, centradas na formas de agir de Executivos municipais, quando empenhados em 

assegurar o direito de acesso à educação ou escolarização aos segmentos jovens e adultos, 

pois as formas políticas de agir de determinados governos municipais podem explicitar como, 

no plano local, as políticas públicas engendradas contribuíram para a emergência de práticas 

inovadoras e de participação de atores e setores distintos da sociedade civil, nos processos de 

formulação, desenvolvimento e avaliação das ações públicas para esta modalidade de 

educação. 

Assim, este trabalho de pesquisa tem como objetivo oferecer uma contribuição, ao 

mesmo tempo descritiva e analítica, sobre atuações de Executivos municipais no campo da 

educação e escolarização de pessoas jovens e adultas, moradoras da região do Grande ABC, 

espacialidade urbana que integra a área Metropolitana da Grande São Paulo. Embora ciente de 

que as análises aqui apresentadas não se prestam a generalizações, pois se tratam de 

iniciativas de esferas locais de poder, elas, contudo, auxiliam no processo de conhecimento 

sobre como o direito à educação e escolarização de jovens e adultos vem figurando em 

realidades citadinas integrantes de áreas metropolitanas do país, no período de 

redemocratização da sociedade e do Estado brasileiros, a partir de meados dos anos oitenta. 
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A questão que pretendia responder por meio da pesquisa dizia respeito ao impacto que 

as ações públicas municipais (programas/projetos), e de setores organizados da sociedade 

civil têm sobre a garantia do direito às oportunidades de educação e educação escolarizada de 

jovens e adultos não alfabetizados ou com subescolaridade, nas cidades de Diadema, Mauá e 

Santo André e, neste processo, responder à pergunta: os programas e projetos contribuem ou 

não para a constituição de atores coletivos e à ampliação das esferas públicas locais e da 

regional? 

Para realizar a pesquisa sobre a questão formulada, foram tomadas quatro decisões. A 

primeira delas, assumir que a posição que ocupo é o lugar de uma investigadora militante. 

Tenho compromisso político e ético, de uma longa luta, para que seja resguardada a 

possibilidade de que os filhos da geração de trabalhadores que vieram para o ABC, possam ter 

uma educação pública de qualidade. 

Em segundo lugar, segui no percurso que venho trilhando há, pelo menos onze anos, 

estudando a Região do ABC. Essa decisão foi reforçada quando da produção de minha 

dissertação de mestrado4 e por um estudo sobre as produções acadêmicas derivadas de 

programas de pós-graduação, no período 1986-1998, agrupados em torno da temática 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil5 que indicava: 
Algumas pesquisas descreveram como a participação 
popular, entendida das mais variadas formas, seja como 
parceria ou co-gestão de políticas públicas, pode assegurar o 
sucesso do projeto de escolarização de jovens e adultos. (p. 
120). 

 

A terceira decisão foi pela participação em um grupo de pesquisa pluri-institucional, 

constituído em torno das temáticas de juventude e da educação de jovens e adultos. Esse 

trabalho é fruto das atividades desenvolvidas no âmbito daquela pesquisa. 

A quarta e última questão foi a de aprofundar a pesquisa, realizando estudos de caso 

sobre os MOVAs locais de Mauá, Diadema e Santo André, aí incluído o MOVA Regional. A 

escolha dos municípios de Diadema e Mauá se deveu pelas suas similaridades e pela 

participação da comunidade cívica, cujas ações cidadãs se caracterizam pela participação nas 

ações públicas, buscando o bem público. Também, porque foi em Diadema que o MOVA teve 

início no ABC Paulista. A escolha de Santo André se deveu à existência de uma política 

pública de alfabetização de jovens e adultos integrada à qualificação para o trabalho. 

                                                 
4 Curso de Formação de Professores, alunos trabalhadores e projeto institucional: o caso do Departamento de 
Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André (1966-1990). 
5 Trata-se do estudo O Estado da Arte das Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos no Brasil – A 
produção discente da pós-graduação em educação no período 1986-1998. São Paulo: Ação Educativa, 2000. 
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Esta é uma pesquisa de natureza sócio-histórica que buscou estudar os anos 50-60, 

período este de emergência de ações de educação popular no ABC Paulista, vinculadas aos 

movimentos da Igreja e aos movimentos sindical e estudantil e, mais recentemente, o período 

marcado pelas lutas pela democratização do país, a constituição do Partido dos Trabalhadores 

e de administrações municipais progressistas. 

ABC: uma sociedade civil organizada 

Nos anos 60, as experiências de educação de jovens e adultos existentes no ABC e 

levadas a efeito pela sociedade civil organizada procederam de atuações de sujeitos coletivos 

como o Centro Popular de Cultura – CPC do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, da 

Ação Popular – AP e contava ainda com influências da POLOP (Política Operária) e de outras 

agremiações de esquerda que atuavam junto aos setores populares. Esta ação cultural 

referenciava-se nos princípios ideológicos e pedagógicos de Paulo Freire.  

Essas raízes fixaram-se em inúmeros pontos do país e no ABC não foi diferente e teve 

continuidade, mesmo quando da instalação da ditadura militar e com ela, o Mobral – 

Movimento Brasileiro de Alfabetização. Induzido pelo governo do executivo federal, o 

Mobral instituiu-se como uma ação pública estatal de combate ao analfabetismo vinculado à 

necessidade de qualificação da mão-de-obra, especialmente a industrial. Não se tratava mais 

do direito à educação, mas de uma necessidade funcional da indústria que o Estado, a serviço 

da reprodução ampliada do capital, buscava superar. 

Como forma de resistência, no ABC, especialmente por meio da ação da Igreja 

Católica, em inúmeras paróquias espraiadas pelos sete municípios desta região, e das 

sociedades amigos de bairro, a concepção paulofreiriana de educação se manteve viva. 

Esta concepção vai encontrar ecos na administração municipal de Diadema, de recorte 

progressista, no início dos anos 80, quando é criado, como parte de uma política pública 

setorial, o primeiro serviço de educação de jovens e adultos no ABC. Na transição dos anos 

80 para os 90, esta ação de política local, com algumas variantes na forma, será replicada 

pelos demais governos dos executivos municipais do ABC, eliminando, de uma vez por todas 

na região, os resíduos ainda existentes do MOBRAL. 

Assim, no ABC, há décadas, é possível verificar a presença e convivência de 

diferentes temporalidades em termos de educação de jovens e adultos: ações efetivadas por 

atores coletivos, movimentos populares ou setores da sociedade civil organizada e aquelas 

ações implementadas pelo Estado nas dimensões federal e local. 
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Nos municípios da região, a educação de jovens e adultos, modelada e implementada 

pelas administrações locais, institucionalizou-se, por decisão política, mas não sem 

dificuldades para encontrar o seu lugar e produzir uma temporalidade própria. Desde seus 

primórdios até hoje, em todos os municípios da região, ela transformou-se num apêndice, num 

corpo estranho a invadir o tempo-espaço das unidades escolares de educação infantil. 

Contudo, isto não impediu que ela se desenvolvesse e avançasse. 

Além do mais, atualmente, a EJA convive com o problema da juvenilização de seus 

alunos e do encontro entre gerações distintas, sem saber como encaminhar tal questão, 

possivelmente, porque não se tem conseguido uma interlocução com os atores diversos da 

sociedade civil e suas inúmeras questões, pela excessiva institucionalização do debate que 

ocorre no interior do sistema escolar. 

Este trabalho de pesquisa buscou conhecer os atores, suas práticas e saberes, no 

âmbito dos projetos/programas produzidos e implementados para/com jovens e adultos, nos 

municípios de Diadema, Mauá e Santo André. A revisão das pesquisas já produzidas sobre 

Educação de Jovens e Adultos ofereceu, de um lado, referenciais importantes para o desenho 

deste projeto e, de outro, indicaram a sua pertinência, no sentido de contribuir para ampliar o 

entendimento sobre as políticas públicas numa região marcada pela riqueza, pela diversidade, 

pelas desigualdades, e pelas lutas por direitos e pela democracia, conduzidas pelos 

trabalhadores, estudantes, cristãos, artistas, militantes de partidos políticos, moradores de 

bairros, mulheres, etc. 

Os estudos sobre as políticas públicas recentes de educação de jovens e adultos 

buscam analisar o papel do Estado na democratização das oportunidades de escolarização da 

população jovem e adulta: 

- definindo o processo histórico instituinte das políticas públicas de educação de 

jovens e adultos, discutindo os conceitos de transformação social, autonomia e 

democratização das oportunidades educacionais; 

- conhecendo os condicionantes políticos, econômicos e sociais das ações 

educacionais destinadas a jovens e adultos, desvendando as relações Estado-sociedade pela 

análise dos planos formal (legal) e real (aspectos qualitativos/quantitativos) das políticas 

públicas; 

- analisando a emergência da demanda por educação por parte das classes subalternas 

da sociedade, correspondendo à necessidade por escolarização frente ao contexto econômico; 
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- confrontando os diferentes discursos político-pedagógicos e práticas para conhecer as 

razões do sucesso e fracasso dos programas, cursos e projetos para jovens e adultos 

implementados pelo Estado. 

O Estado é interpretado por uma parte dos estudos como espaço contraditório de 

mediação com a sociedade. Haddad (1991), por exemplo, explicita as contradições do Estado 

autoritário, que procurou realizar suas funções de fiador da relação de dominação e garantir a 

coesão entre as classes sociais. Segundo esse autor, a educação de jovens e adultos faz parte 

do processo de democratização de oportunidades educacionais. 
... ao mesmo tempo em que se procurava organizar um 
sistema educacional a serviço de um modelo de 
desenvolvimento, que se fazia com a exclusão da maioria da 
população, o Estado concedia uma legislação que ampliava 
os direitos educacionais e estabelecia algumas formas 
democráticas de organização do sistema escolar. (HADDAD, 
1991, p. 344). 
 

O paradigma da Educação Popular6, gestado a partir dos anos 60, orientou a produção 

dos trabalhos de pesquisa que buscaram analisar as políticas públicas municipais. Os 

referenciais teóricos utilizados informam sobre a trajetória histórica da educação popular e 

indicam a presença de Celso de Rui Beisiegel, Vanilda Pereira Paiva, Eduardo Garcia 

Huidobro, Gaudêncio Frigotto, Luiz Eduardo Wanderley, Paulo Freire, Sérgio Haddad, Carlos 

Rodrigues Brandão e Pedro Benjamin Garcia. 

As pesquisas abordam as experiências pedagógicas de governos democráticos 

populares de Santo André (Souza, 1994), Porto Alegre (Di Pierro, 1996), São Paulo 

(Camargo, 1996). 

O referencial teórico utilizado para a análise dos dados obtidos vem de quatro grandes 

linhas que permitem dar unidade às temáticas que emergiram do estudo. Uma primeira é 

relativa ao espaço local, pois, no caso dos municípios estudados, há também a especificidade 

regional que marca fortemente as experiências objeto da análise. A segunda recai sobre a 

questão da participação, as relações entre executivo e sociedade civil nas políticas pública e 

de como o desvendamento desta relação, no caso de um espaço alargado como o regional, traz 

dilemas importantes a serem enfrentados. Uma terceira vertente teórica é aquela relativa à 

discussão da política de educação de jovens e adultos, nela incorporadas também as questões 

pedagógicas e de institucionalização que a cercam, ou, de como se concretiza, nos âmbitos 

                                                 
6 Educação Popular é entendida, aqui, como a educação produzida pelas ou para as classes populares, no intuito 
de conferir, às concepções e práticas, a construção dialógica dos saberes e à conformação de uma cidadania 
ativa, participativa e contra-hegemônica. 
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municipal e regional, a noção de direitos sociais. Finalmente, a quarta diz respeito à exclusão, 

para tratar dos jovens pobres que freqüentam o MOVA. 

O estudo dos casos do MOVA estão situados no espaço local, mas são percorridos 

pela discussão do desenvolvimento regional. Por isso, é importante incorporar ao debate a 

discussão desta questão. O pensamento de Putnam (1996), na vertente culturalista, permite 

uma certa aproximação ao local; neste caso, algumas das ações desencadeadas no surgimento 

do MOVA – Diadema podem ser interpretadas a partir desta visão . Mas, é uma outra 

vertente, a dos neo-institucionalistas, representada por Evans (1998), uma proposição 

alternativa à visão culturalista de Putnam, que talvez permita a realização de uma outra 

análise mais adequada do que se consolidou como MOVA na região. 
Um importante cientista político contemporâneo (EVANS, 
1998, p.24) resume esta idéia em três proposições básicas 
que, de certa forma, procuram representar uma alternativa – 
neo-institucionalista – à visão “culturalista” de Robert 
Putnam: 
As agências estatais necessitam das comunidades: as 
comunidades são coprodutoras de seus resultados e não são 
clientes passivos; 
As comunidades necessitam de burocracias estatais, já que 
poucos serviços, nas sociedades contemporâneas, podem ser 
organizados num nível puramente local e sem o apoio dos 
conhecimentos e dos recursos que venham de Estados e da 
Federação; 
Neste sentido, a sinergia entre Estado e sociedade pode criar 
um círculo virtuoso de mudança institucional. (ABRAMOVAY, 
1998). 
 

Mesmo considerando essas duas vertentes, há peculiaridades no ABC cuja análise 

pode ser aprofundada com o apoio de uma produção específica de Daniel (1997, 2001a, 

2001b), ator que aborda e age sobre o ABC, como intelectual e prefeito da cidade de Santo 

André e o grande mentor da articulação dos municípios da região, por meio de um conjunto 

de instituições regionais aqui já citadas. 

Em especial, a partir desse quadro teórico é possível olhar para os municípios 

estudados e para a região do ABC. 

No caso específico do MOVA, a discussão teórica deve se aprofundar sobre a questão 

da participação, aqui associada ao local, pois esta política nasce sob a égide da participação 

dos atores da sociedade civil. Para a compreensão desta política pública, é importante 

conceituar a participação cidadã, buscando diferenciá-la da atividade política stricto sensu. 
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Embora essencialmente política, constituindo-se numa 
atividade pública e de interação com o Estado, distingue-se 
da atividade política estricto sensu, uma vez que se sustenta 
na sociedade civil e não se reduz aos mecanismos 
institucionais nem busca o exercício do poder. (TEIXEIRA, 
2001). 

 

Para a compreensão do MOVA, há a necessidade de adensar a discussão teórica sobre 

a participação cidadã no âmbito local e os dilemas que se colocam quando as ações ganham o 

território regional. São várias as análises que apontam para os limites e desafios da 

participação cidadã quando se trata do local e do global (TEIXEIRA, 2001). Há uma zona 

intermediária a merecer aprofundamento.  

Seguindo no percurso da referência teórica, outra questão a ser enfrentada é da própria 

educação de jovens e adultos, mais especificamente como serviços públicos que se estruturam 

para garantir um direito social do cidadão e de como se estrutura uma proposta pedagógica 

específica para este grupo. Aqui, não se pode deixar de tomar Freire (1980, 1983, 1984) como 

referência, porque ele foi a inspiração inicial do MOVA, por meio de sua proposição, 

vinculando educação e transformação, na medida em que considera os saberes dos educando, 

bem como estabelece o diálogo, elemento central no processo de construção dos novos 

saberes. Além disso, é também Paulo Freire quem traz os movimentos sociais para o campo 

da educação, com sua proposta de alfabetização apoiada por uma visão socialmente 

compromissada. 

Além de Freire, na experiência do MOVA é preciso tomar como referência teórica o 

construtivismo, porque esta concepção impactou a sua proposta pedagógica. Inicialmente, 

numa clara vinculação entre educação e transformação, conforme a proposta freireana, para 

posterior esgarçamento desta visão, passando a predominar a visão construtivista mais 

estreita, especialmente no município de Mauá (REVAH, 2004). Além disso, neste estudo de 

caso, também se impõe a necessidade de discutir a questão institucional, pois entre a 

institucionalização e a não institucionalização, há uma tensão do ponto de vista de alguns 

atores. Nesse sentido, tomar a instituição como categoria analítica é fundamental. 

Relativo à instituição, retomar este conceito, tal como proposto por Berger e Berger 

(1977), associado ao pensamento de Durkheim (1955), constitui-se ferramenta fundamental 

para analisar o que os atores expressam sobre este serviço, pois, de um lado, alguns dos 

gestores, presos à idéia de movimento, atribuem à institucionalização do MOVA os dilemas 

que hoje existem e, de outro, os alunos jovens remetem para a escola, enquanto instituição, as 

suas expectativas. 
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Finalmente, a questão teórica a ser enfrentada diz respeito à questão da exclusão. 

Aqui, é preciso retomar discussões importantes que polemizam o uso deste conceito (CASTEL, 

1997, MARTINS, 1997, VÉRAS, 1999), na medida em que muitos jovens que freqüentam o 

MOVA se aproximam muito mais da situação de inclusões mal sucedidas naquilo que diz 

respeito à escola, do que o da exclusão, tal como expresso em documentos oficiais, 

produzidos para justificar a criação do Movimento. 

Os autores citados analisaram as mudanças metodológicas introduzidas por esses 

projetos político-pedagógicos de administrações municipais, relacionando-as à 

democratização do ensino, cidadania ativa e emancipação das classes populares. As 

experiências foram retomadas a partir da revisão das estratégias e da revalorização da EJA no 

contexto das necessidades educativas, da constituição de governos locais emergentes, das 

características de descentralização e desconcentração do ensino e no contexto de mudança 

tecnológica, da globalização econômica e cultural. 

Há, nas ações dos governos democrático-populares, indícios de superação das visões 

utilitária e compensatória da educação de jovens e adultos e apontam as possibilidades da 

Educação Popular no âmbito do Estado que nos remete a considerar sobre a emergência, pós-

regime autoritário, de uma educação realizada entre parceiros, Estado e sociedade civil. 

A autonomia dos movimentos sociais em projetos de educação de jovens e adultos nas 

parcerias entre Estado e sociedade civil é objeto de análise de Pontual (1995). 

O autor analisa os desafios pedagógicos na relação de parceria entre movimentos 

populares e governos municipais, estudando os aprendizados que tiveram as entidades e 

movimentos populares no processo de construção de parceria com o governo municipal, no 

Programa Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo. Define, 

como objetivo, 
verificar se houve uma mudança de qualidade na relação das 
entidades e movimentos populares, dedicados à alfabetização 
de jovens e adultos, com o poder público. Procuramos 
verificar o impacto da relação de parceria tanto quanto aos 
temas pautados pelos movimentos quanto em relação à 
prática dos mesmos. (PONTUAL, 1995). 

 

São retomados aqui alguns dos autores já citados, e os argumentos essenciais de suas 

análises, reproduzidos para estabelecer o quadro teórico que orientou este trabalho de 

pesquisa. 

Vieitz (1999) ofereceu os elementos para o entendimento da história da Região do 

ABC Paulista, no período 1956-1964, demonstrando que os comunistas tornaram-se, no 
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referido período, uma fonte de referência no campo do movimento operário-popular e das 

forças de esquerda. A trajetória do movimento operário-popular é analisado, nas suas 

conquistas e fracassos. 

Martins (1994) permitiu ver quais elementos essenciais (dentre eles a ideologia) 

fundamentaram as ações dos trabalhadores – militantes de movimentos de Igreja – no 

movimento operário e sindical no ABC (1954-1975). O rigor metodológico, a riqueza das 

fontes de pesquisa e referências foram, também, fundamentais para o desenvolvimento desta 

tese. 

Foram buscados em Beisiegel (1982) as referências para entender as articulações entre 

a mudança social e a mudança educacional, assim como as práticas de educação popular nos 

anos 60. Suas análises foram fundamentais, também, para situar a educação de jovens e 

adultos, hoje, no campo da conquista de direitos. 

Haddad (1991) contribuiu para a análise do papel do Estado Autoritário (1964-1985), 

conforme já mencionado. 

Spósito (2000) possibilitou o trânsito num campo de investigação ainda em 

constituição – o da juventude – e um olhar que privilegia os jovens na condição de sujeitos, 

numa sociedade, como a brasileira, marcada por recortes intensos nas desigualdades sociais, 

culturais e étnicas. 

As discussões sobre as ações das administrações municipais no campo da educação de 

jovens e adultos remete, também, para a possibilidade de realização da democracia, o que, 

certamente não é uma discussão simples pois, vários são os caminhos que podem ser 

percorridos desde a sua gênese. 

A princípio, entende-se democracia como: 
(...) regime político fundado na soberania popular e no 
respeito integral aos direitos humanos. Esta breve definição 
tem a vantagem de agregar democracia política e democracia 
social. Em outros termos reúne os pilares do ideário 
republicano, nos valores do liberalismo político e da 
democracia social. Ou seja, reúne exigências da cidadania 
plena, a única que engloba as liberdades civis e a participação 
política, ao mesmo tempo em que reivindica a igualdade e a 
prática da solidariedade. (BENEVIDES, 2003 ). 
 

A definição acima exposta permite uma primeira aproximação à discussão sobre 

políticas públicas de EJA. Contudo, as ações, programas e projetos aqui analisados não 

poderão ser totalmente entendidos, sem que sejam situados num contexto determinado, no 

caso, o Brasil e nele, o Grande ABC Paulista. 
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Uma segunda idéia que interessa, no âmbito deste trabalho, é a de que, quando a 

democracia existe, há também a possibilidade de constituição de atores coletivos nos 

diferentes espaços da sociedade. Não há como negar que, mesmo com fragilidades, em 

produção, ainda assim há condições para a existência de novos atores coletivos e, portanto, de 

ampliação da esfera pública. Como assinala Benevides, no seu texto já citado: 
O regime democrático, particularmente o contemporâneo, por 
ser mais do que garantir os direitos consolidados no estado de 
direito, numa determinada ordem jurídica, é aquele que torna 
as pessoas sujeitos políticos, potencialmente, criadores de 
novos direitos. Isso significa entender a democracia como um 
regime essencialmente dinâmico, em constante processo. 
 

Desta forma, as definições polarizadas não cabem no âmbito deste trabalho, tais como: 

burguesa e socialista; formal e real; política e social. (TOURAINE, 1996, p. 18). 

É possível, assim, trabalhar com a idéia de democracia que, abrigando os conflitos, 

possibilita a constituição de novos atores e a percepção de que a luta dos sujeitos vem 

impregnada de sua cultura e liberdade, contra a lógica dominadora dos sistemas. 

Costa (2002, p. 15) apresenta os fundamentos para a utilização, neste trabalho, do 

conceito operacional de sociedade civil e o de espaço público: 
 (...) a democracia representa uma forma de dominação 
consentida, na qual as decisões necessitam ser 
permanentemente fundamentadas e justificadas, dependendo 
sempre da anuência da comunidade política para que possam 
ser implementadas. Nesse processo, cabe à esfera pública um 
lugar central. 
 

Para o Autor, a categoria sociedade civil refere-se ao contexto na topografia social, 

marcado por relações de solidariedade e cooperação; não se trata de um somatório de 

organizações e, sim, de uma teia de interações. Nesse sentido, as organizações da sociedade 

civil se distinguem dos grupos que atuam na esfera da política (partidos, lobbies...) e da 

economia (sindicatos de trabalhadores, patronais). 

Derivado dessa concepção, duas são as condições para a construção e consolidação da 

sociedade civil: a vigência dos direitos civis básicos, e a existência de um espaço público 

“minimamente poroso”, uma vez que ele é: 
(...) a arena onde se dá tanto o amálgama da vontade coletiva 
quanto a justificação das decisões políticas acertadas. 
(COSTA, 2002, p. 15). 
 

Costa (2002) faz referência, também, à existência de um espaço público nacional, 

legitimado pela integração a ele, a partir dos anos 80, do conjunto de atores sociais. Todos os 

atores, incluídos desde os partidos políticos até os movimentos sociais, passam a ter, no 

espaço público, o eixo central de orientação de suas ações políticas. 
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Todas essas referências e os dados empíricos coletados permitem chegar à produção 

de análises sobre as ações de políticas públicas municipais, e de setores organizados da 

sociedade, com o objetivo de garantir o direito à educação para jovens e adultos não 

alfabetizados ou com baixa escolaridade, nas cidades de Diadema, Mauá e Santo André, 

contribuindo, assim, para a constituição de atores coletivos e a ampliação da esfera pública. 

No capítulo 1, apresenta-se o cenário, a Região do ABC Paulista, trazendo elementos 

sobre a constituição da região, informações sobre cada um dos sete municípios que a integram 

e estabelecendo comparações entre eles e a sua situação no país. Fica evidenciado um lugar 

marcado por diferenças e desigualdades. 

Uma região, cuja identidade é profundamente marcada pelas ações coletivas, 

especialmente, do movimento operário, mas não só dele. Outros atores, como os “carecas do 

ABC” e os do crime organizado, que têm na violência a forma de expressão e evidenciam a 

contraface da luta pelos direitos. Mais recentemente, outros atores produziram novas 

institucionalidades, de caráter regional, cujo papel central é o de pensar as questões regionais 

e buscar saídas para os problemas dessa especialidade. 

Nesse cenário, surgem os programas, projetos e ações no campo da EJA – Educação 

de Jovens e Adultos, buscando a garantia de direitos para o conjunto de trabalhadores e seus 

filhos. Essas ações são abordadas no capítulo 2. Aqui, os programas e projetos dos sete 

municípios que compõem o ABC Paulista são apresentados no seu desenho institucional, nas 

relações que estabelecem com os sujeitos/educandos, e com a sociedade civil. São analisadas 

as questões referentes à participação e ampliação da esfera pública. 

Os serviços nasceram como políticas públicas, com estruturas incrustadas nas 

administrações locais, a partir de 1987. Elas são políticas, hoje consolidadas, recortadas pela 

idéia de direitos e denominadas, neste trabalho, políticas de primeira geração.  

A partir de 1995, um movimento pela erradicação do analfabetismo surge na região, 

com intenso apelo à participação de atores da sociedade civil. Trata-se do MOVA Regional. 

As políticas públicas gestadas no interior deste Movimento são analisadas e denominadas 

políticas de segunda geração. 

O capítulo 3 é dedicado ao estudo de caso dos MOVAs Diadema e Mauá. É 

apresentado o cenário dos MOVAs locais, apontando para a história dos MOVAs Diadema e 

Mauá. Aqui, o cenário deixa de ser pano de fundo. O espaço geográfico é tomado como 

território porque fruto da ação de seus atores. Os MOVAs locais são analisados nos diferentes 

momentos de suas histórias, nas concepções de suas propostas pedagógicas, sobre os sujeitos 
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de suas ações e na memória da participação. Ainda são abordadas as ações dos executivos 

municipais, a destinação de recursos orçamentários e estabelecimento de parcerias. 

O capítulo 4 toma como locus de investigação as ações do MOVA da cidade de Santo 

André, uma política pública, no campo da educação de jovens e adultos que apresenta uma 

peculiariedade: está afeta ao Departamento de Educação do Trabalho – DET, da Secretaria de 

Educação e Formação Profissional, dando ênfase, por meio desta vinculação, às relações 

educação e trabalho. 

Em 2000, o Conselho Nacional de Educação, ao aprovar o Parecer CEB 11/2000, 

regulamentou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo este parecer, a EJA não possui mais a função de suprir ou compensar a 

escolaridade perdida. As funções regulamentadas são três: reparadora, ao promover a 

cidadania por meio da reparação de um direito negado à educação; equalizadora, ao garantir o 

acesso aos bens sociais e a permanência na escola de maneira equitativa, considerando cada 

sujeito com as suas necessidades específicas; qualificadora, ao efetivar uma educação 

permanente que corresponda às necessidades de atualização e aprendizagem contínuas, 

visando ao processo de educação ao longo da vida. 

A mais recente iniciativa do Governo Federal, na busca da superação do 

analfabetismo, é o “Programa Brasil Alfabetizado”, em processo de implementação desde 

2003, em todo o país. 

Mesmo considerando certos avanços, ainda permanece a necessidade de uma política 

pública nacional de EJA, que conceba este segmento também como prioridade para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural do país. 
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CAPÍTULO 1 

O ABC PAULISTA: CENÁRIO DE 

CONTRASTES E DE LUTAS POR 

DIREITOS 
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Os cientistas sociais, no geral, e os ideólogos da luta de 
classes (...) tratam a classe operária como classe teórica, – 
como assinala Agnes Heller também em relação ao conjunto 
da sociedade capitalista – e não como classe real, viva e ativa, 
isto é, como condição social vivenciada no labirinto e nas 
minúcias do cotidiano. (...) estudar a classe operária na região 
sem estudar, simultaneamente, as lutas e pressões sociais pela 
escola e pela escolarização é ignorar um capítulo essencial 
das lutas operárias da região. (JOSÉ DE SOUZA MARTINS, 
2003). 

 

 

O ABC Paulista composto por sete municípios – Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul – integra a 

Região Metropolitana da Grande São Paulo. Nacionalmente, o ABC ganhou projeção e é 

identificado como uma Região7, principalmente, em função da existência e combinação de 

duas ordens de fatores ainda hoje presentes e atuantes em sua espacialidade urbana: a 

implantação e consolidação de um significativo e complexo parque industrial e a presença de 

um forte movimento operário e sindical. 

Este cenário não pode ser tomado como espaço isolado do país e do mundo, longe das 

influências do sistema mais geral, capitalista, e das estruturas de poder que ultrapassam as 

suas fronteiras espaciais. Mas, ao mesmo tempo, ele é produzido por forças e ações próprias 

desse lugar, dando-lhe uma conformação que o torna peculiar no cenário brasileiro e mundial. 

Conforme descrito por Martins (1992), o ABC era o subúrbio, bucólico, lugar 

procurado por aqueles que procuravam distância do município de São Paulo, de sua agitação e 

sua atividade intensa. Porém, decisões tomadas fora da região vão fazer dela o lugar que 

abrigará o parque industrial mais importante do Mercosul e do Brasil. No final do século XIX, 

em função da instalação da ferrovia São Paulo Railway, ligando Jundiaí ao Porto de Santos, 

para o escoamento da produção da lavoura cafeeira do oeste paulista, instalaram-se aqui 

inúmeras indústrias. Outras razões próprias da região se juntaram: as condições existentes no 

entorno da ferrovia, a oferta de terrenos planos e a existência de cursos d’água (SILVA, 1994). 

Esses fatores fizeram com que a região:  
... antes mesmo da década de 30 adquirisse um perfil 
industrial claro. (...) As condições geográficas atraíram as 
primeiras fábricas e com elas estabeleceu-se na região uma 
mão-de-obra qualificada para o trabalho industrial. A 
construção da Via Anchieta no final dos anos 40 serviu para 
consolidar a região como o pólo industrial mais importante 

                                                 
7 A região do ABC é aqui estudada como cenário de ações de determinados atores e locus de políticas públicas 
de educação de jovens e adultos. Portanto, não foi objeto de análise extensiva. 
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do Estado. (...) Nos anos 60 a transição se completou. Este é 
o momento fundamental para a economia do ABC. (SILVA, 
1994, p.42-43). 

 

No bojo do Plano de Metas de 1956, governo Juscelino Kubitschek, foi implantada a 

indústria automobilística na região do ABC. Para atender à demanda das montadoras, 

instalaram-se na região a indústria de autopeças, de metalurgia, de material elétrico, de vidros, 

de materiais plásticos e de pneus. 

As tabelas abaixo mostram a evolução da indústria no período 1940-2001. 

 
Tabela 1 – Número de Estabelecimentos Industriais na Região do ABC, 1940/ 1994 

 
Municípios do ABC 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1988 1994* 

Santo André 376 443 457 781 981 745 970 994
São Bernardo do Campo - 133 284 589 1.099 934 1.182 1.210
São Caetano do Sul - 165 262 468 557 470 548 592
Diadema - - 37 198 798 970 1.102 1.111
Mauá - - 84 110 259 184 256 309
Ribeirão Pires - - 112 100 143 136 199 215
Rio Grande da Serra - - - 9 26 15 20 19
Total 376 741 1.236 2.255 3.863 3.454 4.277 4.450
Fonte: Emplasa/ DDU/ SIP/ CCA, com base em IBGE – Censo Industrial do Estado de São 
Paulo. Para o ano de 1994, tomou-se como base a RAIS – Ministério do Trabalho (DIEESE, 
2003, p. 261) 
 

Tabela 2 – Número de Estabelecimentos Industriais na Região do ABC, 1995/ 2001 
 

Municípios do ABC 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Santo André 1.299 1.270 1.318 1.293 1.282 1.235 1.288 
São Bernardo do Campo 1.706 1.561 1.600 1.580 1.520 1.528 1.520 
São Caetano do Sul 675 704 694 695 683 683 683 
Diadema 1.285 1.254 1.304 1.338 1.341 1.379 1.395 
Mauá 411 424 453 476 479 467 503 
Ribeirão Pires 255 245 262 257 243 234 227 
Rio Grande da Serra 19 21 24 27 23 29 24 

Fonte: Relação Anual das Informações Sociais/ RAIS (Ministério do Trabalho, 2003) 
(www.seade.gov.br) 
 

O crescimento urbano é expressão significativa das transformações decorrentes do 

desenvolvimento capitalista no Brasil pós 1930. Segundo Paul Singer, a formação das 

metrópoles urbanas, iniciada nessa época, teve em suas origens, as determinações sofridas 

pela grande concentração de capital, assim como, as atividades do setor terciário se 

intensificaram devido à aceleração do crescimento industrial. 
A unificação do mercado nacional, tanto física quanto 
política, a partir de 1930 criou condições para uma crescente 
concentração do capital, antes impedida pela fragmentação 
regional do mercado. A concentração do capital se apresenta 
sob dois aspectos diferentes que se reforçam mutuamente:  
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a concentração de atividades em estabelecimentos e firmas 
cada vez maiores, causada pelas vantagens financeiras 
comerciais, produtivas etc. que uma escala maior de 
operações proporciona; 
a concentração de atividades em determinadas áreas, 
causadas pelas chamadas economias externas de despesas de 
transporte e comunicações entre empresas complementares e 
pelo uso em maior escala, o que reduz os seus custos, de 
serviços industriais (energia, água, esgotos, de serviços 
financeiros, comerciais etc.).  
Esta formidável concentração de atividades industriais 
condicionou por sua vez, uma extraordinária expansão das 
atividades terciárias na região: a atividade comercial, além de 
se ampliar especializou-se, o mesmo acontecendo com a 
atividade financeira. (SINGER, 1977, p. 124) 
 

A maior concentração de capital localizou-se em São Paulo. Este centro já possuía o 

parque industrial mais avançado do país em função do grande mercado regional formado pela 

agricultura. Esse processo de concentração é analisado por Pastore & Carmo:  
O desenvolvimento da economia cafeeira na região de São 
Paulo permitiu que, nos meados do século XIX, aqui se 
desenvolvesse um mercado consumidor de razoáveis 
proporções. Este mercado atrai de forma imperativa, as 
indústrias nascentes e que, no caso, foram principalmente as 
de alimentos, de têxteis e as de calçados e vestuário. [...] A 
crise de 30, a segunda guerra mundial e a política econômica 
orientada dos anos 50 intensificaram o processo de 
substituição de importações e permitiram a criação de toda 
uma estrutura produtora de bens de consumo, intensificando a 
localização das indústrias na região de São Paulo. [...] o 
crescimento do parque produtor de bens de consumo duráveis 
logo criou um mercado capaz de garantir demanda para as 
indústrias de base para equipamentos. Mais uma vez o fator 
mercado e as economias externas desenvolvidas no Estado 
líder da União chamaram a São Paulo as novas indústrias. 
(PASTORE & CARMO, 1973, p. 27-28) 
 

Essas mudanças econômicas se fizeram acompanhar pelo aumento intensivo do 

número de trabalhadores em condições de serem absorvidos pelo mercado e fornecidos, em 

grande parte, pelo movimento das migrações internas. Elas foram originadas por dois tipos de 

fatores, os de expulsão e os de atração: 
Os primeiros comportam dois aspectos que decorrem da 
introdução de relações de produção capitalista nessas áreas, a 
qual acarreta a expropriação dos camponeses, a expulsão dos 
agregados, parceiros e outros agricultores não-proprietários, 
tendo por objetivo o aumento da produtividade do trabalho e 
a conseqüente redução do nível de emprego; e os fatores de 
estagnação  que se manifestam sob a forma de uma crescente 
pressão populacional sobre uma disponibilidade de áreas 
cultiváveis que pode ser limitada tanto pela insuficiência 
física de terra aproveitável como pela monopolização de 
grande parte da mesma pelos grandes  proprietários. (SINGER, 
1977, p. 38). 
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Os fatores de expulsão definem as áreas de onde partem os fluxos migratórios e os 

fatores de atração determinam a orientação desses fluxos e as áreas às quais se destinam. 

Dentre os últimos, o mais importante constituiu-se na demanda de força de trabalho não só 

industrial, mas também de serviços públicos, privados e autônomos. É preciso, também, levar 

em conta que o processo de urbanização aparece, ao mesmo tempo, como processo de 

mobilização de estoque de mão-de-obra disponível, na medida em que essa oferta intensa de 

trabalho não é absorvida na sua totalidade pelo mercado de empregos nos centros urbanos8. 

Foi na década de 50 que São Paulo tornou-se “a cidade que mais cresce no mundo”. 

Sua taxa de crescimento geométrico anual foi de 5,6% e o crescimento populacional se 

estendeu, sobretudo, por outros municípios da Grande São Paulo. A população de 1960, 

resultado de crescimento notável nos anos 50, aumentou mais de duas vezes e meia até 1980.  

 
Tabela 3 – Evolução da população residente 

 
Em milhares de habitantes Taxa de Crescimento 

geométrico anual ( %) 
 1960  1970 1980 1970-60  1980-70 
SP município  3709  5905  8493  4,79  3,67 
SP região metropolitana  4791  8140  12588  5,44  4,46 

Fonte: Emplasa, Sumário de dados básicos da Grande São Paulo, 1982. 
 

Os dados não significam que o município da Capital já tivesse esgotado sua 

capacidade de expansão demográfica. Um real esgotamento havia ocorrido nos distritos das 

zonas centrais da cidade e as tendências de crescimento estavam localizadas na periferia da 

capital e em determinados municípios da Região Metropolitana. 

A sub-região Sudeste apresentou um incremento populacional que pode ser constatado 

em números reais na tabela que segue: 

 

                                                 
8 José de Souza Martins aponta o fato de que ainda é grande a desinformação sobre os fluxos migratórios nos 
anos cinqüenta (mais de 500 mil migrantes). Poucos se deram conta, segundo o autor, de que as grandes 
correntes migratórias dessa época eram procedentes de Minas Gerais e do Nordeste e não só desta última região. 
Ainda, que a ausência de estudos históricos talvez se explique porque se trata de fenômeno relativamente recente 
e, também, porque a migração interna não teve a importância histórico-estrutural da imigração estrangeira (anos 
1880-1920), que veio para substituir escravos e viabilizar relações sociais profundamente novas, que abalavam e 
subvertiam a sociedade inteira, dos mais ricos aos mais pobres. Martins destaca a atenção que as migrações 
sazonais dos anos 70 (Nordeste e Minas Gerais) têm recebido de sociólogos e missionários, atribuindo-a ao fato 
de que esse novo fluxo (ao contrário do dos anos 50) não é adaptativo, mas promotor de ampla desagregação 
social nas áreas de origem e inadaptação nas áreas de destino (geralmente os grandes canaviais na safra) e tanto 
vinda como volta são acompanhadas de grande tensão e muitos problemas sociais. (cf. A Sociabilidade do 
Homem Simples. São Paulo: Hucitec, 2000, p. 126-128). 
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Tabela 4 – Evolução da população residente – Municípios do ABC 
1950/ 1960/ 1970/ 1980/ 1991/ 1996 /2000 

 
Municípios do ABC 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 

Santo André 106.605 245.147 418.826 553.072 616.991 625.564 649.331
São Bernardo do 
Campo 26.272 82.411 201.662 425.602 566.893 660.396 703.177

São Caetano do Sul 59.832 114.421 150.130 163.082 149.519 139.825 140.159
Diadema (9) 3.023 12.308 78.914 228.660 305.287 323.116 357.064
Mauá (10) 9.472 28.924 101.700 205.740 294.998 342.909 363.392
Ribeirão Pires (11) 10.955 17.250 29.048 56.532 85.085 96.550 104.508
Rio Gde da Serra (12) - 3.955 8.397 20.093 29.901 34.736 37.091
Total 216.159 504.416 988.677 1.652.781 2.048.674 2.223.096 2.354.722
Fonte: IBGE 
 

Os números absolutos da população residente nos municípios do ABC (Tabelas 3 e 4) 

apontam para as diferenças significativas entre os que ocupam os extremos: em 1960, Santo 

André tem 245.147 habitantes e Rio Grande da Serra, 3.955. Essa diferença tendeu a diminuir 

nos anos seguintes. Os dados da Tabela 4 permitem estabelecer, ainda, relações entre o 

crescimento da população e o tipo de desenvolvimento havido na região, evidenciando a forte 

influência do desenvolvimento industrial. 

As correntes migratórias e o crescimento rápido da população transformaram a cidade 

de São Paulo e região, em poucos anos, em locais de habitação com carências urbanas, pois o 

desenvolvimento econômico não se fez acompanhar de uma infra-estrutura de serviços 

coletivos urbanos. No seu estudo sobre os padrões habitacionais das populações de baixa 

renda em São Paulo, Nabil Bonduki informa: 
A trajetória habitacional de milhares de migrantes que 
chegam entre 1940 e 1970 em São Paulo apresenta uma 
significativa semelhança: na chegada o abrigo em casa de 
parentes/conterrâneos ou, para os que não têm nenhum 
conhecido, o aluguel de um cômodo no cortiço ou no fundo 
de lote na periferia; depois, para todos, o aluguel se 
generaliza como a solução mais simples; no entanto, o 
destino mais comum, depois de passar algum tempo pagando 
aluguel, era a compra de um lote desprovido de qualquer 
melhoramento e a construção de alguma edificação que 
pudesse servir de abrigo. (BONDUKI, apud SADER, 1988, p. 
68). 
 

Os trabalhadores, procurando fugir dos aluguéis, vão se deslocando para (e 

produzindo) novas periferias mais distantes, menos equipadas e, portanto, mais acessíveis. 

 A partir de meados dos anos 40, observamos um adensamento nos loteamentos na 

                                                 
9 Em 1950, era Distrito de São Bernardo. 
10 Em 1950, era Distrito de Santo André. 
11 Em 1950, juntamente com Rio Grande da Serra, era distrito de Santo André, não havendo, portanto, dados 
desagregados para ambos. 
12 Em 1960, era Distrito de Ribeirão Pires. 
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região do ABC paulista e a explosão demográfica no período 50-70 foi responsável pela 

aceleração daquele processo. Mas, se a questão da habitação popular ainda admitia uma 

solução individual, outras exigências demandavam a ação direta do Estado, assim, água, luz, 

esgoto, escolas, policiamento, postos de saúde, transportes, sempre em falta. 

Apesar das decisões externas exercerem um grande peso na configuração do perfil 

industrial da Região, os aspectos locacionais também tiveram significativa contribuição.  

Ao longo de sua história, a Região viveu momentos de grande desenvolvimento 

econômico (período 1950-1970). A partir da década dos 80 até os dias de hoje, vem se 

deparando com uma intensa mutação no quadro da indústria, com o deslocamento de muitas 

delas para outros espaços do país e o fechamento de outras, em função das dificuldades no 

enfrentamento das novas exigências impostas pelo mercado. Esse quadro impacta a 

composição e estruturação do mercado de trabalho, havendo uma diminuição significativa de 

postos de trabalho no setor industrial, um aumento das taxas de desemprego aberto e oculto. 

Além disso, crescem os números de empresas do setor serviços e do comércio. No entanto, é 

preciso ressaltar que esta mutação em andamento não pode ser interpretada como uma 

diminuição da importância da indústria no ABC, pois é exatamente em função da importância 

dela que o setor terciário pode se desenvolver nesta Região. 
... é importante evitar a idéia (muito presente, sobretudo na 
mídia) de “desindustrialização”, pois ela continua com uma 
participação importante na estrutura industrial do estado, 
sobretudo nos setores mais intensivos em capital. (MATTEO, 
TAPIA, 2002, p. 90). 
 

Por isso, o paradoxo que vive a Região do ABC é: por um lado, ter a estrutura 

industrial mais importante do país, com indústrias de grande conteúdo tecnológico, com 

vantagens competitivas importantes; de outro, essa mesma configuração determinando a 

diminuição de postos de trabalho de melhor qualificação e suprimindo os de menor 

qualificação, jogando muitos trabalhadores para uma situação de desemprego aberto ou, 

muitas vezes, para um desemprego oculto pelo trabalho precário. 

Assim, quando se olha o ABC, são fortes as imagens de um pólo industrial importante, 

com vantagens competitivas, com alta tecnologia. Mas, adentrando no seu interior, depara-se 

com imensas desigualdades, advindas dos elementos que permitem produzir essa mesma 

imagem e produzem fortes impactos no mercado de trabalho. 

Comparando os 6 (seis) dos 7 (sete) municípios do ABC, com os municípios de todo o 

país, aqueles têm PIB per capita muito maior do que a média brasileira (Tabela 5). O PIB per 

capita de São Caetano do Sul é 5,74 vezes maior do que a média brasileira. Seguindo nessa 
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trilha, o PIB da Região do ABC representa 4,84% do Brasil, enquanto que, em termos 

populacionais, nessa região está apenas 1,39% da população brasileira. Visto sob esta ótica, a 

riqueza produzida no ABC é proporcionalmente maior do que a de outras regiões do país. 

 
Tabela 5 – Produto Interno Bruto Total e per capita, população residente – 

Brasil, Estado de São Paulo e Municípios do ABC em 1995 
 

 População PIB  
(em R$ 
milh.) 

PIB per 
capita  

(em R$) 

Posição no ‘ranking’ a partir 
do mais alto PIB per capita – 

municípios do ABC 
BRASIL 152.374.603 558.000,0 4.318,3  
Estado de São Paulo 33.719.835 243.575,0 7.223,5  
Região Metropolitana 17.262.704 119.440,2 6.919,0  
Região Grande ABC 2.214.379 27.399,9 12.373,6  
Santo André 624.991 4.498,8 7.199,6 5º 
São Bernardo do Campo 658.991 11.733,2 17.804,8 2º 
São Caetano do Sul 140.007 3.469,9 24.783,5 1º 
Diadema 313.168 3.255,1 10.394,0 4º 
Mauá 342.888 3.673,5 10.713,4 3º 
Ribeirão Pires 99.688 675,3 6.774,4 6º 
Rio Grande da Serra 34.771 94,2 2.709,6 7º 
Fonte: IBGE 
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Tabela 6 – Índice de exclusão social – Municípios da Região do ABC – 2000 
 

Municípios do ABC – 
2000 

Posição no ‘ranking’ a 
partir da melhor 
situação social 

Índice de 
pobreza 

Índice de 
juventude

Índice de 
alfabetização 

Índice de 
escolaridade 

Índice de 
emprego 
formal 

Índice de 
violência 

Índice de 
desigualdade

Índice de 
exclusão 
social13 No ABC No Brasil 

Diadema 6º 1.698º 0,755 0,692 0,886 0,600 0,253 0,435 0,120 0,493 
Mauá 5º 1.354º 0,739 0,674 0,886 0,603 0,111 0,743 0,118 0,509 
Ribeirão Pires 4º 310º 0,775 0,745 0,909 0,689 0,155 0,893 0,214 0,585 
Rio Grande da Serra 7º 2.096º 0,697 0,633 0,866 0,569 0,069 0,750 0,058 0,474 
Santo André 3º 76º 0,816 0,825 0,921 0,754 0,209 0,792 0,390 0,637 
São Bernardo do Campo 2º 51º 0,806 0,761 0,912 0,769 0,323 0,775 0,447 0,652 
São Caetano do Sul 1º 1º 0,886 0,969 0,949 0,878 0,740 0,908 0,786 0,864 
Fonte: Atlas da Exclusão Social no Brasil. POCHMANN et al. 2003. 

 

                                                 
13 “Para interpretar o resultado de cada município brasileiro, basta ter em mente duas coisas: 1) o índice varia de zero a um; 2) as piores condições de vida equivalem a valores 
próximos a zero, enquanto as melhores situações sociais estão próximas de um”. (POCHMANN et al, 2003, p. 19). 
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Tabela 7 – Tipos de estabelecimentos – Municípios do ABC – 2001 
 

Município Tipo de estabelecimento 
Industrial (%) Comercial (%) Serviços (%) Outros (%) Total (%) 

Diadema 36,0 37,0 27,0 0,0 100,0 
Mauá 21,6 49,0 29,1 0,3 100,0 
Santo André 13,1 42,7 44,1 0,1 100,0 
São Bernardo do Campo 15,8 38,8 45,2 0,2 100,0 
São Caetano do Sul 15,9 35,0 49,0 0,1 100,0 
Ribeirão Pires 20,7 43,8 34,8 0,7 100,0 
Rio Grande da Serra 15,0 49,4 35,0 0,6 100,0 

Fonte: SEADE 
 

Tabela 8 – Trabalhadores formais por tipo de estabelecimentos – Municípios do ABC – 2001 
 

Município Tipo de estabelecimento 
Industrial (%) Comercial (%) Serviços (%) Outros (%) Total (%) 

Diadema 63,6 12,3 24,1 0,0 100,0 
Mauá 50,7 20,1 29,1 0,1 100,0 
Santo André 25,9 21,4 52,6 0,1 100,0 
São Bernardo do Campo 48,4 12,6 39,0 0,0 100,0 
São Caetano do Sul 19,0 10,5 70,4 0,1 100,0 
Ribeirão Pires 44,9 15,4 39,5 0,2 100,0 
Rio Grande da Serra 37,1 11,4 51,5 0,0 100,0 

Fonte: SEADE 
 

Entretanto, atendo-se aos dados intra-regionais, verificam-se enormes desigualdades: 

São Caetano do Sul tem PIB per capita de R$24.783,50, Rio Grande da Serra tem um pouco 

mais de um décimo desse valor, R$2.709,60. Essa mesma desigualdade pode ser vista quando 

se trabalha com o índice de exclusão social14, tal como proposto por Pochmann et al (2003). 

O município de Mauá, por exemplo, que tem o 3º PIB per capita da Região, é, ao 

mesmo tempo, o 5º colocado no ranking de exclusão social dentre os sete municípios. Assim, 

não correspondem, para efeito de classificação, à posição de produtor de riqueza, a mesma 

posição no ranking de exclusão social. 

Por isso, quando comparados, os dados das Tabelas 5, 6, 7 e 8, permitem as seguintes 

conclusões: 

a) as maiores rendas per capita não correspondem às melhores condições de vida, à 

exceção de São Caetano do Sul. Os municípios de Diadema e Mauá têm rendas per capita 

superiores às do município de Santo André, ocupando respectivamente o 3º, 4º e o 5º lugar no 
                                                 
14 O “índice de exclusão social” foi construído por Pochmann et al (2003) com o objetivo de avançar sobre as 
experiências existentes em torno da produção de índices, articulando três temáticas: padrão de vida digno, 
participação da população no legal técnico-cultural da sociedade e vulnerabilidade juvenil. Os autores utilizaram 
os indicadores já existentes, a saber IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal; recomendações 
do IPEA e da Fundação João Pinheiro para quantificar a participação da população no legado técnico-cultural da 
sociedade; índice de vulnerabilidade juvenil produzido pela Fundação SEADE e pelo Mapa da exclusão/ 
inclusão social. 
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ranking; no entanto, apresentam piores condições de vida, ocupando, inversamente, o 6º, o 5º 

e o 3º lugar; 

b) os índices de desigualdade revelam uma região carregada de contrastes, variando de 

0,058 (Rio Grande da Serra) a 0,786 (São Caetano do Sul). É bom lembrar que os índices 

próximos a zero indicam as piores condições e os próximos a um, as melhores; 

c) o mesmo ocorre com os índices de emprego formal, que variam de 0,069 (Rio 

Grande da Serra) a 0,740 (São Caetano do Sul). O trabalho informal caracteriza-se como 

problema agudo, à exceção de São Caetano do Sul, pois nenhum dos outros seis municípios 

da região ultrapassa o índice de 0,323 (São Bernardo do Campo). Quando esses índices são 

comparados com os das Unidades Federativas (Tabela 9), pode-se aquilatar a gravidade deste 

problema no ABC: 

 
Tabela 9 – Índice de emprego formal – Unidades Federativas – 2000 

 
Unidades Federativas Número 

Maranhão 0,001 
Piauí 0,067 
Pará 0,137 
Ceará 0,181 
Alagoas 0,211 
Paraíba 0,216 
Bahia 0,218 
Amazonas 0,244 
Tocantins 0,257 
Pernambuco 0,258 
Sergipe 0,296 
Rio Grande do Norte 0,309 
Rondônia 0,321 
Acre 0,342 
Amapá 0,393 
Roraima 0,466 
Mato Grosso 0,468 
Goiás 0,519 
Espírito Santo 0,547 
Mato Grosso do Sul 0,582 
Minas Gerais 0,596 
Paraná 0,656 
Rio de Janeiro 0,690 
Rio Grande do Sul 0,717 
Santa Catarina 0,805 
São Paulo 0,811 
Distrito Federal 0,999 
Média Brasil15 0,525 

Tabela organizada por Campos et al, 2003. 
Atlas da Exclusão Social no Brasil. Volume 2. 

 

                                                 
15 Média Ponderada pela População (Campos et al, 2003). 
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- a situação de Rio Grande da Serra (0,069) se equipara à de Piauí (0,067), segundo 

lugar entre os piores nesse quesito, no ranking das unidades federativas; 

- Mauá (0,111) se aproxima da situação do Pará (0,137), a 3ª dentre as piores 

colocações no ranking do índice de emprego formal no país; 

- Ribeirão Pires (0,155) se situa entre o Pará (0,137) e o estado do Ceará (0,181), 

respectivamente, os 3º e 4º colocados no ranking; 

- Santo André (0,209) está numa posição intermediária entre os estados do Ceará 

(0,181) e de Alagoas (0,211), respectivamente 4º e 5º colocados no ranking; 

- Diadema (0,253) se situa entre o 8º (Amazonas) e o 9º (Tocantins) no ranking; São 

Bernardo do Campo (0,323) está entre o 13º (Rondônia) e o 14º (Acre); 

- finalmente, numa situação completamente oposta às dos demais municípios, está São 

Caetano do Sul (0,740), próxima das unidades da federação com os maiores índices de 

emprego formal; 

d) o menor índice de pobreza dos municípios do ABC é 0,697 (Rio Grande da Serra). 

No entanto, este município ocupa posição privilegiada quando comparado à totalidade dos 

municípios brasileiros. Ele faz parte, juntamente com os outros 6 municípios do ABC, dos 

cerca de 39% dos municípios do país com índices de exclusão que mais se aproximam de um, 

ou seja, aqueles que apresentam menos exclusão; 

e) Diadema e Mauá, dentre os 7 municípios da região, apresentam os maiores 

percentuais de estabelecimentos industriais, respectivamente, 36,0% e 20,7%, podendo ser 

considerados economicamente dinâmicos; no entanto, apresentam graves problemas de 

exclusão social; 

f) os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul são 

os municípios com menores percentuais de estabelecimentos industriais e no ranking de 

exclusão social, da melhor para a pior posição, ocupam melhores condições. A exceção é Rio 

Grande da Serra, com percentual de estabelecimentos industriais semelhantes ao desses 

municípios, mas ocupa posição muito pior no ranking de exclusão social; 

g) apesar dos percentuais de estabelecimentos industriais serem menores do que os de 

comércio e serviços nos sete municípios da região, nos municípios de Diadema e Mauá, os 

percentuais de trabalhadores formais, que atuam na indústria, ultrapassam a casa dos 50%. 

Chama atenção o caso de São Bernardo do Campo, com 15,9% de estabelecimentos 

industriais e com 48,2% de trabalhadores formais ocupados nesse setor. Proporções 

semelhantes podem ser encontradas para o caso de Rio Grande da Serra: 15% de indústrias e 
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37% de trabalhadores formais nesse setor. Esses dados apenas confirmam a importância da 

indústria na região, tal como já dito anteriormente; 

h) as desigualdades entre os municípios do ABC são grandes, mas os índices de 

alfabetização os aproximam, variam de 0,886 (Rio Grande da Serra) a 0,949 (São Caetano do 

Sul), podendo-se dizer que o analfabetismo está praticamente erradicado na Região, 

certamente, em decorrência da existência de políticas públicas para combater esse problema. 

Aqui se destacam a existência de setores específicos de educação de jovens e adultos, nas 

administrações públicas municipais, e do MOVA – Movimento de Alfabetização, movimento 

organizado e conduzido pela sociedade civil, em parceria com o poder público local. Este 

trabalho de pesquisa tem, como objeto de análise, as políticas públicas desenvolvidas por 

essas administrações; 

i) os índices de escolaridade colocam os municípios do ABC, do mais pobre ao mais 

rico, em condições também privilegiadas se comparados aos demais municípios brasileiros. 

No Brasil, no ano 2000, a média brasileira foi de 0,455, enquanto que os índices dos 

municípios do ABC variaram de 0,569 (Rio Grande da Serra) e 0,878 (São Caetano do Sul); 

j) os índices de exclusão social revelam a existência de cinco grupamentos na Região 

do ABC: um primeiro, formado unicamente por São Caetano do Sul (0,864), que reúne as 

melhores condições sociais, não só do ABC, mas do país; um segundo, envolvendo São 

Bernardo do Campo (0,637) e Santo André (0,632), que se encontram nos grupos dos cem 

municípios brasileiros com melhores índices de qualidade de vida; o terceiro grupo é 

constituído por Ribeirão Pires, município com apenas 104.508 habitantes (IBGE – Censo 

2000) e que ocupa o 310º no ranking a partir da melhor posição social; o quarto grupo, 

Diadema e Mauá, respectivamente ocupando o 1.698º e o 1.354º lugar no ranking; o quinto 

grupo é composto pelo município de Rio Grande da Serra que, comparado com os outros 6 

municípios do ABC, apresenta os piores índices de exclusão social em quase todas as 

modalidades estudadas, à exceção do índice de violência. 

Finalmente, os indicadores de pobreza revelam que a riqueza produzida no ABC, de 

alguma forma, foi apropriada por aqueles que nela vivem. Isso é conseqüência das lutas 

travadas pelos trabalhadores, sobre o que abordaremos a seguir. Os altos índices de 

alfabetização são a expressão da existência de políticas públicas locais, do mais pobre ao mais 

rico dos 7 municípios. Além disso, também neste caso, eles são decorrentes de iniciativas de 

atores coletivos locais. E os altos índices de escolaridade estão mais ancorados nas políticas 

públicas do Governo do Estado de São Paulo. 
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Além da pujança do parque industrial do ABC, o que de fato vai tornar o ABC uma 

região peculiar foi e é a capacidade de agir de seus atores que vincaram na região a marca da 

luta operária. 

A luta operária teve início no nascedouro da própria indústria, uma luta por direitos, 

contra as péssimas condições de trabalho a que estavam submetidos os trabalhadores, e com 

forte influência anarco-sindical (1881-1922). Essa luta se estendeu pelas décadas de 30 a 50, 

influenciada pela forte presença do Partido Comunista Brasileiro – PCB que, além das 

questões específicas dos trabalhadores da região, carregava bandeiras nacionais e 

internacionais contra o capitalismo e pela transformação da sociedade (1928-1948).  

Mas, mais uma vez os trabalhadores foram duramente atingidos, como toda a 

sociedade civil organizada em torno de lutas populares e democráticas, pela instituição da 

ditadura militar no Brasil em 1964. 

Na década de 60, 
a orientação política geral do movimento sindical da época 
foram as mobilizações pelas chamadas “Reformas de Base”. 
A questão nacional e a reforma agrária foram pauta de 
inúmeras mobilizações e movimentos reivindicatórios no 
ABC, que contaram com uma participação decisiva dos 
sindicatos. (OLIVA, 1987, p. 130). 
 

Esse período foi marcado também por inúmeras ações envolvendo atores e temáticas 

diversas. Inúmeras “sociedades amigos de bairro” surgiram. Era um conjunto de associações 

de moradores de diferentes bairros dos municípios do ABC, marcado pela diversidade de 

objetivos: algumas, apenas para projetar um morador do bairro com desejo de se tornar 

político na cidade; outras, voltadas para o bem estar da população, por isso agindo em defesa 

e ampliação dos direitos. (CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS DO ABC – CEPS, 1981). 

Também na década de 60, o ABC vai abrigar uma associação de estudantes 

universitários, Associação dos Universitários de Santo André – AUSA, na fase do auge do 

movimento estudantil em São Paulo. Esta associação caracterizava-se como entidade de 

esquerda e além das lutas estudantis, realizava inúmeras atividades culturais, por isso sua sede 

tornou-se local de encontro, não apenas de universitários, mas também de artistas da região. 

Surge, igualmente, o Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos 

Estudantes (UNE). Aparece um CPC de base operária, que recria a linguagem cepecista e um 

ambiente especificamente de trabalhadores – o Sindicato dos Metalúrgicos – com a 

participação direta e majoritária de operários e operárias de vários ramos de produção, 

principalmente o metalúrgico. 
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Além disso, “dirigentes sindicais do Grande ABC (...) atuaram no auxílio de fundação 

de pelo menos 14 sindicatos rurais entre 1962 e 1964”. 
A Igreja Católica, através da Ação Católica, entrava em cena 
com setores progressistas: JOC, FNT, etc. Destacava-se, na 
região, o primeiro bispo local, (...), chamado de o bispo dos 
operários ou o bispo vermelho16. (MÉDICI; PINHEIRO, 1990, p. 
46). 
 

Todas essas ações vão dando sustentação ao surgimento da imagem do ABC como 

região do trabalho, da luta operária e da luta pelos direitos. 

Essas lutas e diferentes formas de organização avançaram no tempo. Mesmo no 

período da ditadura militar em que as manifestações eram reprimidas, trabalhadores, 

estudantes, pessoas vinculadas à igreja, moradores de bairro, grupos de jovens envolvidos 

com as artes, evidenciavam capacidade de se associarem, ainda que clandestinamente, muitas 

vezes de forma silenciosa, até que pudessem, de novo, ocupar a cena pública. 
As ações coletivas com algum grau de organização eram 
poucas e localizadas. Predominavam, entre estas, a recusa da 
alimentação na fábrica, ou a “freagem” da produção e até 
mesmo alguns ensaios de “operação tartaruga”, na ampla 
maioria das vezes como forma de protesto e pressão em 
relação às condições de trabalho. (OLIVA, 1987, p. 138). 
 

Também há a presença de organizações clandestinas no ABC, seja porque muitos de 

seus membros eram filhos da região, ou porque havia uma ação no sentido da instalação de 

“células”, algumas delas em torno da opção pela vida operária. (SOUZA, 1996). 
No dia 12 de maio de 1978, os trabalhadores da Saab-Scania 
entraram na fábrica, vestiram o macacão, bateram o cartão e 
pararam as máquinas... “Braços cruzados e máquinas 
paradas” seria o marco definitivo de uma nova etapa na 
história do sindicalismo e da classe trabalhadora brasileira. A 
greve foi novamente uma decisão autônoma dos 
trabalhadores, mas é parte de toda a estratégia dirigida pelo 
Sindicato e reconhecida pela categoria. (OLIVA, 1987, p. 
154). 
 

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo sofreu intervenção em março de 1979 

e inúmeros de seus líderes foram presos em 1980. Isso tudo não foi suficiente para 

interromper a trajetória de luta dos trabalhadores do ABC. Em 1980, é lançado o “Fundo de 

Greve”, para fazer face à manutenção dos trabalhadores em greve ou impedidos de trabalhar, 

juridicamente legalizado com o nome de Associação Beneficente e Cultural dos 

Trabalhadores de São Bernardo do Campo e Diadema. 

                                                 
16 Heloísa Helena T. de Souza Martins, no seu trabalho de pesquisa Igreja e Movimento Operário no ABC 
analisa a trajetória de D. Jorge Marcos de Oliveira e sua luta de apoio à mobilização e resistência dos operários 
do ABC. As ações de D. Jorge influenciaram na posição de D. Cláudio Hummes que, em 1975, assumiu a 
diocese e retomou muitos dos trabalhos em andamento no ABC. 
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“No ABC nasceu o sindicalismo combativo (...) que foi responsável pelos bons 

salários que a indústria ainda paga a uma parte de seus empregados”. (CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC, 2003, p. 1). 

O novo sindicalismo invadiu o país, ultrapassando as fronteiras do ABC. Os 

trabalhadores, por meio de suas ações, contribuíram decisivamente, nos tempos recentes, para 

a produção de uma idéia unitária de região, associando a ela a idéia de democracia, mesmo 

com toda a diversidade e as desigualdades existentes nesta região. 
O Sindicato de São Bernardo não pode ser apenas mais um 
sindicato. O sindicato de SBC não pode ser um sindicato 
preocupado com os problemas do Sindicato de SBC. O 
sindicato de SBC, na minha opinião pessoal, e era com esta 
perspectiva que eu pensava em voltar para o sindicato, só tem 
sentido se a categoria assumir a responsabilidade de 
transformar este sindicato num instrumento de trabalhadores 
brasileiros. Só tem razão de ser se ao invés de a gente ficar na 
política pequena, na política particular e na política de casa, 
se a gente transformar este sindicato num instrumento para 
conseguir conscientizar os trabalhadores a nível nacional. 
(LULA, 1984, apud OLIVA, 1987, p. 249). 
 

O movimento dos trabalhadores iniciado no fim da década dos 70 coloca a luta em 

outro patamar. Mas, ele não pode ser tomado como inaugural da vivência cívica dos 

trabalhadores e de outros atores da Região e do país, pois a ele antecederam muitas outras 

iniciativas, que contribuíram decisivamente para um acúmulo de experiências que permitiram 

chegar aos dias atuais. 

Os sindicatos e associações de trabalhadores podem ser tomados como associações, 

portanto, escolas de democracia. Estas entidades, sem se oporem ao interesse dos indivíduos, 

certamente, ensinaram o interesse geral, o coletivo, misturando-se aos interesses individuais. 

Como nos ensina Tocqueville: 
Dentre as leis que regem as sociedades humanas, há uma que 
parece mais clara do que todas as outras. Para que os homens 
permaneçam ou se tornem civilizados, é necessário que entre 
eles a arte de se associar se desenvolva e se aperfeiçoe na 
mesma proporção que a igualdade de condições cresce. 
(TOCQUEVILLE, 2000, p. 136). 
 

A evolução das lutas dos trabalhadores da região do ABC evidencia que, de início, 

elas estavam mais focadas nas questões relativas às relações patrão e empregado e às 

condições de trabalho. Gradativamente, elas se ampliam, surgem novos atores, e as questões 

nacionais os movem tanto quanto aquelas relativas ao mundo do trabalho. 

Nessa medida, as mais diferentes associações do ABC, do final do século XIX até os 

dias de hoje, podem ser explicadas à luz das idéias de Tocqueville (1998, 2000) que as vê 

como ciência mãe no sentido de ciência aplicada que vem corrigir o interesse particular, só 
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realizável através do coletivo. Elas engendraram uma nova sociabilidade, cujos eixos centrais 

eram a solidariedade, a confiança e o compromisso. 
A nova proposta sindical, que começava a se construir a 
partir das lutas operárias do ABC, representava a definição de 
novos e importantes princípios e definições políticas para a 
classe trabalhadora, como a perspectiva classista de luta, a 
autonomia política da classe como um valor permanente e 
fundamental, a democracia pela base e o compromisso de 
defesa intransigente dos interesses imediatos e históricos dos 
trabalhadores. Todo este processo de avanço nas formas de 
organização sindical e de maior consciência política 
começaram a exigir novos instrumentos de luta e uma 
participação mais ampla e consistente no debate político que 
se desenvolvia na sociedade brasileira. No próprio embate 
com a ditadura militar, o movimento começava a enfrentar 
alguns obstáculos políticos, que dificilmente poderiam ser 
removidos apenas com a luta sindical. A necessidade de 
organização de um partido político de novo tipo, compatível 
com esta nova proposta sindical, com a vontade política de 
avançar a luta da classe trabalhadora e romper com os vícios 
políticos do passado, ganha força na liderança sindical 
emergente e começa a atrair parlamentares, inúmeras 
lideranças políticas e diversos setores populares da sociedade 
brasileira. (OLIVA, 1987, p. 160-161). 
 

Inúmeras experiências vividas pelo movimento sindical do ABC vão reforçando a 

idéia do ABC como região operária, produtora de riqueza, e impondo a necessidade de 

criação de um partido político. 

Essa forma de agir tornou mais forte o símbolo de região operária, que vem associado 

à percepção da classe como ator personagem que tem como essência produzir a mudança de 

sociedade e que, de maneira coerente, esse mesmo ator coletivo foi um dos responsáveis pela 

produção de um novo partido, o Partido dos Trabalhadores, em 1979. Fica evidenciado, 

assim, que seu campo de luta era também o político-partidário, além das reivindicações dos 

direitos dos trabalhadores, conduzidas pelos mais diferentes sindicatos da região. 

Nesse intenso movimento dos cidadãos em torno de associações de naturezas diversas, 

além do Partido dos Trabalhadores, em âmbito nacional, foram criadas três instituições, 

articulando diferentes atores da sociedade civil e do estado, para pensar, propor e atuar 

regionalmente, exatamente no momento em que a Região do ABC vive a crise e a 

desregulação do trabalho, e que “a resistência arrefeceu nos locais de trabalho em face das 

dificuldades, dada a enorme disparidade na correlação de forças entre capital e trabalho, 

agravadas também devido às agruras do mercado de trabalho”. (LEITE, 2003, p. 163). 

Em 1993, os operários metalúrgicos criaram o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 

por meio da unificação do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema 
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e do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 

Esta ação veio reforçar a concepção ABC como região. 

Em 1990, nasce o Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e 

Billings, mas conhecido como Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, para “equacionar, 

discutir e adotar medidas em conjunto, envolvendo as sete prefeituras da região”. (CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC, 2003, p. 2). 

No dia 25 de fevereiro de 1997, a imprensa regional noticiou: 
O governador Mário Covas vai instalar às 19h30 do dia 12 de 
março, em São Bernardo do Campo, a Câmara Regional do 
ABCD. (...) e tem o objetivo de promover a obtenção de 
investimentos, a instalação de mais empresas na região e a 
abertura de novos empregos. 
 

A Câmara Regional do ABC foi criada em 1997, e a Agência de Desenvolvimento 

Econômico do ABC instituída em 1998, como segue: 
Câmara Regional do ABC que envolve o poder público 
(Governo do Estado e Prefeituras), empresariado, 
trabalhadores, sociedade civil em geral – como uma instância 
operacional para implementar planejamento estratégico 
concebido para a região. (E em 1998 foi criada por 
deliberação da Câmara Regional) a Agência de 
Desenvolvimento Econômico do ABC, uma ONG mista que 
conta entre seus sócios com as sete Prefeituras (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) e todas as Associações 
Comerciais e Centros das Indústrias (CIESPs) da região, ao 
lado do SEBRAE, de empresas do Pólo Petroquímico, das 
principais instituições de ensino superior (Universidades e 
Faculdades) e dos maiores Sindicatos de Trabalhadores, 
sendo todos esses segmentos representados em sua diretoria. 
(AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE 
ABC, 2003). 
 

Essa produção regional tem sido analisada como uma das experiências mais 

importantes dos últimos tempos porque disputa a produção de soluções para problemas 

regionais, articulando os sete municípios do ABC, bem como seus atores – tanto aqueles 

vinculados ao Estado, quanto os da sociedade civil. Essas instituições e os atores que as 

produziram atuaram e atuam no sentido de articular os elementos regionais, potencializando-

os, na linha do “desenvolvimento endógeno”, também como condição para o estabelecimento 

de novas formas de relação com os atores externos à Região. (LEITE, 2003; HADDAD, 2004; 

ARBIX, ZILBOVICIUS, 2002). 

Essas associações parecem representar formas de resistência à crise, “diferentes 

daquelas marcadas pelas grandes greves e ocupações de fábrica” (LEITE, 2003, p. 163), 

articulando diferentes atores da região, como mais uma manifestação da longa história de luta 
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que marca a identidade regional. Trata-se, também, de instituir uma outra forma de governar o 

ABC, pois 
o desafio colocado, portanto, não está nos riscos da 
“desindustrialização” do ABC..., nem em estimular isenções 
fiscais, mas sim em desenhar políticas inovadoras, voltadas 
não só para a criação de condições sistêmicas favoráveis à 
competitividade das empresas, mas também para estimular o 
emprego. (MATTEO; TAPIA, 2002, p. 91). 
 
A análise permanente e cada vez mais aprofundada das 
informações disponíveis e a serem produzidas é um bom 
caminho para se desenhar políticas compensatórias que 
minimizem aqueles problemas e políticas pró-ativas que 
permitam o aproveitamento adequado daquelas 
oportunidades. (SEADE, 2004). 
 

Como se pode observar, para reverter a situação existente, seja de desemprego aberto 

ou de desemprego oculto pelo trabalho precário, é fundamental a proposição de políticas 

inovadoras, sejam elas de caráter estrutural ou compensatórias. E o caminho escolhido pela 

Região, ao criar as três instituições de caráter regional, com a participação dos diferentes 

atores, revela o reconhecimento da história dos diferentes atores no ABC e da existência da 

comunidade cívica, pois: 
Numa comunidade cívica, a cidadania se caracteriza 
principalmente pela participação nos negócios públicos. (...). 
O significado básico da virtude cívica parece residir em “um 
conhecimento e uma busca perseverante do bem público à 
custa de todo interesse puramente individual e particular”. 
(PUTNAM, 1996, p. 101). 
 

Esse movimento inaugurado no ABC na década de 90, marcado pelo surgimento das 

três instituições com recorte regional, vai na esteira do movimento iniciado no final da década 

dos 70, com forte chancela política a partir da criação do Partido dos Trabalhadores. Desde 

então, o movimento sindical, mesmo que ainda importante, fica subsumido a discussões, 

embates e ações envolvendo diferentes atores, no campo político strictu senso. É a 

comunidade cívica se manifestando. 

Mas, é preciso destacar que a vivência da democracia é ainda marcada por sinais de 

fragilidades e de contradições. Pode-se tomar como exemplo, algumas reflexões sobre uma 

das importantes experiências, a do orçamento participativo, desenvolvida pela administração 

petista de Santo André: 
Opiniões de entrevistados: revelam problemas de cooptação e 
tutela decorrentes de interferência da prefeitura na escolha 
dos conselheiros da sociedade civil; evidenciam que no caso 
de Santo André há realizações que não passam pelo OP, 
ferindo sua credibilidade; indicam que a regra de 
estabelecimento de prioridades pelo maior número de votos 
tende a deixar desatendidas comunidades pequenas e de baixa 
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renda. Há também: indicações de fraca relação entre os 
conselheiros do CMO (Conselho Municipal de Orçamento) e 
a população que os elegeu; evidências de comprometimento 
da transparência em decorrência da utilização da falta de 
informações ou de informações parciais ou mesmo 
equivocadas. 
Há problemas também de fragilidade da esfera pública: 
poucos têm disposição para ouvir o outro, transformando o 
CMO (que já é um espaço privilegiado) num espaço 
argumentativo dotado de baixa eficácia; por sua vez, a 
sociedade civil não produz alternativas, de maneira 
autônoma, que poderiam dar outra qualidade à sua 
interlocução com a prefeitura; por fim, há claros limites por 
parte da população participante quanto à sua capacidade 
propositiva. (DANIEL FILHO, 2003, p. 231-232). 
 

Ainda, como exemplo, a existência dos Carecas do ABC, que têm o preconceito como 

móvel de sua ação e na violência, uma forma singular de expressão. (COSTA, 1993). 

Um olhar para os pequenos espaços e os atores locais, nos faz perceber que toda a luta 

operária do ABC, desde sua emergência, veio acompanhada de inúmeras outras lutas e ações, 

acontecidas em outros espaços, como os bairros, as escolas, as igrejas, as associações.  

Além disso, também se encontram campos diversos de atuação: o religioso, o de 

gênero, o de geração, o de raça/etnia, o do meio ambiente, da saúde, da cultura, da política 

partidária. Outros atores, além dos operários, produzem seus territórios, suas temáticas e 

identidades coletivas: membros de igrejas progressistas, militantes de partidos políticos, os 

estudantes, as mulheres, os jovens, os trabalhadores da cultura, os professores, compondo um 

quadro ímpar (MARTINS, 1994; VIEITEZ, 1999).  

Assim, é preciso olhar para os atores da região do ABC e, ao mesmo tempo em que se 

reconhece a sua importância e as suas virtualidades, é necessário perceber os seus limites. É 

importante saber também que a possibilidade dos atores, da comunidade cívica do ABC, 

aprofundarem a vivência democrática, dependerá em grande medida da sua capacidade de 

enfrentar os conflitos com os quais se deparam e fazer escolhas diante de dilemas, quando se 

vêem frente à necessidade de escolher uma forma ou outra de agir. 

A exposição feita até aqui, não permite afirmar que o ABC seja uma região marcada 

pela unidade. Ele é também a expressão da desigualdade própria das economias capitalistas. 
Não distinguiríamos entre unidade e diversidade, se não 
soubéssemos que a unidade é o próprio do planeta e da 
história e a diversidade é o próprio dos lugares. Os eventos 
operam essa ligação entre os lugares e uma história em 
movimento. A região e o lugar, aliás, definem-se como 
funcionalização do mundo e é por eles que o mundo é 
percebido empiricamente. A região e o lugar não têm 
existência própria. Nada mais são que uma abstração, se os 
considerarmos à parte da totalidade. Os recursos totais do 
mundo ou de um país, quer seja o capital, a população, a 
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força de trabalho, o excedente etc., dividem-se pelo 
movimento da totalidade, através da divisão do trabalho e na 
forma de eventos. A cada momento histórico, tais recursos 
são distribuídos de diferentes maneiras e localmente 
combinados, o que acarreta uma diferenciação no interior do 
espaço total e confere a cada região ou lugar sua 
especificidade e definição particular. Sua significação é dada 
pela totalidade de recursos e muda conforme o movimento 
histórico. (SANTOS, 2002, p. 165) 
 

Se a unidade e visibilidade adquiridas pelo ABC são tributárias de processos de 

indução da ordem externa – a indústria e o capital industrial que nele se estabelecem, outros 

ritmos e práticas sócio-políticas de atores e agentes sociais internos à região manifestamente 

esforçaram-se para a fabricação e sedimentação da idéia do ABC como unidade, tanto 

material, como política e cultural. 

Na Região, desde meados da década de 80, as administrações locais do ABC 

(Quadro 1) contam com governos gestados por partidos progressistas e de natureza 

democrática, sobressaindo-se o PT em Diadema, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra. Em São Bernardo do Campo, desde 1989, tem ocorrido uma alternância de 

partidos progressistas no governo municipal, tais como, PT, PSDB, PPS e PSB. Neste quadro, 

a exceção recai sobre São Caetano do Sul que, historicamente, conta com sucessivos governos 

locais de natureza ideológica conservadora e tradição política populista, gestados por 

representantes do PPB, ou do PFL, ou do PTB. 
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Quadro 1 – Administrações Municipais no ABC, prefeitos eleitos e 
partidos políticos respectivos – 1996-2008 

 
Município Ano da eleição Prefeito eleito Partido político 

Diadema 

1996 Gilson Luiz Correia de Menezes PSB 
2000 José de Filippi Junior PT 
2004 José de Filippi Junior PT 
2008 Mário Wilson Pedreira Reali PT 

Mauá 

1996 Oswaldo Dias PT 
2000 Oswaldo Dias PT 
2004 Leonel Damo PV 
2008 Oswaldo Dias PT 

Ribeirão Pires 

1996 Maria Inês Soares Freire PT 
2000 Maria Inês Soares Freire PT 
2004 Clovis Volpi PV 
2008 Clovis Volpi PV 

Rio Grande da Serra 

1996 Aparecido Benedito Franco PTB 
2000 Ramón Álvaro Velasquez PT 
2004 Adler Alfredo Jardim Teixeira PSDB 
2008 Adler Alfredo Jardim Teixeira PSDB 

Santo André 

1996 Celso Augusto Daniel PT 
2000 Celso Augusto Daniel PT 
2004 João Avamileno PT 
2008 Aidan Antonio Ravin PTB 

São Bernardo do Campo 

1996 Maurício Soares de Almeida PSDB 
2000 Maurício Soares de Almeida PPS 
2004 William Dib PSB 
2008 Luiz Marinho PT 

São Caetano do Sul 

1996 Luiz Olinto Tortorello PTB 
2000 Luiz Olinto Tortorello PTB 
2004 José Auricchio Junior PTB 
2008 José Auricchio Junior PTB 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
 

A conjuntura histórica regional permitiu que a maioria dos governos das 

administrações municipais do ABC instituísse novos padrões de interações entre o Estado – 

na sua dimensão local – e a sociedade, assim como implementasse políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento social, a conquista de direitos e a participação social de seus 

moradores. 

É neste quadro de referências que vemos surgir na Região, desde 1983/4, 

investimentos públicos efetuados pelos executivos municipais nas áreas da educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio) e do ensino superior que, 

inequivocamente, têm contribuído para o incremento dos indicadores de escolaridade de 

distintas gerações (infantil, juvenil e adulta) de cada um dos municípios e da Região. Apesar 

dos efeitos impostos por legislações nacionais que impactaram fortemente a distribuição de 

recursos, os executivos locais instituíram, com recursos quase que exclusivamente municipais, 

políticas públicas nos mais diversos campos. Entre 1987 e 2000, o ABC viu nascer um 
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conjunto significativo de programas, projetos e ações no campo da educação de jovens e 

adultos, a maior parte deles marcados pela idéia do direito à educação e contra o 

aligeiramento existente nas políticas compensatórias, como a da educação supletiva. 

Esses projetos, programas e ações serão apresentados e analisados no capítulo que 

segue. 
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CAPÍTULO 2 

EJA, MOVAs LOCAIS E MOVA 

REGIONAL NO ABC PAULISTA: 

PROGRAMAS, PROJETOS E 

AÇÕES 
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A EJA tem a aprender com a pluralidade de propostas de 
inovação educativa que vem acontecendo no sistema escolar, 
assim como tem muito a aprender com os corajosos esforços 
que vêm acontecendo na pluralidade de frentes onde se tenta, 
com seriedade, garantir o direito à educação, ao 
conhecimento, à cultura dos jovens e adultos populares. 
(ARROYO, 2005). 

 

 

A Região, cenário desta pesquisa, foi nos anos 1979-1980, o palco de ações 

contundentes no campo das lutas democráticas em nosso país, quando um conjunto 

diversificado de atores tomou conta das praças e das ruas, ganhou visibilidade, não como 

identidades particulares, mas por algo comum que os unia naquele “momento de fusão”: de 

defesa do direito de fazer greve dos operários e de suas lideranças que estavam presas. 
As identidades constituídas nos clubes de mães, nos grupos 
de fábrica, no “sindicalismo autêntico”, nas comissões de 
saúde, embora mutáveis e mutuamente influenciáveis, 
permaneceram diversas. Os acontecimentos cruciais, onde se 
encontraram e que constituíram “momento de fusão”, 
produziram novas formas de identidade coletiva que criaram 
referências comuns mais abrangentes e vínculos maiores. 
Assim se deu basicamente nas greves de 1979-80 (em São 
Bernardo do Campo). (SADER, 1988, p. 312). 
 

Mas, se até este momento permaneciam as identidades singulares, e o “momento era 

de fusão”, pouco a pouco, elas vão sendo recobertas pela ação sindical e, gradativamente, pela 

ação partidária. É neste processo que vemos nascer as políticas públicas de educação de 

jovens e adultos no ABC, não só como programas estruturados e institucionalizados no 

interior do Estado, mas “como conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de 

problemas políticos” (RUA, 1998, p. 731), expressão de possíveis conflitos que se manifestam 

nas disputas de recursos e bens, envolvendo um campo de negociação. 

Além do forte impacto das ações dos atores locais nas políticas públicas de jovens e 

adultos do ABC, é preciso considerar as injunções externas à região para entender as 

alterações dessas políticas nesse mesmo território. 

É a partir dessas percepções que será feita a análise da instituição dos serviços de 

educação de jovens e adultos nos municípios do ABC, no período de 1987 a 2003. 

Os municípios do ABC, desde 1987, percorreram um caminho no sentido de instituir 

políticas públicas de educação de jovens e adultos, sendo possível identificar, em 2003, três 

grandes modalidades de programas, projetos e ações: 
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a) MOVA Regional e PROALFA, estruturados por atores e setores diversos, do poder 

público e da sociedade civil, como ação civil pública para a erradicação do analfabetismo, em 

alguns casos como a garantia de adultos e jovens cursarem até o 1º segmento do Ensino 

Fundamental; 

b) Ensino Fundamental e Ensino Médio de educação de jovens e adultos (EJA, SEJA e 

PROMAC), estruturado no interior do sistema municipal de educação, como uma das 

vertentes da escola; 

c) Telecurso, Ensino Fundamental - 2º segmento e Ensino Médio, uma reprodução de 

proposta concebida fora do âmbito municipal, pela Fundação Roberto Marinho, assumida pelo 

executivo local. 

Um olhar mais acurado sobre cada uma delas permite encontrar não apenas três, mas 

seis modalidades distintas que serão objeto de análise no decorrer deste capítulo. 

Para abordar cada uma delas, pretende-se, inicialmente, apresentar um quadro 

descritivo de cada um dos programas, projetos e ações e, posteriormente, analisar as 

diferentes concepções das políticas, a sua implementação, o perfil dos gestores nelas 

envolvidos, finalizando com a análise sobre a população atendida, bem como a concepção 

sobre jovem verbalizada pelos gestores e como ela impacta a conformação das políticas. 

Os programas, projetos e ações voltados para o atendimento educacional de jovens e 

adultos existentes nos municípios do ABC Paulista variam muito quanto ao nível de 

atendimento. Além disso, agrupamentos de municípios e mesmo ações comuns, também 

variam os níveis de atendimento. O Quadro 2 permite verificar essa diversidade. 

 

Quadro 2 – Educação de jovens e adultos no ABC – Níveis de atendimento – 2003 
 

Município Programa/ 
Projeto/ Ação 

Nível de atendimento 
Alfabetização Em. Fundamental 

1º segmento 
Em. Fundamental 

2º segmento 
Ensino 
Médio 

R. Gde da Serra MOVA     
S. Caetano do Sul PROALFA     
Ribeirão Pires MOVA     

Santo André MOVA     
SEJA     

Diadema MOVA     
EJA     

São Bernardo 
MOVA     
PROMAC     
Telecurso     

Mauá MOVA     
EJA     

Data-base: 2003 
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Ganha destaque um conjunto de ações desenvolvidas por todos os municípios do ABC 

no sentido de erradicar o analfabetismo e, em alguns casos, garantir escolaridade até a 4ª série 

do Ensino Fundamental. Em torno dessas ações, articulam-se diferentes atores da sociedade 

civil e do executivo local. 

Dos sete municípios do ABC, seis deles – cinco governados pelo PT e um pelo PSB – 

implantaram o MOVA Regional - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da 

Região do ABC, como um movimento regional de combate ao analfabetismo. Esta 

modalidade de ação foi incorporada à base de dados das políticas públicas porque, no período 

abarcado por esta pesquisa, ela é quase que integralmente financiada com recursos dos 

orçamentos municipais, bem como as suas coordenações são ocupadas por profissionais do 

quadro de funcionários das prefeituras locais. 

Este movimento deve ser analisado para além dos objetivos educacionais, pois a ele 

está incorporada a questão regional.  

São Caetano do Sul é o único município que não aderiu ao MOVA Regional e 

organizou um projeto próprio, denominado PROALFA – Projeto de Alfabetização de Jovens e 

Adultos, também em parceria com um ator local e coordenado por profissional da 

administração municipal. 

Assim, pode-se dizer que todos os municípios do ABC desenvolvem ações no sentido 

de erradicar o analfabetismo com políticas relativamente similares. Esse tipo de ação, 

juntamente com a universalização do Ensino Fundamental, para as crianças e adolescentes de 

7 a 14 anos, e a diminuição substantiva da chegada de novos migrantes para o ABC, 

especialmente a partir da década dos 80, explicam porque o índice de alfabetização17, em 

todos os municípios do ABC, se aproxima de 1, situação considerada ideal18, quando se toma 

para análise os índices produzidos por Pochmann et al, 2003. (Tabela 10). 

 

                                                 
17 O “Atlas da Exclusão” do Brasil toma como referência cada um de seus municípios. Ao fazê-lo, são 
trabalhados diversos índices, dentre eles o de escolaridade e o de alfabetização que “quantifica a participação da 
população no legado técnico-cultural da sociedade. Para isso, apurou-se o tema Conhecimento por meio dos 
indicadores ‘anos de estudo do chefe de família’ e ‘alfabetização da população acima de cinco anos de idade”. 
(POCHMANN et al, 2003, p. 17). 
18 “Para interpretar o resultado de cada município brasileiro basta ter em mente duas coisas: 1) o índice varia de 
zero a um; 2) as piores condições de vida equivalem a valores próximos a zero, enquanto as melhores situações 
sociais estão próximas de um”. (POCHMANN et al, 2003, p. 19). 
 



 

 

63

Tabela 10 – Índice de escolaridade e de alfabetização – Municípios do ABC – 2000 
 

Municípios do ABC – 2000 Índice de escolaridade Índice de alfabetização 
Diadema 0,600 0,886 
Mauá 0,603 0,886 
Ribeirão Pires 0,689 0,909 
Rio Grande da Serra 0,569 0,866 
Santo André 0,754 0,921 
São Bernardo 0,769 0,912 
São Caetano 0,878 0,949 

Fonte: Atlas da Exclusão Social no Brasil. POCHMANN et al. 2003. 
 

Dentre os municípios que garantem que jovens e adultos possam cursar até a 4ª série 

do Ensino Fundamental, no MOVA, estão Diadema, Santo André e Ribeirão Pires. No caso 

deste último município, esta é a única ação voltada para a educação de jovens e adultos. No 

caso dos outros dois municípios, o MOVA pode ser considerado complementar aos serviços 

de educação de jovens e adultos instituídos em período anterior a este movimento. 

Além das ações de erradicação do analfabetismo, encontramos no ABC a configuração 

de um campo escolar, com políticas públicas de governos locais, voltado exclusivamente para 

a educação de jovens e adultos. Os municípios de Diadema, Santo André e São Bernardo do 

Campo criaram, respectivamente, EJA – Educação de Jovens e Adultos, o SEJA – Serviço de 

Educação de Jovens e Adultos, o PROMAC – Programa Municipal de Alfabetização e 

Cidadania. Todos esses programas garantem o 1º e 2º segmentos do Ensino Fundamental a 

jovens e adultos. 

O município de Mauá instituiu também um serviço, tal como Diadema, denominado 

EJA – Educação de Jovens e Adultos, garantindo o Ensino Fundamental e o Médio. 

A última modalidade de ação no campo da educação de jovens e adultos, o Telecurso, 

no município de São Bernardo, garante o atendimento de alunos do 2º segmento do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. 

Assim, Diadema e Santo André, para garantir o Ensino Fundamental combinam dois 

tipos de políticas: o MOVA e um serviço de educação de jovens e adultos na modalidade 

escolar. 

Por sua vez, Mauá garante o atendimento no Ensino Fundamental e no Médio, apenas 

por meio do EJA. Através do MOVA, este mesmo município procura garantir uma 

aproximação da escola àqueles que estão fora dela.  

São Bernardo do Campo, por meio das três políticas – MOVA, PROMAC e Telecurso 

– garante, de forma complementar, o atendimento da alfabetização ao ensino médio. 
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2.1. Os tempos do ABC, as concepções das políticas de educação de jovens e adultos e o 

nível de institucionalização 

As concepções das diferentes políticas de educação de jovens e adultos no ABC 

parecem relacionar-se, no momento de seu surgimento, diretamente com as posições político-

partidárias daqueles que estavam à frente do governo da cidade. Da concepção também 

decorre um determinado nível de institucionalização das políticas. 

 
Quadro 3 – Políticas de educação de jovens e adultos – Políticas públicas, Municípios, Partidos 

1987-2000 
 

Ano de instituição Política pública Município Partido 
1987 EJA Diadema PT 
1988    
1989 SEJA Santo André PT 
1990    
1991 PAC19 São Bernardo do Campo PT 
1992    

1993 EJA Mauá PMDB 
PROMAC20 São Bernardo do Campo PSB 

1994    

1995 Telecurso São Bernardo do Campo PSB 
MOVA Diadema PT 

1996    

1997 
MOVA Santo André PT 
MOVA Mauá PT 
MOVA Ribeirão Pires PT 

1998 MOVA São Bernardo do Campo PSB 
1999 PROALFA São Caetano do Sul PTB 
2000 MOVA Rio Grande da Serra PT 

Data-base: 2003 
 

O Quadro 3 permite verificar que, na década dos 80, foram desencadeadas políticas de 

educação de jovens e adultos nos municípios de Diadema e Santo André. 

O governo municipal do município de Diadema, sob a égide do Partido dos 

Trabalhadores, inaugura, em 1987, a concretização da idéia do direito à escolarização de 

jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou que dela tivessem sido excluídos. Há aqui 

uma antecipação daquilo que seria aprovado em 1988 na Constituição Federal, em seu artigo 

208, no qual consta o dever do Estado com a educação: “ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria”.  

                                                 
19 PAC – Programa de Alfabetização e Cidadania, de São Bernardo do Campo, instituído em 1991. 
20 O PROMAC substituiu o PAC. 
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Ainda nesta década, na esteira de Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo, 

respectivamente em 1989 e 1991, também instituíram serviços voltados exclusivamente para 

jovens e adultos. 

Estas iniciativas devem ser entendidas no quadro das lutas pela democratização que 

percorreram o país, ao longo da década dos 80, e que tiveram na figura de alguns sindicatos e 

do Partido dos Trabalhadores, com fortes elos entre si, atores centrais. Não sem razão, os dois 

serviços de educação de jovens e adultos surgem em governos petistas e estão situados na 

região do sindicato que ganhou maior visibilidade, o dos metalúrgicos de Santo André e de 

São Bernardo do Campo e Diadema. 

Em 2003, ano do levantamento inicial de dados da presente pesquisa, é inequívoco que 

essas políticas já estão consolidadas. Em Diadema, o serviço já durava 16 anos, em Santo 

André, 14 anos, e em São Bernardo do Campo, 12 anos. Neste último caso, com uma outra 

denominação. Elas são desenhadas à luz da idéia de direitos, fortemente explicitados no caso 

de Santo André e Diadema. 
Na aquisição dos direitos sócio-políticos que fundam o 
conceito de cidadania plena de forma que os educandos 
possam investir na conquista e na ampliação desses direitos. 
(OBJETIVOS DO SEJA – SANTO ANDRÉ) 
 
Levar o educando à aquisição do conhecimento, para fazer 
dele um instrumento de vivência no exercício de sua prática 
social. (OBJETIVO DO EJA – DIADEMA) 
 

Na década dos 90, dela excluído o ano 1991 e incluído o ano 2000, foram instituídas 

políticas de educação para jovens e adultos em todos os demais municípios do ABC e, de 

forma complementar aos serviços já existentes, em Diadema, Santo André e São Bernardo do 

Campo, outras modalidades de política neste campo específico. 

O conjunto de políticas instituídas evidencia uma tendência gradativa de alteração 

dessas iniciativas, algumas com recorte marcadamente escolar, outras conformadas por uma 

ação civil pública de combate ao analfabetismo. Tal realidade caracteriza, claramente, a 

existência de duas gerações de políticas no ABC: a primeira geração é a das políticas de 

escolarização, criadas sob a responsabilidade do Estado e instituídas na estrutura 

administrativa dos municípios de Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá; a 

segunda, a de ações marcadas pela articulação de diferentes atores na condução da política, 

envolvendo o Estado e a sociedade civil. Nesta última geração de políticas, o Estado e 

distintos parceiros se responsabilizam pela erradicação do analfabetismo. 

Ainda em 1993, no interior da vertente escolar, vemos a transformação do PAC de São 

Bernardo do Campo em PROMAC e a criação do EJA no município de Mauá. 
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Essas duas políticas ainda são concebidas a partir da idéia da escola e do acesso e 

posse do conhecimento como direitos, como se pode depreender das concepções que as 

percorrem. 
Contribuir para o desenvolvimento das potencialidades 
intelectuais e culturais do jovem e adulto, respeitando suas 
necessidades e revelando seus saberes, visando a promover o 
acesso a outros conhecimentos... para o exercício pleno da 
cidadania. (OBJETIVOS DO PROMAC – SÃO BERNARDO DO 
CAMPO). 
 
Erradicar o analfabetismo na cidade e incentivar a 
continuidade nos estudos. (OBJETIVO DO EJA – MAUÁ). 
 

A partir de 1995, vemos surgir no ABC, também por meio de uma ação desencadeada 

em Diadema com a criação do MOVA, políticas fundadas sob o princípio da participação da 

sociedade civil no combate a um problema existente na região, o do analfabetismo. Pode-se 

dizer que os sete municípios, em 5 anos, adotam práticas nesse sentido. São Caetano do Sul é 

o único município que não aderiu ao MOVA, o que não quer dizer que não tenha 

desencadeado ações similares, pois o PROALFA cumpre a mesma função, conforme pode ser 

observado na análise das concepções dessas políticas. 

Nos sete municípios do ABC, as idéias de direito, cidadania, participação crítica e 

inserção social percorrem todos os MOVAs locais, bem como o PROALFA. Sobre este 

último é importante frisar que o governo do executivo municipal expressa claramente a 

intenção de erradicar o analfabetismo, de forma a atingir o nível mais próximo de zero. 

Além dessas características comuns, Santo André e Ribeirão Pires buscam, ainda, 

relacionar as ações dos MOVAs locais com as questões do mundo do trabalho; assim, são 

propostos objetivos vinculados à empregabilidade e à profissionalização. 

O grau de institucionalização das políticas permite reafirmar as concepções expressas 

pelos gestores naquilo que diz respeito ao papel do Estado e da sociedade civil. Assim, em 

quase todas as políticas de educação de jovens e adultos da primeira geração, pode-se 

observar a existência de uma instância responsável pela política, formalmente instituída na 

estrutura das secretarias de educação. Em Diadema, encontramos a Divisão de Educação de 

Jovens e Adultos, em Santo André, a Gerência de Educação de Jovens e Adultos, em São 

Bernardo, a Secção de Educação de Jovens e Adultos. Somente no Município de Mauá, as 

atribuições estão diluídas num grupo profissional genérico de Coordenação Técnica. 

Já nas políticas da segunda geração, pode-se perceber que essa tendência de 

institucionalização já não é mais observada como marca predominante. Nos municípios em 

que havia políticas da primeira geração, há uma tendência de atribuir a responsabilidade da 



 

 

67

condução do MOVA à mesma instância responsável pelo EJA e PROMAC. Há uma exceção, 

no município de Santo André, onde o MOVA fica afeto ao Departamento de Educação do 

Trabalho – DET, da Secretaria de Educação e Formação Profissional, dando ênfase, por meio 

desta vinculação, às relações educação e trabalho. 

Ainda nas políticas da segunda geração, vamos encontrar o MOVA sendo conduzido 

por dirigente de creche (Rio Grande da Serra), por professoras de Educação Infantil (São 

Caetano do Sul) e por um coordenador técnico (Ribeirão Pires), evidenciando uma clara 

diluição desta política no interior do aparato do Estado. 

Resta investigar como esta segunda geração de políticas está consolidando a idéia de 

educação como um direito de jovens e adultos na Região do Grande ABC, numa estreita 

relação com a atuação dos diferentes atores, pois os MOVAs surgem no contexto da discussão 

sobre a região do ABC, que deu origem às três instituições já mencionadas, marcadas pelo 

recorte regional, iniciadas em 1990 com a criação do Consórcio Intermunicipal do Grande 

ABC, e que se fortaleceram com a instituição da Câmara Regional do ABC (1997) e a 

Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC (1998). As políticas da primeira geração 

nascem de um movimento voltado para fora, pela redemocratização do país, com fortes raízes 

locais; as políticas de segunda geração nascem de um movimento interno, de auto-

reconhecimento regional, pelas mãos dos atores dos sete municípios do ABC. 

2.2. Políticas de educação de jovens e adultos no ABC: financiamento, descentralização 

da gestão e participação 

O Brasil passou, nos anos de 1990, particularmente nos dois governos do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2000), por profunda reforma da educação, implementada 

sob a égide da restrição dos gastos públicos, em sintonia com o modelo de reajuste estrutural e 

o programa de estabilização econômica adotados pelo governo federal. O principal 

instrumento de tal reforma foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 14/96, que criou o 

Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério). 

As reformas21 da educação estão vinculadas à conjuntura mais geral, de redefinição do 

papel do Estado e da economia, sob a orientação de organismos financeiros internacionais e 

inspiração do ideário neoliberal (CORAGGIO, 1996). No que diz respeito à educação de jovens 

e adultos, as diretrizes da reforma educacional “implicaram que o Ministério da Educação 

                                                 
21 No Brasil, o desenho e implementação da reforma se fez com a assessoria do Banco Mundial e o foco no 
Ensino Fundamental de crianças e adolescentes, de maior retorno individual e social. 
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(MEC) mantivesse a educação básica de jovens e adultos em posição marginal entre as 

prioridades das políticas públicas de âmbito nacional”. (HADDAD, 2007, p. 197). 

O governo federal, que desde os anos 50 até o final dos 80, sob regime democrático ou 

ditatorial, induzira fortemente o ensino público de jovens e adultos com campanhas nacionais, 

programas de alfabetização, estímulos financeiros e técnicos aos estados e organismos da 

sociedade civil (BEISIEGEL, 1997), retira-se desse campo de atuação no início dos anos 90, 

com a extinção da Fundação Educar22, delegando a responsabilidade pelo atendimento aos 

parceiros locais. 

A questão do financiamento das políticas de educação de jovens e adultos na Região 

do ABC deve ser analisada à luz de três elementos: a crise fiscal do Estado, no âmbito da 

Região do ABC; a legislação em vigor, neste caso específico a Emenda Constitucional 14, 

aprovada em setembro de 1996, que, “dentre outras disposições, obriga estados, Distrito 

Federal e municípios a aplicarem, até 2006, pelo menos 60% do percentual constitucional 

mínimo de 25% (ou seja, 15%) da receita de impostos no ensino fundamental, e cria, no 

âmbito do Distrito Federal e de cada Estado, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, com vigência obrigatória a 

partir de 1º de janeiro de 1998”. (DAVIES, 1999, p. 3); finalmente, as opções políticas dos 

atores regionais. 

No que concerne à questão fiscal, há uma idéia generalizada sobre a existência de uma 

crise, especialmente nos municípios como os do ABC que passaram, no século passado, por 

forte processo de industrialização e que vivem hoje intensos processos de mutação, com a 

diminuição do número de indústrias. Criou-se um mito de que os orçamentos de muitos 

municípios dessa natureza sofreram fortes impactos, conduzindo a uma crise fiscal. Uma das 

bases para esta reflexão está assentada na queda proporcional da arrecadação do ICMS – 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, principal tributo dos orçamentos de 

municípios como os do ABC, que se relaciona ao nível da atividade econômica. Um exemplo 

disso é o caso de Santo André. Neste município, o ICMS representava 52% da arrecadação 

dos impostos em 1990 e 31,7%, em 2000. (DANIEL FILHO, 2003). 

Ainda tomando Santo André como exemplo, apesar da queda proporcional do ICMS, 

quando comparado o período de 1988-2000, a receita deste tributo de 2000 é 31,1% do que a 

do ano de 88, em termos reais. Além do aumento real da arrecadação deste tributo no período 

                                                 
22 A Fundação Educar, extinta no governo do presidente Fernando Collor de Mello, foi sucessora do Movimento 
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) implementado pelo regime militar no período 1971-1985. Comissões 
locais e postos do MOBRAL foram instalados em todos os municípios da Região. 
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considerado, outros tributos também sofreram elevação. Isso coloca em questão a tese da crise 

fiscal para municípios como Santo André, cuja receita total cresceu em termos reais, no 

período de 1988-2000. (DANIEL FILHO, 2003). 

Considerando o caso de Santo André, é possível trabalhar com a hipótese de que o 

fenômeno do crescimento real da arrecadação no período de 1988-2000 ocorreu também para 

os demais municípios da Região, pois os dados gerais apresentados no cenário do ABC 

apontam que é aquele município um dos mais atingidos pela mudança da atividade 

econômica, com a diminuição do número de indústrias. Isso permite apontar para a 

possibilidade de que os atores locais puderam contar, para o período estudado, com recursos 

para o desenvolvimento de novas ações ou o incremento daquelas já existentes. 

Quanto ao Fundef, principal instrumento da reforma educacional há o 

enfraquecimento de determinadas modalidades e níveis de ensino, pois: 
 além de não garantir nem o desenvolvimento, nem a 
melhoria do ensino fundamental, pela sua lógica de 
redistribuição dos recursos com base no número de 
matrículas existentes, o Fundef contribui para enfraquecer e 
desarticular o sistema de ensino, uma vez que, segundo a Lei 
9.424, as matrículas da educação infantil, de jovens e adultos 
(supletivo) e do ensino médio não são consideradas para 
efeitos de redistribuição dos recursos. Como só as matrículas 
no ensino fundamental regular valem para a obtenção de 
recursos do Fundef, as autoridades tenderão a privilegiar tais 
matrículas e deixar de lado as dos demais níveis de ensino, 
que não trazem um centavo a mais para os cofres dos 
governos. Se a educação infantil, a educação de jovens e 
adultos e a do ensino médio (2º grau) já não eram 
privilegiadas antes, agora, pela lógica do Fundef, tenderão a 
ser negligenciadas mais ainda. (DAVIES, 1999, p. 17). 
 

Como efeito do Fundef, em alguma medida, poder-se-ia explicar a não criação de 

novos programas de educação de jovens e adultos ou o incremento dos já existentes, a 

exemplo dos da primeira geração de políticas, tal como desenhados por Diadema, Santo 

André, São Bernardo e Mauá entre 1987 e 1993, uma vez que estas modalidades de ação 

exigem maiores aportes de recursos financeiros da parte do Estado: 
A reforma educacional iniciada em 1995 veio sendo 
implementada sob o imperativo de restrição do gasto público, 
de modo a cooperar com o modelo de ajuste estrutural e a 
política de estabilização econômica adotados pelo governo 
federal. [...] Essas diretrizes de reforma educacional 
implicaram que o MEC mantivesse a educação básica de 
jovens e adultos na posição marginal que ela já ocupava nas 
políticas públicas de âmbito nacional...”. (HADDAD; DI 
PIERRO, 2000, p. 122). 
 

Contudo, se o Fundef cria determinações desfavoráveis ao desenvolvimento das 

políticas de educação de jovens e adultos, isso não ocorre de forma inexorável. Os atores 
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locais podem decidir e agir sobre seus próprios territórios, evidenciando posições conflituosas 

com a política nacional em vigor e, além disso, no caso do ABC, podem também dispor de 

certo montante de recursos dos orçamentos municipais. 

No caso específico da educação de jovens e adultos, os atores locais do ABC têm sido 

capazes de se articularem na luta contra a erradicação do analfabetismo, apesar das limitações 

impostas pelo Fundef. Assim, eles evidenciam capacidade de produção de novas políticas de 

educação para este segmento específico da população. 

O MOVA surge em 1995, antes mesmo da aprovação da Emenda Constitucional 

14/96, quando o debate já está ocorrendo e as disputas em andamento. De novo, Diadema é o 

município que inicia ações nesse campo, fortemente vinculadas à história do MOVA 

desenvolvido em São Paulo, na gestão do Partido dos Trabalhadores – PT, de 1989-1992, 

segundo a concepção freiriana dos direitos dos cidadãos ao acesso à escolarização de 

qualidade, numa estreita relação com a sociedade civil. 
Assegurar a todos os jovens e adultos não escolarizados de 
Diadema o direito à alfabetização. Integrar e engajar 
diferentes setores da Sociedade Civil num amplo movimento 
de alfabetização e Educação. Criar o Fórum Municipal de 
Alfabetização com a participação dos diferentes segmentos 
representativos da sociedade. (Objetivos do MOVA – 
Diadema). 
 

Também em 1995, o município de São Bernardo do Campo inicia o Telecurso, 

garantindo, no âmbito municipal, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio para jovens e 

adultos que não puderam freqüentar a escola na idade considerada adequada. 

Mesmo depois de instituído o Fundef, é importante ressaltar que os municípios 

mantiveram as políticas de educação de jovens e adultos da primeira geração, bem como o 

Mova de Diadema e o Telecurso de São Bernardo do Campo praticamente com recursos 

próprios, conforme é possível verificar nas Tabelas 11 e 12. 
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Tabela 11 – Orçamento Municipal para educação de jovens e adultos – 2002-2003 
 

Município Política 

Dotação no 
orçamento municipal Orçamento 

Sim23 Não 2002 
R$ 

Previsão 2003 
R$ 

Rio Grande da Serra MOVA X  s/ inf. 360.000,00 
São Caetano do Sul PROALFA X  105.000,00 85.000,00 
Ribeirão Pires MOVA X  s/ inf. 99.600,00 

Santo André SEJA X  s/ inf. 285.500,00 
MOVA X  1.471.097,50 1.796.340,26 

Mauá EJA X  s/ inf. s/ inf. 
MOVA X  s/ inf. s/ inf. 

São Bernardo do Campo 
TELECURSO X  295.319,61 428.485,41 
PROMAC X  4.014.761,30 4.425.722,96 
MOVA X  513.668,28 749.558,59 

Diadema MOVA X  340.000,00 400.000,00 
EJA X  2.700.000,00 s/ inf. 

Data-base: 2003 
 

Os dados da Tabela 11 permitem concluir que alguns gestores das políticas locais não 

dominam ou não têm acesso aos dados do orçamento. Pelo menos duas explicações podem ser 

apresentadas: uma delas, a tradicional separação entre a coordenação responsável pelo 

desenvolvimento das ações educacionais e o controle do orçamento, como se fossem coisas 

apartadas e que por isso devessem ser controladas por profissionais de áreas diferentes; outra, 

diz respeito aos maiores valores absolutos destinados ao EJA de Diadema e PROMAC de São 

Bernardo do Campo. 

 
Tabela 12 – Composição da dotação orçamentária – 2003 

 

Município Política Recurso Federal Recurso 
Estadual 

Recursos 
Municipais Outros 

S N S/Resp S N S/Resp S N S/Resp S N S/Resp 
Rio Grande 
da Serra MOVA   X   X X   X   

São Caetano 
do Sul PROALFA  X   X  X   X   

Ribeirão 
Pires MOVA  X   X  X   X   

Santo André SEJA X    X  X    X  
MOVA  X   X  X   X   

Mauá EJA   X   X X     X 
MOVA X      X  X X   

São 
Bernardo do 
Campo 

TELECURSO   X   X X     X 
PROMAC   X   X X     X 
MOVA   X   X X     X 

Diadema MOVA  X   X  X    X  
EJA  X   X  X    X  

Total  2 6 5 0 7 5 12 0 1 5 3 4 
Data-base: 2003. 

                                                 
23 É importante frisar que nem sempre a dotação é específica para a política. 
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Os dados da Tabela 12 permitem concluir também que, à exceção de Santo André e 

Mauá, todos os demais municípios não recebem, do Governo Federal, recursos destinados à 

educação de jovens e adultos. O Governo Estadual é o grande ausente na implementação 

dessas políticas. Nenhum município recebeu, dessa instância de governo, recursos para este 

fim. Os governos locais tomaram nas mãos a responsabilidade social e o compromisso 

político por garantir um direito aos jovens e adultos analfabetos ou pouco escolarizados. 

Portanto, confirma-se que é no âmbito local que as políticas de educação de jovens e 

adultos se desenvolvem, com recursos dos próprios municípios e dos parceiros que atuam 

nesse campo. Já é possível perceber que a segunda geração das políticas públicas de jovens e 

adultos são marcadas por parcerias e o montante de recursos financeiros registrados no 

orçamento são imensamente menores, em termos absolutos, que os destinados às políticas de 

primeira geração. 

Tomando como referência o número de vagas disponibilizadas em cada uma das 

políticas, é possível aprofundar a reflexão sobre a questão do financiamento. 
 

Tabela 13 – Políticas de Primeira Geração 
Número de vagas nos programas, projetos, ações – 2001-2003 

 
Município Política Nº de vagas 

  2001 2002 2003 
Diadema EJA 6.100 6.100 6.100 
Mauá EJA 3.900 s/ inf. s/ inf. 
Santo André SEJA 2.985 2.844 2.735 
São Bernardo do Campo PROMAC 5.303 5.204 5.527 

Total  18.288 14.148 14.362 
Data-base: 2003 

 
Tabela 14 – Políticas de Segunda Geração 

Número de vagas nos programas, projetos, ações – 2001-2003 
 

Município Política Nº de vagas 
  2001 2002 2003 
Diadema MOVA 1.700 1.700 1.700 
Mauá MOVA s/ inf. s/ inf. s/ inf. 
Ribeirão Pires MOVA(24) 1.500 1.500 1.500 
Rio Grande da Serra MOVA 450 750 730 
Santo André MOVA 1.892 2.350 2.016 

São Bernardo do Campo TELECURSO 1.581 1.520 1.477 
MOVA 1.593 1.491 1.395 

São Caetano do Sul PROALFA 1.335 524 276 
Total  8.551 8.335 7.594 

Data-base: 2003 
 

                                                 
24 Trata-se de potencial de vagas para atendimento. 
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Ao cotejar os dados das Tabelas 13 e 14 com os da Tabela 11, é possível uma 

aproximação inicial aos valores despendidos pelas administrações municipais na 

implementação das diferentes políticas, por aluno, no âmbito da educação de jovens e adultos. 

É preciso observar que o montante do gasto/aluno deve ser visto com reserva, pois, 

provavelmente, cada município despende, para além dos valores obtidos, uma vez que não se 

tem informações sobre outros gastos nesta mesma rubrica. Apesar dessa limitação, um 

primeiro olhar para o gasto/aluno permite realizar reflexões importantes sobre as políticas de 

primeira e de segunda geração. 

Tomando como referência os dados do orçamento e do número de alunos do ano 2002, 

verifica-se que, em Diadema, o custo/aluno do MOVA é de R$ 200,00 e o do aluno do EJA, é 

de R$ 442,62. Os valores obtidos para o município de São Bernardo são: PROMAC, R$ 

771,47 e MOVA, R$ 344,51. 

Caso os dados dos municípios analisados sejam tendenciais, pode-se afirmar que os 

dispêndios realizados nas políticas da primeira geração representam quase o dobro, em termos 

relativos, do que aqueles gastos com as políticas da segunda geração, o que reafirma a análise 

sobre financiamento do ensino fundamental, após a aprovação do Fundef. 

Apesar dos perversos efeitos do Fundef, a Região do ABC foi capaz de agir no campo 

da educação de jovens e adultos, instituindo e consolidando políticas públicas de forma a 

garantir o direito desses sujeitos à educação. As políticas instituídas confirmam a capacidade 

de ação dos atores locais. 

 
Tabela 15 – Natureza das parcerias – nas políticas de primeira geração 

 

Município Política Parceiros Identificação 
dos atores 

Recursos 
financeiros

Cessão de 
espaço 
físico 

Recursos 
humanos 

Assessoria 
técnica 

Diadema EJA 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro 0 0 0 0 0 
2º parceiro 0 0 0 0 0 
3º parceiro 0 0 0 0 0 

Mauá EJA 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro 0 0 0 0 0 
2º parceiro 0 0 0 0 0 
3º parceiro 0 0 0 0 0 

Santo 
André SEJA 

 Prefeitura X S/inf S/inf S/inf 
1º parceiro 0 0 0 0 0 
2º parceiro 0 0 0 0 0 
3º parceiro 0 0 0 0 0 

São 
Bernardo 
do Campo 

PROMAC 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro UMESP X 0 X X 
2º parceiro 0 0 0 0 0 
3º parceiro 0 0 0 0 0 

Data-base: 2003 
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As políticas de primeira geração são integralmente mantidas pelos executivos locais, 

apenas São Bernardo do Campo tem como parceiro a Universidade Metodista de São Paulo. 

Assim, pode-se afirmar que a implementação dessas políticas tem no Estado o ator central. 

Elas compõem a geração de políticas públicas integralmente mantidas pelo Estado, nos 

moldes do estado provedor. 
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Tabela 16 – Natureza das parcerias – nas políticas de segunda geração 
 

Município Política Parceiros Identificação 
dos atores 

Recursos 
financeiros 

Cessão de 
espaço 
físico 

Recursos 
humanos 

Assessoria 
técnica 

Diadema MOVA 

 Prefeitura X 0 X X 
1º parceiro Entidades da 

sociedade 
civil 

0 X 0 0 

2º parceiro Igrejas 0 X 0 0 
3º parceiro Centros 

comunitários 0 X 0 0 

Mauá MOVA 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro Empresas X X X 0 
2º parceiro Entidades X X 0 0 
3º parceiro 0 0 0 0 0 

Ribeirão 
Pires MOVA 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro Federação das 

SABs 0 X X 0 

2º parceiro Igrejas e 
escolas 0 X 0 0 

3º parceiro Empresas e 
sindicatos X 0 0 0 

Rio Grande 
da Serra MOVA 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro Ford X 0 0 0 
2º parceiro Sindicodiv X 0 0 0 
3º parceiro Unibanco X 0 0 0 

Santo 
André MOVA 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro Entidades da 

sociedade 
civil 

0 X X 0 

2º parceiro Empresas X 0 0 0 
3º parceiro 0 0 0 0 0 

São 
Bernardo do 
Campo 

TELECURSO 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro SESI 0 0 X X 
2º parceiro 0 0 0 0 0 
3º parceiro 0 0 0 0 0 

MOVA 

 Prefeitura X X X 0 
1º parceiro UMESP 0 0 X X 
2º parceiro Igrejas e 

SABs 0 X 0 0 

3º parceiro Empresas X X 0 0 

São 
Caetano do 
Sul 

PRO-ALFA 

 Prefeitura X X X X 
1º parceiro Instituto Mauá 

de Tecnologia X 0 X 0 

2º parceiro Escolas 
estaduais 0 X 0 0 

3º parceiro Fundação 
Anne Sullivan 0 X X X 

Total de ações/prefeituras – segundo o tipo 
de participação (excetuadas as parcerias) 

8 
(100%) 

8 
(100%) 

7 
(87,5%) 

8 
(100%) 

8 
(100%) 

Total de parceiros 
pesquisados – segundo o tipo 
de participação (excetuadas as 
Prefeituras) 

24 
(100%)  9 

(37,5%) 
12 

(50%) 
7 

(29,2%) 
3 

(12,5%) 

Data-base: 2003 
 

Em todos os municípios, as políticas de segunda geração contam com parcerias para a 

sua execução. Mas, inequivocamente, são os executivos locais os maiores responsáveis por 

isso. Todos eles garantem recursos financeiros, cessão de espaço físico (com exceção de 

Diadema), recursos humanos e assessoria técnica. Isso permite dizer que essas políticas são 
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percorridas pela idéia do direito à educação como dever do Estado. Parece que estas políticas 

encontram-se a meio caminho entre aquelas totalmente mantidas e executadas pelo Estado, 

tais como as políticas de primeira geração aqui estudadas, e aquelas em que os parceiros 

dividem igualmente as responsabilidades.  

A participação mais significativa dos parceiros se dá no quesito cessão de espaço 

físico. Aqui é preciso salientar que este estudo captou apenas três parceiros de cada uma das 

políticas. Os dados da Tabela 16 permitem afirmar que, relativo a este item, há um número 

maior de parceiros do que aquele que consta da Tabela 15, pois o MOVA conta com salas, 

inclusive, em residências particulares, o que pode indicar a existência de uma capilaridade 

desta ação, também a ser mais bem estudada. 

Ainda relativo à participação da sociedade civil, a sua presença fica mais diluída 

quando se trata de recursos humanos e assessoria técnica. Parece se repetir, nas políticas de 

segunda geração, a tradicional ausência da sociedade civil no debate das questões 

pedagógicas. 

Sobre a participação da sociedade civil, no quesito recurso financeiro, é necessário 

diferenciar as políticas de primeira geração das de segunda. Conforme já apresentado no item 

“financiamento”, aquelas são financiadas quase exclusivamente, quando não na totalidade, 

pelo Estado. A participação de outros atores é pouco significativa, pois se restringe a 5% do 

total dos recursos do orçamento de 2002 dos municípios de Mauá e Santo André. 

Diferentemente, nas políticas de segunda geração, pode-se dizer que é significativa a 

atuação dos atores, pois do total de parceiros pesquisados, 37,5% deles participam com 

recursos financeiros. Mas, os dados da Tabela 17 permitem verificar que essa participação 

varia de município para município, podendo agrupá-los em três situações: a) num pólo, 

aqueles em que os executivos locais arcam com a totalidade ou a maior parte dos recursos 

financeiros (Diadema e São Bernardo do Campo com 100%, Santo André, com 99%, Rio 

Grande da Serra, 78,4%); b) numa posição intermediária, aqueles em que há uma divisão 

eqüitativa entre os atores envolvidos, em termos de participação quanto a recursos financeiros 

(Ribeirão Pires e Mauá). Neste grupo, encontra-se o único município com recurso federal; c) 

num outro pólo, aquele em que apenas um ator da sociedade civil arca com a quase totalidade 

dos recursos financeiros (São Caetano do Sul, 90%). 
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Tabela 17 – Composição do orçamento em termos de origem do recurso – 
políticas de segunda geração – 2002-2003 

 

Município Política Origem do 
recurso 

2002 2003 
% em relação ao 

montante do projeto 
% em relação ao 

montante do projeto 

Diadema MOVA 

Federal 0 0 
Estadual 0 0 
Municipal 100 100 
Outros 0 0 

Mauá MOVA 

Federal 0 30 
Estadual 0 0 
Municipal 40 50 
Outros 60 20 

Ribeirão Pires MOVA 

Federal 0 S/inf. 
Estadual 0 S/inf. 
Municipal 50 S/inf. 
Outros 50 S/inf. 

Rio Grande da Serra MOVA 

Federal S/inf. 0 
Estadual S/inf. 0 
Municipal S/inf. 78,4 
Outros S/inf. 21,6 

Santo André MOVA 

Federal 0 0 
Estadual 0 0 
Municipal 100 99 
Outros 0 1 

São Bernardo do 
Campo 

TELECURSO 

Federal 0 0 
Estadual 0 0 
Municipal 100 100 
Outros 0 0 

MOVA 

Federal 0 0 
Estadual 0 0 
Municipal 100 100 
Outros 0 0 

São Caetano do Sul PRO-ALFA 

Federal 0 0 
Estadual 0 0 
Municipal 10 10 
Outros 90 90 

Data-base: 2003 
 

Finalmente, resta ainda analisar os dados relativos à participação dos atores na 

formulação e na execução das políticas. 

A participação dos atores no âmbito da formulação das políticas caracteriza-se de 

formas bastante diferentes nos municípios. São identificadas situações opostas: aquela em que 

não há qualquer participação, ficando a formulação a cargo do executivo, de forma 

centralizada no poder hierarquicamente superior, no gabinete do prefeito, como é o caso de 

São Bernardo do Campo; no outro extremo, verifica-se a participação de diferentes atores do 

interior dos Executivos locais (da administração superior aos professores) e de atores da 

sociedade civil. Neste último caso, os municípios produziram espaços de encontro dos atores, 

como os fóruns populares, as conferências e os conselhos municipais (Mauá, Santo André e 



 78 

Diadema). Entre esses pólos, há situações diversas: desde a que não há a participação dos 

atores da sociedade civil, ficando a formulação a cargo da equipe técnica da prefeitura, 

passando ou não pelas diferentes instâncias da secretaria à qual ela se vincula, incluindo ou 

não os professores no debate, até a situação em que a formulação fica a cargo da Diretoria de 

Educação e a única entidade parceira. 
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Quadro 4 – Participação dos atores no âmbito da formulação e da execução das políticas 
 

Município Política Atores que participam da 
formulação da política 

Participação do público 
destinatário na execução da 

política 

POLÍTICAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 

Diadema EJA 

SECEL 
Divisão da Educação do 
Trabalhador 
Equipe Técnica da SECEL 
Professores 

Sistemática – na formulação e 
execução do “Projeto Político 
Pedagógico da escola” 

Mauá EJA 

Administração Superior (Chefia do 
Gabinete, Gabinete do Prefeito 
Equipe Técnica da SECE 
Fóruns Populares 
Conferências Municipais 
Conselhos Municipais 
Professores 

Conselhos e Fóruns 

Santo André SEJA 

Administração Superior (Gabinete 
do Prefeito) 
Equipe técnica da SEFP 
Fóruns Populares 
Conferências Municipais 
Professores 
Consultoria externa 
Conselhos Municipais 

Sistemática – na formulação e 
execução do “Projeto Político 
Pedagógico da escola” 

São Bernardo do 
Campo PROMAC Administração Superior (Chefia do 

Gabinete, Gabinete do Prefeito) 
Assistemática – o corpo docente 
escolhe o projeto didático da sala 

POLÍTICAS DE SEGUNDA GERAÇÃO 

Diadema MOVA 

SECEL 
Divisão da Educação do 
Trabalhador 
Equipe Técnica da SECEL 
Professores 

Não há participação 

Mauá MOVA 

Equipe Técnica da SECEL 
Fóruns Populares 
Conferências Municipais 
Conselhos Municipais 
Professores 

Sistemática – Conselhos e Fóruns 

Ribeirão Pires MOVA 

Equipe Técnica da SE Assistemática – Agenda 21 e Plano 
diretor 
Sistemática – reuniões locais de 
planejamento 

Rio Grande da Serra MOVA Equipe Técnica da SEC Assistemática 

Santo André MOVA 
Equipe Técnica da SEFP 
Fóruns Populares 
Consultoria externa 

Fórum do MOVA Regional 
Assistemática – encontros 

São Bernardo do 
Campo 

TELECURSO 
Administração Superior (Chefia de 
Gabinete, Gabinete do Prefeito) 

Assistemática – aprofundamento da 
área de estudo quando há interesse 
dos alunos 

MOVA Administração Superior (Chefia de 
Gabinete, Gabinete do Prefeito) 

Assistemática – o corpo docente 
escolhe o projeto didático da sala 

São Caetano do Sul PRO-ALFA 
Equipe Técnica da Diretoria de 
Educação e Cultura 
Instituto Mauá de Tecnologia 

Sistemática e institucionalizada – 
Seminário para a erradicação do 
analfabetismo 

Data-base: 2003 
 

Sobre a participação no âmbito da formulação (Quadro acima), não há diferenças 

significativas entre as políticas de primeira e de segunda geração. Há duas nuances a serem 

destacadas no caso dos MOVAs de Santo André e Mauá: a) a retirada da administração 
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superior no âmbito da formulação da política, ficando a cargo das equipes técnicas e da 

sociedade civil. Isso permite supor que, nestes casos, houve uma diluição do poder no campo 

dessas políticas; b) a presença da Administração Superior em três das quatro políticas de 

primeira geração, apontando para uma clara assunção dessas políticas, por aqueles que detêm 

o poder superior. 

Sobre a participação do público destinatário, há diferenças entre as políticas de 

primeira geração e as de segunda. Naquelas, dentre as quatro, há três que prevêem a 

participação do público destinatário na execução, seja por meio de Conselhos e Fóruns (Mauá 

– EJA), seja na formulação e execução do “Projeto político pedagógico da escola” (Diadema 

– EJA e Santo André – SEJA). 

Nas políticas de segunda geração, predominam práticas assistemáticas de participação 

do público destinatário na execução das políticas e mecanismos diversos: fóruns e conselhos, 

reuniões locais, encontros, seminários. Vale ressaltar que são exatamente essas políticas que 

nasceram sob a égide da participação, no contexto da discussão sobre a Região. 

2.3. Desenho das políticas de educação de jovens e adultos: relações com o contexto 

histórico gerador 

Os desenhos das políticas de educação de jovens e adultos guardam estreita relação 

com o contexto histórico de geração das mesmas e revelam o esforço realizado na Região para 

manter a qualidade desta modalidade de educação, mesmo quando, proporcionalmente, os 

recursos são significativamente menores, a exemplo dos MOVAs. Tudo isso pode ser 

depreendido através da análise de inúmeros elementos. 

Os programas, projetos e ações foram formulados à luz de determinados documentos, 

diretrizes e legislações, diferenciando as políticas de primeira geração e as de segunda, 

conforme pode ser observado na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Documentos, Diretrizes e Legislações orientadores para a formulação e 
implementação das Políticas de Educação de Jovens e Adultos 

 

Município Política 
Documentos, diretrizes, legislação 

CF PEE PNE PME CONFINTEA LDB CEE CME Parecer 
Cury ECA

POLÍTICAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 
Diadema EJA X     X    X 
Mauá EJA X X X X X X X X X X 
Santo 
André SEJA X  X X  X  X  X 

São 
Bernardo 
do Campo 

PROMAC X  X  X X X   X 

Sub-total  4 1 3 2 2 4 2 2 1 4 
POLÍTICAS DE SEGUNDA GERAÇÃO 

Diadema MOVA X     X    X 
Mauá MOVA X X X X X X  X  X 
Ribeirão 
Pires MOVA    X       

Rio 
Grande da 
Serra 

MOVA      X  X  X 

Santo 
André MOVA    X    X  X 

São 
Bernardo 
do Campo 

TELECURSO X  X  X X X   X 

MOVA X  X  X X X   X 

São 
Caetano 
do Sul 

PROALFA S/ Informação 

Sub-total  4 1 3 3 3 5 2 3 0 6 
Total  8 2 6 5 5 9 4 5 1 10 

Data-base: 2003 
 

O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente marcou fortemente a formulação de 

quase todos os programas, projetos e ações de educação de jovens e adultos dos municípios 

do ABC, com exceção do MOVA do município de Ribeirão Pires.  

O ECA orientou a formulação de todas as políticas de jovens e adultos postas em 

andamento no ABC, mais do que a Constituição Federal e a LDB. 

Mas, é preciso diferenciar as políticas da primeira geração das de segunda, pois as 

primeiras foram formuladas à luz de três legislações básicas: Constituição Federal, LDB e 

ECA. O mesmo não ocorreu para o caso das políticas de segunda geração, pois, apesar dessas 

três legislações terem sido as mais utilizadas, alguns municípios desconsideraram a 

Constituição Federal e a LDB. 

O que se pode depreender é que as políticas de primeira geração, por serem fortemente 

recortadas pela idéia de escolarização formal, tiveram, necessariamente, que se deparar, no 
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momento de sua formulação, com as questões de ordem legal, o que não ocorreu com as 

políticas de segunda geração. O caso do MOVA-Ribeirão Pires tomou como base apenas o 

Plano Municipal de Educação. 

A idéia de escolarização formal que permeia as políticas de primeira geração também 

pode ser detectada pelo uso do espaço, conforme pode ser observado nas Tabelas 19 e 20. As 

ações das políticas de primeira geração ocorrem no espaço da escola. As políticas da segunda 

geração estão espalhadas por diferentes espaços públicos estatais e espaços cedidos pela 

sociedade civil.  

 
Tabela 19 – Políticas de primeira geração de educação de jovens e adultos no ABC, 

segundo o espaço utilizado 
 

Município Política 

Espaços utilizados para atividades 
Sala 
de 

aula 

As. de 
moradores

Outros 
espaços 
culturais

Igrejas Residências 
particulares

Bibliotecas 
públicas Empresas 

Diadema EJA X       
Mauá EJA X  X   X  
Santo 
André SEJA X       

São 
Bernardo 
do 
Campo 

PROMAC X X  X    

Sub-total  4 1 1 1 0 1 0 
Data-base: 2003 

 
Tabela 20 – Políticas de segunda geração de educação de jovens e adultos no ABC, 

segundo o espaço utilizado 
 

Município Política 

Espaços utilizados para atividades 
Sala 
de 

aula 

As. de 
moradores

Outros 
espaços 
culturais

Igrejas Residências 
particulares

Bibliotecas 
públicas Empresas 

Diadema MOVA  X X X X  X 
Mauá MOVA X X X X X X X 
Ribeirão 
Pires MOVA  X X X X   

Rio 
Grande 
da Serra 

MOVA X X  X X   

Santo 
André MOVA X X X X X  X 

São 
Bernardo 
do 
Campo 

TELECURSO X   X    

MOVA X X  X X   

São 
Caetano 
do Sul 

PROALFA X  X     

Sub-total  6 6 5 7 6 1 3 
Data-base: 2003 
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A organização curricular das diferentes iniciativas, no âmbito das políticas de 

educação de jovens e adultos, tende a ser diferente de uma tradicional seriação. As Tabelas 21 

e 22 trazem dados relativos à modalidade de organização curricular das políticas. 

 
Tabela 21 – Organização curricular: políticas de primeira geração 

 
Município Política Organização 

curricular 
Número de fases/ 
ciclos /módulos 

Duração de cada 
fase/ ciclo/ módulo 

Freqüência 

Diadema EJA Ciclo 3 a 5 7 a 12 meses Presencial 
Mauá EJA s/ inf. s/ inf. s/ inf. Presencial 
Santo 
André SEJA Ciclo 1 a 2 7 a 12 meses Presencial 

São 
Bernardo 
do Campo 

PROMAC Série/termo 8 ou mais 4 a 6 meses Presencial 

Data-base: 2003 
 

Tabela 22 – Organização curricular: políticas de segunda geração 
 

Município Política Organização 
curricular 

Número de fases/ 
ciclos /módulos 

Duração de cada 
fase/ ciclo/ módulo Freqüência 

Diadema MOVA Fase 1 a 2 7 a 12 meses Presencial 
Mauá MOVA s/ inf. s/ inf. 4 a 6 meses Presencial 
Ribeirão 
Pires MOVA(25) Fase 3 a 5 s/ inf. Presencial 

Rio Grande 
da Serra MOVA Fase 3 a 5 s/ inf. Presencial 

Santo 
André MOVA Módulo 3 a 5 s/ inf. Presencial 

São 
Bernardo 
do Campo 

TELECURSO Curso/ 
disciplinas 6 a 7 4 a 6 meses Presencial(26) 

MOVA Curso 1 a 2 7 a 12 meses Presencial 
São 
Caetano do 
Sul 

PROALFA Módulo 1 a 2 7 a 12 meses Presencial 

Data-base: 2003 
 

A organização dos currículos se apresenta superando as disciplinas tradicionais, 

valorizando outros espaços educativos, como o mundo do trabalho, da cultura, da participação 

comunitária. Essa flexibilidade também se faz presente nos tempos escolares, na composição 

por fases, módulos, ciclos, série/ termo, nos horários de entrada e saída, indicando que as 

ações voltadas para a educação de jovens e adultos se aproximam das necessidades e 

interesses desses educandos, na sua diversidade. 
Frente ao mundo inter-relacionado, desigual e inseguro do 
presente, o novo paradigma da educação de jovens e adultos 
sugere que a aprendizagem ao longo da vida não só é um 
fator de desenvolvimento pessoal e um direito de cidadania 
(e, portanto, uma responsabilidade coletiva), mas também 

                                                 
25 Trata-se de potencial de vagas para atendimento. 
26 No Telecurso, não é exigida a freqüência do aluno para a eliminação de disciplinas. 
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uma condição de participação dos indivíduos na construção 
de sociedades mais tolerantes, solidárias, justas, 
democráticas, pacíficas, prósperas e sustentáveis. 
A educação capaz de responder a esse desafio não é aquela 
voltada para as carências e o passado (tal qual a tradição do 
Ensino Supletivo), mas aquela que, reconhecendo nos jovens 
e adultos sujeitos plenos de direito e cultura, pergunta quais 
são suas necessidades de aprendizagem no presente, para que 
possam transformá-lo coletivamente. (DI PIERRO, 2005, p. 
1119-1120). 
 

Vale ressaltar que, dentre as políticas de primeira geração, verifica-se a instituição de 

ciclos – SEJA de Santo André e EJA de Diadema – numa clara incorporação das recentes 

propostas de organização curricular, de forma a enfrentar a solução de continuidade para a 

aprendizagem dos alunos, típica da organização seriada. 

A duração de cada ciclo/etapa/fase/módulo é indicadora da preocupação com a 

qualidade do trabalho, uma vez que não se prende às fórmulas aligeiradas da antiga concepção 

de educação supletiva. 
Há que se registrar o avanço conceitual alcançado ao superar 
a idéia de educação compensatória advinda do ensino 
supletivo, de caráter emergencial, para uma concepção de 
educação enquanto direito. (SOARES, 2003, p. 130). 
 

Outro indicador do não aligeiramento das propostas é o tratamento dado à questão da 

freqüência. Todas as ações educativas, tanto as de primeira geração quanto as de segunda, são 

presenciais. Algumas delas estão articuladas com medidas de incentivo à escolarização, de 

forma a garantir a presença dos alunos, por meio de vale transporte, vale alimentação e bolsa 

de estudo. Isso ocorre nos municípios de Santo André – MOVA, São Bernardo do Campo – 

Telecurso e PROMAC. 

Uma outra ação de incentivo à escolarização é a da reserva de vagas. Diadema, numa 

parceria com a Diretoria de Ensino da rede estadual, garante vaga na escola de opção do aluno 

do EJA e do MOVA, para a continuidade dos estudos. São Bernardo do Campo também 

garante vaga no PROMAC e no Telecurso para os alunos portadores de necessidades 

especiais. 

A pesquisa permitiu captar as modalidades de ações de incentivo à escolarização 

nessas três cidades. Mas, também os municípios de Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul 

afirmam realizar ações nesse campo, mesmo sem identificá-las. Isso eleva para cinco 

municípios, dentre os sete do ABC, a preocupação com a permanência dos alunos em 

atividades escolares, independente da política ser de primeira ou de segunda geração.  

Ao currículo organizado em ciclos, fases, módulos, termos, à natureza presencial de 

todas as políticas, aos incentivos à escolarização, somam-se práticas decalcadas na produção 
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própria do material didático, indicando a existência de mais um elemento presente na prática 

educativa, que poderá permitir uma maior aproximação aos interesses e necessidades dos 

jovens e adultos. 

Em todos os municípios, os educadores produzem material didático. Dentre as doze 

políticas analisadas, sete delas não utilizam livro didático, quatro delas utilizam material 

elaborado pela equipe técnica da Secretaria. Os dados do Quadro 5 permitem aprofundar a 

análise sobre esta questão específica, quanto às políticas de primeira e de segunda geração. 

Há uma tendência de utilização de maior variedade de recursos didáticos nas políticas 

de primeira geração do que nas de segunda. Especialmente em alguns municípios, como o 

caso de Santo André, a diferença entre o SEJA e o MOVA é muito grande. Naquele, há muita 

variedade de recursos, enquanto, neste, restringe-se a poucos elementos. 

Relativamente a livro didático, chama atenção o fato de que, em todas as políticas de 

primeira geração, não se utiliza livro didático e, nas de segunda, em quatro delas, apesar de 

não se utilizar este tipo de material, a equipe técnica da Secretaria elabora material próprio.  
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Quadro 5 – Materiais didáticos utilizados nos projetos e programas 
 

Município Política 

Material Didático 

Livro 
didático 

Prod.  do 
educador 

Revis-
tas Jornais Vídeos Labora-

tórios TV
Equipa-

mentos de 
esporte 

Al. 
extra-
classe 

Biblio-
teca 

POLÍTICAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 
Diadema EJA N S S S S - - - S - 
Mauá EJA N S S S S - S S S S 
Santo 
André SEJA N S S S S - - - S S 

São 
Bernardo 
do 
Campo 

PROMAC N S S S S - - - S S 

POLÍTICAS DE SEGUNDA GERAÇÃO 

Diadema MOVA 

Mat. 
elabor. 

pela 
equipe 
técnica 

S S S S - - - S - 

Mauá MOVA N S S S S - S S S S 

Ribeirão 
Pires MOVA 

Mat. 
elabor. 

pela 
equipe 
técnica 

S S S S - S - S S 

Rio 
Grande 
da Serra 

MOVA N S S S - - - - - - 

Santo 
André MOVA 

Mat. 
elabor. 

pela 
equipe 
técnica 

S - - - - - S - - 

São 
Bernardo 
do 
Campo 

TELECURSO Livros 
próprios S S S - - - - S S 

MOVA N S S S S - - - S - 

São 
Caetano 
do Sul 

PROALFA 

Mat. 
elabor. 

pela 
equipe 
técnica 

S S S S S S - S S 

Data-base: 2003 
 

A variedade de recursos utilizados na prática educativa, mais especificamente a 

utilização de livro didático, sinaliza, de um lado, para a existência de formas diferentes de 

relação das equipes técnicas das Secretarias com os educadores e, por outro, para a existência 

de desigualdades entre as políticas de primeira e segunda geração, tendendo à maior 

precariedade nas de segunda. 
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Nesse quadro geral, é preciso salientar o caso de São Caetano do Sul – PROALFA, 

que chama atenção pela variedade de materiais que são utilizados na prática educativa, sendo 

que apenas neste município os jovens e adultos têm acesso a laboratórios27. 

É preciso salientar também a especificidade do Telecurso – São Bernardo do Campo, 

que se apóia em livros próprios, enquadrados na modalidade livro didático. Este caso 

específico diferencia-se completamente da tendência existente no ABC. Esta modalidade de 

trabalho caracteriza-se pela predominância de ações dirigidas, voltadas para a certificação. 

Relativamente ainda ao desenho das políticas, a questão avaliação é reveladora de que 

as práticas adotadas combinam a tradicional “prova” com outros instrumentos. A variedade de 

instrumentos e de mecanismos, combinados com a avaliação ao longo do processo, permitem 

afirmar que a diversidade é elemento que marca a avaliação das políticas de educação de 

jovens e adultos. A questão da avaliação também guarda relação com a questão da 

certificação e a organização curricular em ciclos/fases/etapas/termos. 

O Quadro 6 evidencia que, no quesito formas de avaliação, não se verificam 

diferenças significativas entre as práticas implementadas nas políticas de primeira e de 

segunda geração, com exceção dos MOVAs de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que se 

restringem à adoção da prova como principal instrumento. Mas, quando se trata da instituição 

de instrumentos, mais uma vez, é no interior das políticas de primeira geração que se encontra 

maior coerência entre a prática processual de avaliação e seu registro. Dentre as quatro 

políticas de primeira geração, três delas adotam instrumentos próprios para a chamada 

avaliação processual: dossiê (EJA – Mauá), fichas de acompanhamento (SEJA – Santo 

André), portfólio (PROMAC – São Bernardo do Campo). Dentre as políticas de segunda 

geração, encontram-se instrumentos desta natureza em apenas um, dentre os oito programas 

existentes: pauta de observações, registros e relatórios (PROALFA – São Caetano do Sul). 

Outro elemento importante é a certificação. Todas as políticas de primeira geração 

adotaram a certificação como um dos componentes de seu desenho. Isso não se repete no caso 

das políticas de segunda geração, pois metade delas não certifica e uma, dentre as oito, 

certifica fora do processo. 

                                                 
27 Recentemente, foi inaugurado no Município, um Centro Digital. 
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Quadro 6 – Formas de avaliação e de certificação dos alunos 
 

Município Política 
Formas de avaliação 

Progressão 
Certificação 

Prova Trabalho Freqüência Auto-
avaliação

Semi-
nário Outras Sim Não 

POLÍTICAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 

Diadema EJA X X X X   Prova, 
trabalho X  

Mauá EJA X X X X  
Dossiê com 
atividades 
dos alunos 

Trabalho X  

Santo 
André SEJA      

Avaliação de 
desempenho, 

fichas de 
acompa-

nhamento 

Ficha de 
acompa-

nhamento 
– objetivos 
atingidos 

X  

São 
Bernardo 
do 
Campo 

PROMAC X X  X X Portfólio Prova, 
trabalho X  

POLÍTICAS DE SEGUNDA GERAÇÃO 

Diadema MOVA X X X X   Prova, 
trabalho  X 

Mauá MOVA      Cotidiana-
mente 

Atividades 
do dia-a-

dia 
 X 

Ribeirão 
Pires MOVA X      Prova  X 

Rio 
Grande 
da Serra 

MOVA X X     Prova 

X 
Fora 
do 

proces-
so 

 

Santo 
André MOVA  X X X   

Conselho: 
educadores 

e equipe 
técnica 

X  

São 
Bernardo 
do 
Campo 

TELECURSO     X 

Participação 
em sala, 

atividades 
individuais e 

coletivas 

Prova X  

MOVA      Atividades, 
portfólio Atividades  X 

São 
Caetano 
do Sul 

PROALFA  X    

Produções 
espontâneas, 
pauta de obs, 

registros, 
relatórios 

Produção 
dos alunos, 

pauta de 
obs. 

X  

Data-base: 2003 
 

Resta ainda abordar dois elementos referentes ao desenho das políticas de educação de 

jovens e adultos implementadas no ABC, no período de 1987 a 2003. Um deles diz respeito à 

avaliação e ao acompanhamento da própria política e, o outro à existência de práticas 

integradas a outros programas, projetos e ações. 
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Relativo à avaliação e acompanhamento da implementação das políticas, apenas 

Ribeirão Pires – MOVA não realiza esse tipo de atividade. Todos os demais municípios 

afirmam fazê-lo.  

Para finalizar, há um crescente movimento no sentido de discutir a importância de 

implementar, cada vez mais, políticas integradas, de forma a não desperdiçar recursos, não 

pulverizar as ações, evitando duplicações desnecessárias, garantindo que um mesmo público 

não seja “objeto” de ações fragmentadas e implementando práticas complexas, tal como os 

novos tempos exigem. Assim, as políticas nas quais se integram diferentes órgãos, atores, 

temáticas exigem que, desde o seu desenho inicial até o processo de sua avaliação, sejam 

percorridas por esta concepção. 

 
Quadro 7 – Articulação das políticas públicas de educação de jovens e adultos 

com outros programas/ projetos/ ações/ instituições 
 

Município Política Articulação com outras ações Ações com as quais se articula Sim Não 
POLÍTICAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO 

Diadema EJA  X  
Mauá EJA X  Projeto Escola Aberta 
Santo André SEJA  X  
São Bernardo 
do Campo PROMAC X  MOVA e Telecurso 

POLÍTICAS DE SEGUNDA GERAÇÃO 
Diadema MOVA X  Outros municípios (MOVA Regional) 
Mauá MOVA X  Outros municípios (MOVA Regional)  

Ribeirão Pires MOVA X  
Outros municípios (MOVA Regional) 
Ribeirão Sim à Vida 
Estação Vida 

Rio Grande da 
Serra MOVA X  Outros municípios (MOVA Regional) 

Santo André MOVA X  
Outros municípios (MOVA Regional) 
Ensino profissionalizante – 
encaminhamento para o PIC 

São Bernardo 
do Campo 

TELECURSO X  PROMAC 

MOVA X  

Outros municípios (MOVA Regional) 
PROMAC 
Telecurso 
Frente de Trabalho (SEDESC) 

São Caetano 
do Sul PRO-ALFA X  

Rede Estadual, Fundação Anne Sulivan 
(portadores de necessidades especiais), 
Pró-Memória 

Data-base: 2003 
 

Os dados do Quadro 7 permitem verificar que as políticas de educação de jovens e 

adultos do ABC, de segunda geração, carregam mais o sentido de políticas integradas do que 
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as da primeira geração. Todas elas têm relação com alguma outra instituição, ator ou 

programa/projeto de outra ou da mesma Secretaria da respectiva Prefeitura. 

Sobre as características das políticas de educação de jovens e adultos até aqui 

analisadas, podemos concluir que: 

- todas elas buscam a superação da estrutura curricular por disciplinas e objetivam 

trabalhar com a interdisciplinariedade. O material didático, de produção própria, à exceção do 

Telecurso – São Bernardo do Campo, por sua especificidade, é indicador dessa característica e 

seu uso e produção apontam para o esforço dispendido pelos gestores na formação dos 

educadores, por conta da formação inicial destes, referida a disciplinas; 

- as administrações municipais investem fortemente na formação dos técnicos para a 

ação educativa (competência técnica e compromisso político), como expressão do projeto 

político assumido pelo governo local; 

- todas elas objetivam a educação integral, que compreende a educação e a formação 

profissional (no caso de Santo André e São Bernardo), a formação para a cidadania crítica e 

para uma nova vida de participação na cidade (em especial os MOVAs); 

- os projetos e programas têm, como ponto de partida da aprendizagem, os 

conhecimentos e experiências já dominados pelos sujeitos, adultos e jovens, e a incorporação 

de novos saberes e práticas de forma participativa e crítica; 

- está presente, sempre, a influência do educador Paulo Freire (explicitamente ou não) 

na orientação dos projetos, programas e ações, sobretudo na definição dos objetivos, 

estratégias didáticas, na valorização da experiência dos jovens e adultos, e no diálogo nos 

espaços de ensino – aprendizagem dos educadores/ educandos; 

- as práticas de avaliação são também inovadoras, na maioria das propostas (à exceção 

do MOVA de Ribeirão Pires). São utilizados portfólios, relatórios, fichas de 

acompanhamento, dossiês, pauta de observações, produções espontâneas dos alunos, auto-

avaliação. Os resultados esperados fazem menção à elevação da auto-estima, preparação par o 

trabalho, para o exercício da cidadania crítica, para a solidariedade... para a vida; 

- é preciso registrar ainda que, à exceção de Ribeirão Pires, todos os outros municípios 

realizam processos de avaliação e acompanhamento da própria política; 

- as políticas de segunda geração são mais representativas como políticas integradas, 

uma vez que todas elas mantém relação com alguma outra instituição, ator ou programa/ 

projeto de governo, no âmbito local; 

- enfim, todas as propostas trazem, explicitado, a educação dos jovens e adultos como 

um direito. 
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É preciso ressaltar que, no caso de São Bernardo do Campo, as três políticas 

implementadas dialogam entre si. Relativo aos MOVAs, deste município e de Santo André, 

há um vínculo com a questão do trabalho, reforçando uma visão da estreita e forte relação 

entre educação de jovens e adultos com o mundo do trabalho. 

2.4. Quem são os gestores das políticas de educação de jovens e adultos no ABC 

Paulista? 

As políticas, em grande medida, são marcadas pelas concepções que elas carregam, 

pelos recursos destinados a elas e pelos profissionais que as conduzem. Por isso, analisar o 

perfil dos gestores permitirá, de certa forma, confirmar ou negar análises anteriormente feitas, 

bem como introduzir novos elementos para a reflexão sobre as ações desenvolvidas no campo 

da educação de jovens e adultos na Região do ABC. 

É necessário observar que os formulários foram preenchidos com dados dos 

coordenadores dos programas/projetos/ações. Entretanto, por vezes, há outros profissionais 

vinculados à coordenação que se responsabilizam por implementar inúmeras ações, sobre os 

quais não foram coletados dados.  

Feita esta observação, pode-se iniciar a análise dos dados das Tabelas 23 e 24. Para os 

doze programas, projetos e ações há um total de 9 (nove) coordenadores. No ano 2003, a 

maioria deles estava há pouco tempo na função: um profissional, há menos de um ano, quatro, 

de 1 a 2 anos, e, três, há mais de 3 anos. Todos que exerciam a função de coordenação, no 

máximo dois anos, eram de administrações petistas. Os dois que exerciam a função há mais de 

3 anos eram de São Bernardo do Campo (PSB) e São Caetano do Sul (PTB). Este fenômeno 

talvez possa ser explicado em virtude da natureza dessas funções serem de confiança do 

Prefeito, o que conduz à troca de profissionais quando o prefeito assume uma determinada 

gestão, após as eleições. No início do ano 2003, os governos estavam em operação há dois 

anos. 

 



 92 

Tabela 23 – Perfil dos gestores: políticas de primeira geração 
 

Município Política Tempo que 
ocupa o cargo 

Tempo que está 
na área Sexo Idade 

(anos) Escolaridade 

Diadema28 EJA De 1 a 2 anos 3 anos ou mais Fem 30 Especialização 
Mauá EJA 3 anos ou mais Menos de 1 ano Fem s/ inf. Especialização 
Santo André SEJA De 1 a 2 anos 3 anos ou mais Fem 36 Superior 
São Bernardo 
do Campo29 PROMAC 3 anos ou mais 3 anos ou mais Fem 40 Superior 

Data-base: 2003 
 

Tabela 24 – Perfil dos gestores: políticas de segunda geração 
 

Município Política Tempo que 
ocupa o cargo 

Tempo que está 
na área Sexo Idade 

(anos) Escolaridade 

Diadema MOVA De 1 a 2 anos 3 anos ou mais Fem 30 Especialização 
Mauá30 MOVA - - - - - 

Ribeirão Pires MOVA Menos de 1 
ano 3 anos ou mais Fem 56 Especialização 

Rio Grande da 
Serra31 MOVA De 1 a 2 anos 3 anos ou mais Fem 33 Superior 

Santo André MOVA De 1 a 2 anos 3 anos ou mais Mas 46 Superior 
São Bernardo 

do Campo 
TELECURSO - - - - - 

MOVA - - - - - 
São Caetano 

do Sul PROALFA 3 anos ou mais 3 anos ou mais Fem s/ inf. Superior 

Data-base: 2003 
 

Mas, é preciso ressaltar que, na maior parte dos municípios, os prefeitos estavam em 

seu segundo mandato, com exceção de Rio Grande da Serra. Assim, apenas em São Bernardo 

do Campo e São Caetano do Sul não houve mudanças no quadro de profissionais na passagem 

de uma gestão para outra do mesmo prefeito.  

No entanto, apesar de se verificar o pouco tempo na função, um dos elementos 

definidores da escolha dos profissionais foi o da experiência com educação de jovens e 

adultos, pois a imensa maioria deles tinha mais de 3 anos em 2003, com exceção de Mauá – 

EJA. Isso revela que, no caso específico do ABC, a escolha desses profissionais não passou 

exclusivamente por critérios político-partidários, de beneficiamento de pessoas em função de 

compromissos anteriormente assumidos na campanha eleitoral, pois a questão da competência 

no campo específico evidencia-se pelos dados relativos ao tempo em que cada um dos 

profissionais está na área. 
                                                 
28 Em Diadema, a mesma pessoa é responsável pela coordenação do MOVA e do EJA. 
29 Em São Bernardo do Campo, a mesma pessoa é responsável pela coordenação do MOVA, PROMAC e 
Telecurso. 
30 Em Mauá, no momento da entrevista, a coordenadora pedagógica ocupava o posto de Secretária da Educação, 
Cultura e Esportes. A equipe responsável pela coordenação pedagógica assumiu as tarefas de coordenar o 
MOVA. Por isso, os dados desta entrevista específica foram desconsiderados. 
31 Em Rio Grande da Serra, dado o tamanho do município e o pequeno aporte de recursos, a Secretária da 
Educação responde por todas as atividades de sua Secretaria, contando com o apoio de profissionais que atuam 
na rede de ensino de educação infantil. 
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Agrega-se a isso o fato da maioria dos profissionais ter curso superior, mesmo nas 

políticas de segunda geração, nas quais não é exigido dos educadores o mesmo nível e 

especificidades em termos de escolaridade dos professores das redes de ensino que estão no 

sistema escolar. 

Mesmo considerando a experiência anterior e a qualificação dos profissionais que 

coordenam as políticas de educação de jovens e adultos, alguns municípios implementaram 

ações de capacitação específica de seus quadros para exercerem a função de coordenação. No 

caso de Rio Grande da Serra - MOVA, isso foi garantido pele Equipe Pedagógica da 

Prefeitura de Ribeirão Pires, evidenciando uma cooperação inter-municípios, avaliada como 

“boa” pela coordenadora. Em Diadema – MOVA e EJA e Mauá – EJA , as equipes técnicas 

das Prefeituras garantiram a capacitação das novas coordenadoras. Em Santo André – SEJA, 

além da equipe técnica da secretaria, houve também a participação de assessorias. Nesses três 

municípios as capacitações foram consideradas de boas a excelentes. 

Em São Bernardo do Campo – PROMAC, MOVA e Telecurso, Ribeirão Pires, Santo 

André – MOVA, Mauá – MOVA não houve capacitação específica para os coordenadores das 

políticas. 

Os coordenadores dos programas/projetos/ações voltados para o atendimento de 

jovens e adultos fazem parte de equipes técnicas, todas elas compostas por profissionais com 

formação superior, com predominância em Pedagogia. A única exceção é o caso do MOVA – 

Santo André, cuja equipe técnica é majoritariamente composta por economistas, evidenciando 

o recorte do trabalho neste campo de ação. 

Um outro dado que merece destaque é o de que a quase totalidade dos coordenadores e 

dos membros das equipes técnicas são mulheres. Repete-se na educação de jovens e adultos o 

fenômeno da feminização encontrada na educação brasileira, mais fortemente no Ensino 

Fundamental. De novo, a única exceção é o MOVA – Santo André, que tem um coordenador, 

e da equipe de cinco pessoas, três delas são do sexo masculino. 

2.5. Os jovens na EJA 

Toda a discussão realizada até aqui permitiu uma breve aproximação às políticas de 

educação de jovens e adultos na Região do Grande ABC. Agora, é importante realizar a 

discussão sobre essas mesmas políticas, a partir de um olhar focado no segmento juvenil, 15 a 

24 anos, especialmente porque há o fenômeno do rejuvenescimento da população atendida e, 

decorrente disso, a necessidade de ampliar o olhar sobre as práticas desenvolvidas, para além 

das necessidades e interesses dos adultos. 
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A pesquisa revelou que as prefeituras não organizam dados relativos à questão etária, 

com exceção de Santo André. Isso impediu que fossem obtidos dados globais sobre o 

fenômeno do rejuvenescimento e também revela que os programas de educação de jovens e 

adultos do ABC não utilizam – idade - como elemento da organização das ações. 

Assim, somente a partir dos dados do município de Santo André, pretende-se apontar 

hipóteses sobre as características da população atendida, no EJA e no MOVA. 

 
Tabela 25 – Público destinatário do programa, número de vagas por faixa etária – Santo André 

2001-2003 
 

Faixa etária (anos) 

2001 2002 2003 
SEJA MOVA SEJA MOVA SEJA MOVA 

Nº 
abs % Nº 

abs % Nº 
abs % Nº 

abs % Nº 
abs % Nº 

abs % 

10-14 0 0 45 2,4 0 0 60 2,6 0 0 8 0,4
15-19 285 9,5 141 7,5 290 10,2 163 6,9 228 8,3 90 4,5
20-24 414 13,9 153 8,1 370 13,0 196 8,4 303 11,1 159 7,9
25-19 467 15,6 282 14,9 415 14,6 306 13,2 428 15,6 273 13,5
30-39 769 25,8 343 18,1 731 25,7 393 16,7 727 26,6 553 27,4
40-49 495 16,6 428 22,6 519 18,2 537 22,9 521 19,0 420 20,8
50 ou mais 555 18,6 500 26,4 519 18,2 695 29,6 528 19,3 513 25,4
Total 2985 100 1892 100 2844 100 2350 100 2735 100 2016 100
Sub-total das faixas 
etárias 15-19 e 20-24  23,4  15,6 23,2 15,3 19,4  12,4

Sub-total das faixas 
etárias acima dos 25 
anos 

 76,6  82% 76,8 82,1 80,6  87,2

Data-base: 2003 
 

Ao comparar os dados da tabela 25, referentes aos anos 2001 a 2003, é possível 

afirmar que: a) a população atendida no SEJA e no MOVA de Santo André é formada 

majoritariamente por adultos, sendo que neste último serviço há mais adultos em termos 

proporcionais do que no SEJA; b) há mais jovens no SEJA do que no MOVA. Naquele 

programa, um pouco menos de um quarto dos alunos encontrava-se na faixa etária de 15 a 24 

anos, nos anos 2001 e 2002. No MOVA, o percentual não ultrapassava a casa dos 15,6%, no 

ano 2001.  

Apenas esses dados não permitem dizer que há um processo de rejuvenescimento da 

população que freqüenta as ações de educação de jovens e adultos, mas permitem afirmar que 

o percentual de alunos jovens é significativo. Apesar disso, os diferentes municípios não se 

organizaram ainda para a produção de estatísticas, considerando as idades, que permitam 

acompanhar este fenômeno, de forma a subsidiar a discussão e a proposição de ações que 

considerem as diferentes fases da vida. “Se a reflexão é sem referência etária, a sociedade não 
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pode organizar as idades, como os sexos, as classes sociais e as culturas: as quatro dimensões 

de toda a sociedade.” (GAULLIER, 1998, p. 2). 

Isso pode revelar a existência de uma concepção de cidadão abstrato, sem idade, e no 

caso de alguns municípios, tal como já se apontou anteriormente, também como trabalhador 

abstrato. Nessa medida, a juventude não é considerada como uma fase da vida, com 

peculiaridades, e que, pela sua situação, pode polemizar os valores e projetos da geração 

adulta, apontando para novas possibilidades de futuro. Por sua vez, os jovens, sujeitos 

concretos, podem ficar submetidos à figura simbólica de aluno, sem que seus interesses e 

necessidades, marcados pela condição etária, possam vir à tona, marcando os desenhos das 

políticas públicas de educação de jovens e adultos e sua forma de implementação. 
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CAPÍTULO 3 

OS MOVA(s) DIADEMA E MAUÁ: 

UMA MESMA POPULAÇÃO 

POBRE, DOIS TERRITÓRIOS, 

DOIS TEMPOS 
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Somos muitos Severinos 
 iguais em tudo na sina: 
a de abrandar estas pedras  
suando-se muito em cima...  
(João Cabral de Melo Neto). 
 
Trabalhava, trabalhava, toda a vida trabalhei (...). Trabalhava 
desde os 11 anos. (Cleonice, aluna do SEJA-Diadema). 

 

 

Existiu uma integração entre as lutas travadas pela população do ABC: foram lutas no 

campo da produção dos direitos e da democracia. Assim, a partir da combinação das lutas 

desenvolvidas no campo da sociedade civil e as de natureza político-partidária, foram eleitos 

inúmeros vereadores e executivos locais com recorte democrático-progressista.  

Em decorrência, políticas sociais foram desenvolvidas em diversos campos. As lutas 

exigiram, também, aumento da pressão por escolaridade, uma vez que as reuniões e 

discussões estimulavam os moradores a novas demandas culturais. “Temos divergências 

políticas, mas todos querem combater o analfabetismo”. (Osvaldo Dias, ex-prefeito de Mauá). 

Foram instituídos serviços voltados para jovens e adultos, incrustados nas estruturas 

administrativas das cidades, a partir de 1987, fenômeno até então nunca visto na região. Os 

executivos locais responderam, assim, a uma reivindicação de diferentes atores, sobre os 

direitos à educação, de jovens e adultos não escolarizados.  

Em 1995, numa ação conjunta envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores 

Metalúrgicos do ABC e o executivo municipal de Diadema, foi instituído o MOVA – 

Movimento de Alfabetização em Diadema. Essa experiência, similar à do município de São 

Paulo, durante a gestão 1989-1992, ganha outros contornos na região. Ela se transforma 

(1997) em MOVA Regional, decorrente de um crescente movimento de seus atores no sentido 

do reconhecimento da região e da necessidade de enfrentar os problemas recortados, não 

apenas pela configuração espacial de cada um dos municípios, mas pelas características 

regionais. O MOVA se faz regional, recortado pela proposição de parceria dos executivos 

locais com as entidades e atores da sociedade civil.  

Inaugura-se, assim, uma política de segunda geração no campo da educação de jovens 

e adultos, marcada pela participação da sociedade civil, mesmo que de forma pontual, e com 

parcos recursos financeiros. A instituição encarregada de coordenar o trabalho é uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, denominada MOVA-ABC – 

Movimento de Alfabetização Regional do ABC.  
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O MOVA-ABC, constituído estatutariamente em 2003, tem como finalidade: 
... buscar a integração e o engajamento de diversos setores da 
sociedade junto ao poder público, a fim de constituir um 
amplo movimento de alfabetização e educação para a 
cidadania, visando assegurar a todos os jovens e adultos não 
escolarizados do Grande ABC o direito à alfabetização e 
continuidade nos estudos, em curso normal ou 
profissionalizante32. 
 

Do interior desse movimento regional, foram escolhidos três municípios, Diadema, 

Mauá e Santo André, sobre os quais foi realizado um estudo de caso que permitiu um 

aprofundamento sobre a participação da sociedade civil no campo da educação de jovens e 

adultos.  

A escolha dos municípios de Diadema e de Mauá se deu em função da existência de 

inúmeras similaridades entre eles: índices semelhantes de população jovem, de pobreza, de 

desigualdade, de escolaridade, de emprego formal, de exclusão, história de emancipação, 

governados pelo mesmo partido, no momento da pesquisa. Agregando-se a essas 

similaridades, há uma diferença entre esses municípios que também foi definidora da escolha 

dos mesmos: eles são bastante diferentes em termos de organização da sua sociedade civil.  

3.1.  Um percurso para a análise dos MOVA(s) locais: Mauá e Diadema 

Inicialmente, por meio de breve apresentação, desenha-se o percurso realizado para a 

consecução do estudo de caso dos MOVAs Diadema e Mauá. Chama-se atenção para a 

disponibilidade de todos os entrevistados em fornecer as informações solicitadas e as 

diferenças relativas à existência de material no caso dos municípios estudados. Diadema, rico 

em registros feitos e farto de dados nas entrevistas, diferentemente de Mauá. 

Em seguida, apresenta-se o cenário dos MOVAs locais, apontando para as 

similaridades entre os dois municípios (Mauá e Diadema), a partir da análise de dados de 

natureza estatística. Além disso, são apresentadas, também, as diferenças existentes entre os 

municípios naquilo que diz respeito à organização da sociedade civil, revelando a existência 

do território, como cidade, no caso do ABC, e da região, no caso de Mauá. Neste último caso, 

desfocando o próprio município. 

Em Diadema, verifica-se a presença de inúmeros grupos organizados em torno das 

mais diferentes temáticas, com grande visibilidade em função de suas ações voltadas para 

                                                 
32 Estatuto de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) do Movimento de Alfabetização 

Regional do ABC, 2003. 
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intervir nas políticas do município, numa simbiose de produção das identidades de atores 

específicos com a identidade da cidade.  

Em Mauá, diferentemente, encontram-se grupos organizados na sociedade civil; mas 

eles têm menor visibilidade no movimento de criação do MOVA local, e o município termina 

por ficar subsumido ao território regional, muito mais como marca do que espaço de 

participação real de seus moradores.  

Essas características são importantes no quadro da investigação para perceber como os 

serviços de jovens e adultos, especialmente o MOVA, nasceram e se desenvolveram em 

territórios com contornos diversos, marcados pela presença diferenciada dos atores da 

sociedade civil organizada. 

Dando continuidade ao estudo, aborda-se a história dos MOVAs Diadema e Mauá. 

Aqui, o cenário deixa de ser pano de fundo. O espaço geográfico é tomado como território 

porque fruto da ação de seus atores. Nesse sentido, a cidade de Diadema se revela, numa clara 

simbiose com o surgimento do MOVA, dentre tantos outros movimentos. No caso de Mauá, é 

a região que vem à tona e a cidade fica subsumida ao regional.  

No caso do MOVA-Diadema, são analisadas as três fases de sua história: a primeira 

delas, em Diadema, articulada com o movimento da sociedade civil, numa clara “ação de 

guerra”, por isso, emergencial, e não como uma política pública incrustada na estrutura 

administrativa e colada à produção da identidade do município; na segunda fase, o 

descolamento da sociedade civil e o confinamento no executivo municipal; na terceira fase, a 

manifestação das tensões em torno da institucionalização do movimento.  

No caso de Mauá, o MOVA surgido sob a marca regional, revela um total 

distanciamento dos atores locais, no âmbito da cidade.  

Finalmente, uma tendência de esvaziamento do MOVA com o surgimento do Brasil 

Alfabetizado. 

Focaliza-se, ainda, a concepção pedagógica dos MOVAs e mais uma vez Diadema 

revela com clareza a sua proposta, marcadamente freiriana, com elementos construtivistas, 

diferentemente de Mauá que, perdida em meio à região do ABC, preocupa-se com a 

auto-estima dos alfabetizandos, numa vertente psicologizante da ação. Nesta parte do texto, 

são trazidos os gestores do MOVA, como sujeitos importantes do processo porque 

responsáveis pela implementação da proposta. Também estes sujeitos são muito diferentes em 

cada um dos municípios (origens, trajetórias, ações, participação). 

A questão da participação, marca do MOVA desde a sua origem no município de São 

Paulo, na gestão petista 1989-1992, é também objeto de análise. As diferenças entre Mauá e 
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Diadema são visíveis e inequívocas. O próprio registro da memória de participação é um de 

seus claros sinais. Além disso, chama-se atenção para a importância do papel dos executivos 

municipais, seja pela destinação dos recursos ou pela alocação de pessoal. Este ator ocupa o 

espaço da fratura entre o Estado que não assume mais, na sua totalidade, a política pública, e a 

sociedade civil que vai deixando de aderir ao movimento de forma mais incisiva. Assim, o 

MOVA vai se transformando numa política, no sentido lato do termo, empobrecida, sem 

encontrar exatamente o seu lugar.  

Finalmente, os jovens são trazidos à tona. Como não há dados estatísticos disponíveis, 

não se pode dizer que haja processo de rejuvenescimento dos alunos. No entanto, pode-se 

afirmar que o percentual de jovens atendido é pequeno, quando comparado à totalidade de 

pessoas que freqüentam o MOVA nos dois municípios. Há claramente a predominância da 

presença das mulheres, mas, é preciso refletir com maior profundidade sobre uma 

constatação: os poucos jovens que freqüentam o MOVA, são claramente os “jovens sem voz”. 

Eles não participam da vida cidadã das cidades, menos ainda da região. Têm uma vida 

marcada pelas oscilações, tanto em termos de espaço, quanto em termos de escolaridade e 

trabalho. Trata-se de jovens sem chão, de histórias em pedaços, sem voz. O MOVA não tem 

sido uma ação capaz de oferecer suportes que garantam a eles ter voz como cidadãos. Eles 

desvalorizam o MOVA, apesar de produzirem laços afetivos neste espaço. 

À guisa de conclusão, pode-se dizer que o MOVA, que poderia revelar uma rica ação 

na tentativa de solução de um problema histórico no Brasil, o do não direito à escolaridade de 

jovens e adultos, com a participação da sociedade civil e do estado, terminou por se 

transformar na versão empobrecida do Brasil Alfabetizado, deslocando a importante presença 

dos municípios para o território nacional, perdendo, nesse deslocamento, a participação dos 

atores locais.  

No empobrecimento do MOVA, os municípios se encontram e os jovens seguem sem 

encontrar o seu lugar neste movimento. 

3.2. Cenário da produção do MOVA: Diadema e Mauá 

No estudo do cenário, envolvendo Diadema e Mauá, esses municípios não podem ser 

tomados como espaços isolados do país e do mundo, longe das influências do sistema mais 

geral, capitalista, e das estruturas de poder que ultrapassam os seus territórios. Mas, ao mesmo 

tempo, esses mesmos municípios foram e são produzidos por forças e ações próprias desses 

lugares, dando-lhes conformações que os tornam peculiares na própria Região do ABC.  
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Região Metropolitana de São Paulo – RMSP 

 

 
                               Diadema        Mauá 

 

Dentre os sete municípios do ABC, três deles, Santo André, São Bernardo do Campo e 

São Caetano do Sul, juntamente com o município de São Paulo, transformaram-se nos pólos 

industriais mais importantes do país. O bucólico, de natureza rural, foi se restringindo aos 

limites próximos da Serra do Mar, especialmente nos municípios de Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra e em espaços específicos de Santo André e São Bernardo do Campo. Tudo o 

mais passou a girar principalmente em torno das indústrias, do movimento do capital, que 

produziu enormes desigualdades no interior da Região, fazendo emergir com muita clareza o 

centro e a periferia, o pobre e o rico, como pólos de uma mesma lógica. 

Assim, a região do ABC, apesar de ser o centro mais dinâmico da economia nacional, 

do ponto de vista territorial era vista como periferia urbana no contexto da metrópole 

paulistana e “só mais recentemente começou a desenvolver atividades de comércio e serviços 

anteriormente buscados em São Paulo, proporcionando-lhe maior autonomia”. (DANIEL, 2003, 

p. 156). 

Diadema emancipou-se de São Bernardo do Campo em 1959, quando a 

industrialização pesada já dava sinais de sua existência na região. Mauá emancipou-se de 

Santo André, em 1953, na passagem da industrialização restringida para a pesada. Ambas 

cresceram, em termos populacionais, muito mais do que os demais municípios do ABC, sob a 
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égide da industrialização pesada, porque para essas cidades afluíram enormes contingentes de 

migrantes atraídos pela possibilidade de trabalho na indústria e de famílias operárias em busca 

de terrenos mais baratos, sobretudo no período de 1950 a 1980 (HEREDA, ALONSO, 1996; 

PMM, 2005a). 

Os municípios de Diadema e Mauá cresceram de forma desordenada, sem 

infra-estrutura urbana mínima, altos índices de violência, descaso com a saúde, falta de 

moradia e péssimas condições de vida para a população pobre. Para o enfrentamento desses 

problemas, especialmente as administrações petistas, desencadearam políticas públicas na 

área social, de forma a atender demandas de moradores organizados em movimentos, por 

legalização da ocupação do solo e de infra-estrutura.  

Nesse campo, em Diadema, ficaram famosas as ações dos moradores do Buraco do 

Gazuza e da Vila Socialista, em função da luta que travaram para ocupar e permanecer nos 

espaços ocupados (MANSO et al., 2005). Em Mauá, também existiram movimentos 

importantes, tal como o da Comissão da Terra, que ganhou projeção nacional, em função das 

ações desencadeadas pelos favelados, em torno da urbanização da maior e mais violenta 

favela deste município (NAKANO, 1995). 

Nesses dois municípios, a tentativa de organizar a ocupação do espaço urbano foi 

objeto de legislação em dois momentos específicos, um deles, na década de 70, auge da 

ditadura militar, fase de intenso crescimento da população, e em fins da década dos 90, fase 

em que a tendência de diminuição da migração já podia ser constatada33. 

Esses municípios elaboraram seus Planos Diretores garantindo a participação da 

população, antecedendo a aprovação do Estatuto da Cidade34, em 2001, que dispõe sobre 

“normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol 

do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental” para o país, garantindo a participação popular. O caso de Diadema é exemplar 

nesse sentido, pois nesta cidade o Plano Diretor foi aprovado em 1994, com a participação dos 

moradores locais. 
Assim, em Diadema, ao invés de um único plano acabado, 
optou-se por uma flexibilidade na gestão da cidade, através 
das contínuas discussões nos conselhos populares e com 
segmentos organizados e da possibilidade de parceria através 
dos instrumentos de política urbana, numa tentativa de 
possibilitar a implantação de propostas compatíveis com a 
realidade da população. Desta forma, o planejamento urbano 

                                                 
33 Em Mauá, foi aprovado, em 1970, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e, em 1998, há a aprovação 
de outro Plano Diretor. Em Diadema, em 1973, foi aprovado o Plano Diretor Físico do Município de Diadema e, 
em 1994, o Plano Diretor do Município de Diadema. 
34 Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, aprovada pelo Congresso Nacional, em 10 de julho de 2001. 
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em Diadema tem se configurado em um processo 
participativo, [...] possibilitando a construção diária da cidade 
com a participação de todos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DIADEMA, 1996a:24). 

 

Fruto da intensa participação popular na cidade de Diadema, nasceu o MOVA local 

que se espraiou por cinco municípios do ABC, dentre eles Mauá, numa região marcada pela 

riqueza, quando comparada às demais regiões do país e por enormes desigualdades, quando 

comparados os seus municípios.  

Apesar dessas diferenças e desigualdades, há que se ressaltar que a região pode ser 

caracterizada como tal, no sentido forte do termo, porque possui importante peso industrial, 

desde a década dos 60, e apresenta uma expansão considerável do setor terciário nos últimos 

anos; já na década de 80, 80% de seus moradores deslocavam-se intra-regionalmente; mais 

recentemente, na década dos 90, caracteriza-se como uma região político-administrativa, pois 

nela marcam presença inúmeras instituições de natureza regional, sejam elas do Estado e/ou 

da sociedade civil (DANIEL, 2001). 

É no contexto de cada um dos municípios, tomados como territórios específicos, 

porque produzidos por seus atores, e no contexto da região, como território ampliado, que se 

deve entender o surgimento do MOVA no Município de Mauá, pois ele nasce do interior de 

um movimento regional que envolvia ações, não apenas no campo da educação, mas nos mais 

diferentes campos, dentre eles desenvolvimento econômico, infra-estrutura, ambiente urbano, 

identidade regional e estruturas institucionais, inclusão social. 

O MOVA regional do ABC, surgiu em 1997, e no seu interior o da cidade de Mauá. 

Portanto, em momentos distintos, sob a égide de histórias distintas, apesar de terem surgido 

com apenas um ano de diferença. 

O MOVA surge no ABC quando a taxa de analfabetismo no país apresenta tendência 

de queda. “Entre 1986 e 1997 a taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais de 

idade passou de 20% para 14,7%. Os valores para os anos de 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 

1993 e 1995 foram respectivamente, 20,0%; 17,0%; 19,7%; 19,0%; 18,3%; 16,3% e 15,5%”. 

(IBGE, Censo Demográfico 1991 e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1986-1990, 

1992-1993, 1995, dados não publicados). 
De acordo com os resultados obtidos a partir dos Censos 
Demográficos, ao longo da década de noventa, observou-se 
pela primeira vez no país, uma queda no número absoluto de 
adultos analfabetos (15 anos e mais). Entre 1991 e 2000, a 
taxa de analfabetismo entre adultos foi reduzida em 6,5 
pontos percentuais. Apesar do bom desempenho, (...) a 
redução na taxa de analfabetismo é uma tendência que já 
vinha sendo seguida, ao menos desde a década de quarenta,  
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tendo sido a década de 1950, o período em que apresentamos 
o melhor desempenho. (BARROS et al, 2005). 

 

Tabela 26 – Taxa de analfabetismo por década (15 anos ou mais) 
Brasil 

 
Ano Taxa de 

analfabetismo 
1940 56,0% 
1950 50,5% 
1960 39,6% 
1970 33,6% 
1980 25,5% 
1990 20,1% 
2000 13,6% 

Fonte: IBGE 
 

No ano 2000, vale ressaltar que em todos os municípios do ABC as taxas de 

analfabetismo eram muito inferiores à do Brasil (conforme Tabela 27).  

 
Tabela 27 – Taxa de analfabetismo por município do ABC, segundo a localização 

ano 2000 

Municípios do ABC Taxa de analfabetismo % 
Urbana Rural 

Diadema 6,8 0 
Mauá 6,6 0 
Ribeirão Pires 5,4 0 
Rio Grande da Serra 8,4 0 
Santo André 4,5 0 
São Bernardo do Campo 4,9 11,9 
São Caetano do Sul 3,0 0 

Fonte: IBGE, 2000/INEP, 2000 
 

Entretanto, há que se considerar que toda a Região do ABC tinha, à época do Censo, 

mais de dois milhões de habitantes, o que significa dizer que, apesar dos baixos percentuais 

relativos de analfabetismo, eles recaem sobre números absolutos elevados. Vale para o caso 

do ABC o mesmo raciocínio feito para o Estado de São Paulo. “Apesar de São Paulo ser o 

estado brasileiro com a terceira menor taxa de analfabetismo, devido à magnitude de sua 

população, acaba sendo, junto com a Bahia, um dos únicos estados com mais de 1 milhão de 

analfabetos (10% do total de analfabetos)” (BARROS et al, 2005). 

É nesse cenário que os MOVAs são organizados nos municípios do ABC. 
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3.3. MOVA – DIADEMA e a produção da cidade 

O MOVA nasceu em Diadema em função da conjunção de fatores de ordens distintas. 

Um deles, internacional, relacionado às deliberações da ONU – Organização das Nações 

Unidas, o outro, nacional, diretamente vinculado à Constituição Federal de 1988, finalmente, 

o de ordem local, relacionado à decisão política do executivo municipal, gestão 1993-1996. 
O ano de 1990 foi declarado o ano internacional da 
alfabetização pela ONU, que anunciou ser a “alfabetização 
uma prioridade absoluta da educação”, devendo os povos até 
o ano 2000, erradicar o analfabetismo. A Constituição 
Federal, promulgada em 1988, estabeleceu o prazo de 10 
anos para a erradicação do analfabetismo no Brasil. [...] A 
Administração Democrática e Popular de Diadema, 
comprometida com os interesses e necessidades da população 
e consciente de sua responsabilidade tem investido na 
educação de jovens e adultos desde 1993, quando o SEJA – 
Serviço de Educação de Jovens e Adultos – tinha 56 salas na 
cidade a ampliou para 180 em 1996. [...] Foi lançado em 27 
de setembro de 1995, ..., o MOVA-DIADEMA – Movimento 
de alfabetização de Jovens e Adultos de Diadema, que tem 
como objetivo contribuir para erradicar o analfabetismo no 
município, envolvendo os diversos setores organizados da 
sociedade civil. (MOVA DIADEMA, 1996B). 

 

Além disso, deve-se destacar a forte influência do Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC.  
O Sindicato, na verdade, tinha uma demanda na categoria por 
qualificação profissional. Aí, foi feito um diagnóstico sobre 
como é que se implantava essa qualificação. Isso foi por volta 
de 1994, 95. O sindicato se deparou com uma realidade 
chocante. Muitos trabalhadores não eram alfabetizados ainda. 
Isso foi uma coisa dura pro Sindicato. Aí, ele propôs, junto às 
Prefeituras que desenvolvessem um processo, um programa 
de alfabetização para essa população. Apenas a Prefeitura de 
Diadema foi a que propôs fazer uma parceria com o Sindicato 
para fazer um projeto de alfabetização, com a gestão do 
Fillipi. A proposta que tinha ... era do MOVA, que era 
desenvolvida em São Paulo, pelo Paulo Freire. Foi a partir 
daí que houve um acerto de começar a fazer o MOVA aqui 
na região. Ou seja, uma proposta regional que só uma cidade 
adotou em 1995. (LSC, coordenador do MOVA ABC). 

 

Esse conjunto de fatores foi acionado por atores específicos. A Secretária da 

Educação, Cultura e Esportes de Diadema, Professora Lisete Gomes Arelaro, da gestão 93-96, 

foi figura central no processo de articulação das condições para que se concretizasse um 

movimento de alfabetização, no âmbito local. Vale ressaltar que a Secretária vivera no 

município de São Paulo a experiência do MOVA.  
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Na verdade, se a gente for pegar historicamente, quando a 
Lisete assume a Secretaria e traz a equipe de São Paulo, que 
era a Silvia Telles, Luis Marini, que era o pessoal que estava 
na organização do MOVA em São Paulo, então, quando eles 
vêm pra cá, eles assumem a educação de jovens e adultos, 
junto a isso, eles já começam uma discussão de criar o 
movimento no município. (I, Chefe da Divisão de Educação 
do Trabalhador de Diadema). 

 

Uma boa imagem de Diadema, para o período, é a da periferia que, relegada a segundo 

plano pelo conjunto das cidades ricas do ABC, toma para si o seu destino e o desafio de se 

reconstruir como cidade. A discussão do Plano Diretor, a implementação de políticas de 

saúde, de educação, de habitação, dentre outras, a instituição do MOVA-DIADEMA foram 

exemplos claros disso, não como questões de mera organização do espaço e do enfrentamento 

dos problemas advindos da pobreza.  
... a periferia, sobretudo, foi objeto de interesse limitado, 
unicamente como lugar da exclusão social e da violência, 
coisa que ela é apenas em parte ou nem sempre é. A idéia 
equivocada de que a periferia é lugar de pobreza contaminou 
a leitura que a sociologia dela faz, que transformou em 
conceito o que efetivamente não é. Um “conceito” pobre da 
pobreza.  
Estamos, portanto, em face de uma nova característica 
histórica da espacialidade urbana. [...] Nesses movimentos, 
mais do que um espaço deteriorado, e o reconhecimento 
dessa deterioração, a periferia proclama a identidade que lhe 
é possível no confinamento a que foi relegada: a de quem foi 
recusado pela cidade e tem com ela a identidade da não-
identificação. Esses movimentos proclamam a verdade 
política do negativo... (MARTINS, 2001). 

 

No burburinho da construção da cidade, em meio a inúmeros movimentos, nasceu o 

MOVA-DIADEMA, como afirmação do negativo. Tratava-se de um movimento educacional 

e ao mesmo tempo uma das vigas do movimento de produção da cidade. No Plano Diretor do 

Município, aprovado em 1994, no título IV, Dos equipamentos e serviços comunitários, 

Capítulo III, Da Educação, da Cultura e dos Esportes, no artigo 56, alínea iii, consta: 

“promoção de programas de alfabetização de jovens e adultos, viando contribuir para a 

erradicação doa analfabetismo” (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 1996e, p. 35). 

O MOVA – DIADEMA não nasceu isolado, mas do interior de um intenso movimento 

que toma conta da cidade em todos os rumos e direções. 
O Programa de Pós-Urbanização, criado em 1995, abrange os 
moradores de núcleos habitacionais urbanizados e de áreas de 
provisão, e prevê intervenções intersecretariais, oferecendo 
serviços básicos como saúde, educação, lazer, transporte e 
cultura. Exemplo disso, é o Movimento de Alfabetização de 
Diadema (MOVA), coordenado pela Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, que promove a capacitação e 
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formação de monitores integrando o programa de 
alfabetização desenvolvido na cidade aos núcleos 
habitacionais. Muitas vezes os monitores são moradores e 
lideranças de núcleos, que ministram as aulas de 
alfabetização nos centros comunitários, igrejas, escolas, ou 
mesmo nas residências. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DIADEMA, 1996c, p. 32). 

 

Integra as diferentes ações desencadeadas na cidade, a luta contra a municipalização 

do ensino, contribuindo ainda mais para a produção da identidade da própria cidade, na luta 

contra a proposta do executivo do Estado de São Paulo. 
O povo dizia: “O município está bom, queremos que o Estado 
seja igual. Por isso, queremos a municipalização”. Isso em 
94. Tivemos que explicar que não, o que precisamos é mudar 
o ensino estadual. Porque a emenda PEC 233 jogava toda a 
responsabilidade do ensino fundamental para o município, 
mas para isso tínhamos que ter verba. Com os 25% recebidos 
pelo município, não dá para montar o ensino regular, senão as 
municipais vão ficar tão ruins quanto as estaduais. Então, o 
povo viu que não era possível. Agora o Conselho vai 
continuar lutando contra. (Alaídes, assessora comunitária da 
SECEL, IN: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 1996b, p. 
26). 

 

Nesse intenso movimento os atores vão se constituindo. No caso específico do 

MOVA-Diadema, numa estreita relação com o executivo municipal, de quem recebeu 

importante suporte. 

Há uma nítida relação entre o MOVA e a ação do executivo local, sob a égide do PT – 

Partido dos Trabalhadores, na linha “participação popular e cidadania”. Iniciativas mais gerais 

do executivo local, como o projeto “Pé na Rua”, iniciado na gestão 89-92, buscavam o 

estabelecimento de um diálogo com a população através da ida aos bairros, do Prefeito e seus 

assessores, para ouvir as demandas da população e passar informações sobre ações do 

executivo, a exemplo de chamada para a inscrição no SEJA, divulgada no Jornal “Pé na Rua” 

(1990, 1991, 1992). 
Entendendo a educação como um direito universal e condição 
fundamental para o exercício da cidadania, a meta desse 
programa é iniciar o processo de alfabetização de 100% da 
população acima de 15 anos. Para isso, foi montada uma 
verdadeira operação de guerra. Foram criadas salas de aula 
em fábricas, centros comunitários, igrejas e residências, com 
orientação de educadores populares formados pela Prefeitura. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 1996d , p. 21). 

 

O MOVA foi criado “em 27 de setembro de 1995, por ocasião da solenidade de 

abertura do II Congresso de Educação de Diadema, que contou com a presença do Ministro da 

Educação, Paulo Renato de Souza, e do Professor Paulo Freire” (MOVA REGIONAL, 1999, 
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p. 12). Previa-se a erradicação do analfabetismo, atendendo a 100% da população de 15 a 59 

anos, em três etapas: outubro/95 a fevereiro/96, abril a agosto/96 e setembro a 

dezembro/1996, anunciada publicamente em matéria de capa de jornal “Vamos acabar com o 

analfabetismo” (JORNAL DA CIDADE, 1995). 

Ele surge, também, simbolicamente identificado pela presença daquele que marcou a 

sua concepção pedagógica, Paulo Freire, sob a égide da participação cidadã, entendida como: 
... processo complexo  e contraditório entre sociedade civil, 
Estado e mercado, em que os papéis se redefinem pelo 
fortalecimento dessa sociedade civil mediante a atuação 
organizada dos indivíduos, grupos e associações. Esse 
fortalecimento dá-se, por um lado, com a assunção de deveres 
e responsabilidades políticas específicas e, por outro, com a 
criação e exercício de direitos. Implica também o controle 
social do Estado e do mercado, segundo parâmetros definidos 
e negociados nos espaços públicos pelos diversos atores 
sociais e políticos. (TEIXEIRA, 2001, p. 30). 

 

Para coordenar o MOVA–Diadema foi criado um Fórum Municipal, composto por 

entidades e movimentos diversos, abrangendo o próprio executivo, evangélicos, católicos, 

representante local da Secretaria de Estado da Educação, movimento de educação, de 

estudantes secundaristas, sindicatos de trabalhadores, organização patronal, tanto comércio 

quanto da indústria, jornais, entidades caritativas, grupos de jovens.  

“MOVA–Diadema é um plano de ação cultural que visa a integrar os diversos setores 

organizados da Sociedade em um grande movimento para vencer o analfabetismo no 

Município” (MOVA DIADEMA, 1996b). Uma verdadeira operação de guerra, como parte de 

produção da cidade. 

O MOVA articula-se à idéia de direitos do cidadão, o de “assegurar a todos os jovens 

e adultos não escolarizados de Diadema o direito à alfabetização e educação” (MOVA 

DIADEMA, 1996b). A mesma idéia também está presente no MOVA-Brasil: “Entendendo a 

educação como um direito universal e condição fundamental para o exercício da cidadania, a 

meta deste programa é iniciar o processo de alfabetização de 100% da população acima de 15 

anos”. (REDE MOVA BRASIL, 2005, p. 80). 

A forte relação do MOVA Diadema com a cidade pode ser depreendida da afirmação a 

seguir: 
“A nossa proposta é trabalhar de forma integrada com 
educação, cultura e esportes e lazer como expressões de 
cidadania. A idéia é invadir a cidade, realizando um 
‘asfaltamento cultural’, e a partir daí fazer com que a cultura 
seja um costume, um hábito na vida do cidadão”, diz Lisete 
Arelaro, Secretária de Educação de Diadema. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DIADEMA, 1996d, p. 20). 



 110 

3.4. MOVA – MAUÁ – no contexto da produção da Região do ABC 

A Região do ABC se vê profundamente atingida pela crise econômica com o 

“esgotamento do modelo de industrialização por substituição de importações, selado nos anos 

80, (que) produziu uma situação de crise da indústria local, com importantes perdas no nível 

de emprego de uma matriz industrial ‘envelhecida’ (herdeira ainda da segunda revolução 

industrial)”. (DANIEL, 2001, p. 452). 

Na tentativa de enfrentamento desta crise, atores regionais se constituem na busca de 

saídas. A Região já contava com atores importantes como a Diocese da Igreja Católica, o 

Diário do Grande ABC, jornal regional, sindicatos regionais, dos químicos, dos metalúrgicos, 

dos motoristas.  

A partir do fim dos anos 80, multiplicam-se as iniciativas, nos âmbito estatal e da 

sociedade, que apontam para o fortalecimento institucional do ABC Paulista. 

Neste contexto, no interior da Câmara Regional (Capítulo 2) foram constituídos 

grupos de trabalho, um deles de educação, do qual participava o Sindicato dos Metalúrgicos 

do ABC, propositor da criação do MOVA nos sete municípios da Região. “Iniciou-se, então, 

um processo de reuniões com os secretários de educação das prefeituras, que resultou em 3 de 

novembro de 1997, no acordo (...) segundo o qual se constituiria um MOVA em cada cidade e 

se organizaria o MOVA Regional”35. (MOVA REGIONAL, 1999, p. 12-13).  

Nesse quadro, foi criado, em 28/11/1997, o MOVA em Mauá, dois anos após o 

surgimento do mesmo movimento em Diadema, mas diferentemente deste município, como 

parte de um conjunto de ações de caráter regional, desencadeado no sentido do enfrentamento 

da crise econômica. 

Dada esta origem, não foram encontrados registros no município referentes à 

institucionalização do MOVA Mauá, diferentemente de Diadema. Na fala dos gestores do 

MOVA Mauá (2004), há fragmentos sobre a história, alguns sobre “o jeito petista de 

governar”, outras sobre o alto índice de analfabetismo na cidade. 
Em 97 (começou o MOVA em Mauá) devido o alto índice de 
analfabetismo na cidade, como no Brasil também. Se pensou 
em lançar um movimento de alfabetização que é o MOVA. O 
nosso MOVA foi lançado em dezembro de 97, nós iniciamos 
em 98. [...] O MOVA já existia, como vocês mesmas já 
sabem, em Diadema, Rio Grande do Sul ..., o município de 
São Paulo. Acho até que São Paulo veio primeiro na questão 
do MOVA. [...] A gente achou que dava pra implantar em 

                                                 
35 É importante destacar que não houve a adesão do Governo do Estado de São Paulo, que não se comprometeu 
com o projeto e não assinou este acordo. 
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Mauá, seguindo, vendo as experiências das outras cidades. 
(G, coordenadora técnica pedagógica). 

 

Quando do surgimento do MOVA–Mauá, segundo depoimentos de coordenadores, a 

então Secretária da Educação incentivou a participação dos atores locais. No entanto, a 

história se perdeu. 

Como há poucos elementos sobre a história do MOVA–Mauá, há uma certa 

dificuldade para reconstituí-la. Parece não ter se constituído um elo entre a participação dos 

atores regionais e os atores locais, no âmbito deste município, quando da instituição do 

MOVA. Isso não quer dizer, no entanto, que não houvesse na cidade, à época, atores coletivos 

ocupando a cena pública. Um exemplo é a Comissão da Terra, importante movimento de 

urbanização da maior favela de Mauá, que ganhou projeção nacional. Outro exemplo, são as 

várias associações de moradores organizadas em diversos bairros, em diferentes épocas, que 

por meio de suas ações contribuíram para a alteração do cenário da cidade ao reivindicarem 

transporte coletivo, água e esgoto, asfalto, coleta de lixo, equipamentos educacionais e de 

saúde, como as Sociedades Amigos do Jardim Zaíra e do Parque das Américas, famosas no 

âmbito local pela forte presença na cena pública. (NAKANO, 1995; CEPS, 1981). 
Eu não posso afirmar porque eu não fazia parte dessa 
discussão naquele momento. Apesar de eu estar na Secretaria, 
nós cuidávamos do EJA especificamente e às discussões para 
a implantação do MOVA, nós não tínhamos acesso. Até 
porque eu não fazia parte da equipe de coordenação naquela 
ocasião.  (ME, supervisora técnica). 
 
Eu dava aula no Clarisse, para jovens e adultos, e na época, 
quando começou a montar a equipe do projeto MOVA, até 
veio uma pessoa pra apoiar a gente, uma pessoa que 
trabalhava já em Diadema e tinha experiência lá. (G, 
coordenadora técnica pedagógica). 

 

Entre as decisões na esfera regional, como a da instituição do MOVA – ABC na 

Câmara Regional, e a implementação de ações locais, parece haver um vácuo que talvez possa 

ser explicado pela qualidade dos atores, não no sentido de que um possa ser melhor do que 

outro, mas pelo fato de que os atores que participam da nova institucionalidade regional já 

não atuam diretamente no âmbito local. Trata-se de atores com características muito 

diferentes. Alguns deles têm a região como campo de ação; este é caso do Fórum da 

Cidadania do Grande ABC. Outros têm atuação num campo específico, não necessariamente 

recortado pelo regional, como as universidades, as escolas técnicas de nível médio. Outros, 

ainda, atuam na esfera estadual e na federal, como os representantes do Governo do Estado de 
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São Paulo, os deputados federais e estaduais. Outros, ainda, têm no município seu locus de 

ação, como os prefeitos e vereadores.  

Assim, na nova institucionalidade regional, atores de naturezas diversas se encontram 

e devem pensar e decidir sobre os rumos da região. Resta o dilema de como essas decisões 

impactam o local, de como elas aí se concretizam. No caso do MOVA-Mauá, parece haver 

um vácuo que precisa ser preenchido. Diferentemente de Diadema, o MOVA Mauá parece 

não ter uma clara simbiose no sentido da produção da cidade e nem da Região. 

3.5. As Concepções do MOVA: entre a transformação e a auto-estima 

As diferentes marcas da história do surgimento dos MOVAs Diadema e Mauá trazem 

com elas também diferentes concepções pedagógicas, revelando opções de seus atores. No 

caso de Diadema, a concepção inicial se modifica com a troca de prefeitos, mas a perspectiva 

de transformação esteve sempre presente. Já no de Mauá, apesar das orientações da 

coordenação do MOVA – ABC, muito próximas do MOVA Diadema, ela não ocorre e 

predomina uma visão focada no indivíduo, nas questões de sua auto-estima. 

3.5.1. O MOVA Diadema: uma proposta de transformação social 

O MOVA Diadema, que nasceu como outros tantos movimentos de produção da 

cidade, carregou com ele a marca da participação. De forma clara e coerente, a concepção 

freireana de educação, que já marcava o Serviço de Educação de Jovens e Adultos – SEJA, 

criado em 1987, também marcou este movimento.  
Partindo do princípio de que “a leitura do mundo precede a 
leitura da palavra”, como sintetiza o educador Paulo Freire, a 
Prefeitura de Diadema, até 1993, tinha à disposição de jovens 
e adultos da cidade 53 salas de aula. (...) além de dar 
continuidade a esse programa, a atual gestão ampliou a 
capacidade de atendimento e hoje o SEJA conta com 179 
salas, localizadas em escolas municipais, empresas e 
instalações da Igreja, através de parcerias exclusivas. [...] 
Lançado no segundo Congresso de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, em outubro de 1995, o Movimento de 
Alfabetização de Diadema (MOVA) começou a ser articulado 
com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC como uma grande 
ofensiva do poder público e da sociedade civil para reverter 
as estatísticas do Censo da Pessoa Deficiente que indicou um 
total de 39.050 pessoas com baixa escolaridade no município, 
sendo quinze mil analfabetas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DIADEMA, 1996d, p. 21). 
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O MOVA, assim como o SEJA, trazia nele a marca de educação como ato político e 

de conhecimento, tanto da parte do educando quanto do educador, no sentido da 

transformação da realidade, tal como proposta freireana (FREIRE, 1980). 
Se revolucionária é sua opção [do educador], o fundamental 
na alfabetização de adultos é que o alfabetizando descubra 
que o importante mesmo não é ler estórias alienadas e 
alienantes, mas fazer história e por ela ser feito. [...] ... os 
educandos são convidados a pensar. Ser consciente não é, 
nesta hipótese, uma simples fórmula ou um mero ‘slogan’. É 
a forma radical de ser dos seres humanos enquanto seres que, 
refazendo o mundo que não fizeram, fazem o seu mundo e 
neste fazer e re-fazer se re-fazem. São porque estão sendo. 
O aprendizado da leitura e da escrita, como um ato criador, 
envolve, aqui, necessariamente, a compreensão crítica da 
realidade. (FREIRE, apud GADOTTI, 1993: 254-255). 

 

Por isso, “o Estudo do Meio é apresentado e analisado como uma das possibilidades 

de se trabalhar com temas geradores. Ele passa a ser estratégia e metodologia, pois possibilita 

o desenvolvimento do estudo da realidade e propõe uma forma de se trabalhar em sala de 

aula” (MOVA DIADEMA, 1996a), organicamente conectada à realidade da cidade, conforme 

pode ser visto na organização dos dados coletados no estudo, no quadro a seguir. 

 
Quadro 8 – Tema gerador – Diadema 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para construção de uma educação transformadora, o estudo 
da realidade tem um papel fundamental, pois está relacionada 
a uma prática que visa a possibilitar ao educando conhecer e 
se reconhecer na própria realidade de onde vive, construir 
interrelações entre a escola e a comunidade de forma 
conseqüente, transformando a escola num centro de 
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produção, recriação e irradiação de culturas. (...). A realidade 
é interdisciplinar em si mesma. (MOVA DIADEMA, 1996c). 

 

A perspectiva de educação adotada em 1995 permanece até os dias atuais, tendo 

havido, na gestão 1997-2000, a incorporação, à proposta freireana, dos chamados “temas 

sociais transversais”, em função da influência de propostas explicitadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN’s, numa evidente adaptação dos temas transversais. Esta 

influência também se evidencia com a adoção da divisão dos conteúdos em categorias 

distintas, conteúdos conceituais, conteúdos atitudinais, conteúdos procedimentais. Essa 

influência advinda das diretrizes do governo federal, no caso de Diadema, tem como substrato 

a permanência da: 
...concepção da problematização do social na escola (e da) ... 
educação de jovens e adultos (como) parte integrante do 
projeto sócio-político global da luta popular na sociedade de 
classes. (...) Os temas sociais coletivamente eleitos pela 
comunidade escolar, criteriosamente selecionados, 
rigorosamente estudados, deverão ser os eixos vertebradores 
da proposta curricular” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DIADEMA, 2000, p. 30-31). 

 

Relativo à concepção metodológica, manteve-se a preocupação com o estudo do meio, 

mas incorporou-se, como elemento central, a metodologia de projetos, nela o 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares, aparecendo desta forma uma preocupação 

também focada na aprendizagem do aluno. 
A aprendizagem baseada em projetos oferece a possibilidade 
de investigar um tema, partindo de um enfoque relacional que 
vincula idéias-chave e metodologias de diferentes disciplinas, 
abrindo um caminho para se repensar a função da escola e 
revisar os saberes escolares. 
Esse procedimento metodológico facilita o aprendizado na 
medida em que aproxima o conhecimento científico da vida 
real. (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 2000, p.33-34) 

 

Nesta gestão, 1997-2000, o MOVA passa a compor o quadro da EJA – Educação de 

Jovens e Adultos que se desenvolvia através de três conjuntos de ações:  

a) SEJA – Serviço de Educação de Jovens e Adultos, organizado na modalidade 

suplência, que se destinava a suprir a escolarização regular, organizado em 

dois níveis: suplência I, correspondente às quatro séries iniciais do ensino 

fundamental, e suplência II, correspondente às quatro últimas séries do ensino 

fundamental; 

b) MOVA – Movimento de Alfabetização, definido como atendimento 

comunitário a jovens e adultos analfabetos ou com baixa escolarização; 
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c) Ensino profissionalizante, através da Fundação Florestan Fernandes, 

encarregada do desenvolvimento de cursos de qualificação, aperfeiçoamento, 

especialização e acompanhamento profissional, bem como informação 

profissional e orientação para o trabalho, suplência profissionalizante, 

formação e apoio para empreendedores. (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 

1998). 

O MOVA é, então, incorporado a uma proposta curricular caracterizadamente escolar, 

da concepção geral à organização das disciplinas, seus conteúdos e formas de avaliação. Este 

movimento dá sinais de sair do campo de uma “verdadeira ação de guerra” para compor o 

conjunto de ações institucionais. Ainda na gestão 1997-2000, a abrangência da ação se 

restringe aos dois primeiros anos de escolaridade do ensino fundamental, ou seja, à 

alfabetização propriamente dita. 

Na gestão 2001-2004, a tendência de escolarização se acentua e o MOVA passa “a 

atender os alunos para concluírem os estudos correspondentes aos 4 anos de escolarização”, 

sem abandonar a perspectiva de “educação popular libertadora” e retomando a proposta 

freireana de tema gerador, sem explicitar possível influência da proposta dos PCN´s, relativa 

aos temas transversais, num claro retorno à proposta original de 1995, à exceção da “ação de 

guerra”. (DIÁRIO NA ESCOLA – DIADEMA, 2004, p. 19-20). 
O tema gerador deve expressar a realidade vivida pelos 
educandos, permitindo um processo ordenado de teorização, 
que se alcança pelo desenvolvimento dos subtemas ou eixos 
temáticos. (MOVA DIADEMA, 1996c). 
 
Concebendo que o conhecimento da realidade local onde os 
alunos moram, trabalham, assimilam e constroem as suas 
culturas e a história de vida é fundamental para as 
aprendizagens significativas, a formação para os educadores 
do MOVA, desde o início, está pautada no Estudo do meio e 
no Tema gerador. (DIÁRIO NA ESCOLA – DIADEMA, 2004, p. 
20). 

 

Interessante notar que os dois documentos da Prefeitura de Diadema que apresentam 

política de educação e currículo relativos à EJA foram produzidos no último ano de duas 

diferentes gestões. Um deles, “Currículo – Educação de Jovens e Adultos – Diadema”, datado 

do ano 2000, referente à gestão 1997-2000, e o “Diário na escola – Diadema – Política de 

Educação de Jovens e Adultos – Diadema faz escola”, datado de 2004, é da gestão 2001-

2004. 

Mais do que entender esses documentos como uma prestação de contas de governos 

em final de mandato para se qualificar para o novo processo eleitoral, vale ressaltar que 



 116 

ambos revelam que a sua produção passou pelo envolvimento dos atores da escola, com a 

participação de assessorias, num processo que percorreu cada uma das duas gestões. 
O processo de construção deste documento iniciou-se nas 
UNIDADES ESCOLARES, envolvendo pais, alunos, 
funcionários, professores e coordenadores de escolas. Para a 
organização do documento inicial “Retratando o currículo da 
Rede: Primeiro olhar”, a equipe técnico-pedagógica (1998) 
obteve orientação de um especialista universitário em 
currículo. Em continuidade ao processo de organização e 
sistematização deste documento, a EJA passa a contar com a 
assessoria da AÇÃO EDUCATIVA (Assessoria, Pesquisa, 
Informação) a partir de 1999, buscando a contribuição desta 
organização para o resgate, concretização e sistematização do 
documento, atendendo assim a reivindicação dos professores 
do segundo segmento, que tiveram formação específica. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 2000, p. 30). 
 
As mudanças sociais e educacionais trouxeram marcas 
significativas para repensar uma nova visão da educação de 
jovens e adultos em Diadema. A elaboração da proposta 
curricular para rede municipal foi construída a partir de um 
longo processo de debates com todos os 
professores/professoras, considerando não só o trabalho 
desenvolvido pelas escolas, mas também a partir de uma 
nova concepção de aluno que queremos e do seu papel no 
processo de transformação da cidade, do país e da sua 
inserção no mercado de trabalho. (DIÁRIO NA ESCOLA – 
DIADEMA, 2004, p. 3-4). 

 

Bem como se identifica a influência do pensamento freireano e das idéias contidas nos 

PCN´s, de 1995 a 2004, verifica-se também na proposta inicial do MOVA e na proposta da 

gestão 1997-2000, há uma clara preocupação em explicitar referenciais teóricos que orientam 

a discussão sobre a aquisição da leitura e da escrita. Assim, no documento MOVA–DIADEMA 

(1996b), além da proposta político-pedagógica freireana, são abordadas as etapas que o 

indivíduo percorre para chegar à construção da escrita, segundo Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky, as diferentes hipóteses relativas à aquisição da escrita: pré-silábica, silábica, 

silábico-alfabética e alfabética. Na gestão 1997-2000, essa análise se amplia ao ser feita a 

discussão sobre letramento e alfabetismo. 
Atualmente, os educadores trabalham com um conceito mais 
abrangente, que alguns designam como alfabetismo, outros 
como letramento. Esse conceito refere-se não apenas ao saber 
ler e escrever, mas principalmente ao saber usar a leitura e a 
escrita. Portanto, para apesar da condição de analfabeta para a 
condição de alfabetizada, a pessoa precisa transformar 
minimamente a sua condição, incorporando a linguagem 
escrita à vida. (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 2000, 
p. 45). 
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Na gestão 2001-2004, a formação dos educadores do MOVA segue pautada por uma 

concepção pedagógica que valoriza a educação popular libertadora. Trata-se de formação 

permanente, processual e as atividades de trabalho são definidas, coletivamente, pela equipe 

de coordenação, assistentes técnicos e educadores. 
... o princípio que norteia o trabalho pedagógico do 
movimento de alfabetização são os eixos da proposta 
curricular da rede municipal de Diadema, dentre eles 
Dignidade e Humanismo, Meio Ambiente e Cultura. (DIÁRIO 
NA ESCOLA – DIADEMA, 2004, p. 23). 

  

Uma sistemática de reuniões semanais, por região da cidade (Norte, Sul, Leste e 

Centro-Oeste), tem por objetivo, no início de cada semestre, caracterizar o perfil dos alunos e 

o da realidade local. Por meio deles é discutida e definida a temática de trabalho. Um exemplo 

pode ser visto abaixo. 
Região Centro-Oeste, projeto político pedagógico  
Eixo norteador: Dignidade e Humanismo 
Temáticas (pontos de articulação do eixo): Desigualdade 
social, Resgate Cultural, Ética e Valores, 
Trabalho/Desemprego, Violência. (DIÁRIO NA ESCOLA – 
DIADEMA, 2004). 

 

As temáticas se articulam para a construção do novo conceito de cidadania, autonomia 

e participação, visando o resgate da auto-estima dos educandos como sujeitos do processo 

educacional. O objetivo é a criação de mecanismos de participação e envolvimento dos alunos 

para a transformação da realidade local.  

Ficam explicitados claramente, nas ações para  definição da proposta pedagógica e sua 

implementação, os objetivos e os mecanismos criados: 
... os educandos são incentivados a participarem dos 
diferentes fóruns de debate e decisão política como os 
Conselhos Populares e o Orçamento Participativo, que 
estabelece as prioridades para as regiões e a cidade. (DIÁRIO 
NA ESCOLA – DIADEMA, 2004, p. 22). 

 

É importante ressaltar que, na gestão 2001-2004, assessores do CRJ (Centro de 

Referência da Juventude) participaram dos sábados de formação para educadores da EJA e do 

MOVA, abordando as temáticas: o Estatuto da Criança e do Adolescente, juventude e gênero, 

literatura e arte, a violência urbana, diversidade e cultura, dentre outras. 

Trata-se de uma proposta curricular que está articulada com outras iniciativas da 

gestão 2001-2004: a criação dos Centros Públicos, espaços abertos à participação da 

comunidade, e à implementação do Ação Compartilhada, atividades co-gestionadas monitores 

– população que acontecem nos centros públicos, nos poli-esportivos, escolas, bibliotecas 



 118 

comunitárias. Do ponto de vista do executivo local, é intensa a participação dos alunos do 

MOVA, jovens, adultos e idosos, nas atividades e na gestão desses espaços e ações. No 

entanto, isso não se confirma quanto aos jovens das salas do MOVA, conforme poderá ser 

visto na parte 6 do presente estudo. 

3.5.2. MOVA Mauá: a auto-estima como déficit 

O MOVA nasceu com a perspectiva do direito do cidadão. Assim como em Diadema, 

a existência de 18.420 analfabetos maiores de 15 anos impunha a necessidade de:  
“superar o analfabetismo no município e que alfabetização é 
instrumento para a ampliação da capacidade de ler, 
compreender e interferir no mundo. Considerando que o 
analfabetismo fere direitos fundamentais do cidadão e 
marginaliza milhares de pessoas nas cidades convidou-se 
para parceiros, os diferentes segmentos da sociedade 
municipal”. (MOVA-MAUÁ, 2004). 

 

Contudo, apesar desta concepção estar registrada, ela não foi apropriada pelos 

profissionais responsáveis pela coordenação do MOVA-Mauá, pois, quando indagados sobre 

esta questão, assim se manifestam: 
O objetivo maior é estar resgatando a auto-confiança pra ele 
(aluno do MOVA) prosseguir. (El, coordenadora do MOVA 
Mauá). 
 
O MOVA é um projeto de inclusão, é tanto dos alunos quanto 
da sociedade, porque às vezes o educador está desempregado, 
mas quando chega aqui no MOVA, a formação inicial, depois 
a formação continuada, e ele acaba descobrindo que ele é 
uma pessoa, que ele é um educador e que depois pega até 
como profissão, passar a ser professor da própria rede. Todos 
os meses, entra um, sai outro, então nós temos dinâmica. (G, 
coordenadora técnico-pedagógica do sistema de ensino de 
Mauá). 

 

Segundo os coordenadores, o MOVA busca a produção da auto-estima do educando, 

parecendo, muitas vezes, que esta idéia está descolada da de sujeito de direitos e mais 

próxima de uma concepção psicologizante da educação, sem discutir o sentido da “inclusão”. 

Nesse sentido, há o risco de ficarem aprisionados à idéia de que aqueles que têm baixa 

escolaridade estão excluídos da sociedade e não são produtos de uma inclusão mal sucedida, 

decorrente de políticas públicas empobrecidas que, a exemplo da educação, criam uma 

relação intermitente com o cidadão e garantem serviços de baixa qualidade. Por isso, os atores 

envolvidos correm o risco de serem “culpabilizados” pela situação que vivem, sem questionar 

a lógica do capital que permeia as políticas (MARTINS,1997; CASTEL, 1998). 
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Reconhecemos que há uma expectativa de adquirir 
conhecimentos que possam ajudá-lo no processo de inclusão. 
Geralmente querem aprender a ler, a escrever e a contar ou 
aperfeiçoar esses conhecimentos. Nota-se, no entanto, que 
chegam com sua auto-estima em níveis muito deficitários. 
(POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE MAUÁ – 
GESTÃO AMOR PELA CIDADE, s/data). 

 

Fica evidente nas entrevistas e nos materiais de formação de alfabetizadores a 

presença da influência da teoria construtivista, em função da presença de termos e temáticas 

como: letramento, hipóteses da escrita, hipótese silábica, hipótese alfabética, erro construtivo 

etc. Além disso, também há a presença dos chamados temas transversais: educação ambiental, 

alimentação da família, numa clara influência das idéias contidas nos PCN’ s.  
A questão do letramento, da escrita, da leitura. Trabalhamos 
também com um pouco dos temas transversais. (El, 
coordenadora do MOVA). 
 
Hipóteses da escrita: 1- pré- silábica – Não consegue 
relacionar as letras com os sons da língua falada. [...] 2- 
silábica – Interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor de 
sílaba a cada letra. [...] 3- Silábica-alfabética – Mistura a 
lógica da fase anterior com a identificação de algumas 
sílabas. [...] 4- Alfabética – Domina enfim, o valor das letras 
e sílabas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ, 2005c). 

 

Significativo notar que o MOVA Mauá nasceu sob a égide do MOVA ABC, a partir 

de uma decisão da Câmara Regional. Mesmo havendo uma coordenação centralizada na 

região, conduzida pelo Sindicato dos Metalúrgicos, com uma clara concepção pedagógica 

baseada no pensamento de Paulo Freire, com entrada no campo do construtivismo para a 

discussão sobre aquisição da escrita e da leitura, tal como o MOVA Diadema, essa visão não 

se espraia para Mauá. Há que se ressaltar que a coordenação regional promove reuniões 

mensais, envolvendo todos os municípios que aderiram ao MOVA ABC, para a discussão de 

questões dessa natureza, dentre outras. 

Segundo visão expressa em publicação do MOVA ABC: 
A concepção metodológica do MOVA, que pressupõe a 
construção coletiva do ato de alfabetizar, está fundamentada 
em Paulo Freire: “Ninguém educa ninguém, ninguém se 
educa sozinho, os homens se educam em comunhão”. [...] A 
formação dos educadores populares tem como referência 
teórica, além de Paulo Freire, as pesquisas de Piaget, 
Vygotsky, Ana Teberosky e Emília Ferreiro. (MOVA 
REGIONAL, 1999, p. 45-46) 

 

Especialmente a perspectiva freireana não aparece de forma clara na fala da 

coordenação. É preciso assinalar que, diferentemente de Diadema, em Mauá, os professores 
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da EJA e os educadores do MOVA desenvolvem atividades conjuntas por iniciativa deles 

próprios, uma vez que não há proposta de trabalho coletivo por parte da coordenação. Os 

professores e educadores apontam para o papel significativo que a diretoria da escola exerce 

nesse processo, atuando como mediadora: 
... a gente, pela gente mesmo, se reuniu e fizemos esse 
trabalho coletivo, cada um colocando a sua disciplina... eu, a 
Elaine, mais um professora do MOVA, mais dois da EJA. (V, 
educador do MOVA – Mauá). 
 
... na nossa escola não tem essa diferença entre MOVA e 
EJA. Temos um grupo de estudo, a gente estuda alguns 
autores, fazemos algumas reflexões [...] é um horário fora, é 
tipo um HTPC, mas é um horário fora. (W, educador do 
MOVA). 
 
A problemática que existe na escola em que eu trabalho, são 
6 salas de EJA e mais 9 de MOVA36, então tem gente que a 
gente nem conhece, porque é espalhado pelo bairro, não é 
tudo próximo da escola. Todos são perto do Feital, mas são 
vários, então a gente nem conhece o pessoal. (C, professora 
da EJA – Mauá, bairro Feital). 

3.6. Da operação de guerra à institucionalização do MOVA, o empobrecimento da 

política pública 

Nos municípios de Diadema e de Mauá, o MOVA nasceu como uma política marcada 

pela idéia de parceria entre governo municipal e grupos sociais, numa zona intermediária 

entre a sociedade civil e o Estado, para combater o analfabetismo, e com a chancela do modo 

petista de governar. 
Este movimento foi criado há quatorze anos, na cidade de 
São Paulo, durante a gestão de Luiza Erundina, como 
Prefeita, e de Paulo Freire, como Secretário de Educação, no 
período de 1989 a 1992. 
Em 1993, e anos subseqüentes, com as administrações de 
Paulo Maluf e Celso Pitta, em São Paulo, o MOVA deixou de 
ter apoio institucional; entretanto, alguns grupos populares 
conseguiram manter o trabalho de alfabetização de jovens e 
adultos. E em 2002, com o retorno da administração popular, 
foi possível retomar o Movimento de Alfabetização de 
Jovens e Adultos. (REDE MOVA BRASIL, 2005, p. 6). 
 
O MOVA, em sua concepção original (no município de São 
Paulo), constituiu-se num movimento que emergiu das 
comunidades por meio das entidades da sociedade civil 
organizada (REDE MOVA BRASIL, 2005, p. 6).  

 

                                                 
36 Em Mauá, os núcleos do MOVA vinculam-se a uma escola, mas podem funcionar em outros espaços, 
distribuídos pelo bairro, próximo da escola. 
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Nos municípios de Mauá e Diadema, diferentemente de São Paulo, os MOVAs  

nasceram muito mais pela indução dos executivos locais do que por iniciativa da sociedade 

civil. Esses municípios, especialmente Diadema no momento inaugural deste movimento, 

contaram com a participação da sociedade civil. Mas, a presença dos atores e grupos locais foi 

se esvaecendo no decorrer do tempo.  

3.6.1. O MOVA Diadema: momentos distintos  

Para compreender a história do surgimento do MOVA-Diadema e a relação com a 

sociedade civil, é necessário recuperar algumas das ações do executivo local – gestão 1993-

1996, tanto aquelas conduzidas sob a coordenação direta do Prefeito, porque ação conjunta 

das diversas secretarias, quanto aquelas específicas da Secretaria da Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer – SECEL. Vale ressaltar que educação foi prioridade de governo nesta gestão. 

E na gestão 2001-2004, o MOVA constituiu-se em marca do governo. 

Uma das ações envolvendo todas as secretarias foi o programa “Pé na rua”, por meio 

do qual se buscava uma relação mais próxima com a população, através do diálogo, na ida do 

executivo aos bairros, para ouvir reclamos e necessidades da população e para a divulgação 

das iniciativas e dos serviços da Prefeitura. No âmbito deste programa, o SEJA – Serviço de 

Educação de Jovens e Adultos e o MOVA foram divulgados e a população era estimulada a 

participar. 

A Secretaria da Educação desenvolveu um conjunto de ações no sentido de induzir à 

participação popular. Uma delas foi a de criar, logo no início da gestão 1993-1996, a 

Assessoria de Assuntos Comunitários na SECEL, alocando “nesta Secretaria uma liderança 

comunitária que já havia desenvolvido, em outro setor, um trabalho de participação popular. 

Seu objetivo é construir canais de participação e comunicação entre o então Departamento de 

Educação, Cultura e Esportes (DECE) e a população, dinamizando o debate sobre a 

Educação” (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 1996b, p. 3).  

A ida da Assessoria aos bairros possibilitava o acesso a informações e a formação de 

lideranças, incentivando a emergência de ações e grupos, tais como grêmios livres, Fórum da 

Juventude, Semana da Juventude, fundação da União Municipal dos Estudantes Secundaristas 

e seu primeiro congresso, participação ativa nos congressos locais de educação e no CONED 

– Congresso Nacional de Educação. 

Além disso, contribuiu decisivamente para a organização do Movimento de Educação 

na cidade, numa estreita relação com a produção da cidade, especialmente de uma política de 
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educação municipal, e que, entre outras ações, se contrapunha à deterioração das escolas e do 

ensino da rede estadual de educação. Nessa medida, contribuiu para a produção da identidade 

da cidade e de seus moradores. 
Há nos primeiros tempos uma quase indiferenciação entre a 
Assessoria Comunitária e o Movimento. A sala da Assessoria 
é conhecida como a sala do Movimento. Relatórios da época 
afirmam que “o Movimento de Educação é o canal de 
participação popular do Departamento de Educação, Cultura 
e Esportes”, elo de ligação entre o Departamento e a 
população “que tem por finalidade desenvolver uma política 
de educação no município de Diadema baseada na sua 
realidade e suas necessidades (...) e juntos procurar uma 
maior participação da população na área da educação (...) e 
com isso melhorar a qualidade e a transparência dos serviços 
prestados nesta área”. (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 
1996b, p. 3). 

 

Em função dessa quase indiferenciação entre participação cidadã e executivo, poder-se 

ia concluir que o Movimento de Educação da cidade de Diadema não tinha autonomia.  

No entanto, é importante saber o que se entende por autonomia, porque apesar de 

estarem relacionadas, são duas dimensões distintas no processo de constituição de um 

movimento. 

O processo de conquista da autonomia de um movimento não nasce no ar, descolado 

do quadro de relações em que ele está situado. Assim, por exemplo, um executivo pode 

garantir suportes importantes para que o movimento se estruture e possa produzir a sua 

autonomia. Os suportes podem ser das mais diferentes naturezas: alguns deles relacionados a 

coisas muito objetivas, como a liberação de pessoas que possam dispor de tempo para 

articular o conjunto de seus participantes; outros, invisíveis, mas tão importante quanto 

aqueles, como por exemplo, as relações de confiança que podem ir se estabelecendo entre o 

executivo e as pessoas do movimento, de forma que estes ganhem segurança, gradativamente, 

na relação que estabelecem com outros atores.  

Portanto, é importante perceber que quando se trata de autonomia, ela será tão maior 

quanto maiores forem os suportes que têm o movimento. A partir deste tipo de pensamento, é 

possível dizer que a ação de indução do movimento, desencadeada pelo executivo local, mais 

especificamente, pela Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, garantindo suportes a 

ele, contribuiu decisivamente para a sua autonomia. (MARTUCCELLI, 2002). 

No entanto, o Movimento de Educação de Diadema não encontrou os seus suportes 

apenas no executivo local. Ele também pode encontrá-los na rede de relações que foi 

produzindo ao longo do processo de luta por educação na cidade. É preciso ressaltar que o 
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Movimento de Educação organizado no município de Diadema tem suas raízes em lutas 

travadas pela população por equipamentos educacionais, creches, escolas de educação infantil 

e ensino fundamental. Um exemplo desta luta foi aquela travada pelo Clube de Mães do 

Jardim Navegantes, em 1977, demandando apoio ao executivo para o acompanhamento de 

uma creche coordenada por elas. Em 1980, conquistou-se uma creche oficial. 

Inúmeras outras ações foram desenvolvidas pela população, ganhando destaque as 

ações desenvolvidas por pais, na década de 80, no sentido de sua participação autônoma nos 

Conselhos de Escola do sistema estadual de ensino, bem como da reivindicação de construção 

de escolas. Além disso, também durante elaboração da Lei Orgânica Municipal, a população 

apresentou emendas para garantir a qualidade do ensino noturno. Também é preciso destacar 

a luta por uma escola de educação especial quando as escolas de São Bernardo do Campo 

deixaram de atender à demanda vinda de Diadema, tendo conquistado a instalação da EMEE 

Olga Benário, em 1988. 

Tudo isso evidencia a tradição de luta dos moradores desta cidade que, a partir 1985, 

com a instalação de administrações progressistas, ganha espaço, adentrando a máquina 

administrativa. É na trajetória das lutas populares e da implementação dessas administrações 

que surge o MOVA Diadema, no âmbito do Movimento de Educação, tendo no Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, um interlocutor privilegiado, para incentivar aqueles que não estavam 

no SEJA a voltarem ou iniciarem o processo, pois já existia neste serviço uma prática de sair à 

rua para incentivar os sujeitos analfabetos a entrarem na escola. 
Como a gente cria um outro movimento dentro da cidade 
para que essas pessoas procurem um espaço que não 
necessariamente seja a escola, para aprender a ler e a 
escrever? Foi ai que a gente pensou o MOVA. Mas, num 
primeiro momento, o MOVA era só para trabalhar a questão 
da alfabetização. O MOVA trabalhava a alfabetização e os 
alunos alfabetizados eram encaminhados pra o EJA, porque a 
gente rompia com aquele medo, aquele receio de ir para uma 
escola. (I, Coordenadora de Divisão do Trabalhador). 

O MOVA Diadema: expressão da participação cidadã 

É preciso criar as condições sociais que permitam a cada 
pessoa ter sucesso, com sua particularidade, à cidadania e à 
construção de sua vida. (SCHALLER, 2001, p. 10) 
 

A concretização do MOVA Diadema se dá no Fórum de Educação. 
Quando a gente pensou na criação do MOVA, a gente já 
criou a partir de um Fórum, onde já participava o Sindicato, 
todas as formas de organização da sociedade civil, 
APEOESP, Diretoria de Ensino, SESI, ACID – Associação 
Comercial de Diadema. Cada um tinha um papel importante. 
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Assim, na verdade, a Prefeitura estava dando o pontapé 
inicial, mas quem ia fazer toda a articulação para a 
consolidação deste movimento de alfabetização seriam as 
entidades parceiras. [...] A Prefeitura bancou uma parte e os 
empresários, outra. Uma vez por mês se reunia esse Fórum 
para discutir o andamento do movimento, para fazer uma 
avaliação. (I, Coordenadora de Divisão do Trabalhador). 

 

Numa verdadeira operação de guerra, os atores locais participaram ativamente das 

discussões sobre o MOVA, sua implantação e desenvolvimento, associados em torno de um 

objetivo, o de erradicar o analfabetismo num curto espaço de tempo. O Fórum de Educação se 

reunia mensalmente.  
Então participavam o Prefeito, os empresários, participava o 
Joel, como presidente do Sindicato, tinha os representantes 
das entidades. Lá era apresentado o número de alunos, das 
salas, de educadores, os problemas, as dificuldades do 
movimento, o que estava faltando, o que precisava ser 
articulado (...). Era uma discussão dos rumos do movimento. 
Eu diria, assim,que era mesmo uma discussão em conjunto.  
(I, Coordenadora de Divisão do Trabalhador). 

 

O Fórum de Educação constituiu-se espaço privilegiado para o encontro dos diversos, 

para que eles pudessem se associar e produzir, por meio desta experiência, a democracia, de 

aprender a “estar junto com”. Desta convivência, possivelmente reconhecer e aceitar que a 

existência de sujeitos diferentes enriquece o debate e abre novos horizontes.  
Dentre as leis que regem as sociedades humanas, há uma que 
parece mais clara do que todas as outras. Para que os homens 
permaneçam ou se tornem civilizados, é necessário que entre 
eles a arte de se associar se desenvolva e se aperfeiçoe na 
mesma proporção que a igualdade de condições cresce. 
(TOCQUEVILLE: 2000, p.136). 

 

Os atores, associados no Fórum de Educação, puderam viver neste espaço aquilo que 

Tocqueville (2000) denomina de “escola da democracia”, porque segundo este pensador, ela, 

sem se opor ao interesse do indivíduo, ensina o interesse geral, o coletivo, a ele se misturando. 

A associação constitui-se em ciência-mãe no sentido de ciência aplicada que vem corrigir o 

interesse particular, só realizável através do coletivo. Ela pode engendrar uma nova 

sociabilidade, cujos eixos centrais são a solidariedade, a confiança e o compromisso. 

No momento inicial do MOVA Diadema, todos esses elementos parecem estar postos. 

A operação de guerra contra o analfabetismo impulsionou os atores locais e alguns de ordem 

regional, como o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e jornais regionais. Tratava-se de 

experiência capaz de produzir vida democrática em Diadema, através do coletivo, para fazer 

valer o direito de alguém, jovens e adultos, a quem, historicamente, tem sido negado o direito 
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de se escolarizar no país. Por isso, esta primeira fase do MOVA Diadema pode se definida 

como a da participação cidadã.  

No entanto, a participação dos diferentes atores na produção do MOVA não pode ser 

entendida única e exclusivamente no sentido de fazer valer um direito. Há também no caso de 

Diadema uma dimensão simbólico-expressiva, a da produção da identidade da cidade e da 

identificação da educação como “asfalto cultural da cidade”, conforme expressão da então 

Secretária da Educação, Lisete Regina Gomes Arelaro. 
Nas ações coletivas dos últimos anos, verifica-se um forte 
componente expressivo, cuja lógica, de solidariedade e 
integração, distingue-se da lógica eleitoral, competitiva, de 
acumulação e apropriação privada no campo econômico. 
As formas de participação marcadas por esse traço 
expressivo-simbólico não se voltam para o institucional, 
embora suas ações possam ter desdobramentos e impactos 
nesse âmbito, uma vez que as demandas dirigem-se 
geralmente ao Estado e ao poder dominante, mas o espaço 
público, no qual os diversos atores “aparecem, fazem-se 
presentes, “para serem vistos e ouvidos por todos”, enfim, 
manifestam-se. (TEIXEIRA, 2001, p. 40). 

 

O MOVA Diadema, mesmo que impulsionado pelo executivo local, nesta primeira 

fase termina por ser apropriado por todos os atores que participavam de sua produção, dos 

mais diversos matizes, políticos, religiosos, da mídia, do executivo, grupos populares, 

sindicatos, empresários, mulheres, estudantes. Todos os atores deram uma parte de si, da 

ajuda de custo para os educadores aos cadernos e lápis a serem utilizados pelos 

alfabetizandos, tudo era acordado, a sociedade civil e o estado, na figura do executivo local, 

fazendo o MOVA acontecer. 

Nesse quadro, o decreto do executivo municipal que cria o MOVA Diadema (1996) 

podia ser entendido na composição dos diferentes elementos para que este movimento 

pudesse dar seus passos. Era necessário um ato legal para o repasse de recursos financeiros e 

para a definição do papel da Secretaria da Educação.  

O Decreto no. 4.809, de 19/03/1996, instituiu o programa denominado Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos de Diadema – MOVA Diadema, junto à Secretaria da 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer. O texto menciona a existência de trinta e nove mil jovens 

e adultos no município, com menos de 4 anos de estudo (1994) e aponta a EJA como uma das 

prioridades de Governo. Estabelece ainda que o MOVA Diadema desenvolverá suas 

atividades com pessoal voluntário, através de entidades de classe.  
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Os voluntários monitores de classe devem receber uma bolsa-auxílio destinada a 

despesas com locomoção, alimentação e despesas eventuais de aquisição de material 

pedagógico-educacional para a sua formação. 

O Decreto instituiu, também, o Fórum Municipal de Alfabetização, responsável por 

estabelecer as diretrizes e princípios gerais do MOVA, a ser constituído pelas entidades 

conveniadas, entidades e movimentos que tenham preocupação social com e/ou contribuam 

para a erradicação do analfabetismo no Município. Cabe à Secretaria de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer indicar os representantes, que, juntamente, com um representante do Fórum 

Municipal de Educação exercem a Coordenação Geral do MOVA Diadema.  

O MOVA, na sua organização inicial, não se defrontava com o SEJA, porque ele 

nascera datado para acabar. Lançado em fins de 1995, deveria terminar em dezembro de 1996, 

com o fim do analfabetismo na cidade. Mas, o objetivo não se realizou e de operação de 

guerra, foi pouco a pouco sendo incorporado pelo executivo local, gradativamente se 

institucionalizando, fazendo emergir tensões, agora na disputa com o SEJA. 

A institucionalização do MOVA Diadema, a saída da sociedade civil e a emergência de 

conflitos 

Na gestão de 1997-2000, verificou-se o início da institucionalização do MOVA. O 

novo governo vai produzindo alterações, aparentemente não muito significativas, mas que vão 

impondo uma outra natureza a este movimento, agora escolar, institucional. 

O primeiro movimento em direção à institucionalização foi o de colocar o MOVA 

como parte da EJA, juntamente com o SEJA e a Educação Profissionalizante. O segundo, 

dizia respeito à organização curricular. Agora, a idéia de trabalhar com os temas geradores 

para alfabetizar, como leitura da realidade e forma de dela se apropriar, vai ganhando 

contornos claramente escolares. O movimento começa a desaparecer. 
De 97 a 2000, o Fórum foi desarticulado. Acabou. A 
prefeitura acabou assumindo o movimento como um todo. 
Ela só não bancava as salas que continuava com as entidades. 
Mas, o material pedagógico, bolsa do educador, da formação 
permanente, a formação inicial, tudo responsabilidade da 
prefeitura. (I, Coordenadora da Divisão do Trabalhador). 

 

Na gestão 2001-2004, essa tendência se confirmou quando o MOVA passa a atender 

ao segundo segmento do Ensino Fundamental. 

Agora, a entidade conveniada não era mais uma dentre tantas outras, com uma tarefa 

acordada no grupo, a repassar os valores para os educadores, a título de bolsa-auxílio. Ela 
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passou a cumprir um papel meramente burocrático para manter o MOVA em andamento. E o 

MOVA, no sentido que nascera, como um movimento, perdera sentido. Transformou-se numa 

política pública empobrecida, envolta num discurso de participação da sociedade civil. 

Trata-se de incluir, de forma precária, aqueles que estavam fora da escola; o Estado já não se 

responsabiliza sozinho pela erradicação do analfabetismo. As políticas contam com parcerias 

para a sua realização, mas é o executivo local o maior responsável por elas: garante recursos 

financeiros, recursos humanos e assessoria técnica.  

 A participação mais significativa dos parceiros se dá no quesito cessão do espaço 

físico, repetindo-se a tradicional ausência da sociedade civil no debate das questões 

pedagógicas.  

Ficou difícil diferenciar o MOVA do SEJA. Por isso, as tensões apareceram 

fortemente e as disputas são todas no campo institucional. Os alunos querem certificado. Os 

educadores querem receber tanto quanto os professores do SEJA. As entidades, por sua vez, 

querem que o governo execute determinados serviços nos respectivos espaços físicos para 

continuarem cedendo-os para o MOVA. 
... tem uma questão que era muito forte, sempre existiu um 
preconceito muito grande em relação ao MOVA, por parte do 
pessoal da EJA, que achava que era um sucateamento da 
educação, que o Movimento era de pessoas extremamente 
sem qualificação. [...] Logo que entramos, em 2001, nós 
fizemos o mapeamento e verificamos que a maioria 
esmagadora tinha ensino médio. [...] Aconteceu alguma coisa 
também nesse período. É a questão do distanciamento da 
sociedade civil. (El, coordenadora do MOVA Diadema).  
 
A gente tentou articular algumas reuniões, principalmente 
com as entidades. Mas a gente começou a perceber o 
seguinte: as entidades vinham participar mas em troca elas 
queriam também alguns benefícios... vinha mais com 
interesse de articular alguns benefícios dos poder público. 
Então, a gente percebeu... não adiantava discutir isso, a 
essência do Movimento, porque ele desconfigurou... a gente 
teria que construir um outro movimento, mais de base, a 
partir da sala em si, para depois retomar o Fórum. (I, 
Coordenadora da Divisão do Trabalhador). 

 

Além disso, é preciso ressaltar que, na passagem do intenso movimento de 

participação cidadã na cidade de Diadema para a institucionalização precária do MOVA, este 

se regionaliza, surgindo o MOVA ABC. 
A Câmara Regional, com o objetivo de indicar problemas e 
propor soluções... o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
propôs a criação do MOVA nos 7 municípios da região. Foi 
em 1977. Ai, 97, 98, criou o MOVA Rio Grande da Serra, 
Santo André em 98, vai desencadeando os outros MOVAs. 
(Isabel, responsável pela Divisão do Trabalhador). 
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A regionalização do MOVA traz um novo componente para o cenário, o da 

participação de atores num novo âmbito, o da região. Na Câmara Regional do ABC, os 

representantes de instituições e de esferas de governo se encontram para a tomada de 

decisões. No caso específico do MOVA, para a efetivação do direito de escolarização de 

jovens e adultos. Os atores, na esfera regional, tomam decisões políticas, já não são eles os 

responsáveis diretos pela implementação das ações, mesmo quando se trata dos Secretários da 

Educação de cada um dos municípios. 
Os Consórcios estão descolados da base. As interlocuções 
deles são só com o setor público. Para eu participar da 
reunião do Consórcio, eu tenho que ter uma carta de 
autorização do Prefeito. Não adianta ir uma pessoa da 
sociedade civil e dizer que: eu quero participar da discussão 
sobre educação profissionalizante na minha região. [...] A 
articulação das discussões dos projetos para a região sai dos 
Prefeitos. Não é nossa. São os Prefeitos que discutem os 
problema da região e que jogam para as áreas. Que joga para 
o Secretário que vai cuidar da educação, para o Secretário 
que vai cuidar das obras [...] A articulação é fechada mesmo. 
É institucional. (I, Coordenadora da Divisão do Trabalhador). 

 

Tudo indica que a participação cidadã passa a ter outros contornos, nesta esfera, no 

âmbito das decisões políticas, que se agregam à institucionalização precária do MOVA na 

cidade de Diadema e também no município de Mauá. 

3.6.2. A precária institucionalização do MOVA Mauá 

O MOVA Mauá nasceu a partir de uma decisão da Câmara Regional do ABC, no dia 3 

de novembro de 1997. Em 28 de novembro, do mesmo ano, Mauá criou o Movimento, 

oficializado em fevereiro de 1998, com a implantação de trinta salas. As experiências dos 

municípios de São Paulo, Porto Alegre e Diadema foram tomadas como referência e a sua 

estruturação inicial contou com o apoio de profissionais que instituíram o MOVA Diadema. 

Neste período, já existia em Mauá o serviço de educação de jovens e adultos; 

entretanto, nenhum de seus profissionais participou da discussão sobre a instituição do 

MOVA e também não havia demandas da parte da sociedade civil, tal como ocorrera em 

Diadema.  

O Movimento nasceu em Mauá num momento de grande investimento na educação de 

jovens e adultos, no início da gestão petista. Também há uma reestruturação administrativa 

com o estabelecimento de novos estatutos para o magistério e o funcionalismo municipal. Em 
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meio a esse quadro, uma única equipe coordena o MOVA, a EJA e a educação infantil sem 

qualquer diferenciação, por meio de visitas às escolas/núcleos. 
Apesar de eu estar na Secretaria, nós cuidávamos do EJA 
especificamente, e aí as discussões para a implantação do 
MOVA nós não trabalhamos acesso. (El, coordenadora  
técnica pedagógica). 

 

É preciso assinalar que, diferentemente de Diadema, em Mauá não se verifica a prática 

sistemática do registro. Os documentos são escassos e os atuais gestores, mesmo fazendo 

parte do quadro de funcionários da Secretaria há, pelo menos, dez anos, desconhecem a 

história e pouco puderam contribuir para o conhecimento das ações iniciais para instituição do 

MOVA na cidade, bem como em relação ao MOVA Regional. 
O Joel37 ficou um período em Mauá, acho que foi 98, 99, uma 
coisa assim... Sindicato dos Metalúrgicos, ele foi transferido 
de Diadema para cá, ele ficou uns dois anos aqui, aí voltou 
para Diadema. [...] Ele ajudou como parceiro, agora, na 
organização não. Tinha uma pessoa de diadema que na época 
trabalhava aqui, que é a Cidinha. (G, coordenadora técnica 
pedagógica). 
 
Apesar que a Cidinha saiu logo, em 98 ela foi embora. Ela só 
participou da implantação do MOVA, eu acho que o 
processo, o início do processo, eu tenho a impressão que ela 
não acompanhou... (N, assistente técnica da Coordenadoria 
de Educação). 

 

Não há conhecimento, por parte dos gestores, de que a população tenha reivindicado 

salas de MOVA. Na verdade, o Movimento foi iniciativa do executivo, não havendo pressão, 

por parte da sociedade civil, para fazê-lo acontecer. 
... eu me lembro que na época, a Jane chamou todas essas 
entidades, movimentos. Tanto que foi feito no salão da Igreja 
São Pedro, aqui na vila, é Vila guarani que chama? Mas, aqui 
lotou porque a Jane, na época era secretária da educação, ela 
estimulou bem essas entidades, empresas e ali foi tendo uma 
fala, houve uma sensibilização grande, tanto que, no início, 
sobreviveu (o Movimento) com parcerias. (N, assistente 
técnica da Coordenadoria de Educação). 

 

Logo no início da implantação do MOVA no município, foi identificada, pelos 

gestores, uma pressão da população, porém, em relação ao aumento da demanda por vagas de 

5ª a 8ª série, o que resultou na ampliação do número de escolas atendendo também no período 

noturno. 

                                                 
37 Trata-se do atual vice-prefeito de Diadema, gestões 2001-2004 e 2005-2008, e ex-dirigente do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, que teve forte presença no momento inicial da criação do MOVA em Diadema e também 
do Regional. 
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A gente sentiu uma movimentação por parte dos alunos logo 
no início, porque como a gente lançou o MOVA e aumentou 
a educação de jovens e adultos, a demanda de 5ª. a 8ª. série 
acabou aumentando. 
E aí, assim, esse movimento das escolas atenderem à noite. 
(El, coordenadora técnica pedagógica). 

 

No caso de Mauá, são frágeis os laços entre o Movimento e a sociedade civil. 

Alguns dos educadores têm sua origem nos movimentos sociais na cidade, como os de 

urbanização de favela e da Igreja. Segundo os gestores, é dessa forma que os “movimentos 

entram na sala de aula”, porém, não há preocupação manifesta com um mapeamento desse 

quadro: 
Eles (os movimentos) entram, porque alguns dos nossos 
educadores, eu vejo lá pelo Oratório38 eles fazem parte de 
outros movimentos [...] Nós temos educador que a sala é 
dentro da igreja e ele faz parte da igreja... o educador já tem o 
movimento dentro da igreja. Esse levantamento, de onde é 
que vem o educador, não, nós não temos... (El, coordenadora 
técnica pedagógica). 

 

Também as relações com as entidades parceiras se dão por razões meramente 

burocráticas, para o repasse de recursos destinados ao pagamento da bolsa-auxílio dos 

educadores. 
Quem paga essas bolsas-auxílio? Então, são algumas 
empresas, sindicatos também, e dois convênios técnicos 
financeiros que nós temos. A maioria é paga pelo convênio 
técnico-financeiro [...] a prefeitura repassa (o dinheiro). (G, 
coordenadora técnica pedagógica). 

 

São duas as entidades parceiras com as quais a Prefeitura Municipal de Mauá mantém 

convênios de cooperação técnica: a Casa Matheus e a Igreja Adventista. Segundo a 

responsável (na casa Matheus) pelas ações decorrentes do Convênio, havia expectativa de que 

a entidade conveniada pudesse participar na capacitação dos educadores e no 

acompanhamento nos locais de trabalho, expectativa essa que não se concretizou. 
Vejo problemas com a capacitação desses educadores. Sabe, 
no início, pensei na possibilidade de uma participação efetiva 
nossa, nessa parceria: capacitação dos educadores, idas e 
acompanhamento nos locais de trabalho... mas, foram 
criados, pela Secretaria, empecilhos de toda ordem. Então, 
não insisti, mesmo sabendo que tínhamos competência para a 
tarefa.[...] Para mim, trata-se de mais uma bolsa-família para 
os educadores e uma forma de contentar alguns cabos 
eleitorais... (S, gerente de projetos e programas da Casa 
Matheus). 

                                                 
38 O Parque Oratório foi local de um movimento intenso de urbanização, por meio das ações da Comissão da 
Terra, ao longo da década de 80 até meados dos anos 90. 
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Algumas dificuldades foram apontadas pela gestora da Casa Matheus. Elas incidem 

sobre a forma de contratação dos educadores, os quais assinam com a entidade conveniada um 

termo de trabalho voluntário, e um outro contrato com a Secretaria de Educação Municipal. O 

que sugere um precário controle, por parte da Secretaria, sobre a movimentação (significativa) 

de entradas e saídas dos educadores. 

Por outro lado, a diretoria da Casa Matheus julga que esse é um espaço importante, 

uma possibilidade de participação, na cidade, da discussão sobre os jovens e adultos, para os 

quais resta o MOVA. 

A Igreja Adventista, a outra parceira, com templos (e espaços cedidos para salas de 

aula) espalhados por toda a cidade, colaborou desde o início, inclusive na elaboração do 

decreto municipal39 que estabeleceu as bases para o convênio de cooperação 

técnico-financeira com as entidades conveniadas. A Igreja Adventista tem um projeto social 

na cidade. 
É porque a Igreja Adventista, além de atender a pessoa na 
educação, eles atendem também pessoas carentes, toda uma 
dinâmica aí, voltada para atender as pessoas deles, com 
necessidades. (G, coordenadora técnica pedagógica). 

 

O trabalho de supervisão pedagógica é realizado por uma equipe única da Secretaria 

de Educação: cabe a essa equipe fazer o acompanhamento das salas de educação infantil, das 

de educação de jovens e adultos e também do MOVA. MOVA e EJA apresentam-se 

vinculados no organograma da Secretaria, mas não são desenvolvidos programas ou eventos 

com outras secretarias da administração. 

São evidentes, nas falas dos gestores e dos professores/educadores, as dificuldades 

para o desenvolvimento das atividades: 
... dentro do MOVA tem muitas salas que estão dentro da 
escola. Agora, as salas que estão fora, elas são agregadas a 
alguma escola próxima e, então, tanto o diretor, como o 
coordenador daquela escola também é responsável, porque 
senão a gente não dá conta [...] eles conseguem acompanhar 
pouco, mas conseguem. [...] Tem um registro das 
observações que os supervisores fazem [...] consta o número 
de alunos, os matriculados, os alunos presentes, o que eles 
fazem, o trabalho de registro do trabalho que o educador está 
desenvolvendo, que projeto tá trabalhando, alguns 
encaminhamentos. (El, coordenadora técnica-pedagógica). 
 
... cada supervisor tem um bloquinho de escolas e salas de 
MOVA para dar conta. A gente visita regularmente as salas 

                                                 
39 Decreto no. 5.757, de 6 de novembro de 1997, da Prefeitura do Município de Mauá, que institui o Programa 
denominado “MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE MAUÁ – MOVA-
MAUÁ”.  
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de educação infantil, de jovens e adultos e as de MOVA [...] 
cada um tem a sua demanda, né? (E, coordenadora técnica-
pedagógica). 

 

Contudo, há que ser observada a dificuldade que a equipe de coordenação apresenta 

para coletar, organizar e registrar as informações e dados sobre as atividades desenvolvidas no 

âmbito do MOVA-Mauá. 

Ainda, segundo as coordenadoras, as demandas recebidas quando das visitas às salas 

do MOVA, são, invariavelmente, demandas por material de consumo (caderno, lápis...), e 

carteiras; dificilmente tratam de questões pedagógicas. 
... eles (os educadores) dificilmente pedem ajuda, mas a gente 
vê a dificuldade, né?. (El, coordenadora técnica-pedagógica). 
... Mas a gente até pergunta: quem tem alguma dúvida? 
Coloque as suas dúvidas, e é difícil tirar deles a dúvida, 
muitas vezes a gente tem que ir juntinho. Aí você vê aquele 
monte de relação de palavras. De onde você tirou essas 
palavras? E aí “Não tirei da cartilha, eu peguei de um livro”. 
(G, coordenadora técnica-pedagógica). 

 

Os educadores, por sua vez, se ressentem da falta dos encontros, que no início do 

movimento eram realizados às sextas-feiras para a troca de experiências entre eles: 
... a gente fazia essas trocas de experiências todas as 6as. 
feiras, que eram selecionados dois educadores, e eles 
mostravam pra gente como é o método de trabalho deles, nos 
ajudando a esclarecer algumas dúvidas que a gente sempre 
tem. (V, educador do MOVA). 

 

Também, foram detectados os pontos de tensão/resistência na relação professores do 

EJA e educadores do MOVA. A manifestação das pessoas, durante o grupo focal realizado, 

permitiu identificar atitudes de discriminação por parte de alguns professores de EJA, em 

relação aos educadores e o fato de que alguns diretores de escolas não convidam os 

educadores do MOVA para as atividades de cunho pedagógico (HTPCs). Ainda, a demarcar 

essa tensão, as diferenças salariais, de contrato e admissão, o fato de que o educador do 

MOVA tem que ir em busca do seu aluno. Como explicitou uma educadora: 
... no grupo, é porque aí, conforme as pessoas vão 
convivendo, ele vai convivendo com outro professor, ele vai 
percebendo que não existe diferença [...] lá nós somos 
professores, nós somos educadores. (F, educadora do 
MOVA). 

 

Quando das entrevistas finais para este estudo de caso, os gestores do MOVA-MAUÁ 

aguardavam a assinatura de convênio a ser estabelecido entre o Consórcio Intermunicipal do 

ABC e o governo federal para a implantação na região do Programa Brasil Alfabetizado. 
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Segundo a imprensa regional – Repórter Diário – em matéria de 28 de abril de 2005, o 

Programa Brasil Alfabetizado do ABC, em parceria com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), receberá investimento de aproximadamente R$ 500 

mil. Participam da iniciativa Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão 

Pires e Rio Grande da Serra. São Caetano do Sul não entrou como município parceiro 

alegando já ter programa próprio. 

A história do MOVA-Mauá, organizado sob a égide do MOVA Regional, permite 

aventar a possibilidade de haver um esvaziamento ainda maior do MOVA local com a 

substituição pelo Programa Brasil Alfabetizado.  

3.7. O MOVA e os jovens sem voz 

Numa primeira consolidação de dados sobre as políticas públicas de educação de 

jovens e adultos no ABC, foi assinalado: é importante realizar a discussão sobre essas mesmas 

políticas, a partir de um olhar focado nos segmento juvenil, 15 a 14 anos, porque há o 

fenômeno do rejuvenescimento da população atendida e, decorrente disso, a necessidade de 

ampliar o olhar sobre as práticas desenvolvidas para além das necessidades e interesses dos 

adultos. 

Num segundo momento, foi possível verificar que as prefeituras do ABC não 

organizam séries histórias contemplando as faixas etárias para os MOVAs locais. No entanto, 

pode-se afirmar que o percentual de jovens atendidos é pequeno, quando comparado à 

totalidade de pessoas que freqüentam o MOVA em Mauá e Diadema. 

A inexistência de séries históricas impediu que fossem obtidos dados globais sobre o 

fenômeno do rejuvenescimento e, também, revela que os programas de educação de jovens e 

adultos não utilizam “idade” como elemento de organização das propostas e ações. É ainda o 

trabalhador o sujeito que orienta as ações da educação de jovens e adultos. No caso de 

Diadema, o MOVA e o SEJA encontram-se na Divisão do Trabalhador. 

Nessa medida, a juventude não é considerada como uma fase da vida com 

peculiaridades, e que pela sua situação pode polemizar os valores e os projetos da geração 

adulta, apontando para novas possibilidades de futuro. 

Os jovens, por sua vez, ficam submetidos à figura simbólica de aluno, sem que seus 

interesses e necessidades, marcados pela condição etária, possam vir à tona, definindo o 

desenho das políticas públicas de jovens e adultos. 



 134 

Não há dúvida de que um dos olhares sobre esses jovens e adultos é vê-los como 

alunos, tendo consciência de que foram privados dos bens simbólicos a serem garantidos pela 

educação; porém, é necessário vê-los como jovens e adultos em tempos e percursos das 

distintas fases da vida (ARROYO, 2005). 

Considerando os poucos dados estatísticos disponibilizados sobre os alunos do 

MOVA, é possível, de forma aproximativa, fazer uma análise, ainda que parcial, sobre suas 

características etárias e em termos de sexo (Tabelas 28, 29 e 30).  

 
Tabela 28 – MOVA-DIADEMA 

Alunos por faixa etária e sexo – 2004 
 

Região Faixa etária Sexo 
14-16 17-18 19-24 25-29 30-39 Acima de 40 Masc. Fem. 

Centro 3 3 12 14 54 189 75 197 
Oeste 2 3 21 22 71 148 94 166 
Leste 1 3 - 11 22 65 156 78 176 
Leste 2 7 6 16 16 56 99 89 141 
Norte 8 1 7 19 59 211 79 229 
Sul 1 6 13 25 63 152 74 185 
Total 24 19 80 118 368 955 489 1.094 
Faixa etária 14-24 25-39 Acima de 40 (31%) 69%) Total  123 (7,9%) 486 (31,1%) 955 (61,0%) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Diadema 
Observação: O total de alunos por faixa etária não é o mesmo do total de alunos por sexo. 

 
Tabela 29 – SEJA-DIADEMA 

Alunos por faixa etária e sexo – 2004 
 

Região da cidade Faixa etária Sexo 
14-16 17-18 19-24 25-29 30 ou mais Masc. Fem. 

Centro-oeste 20 18 66 54 198 189 167 
Leste 42 58 122 122 279 278 345 
Norte 32 33 53 60 283 218 243 
Sul 27 30 47 97 225 229 197 
Total 121 139 288 333 985 914 952 
Faixa etária 14-24 25-30 ou mais 49% 51% Total  548 (29,0%) 1.324 (71,0%) 

  Fonte: Prefeitura Municipal de Diadema 

 
Tabela 30 – MOVA-MAUÁ 

Alunos por faixa etária e sexo – agosto/2004 
 

 Faixa etária Sexo 
15-25 26-45 46-55 56-65 Mais do que 65 Masc. Fem. 

Total de alunos 100 332 198 143 62 380 814 
% 11,9% 39,8% 23,7% 17,2% 7,4% 31,8% 68,2% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mauá 
Observação: As fichas das quais foram coletados os dados estavam incompletas. Relativamente à faixa 
etária, obtiveram-se dados de 68,6% do total dos alunos. Relativamente ao sexo, obtiveram-se 98,6% dos 
dados do total de alunos. 
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Os dados indicam que os jovens não marcam presença numérica importante no 

MOVA, tanto em Mauá, quanto em Diadema. No caso deste último município, é possível 

observar que o mesmo não acontece no SEJA, onde quase trinta por cento do total de alunos é 

jovem.  

Nos programas de educação de jovens e adultos, é preciso diferenciar aqueles que 

trazem a marca da escola, como o SEJA, daqueles que se caracterizam como estágio 

intermediário para os alunos, entre a saída da condição de analfabeto ou de sujeito de baixa 

escolaridade para a entrada no sistema escolar, como o MOVA. 

A manifestação dos jovens nos grupos focais indica a preferência pela formação 

escolar. No caso de Diadema, onde foram obtidos dados, 7,9% do total de alunos do MOVA 

estão na faixa etária de 14 a 24 anos. No SEJA, eles são 30%.  

A maioria dos alunos do MOVA é constituída por adultos e pessoas da terceira idade. 

Em Diadema, 92,1% têm acima de 24 anos, em Mauá, 82,1% tem mais de 25 anos. 

Também é importante ressaltar os dados referentes a sexo. No MOVA, a presença das 

mulheres é marcante. Em Diadema, elas são 69% do total de alunos, em Mauá, 68,2%. 

Contudo, chama a atenção que este fenômeno não se repete no SEJA, em Diadema, pois há 

percentuais muito próximos de homens (49%) e mulheres (51%), trazendo outro elemento 

para a análise de importância atribuída pela população para a educação escolar. 

Talvez possa se concluir que as escolhas feitas pelos jovens quanto a freqüentar o 

MOVA ou um serviço de educação de jovens e adultos, marcadamente caracterizado como 

escolar, revele a noção de direitos e, no seu interior, o direito à educação escolar. 

Os governos progressistas dos municípios do ABC, por meio das políticas de primeira 

geração, organizaram os serviços de educação de jovens e adultos, a partir de 1987, 

efetivando o direito à educação, nos moldes do estado de bem-estar social. Mesmo que os 

jovens não façam críticas às políticas de segunda geração, como o MOVA, eles o fazem 

através de suas escolhas.  

3.7.1. Jovens do MOVA: a juventude negada 

Em Diadema, foram entrevistados 4 jovens, na faixa dos 20-24 anos, sendo 03 

mulheres e 01 homem. Todas as mulheres são amasiadas, 02 delas com 01 filho e não 

trabalham fora de casa. O rapaz é solteiro e trabalha fazendo bico numa firma. 
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Em Mauá, foram entrevistados 10 jovens, 05 mulheres e 05 homens. As mulheres, na 

faixa dos 16-24 anos e os homens, dos 16-28 anos. Destes últimos, só um é casado e tem um 

filho de 03 anos. Das mulheres, 03 são solteiras e 02 delas amasiadas e mães. 

Esses jovens se vêem como jovens-adultos, têm família, são independentes, cuidam de 

si e muitos deles cuidam também de outros. São jovens pobres, enfrentam condições duras de 

vida e moram nos bairros periféricos das cidades. As histórias de vida desses jovens revelam 

os limites e as possibilidades de que sejam reconhecidos como sujeitos de direitos, conforme 

proposto nas políticas públicas de jovens e adultos, aqui já delineadas.  

 

Gi (22 anos) nasceu na Bahia Viveu lá até 2000, quando veio para Diadema ser babá, num emprego 

arrumado por uma colega. Vive com um companheiro há 3 anos e procura emprego há dois meses. 

D (20 anos) nasceu em São Paulo. Sua família tinha vindo da Bahia e chegou a Diadema, fugindo do 

aluguel na capital. Veio numa invasão, em 1987, com o pai. Hoje, o marido toma conta da filha para que 

ela possa estudar. 

P (24 anos) nasceu no Ceará. Parou de estudar aos 15 anos quando engravidou. Voltou a estudar depois 

de 08 anos. 

G (22 anos) nasceu em Diadema, foi para Pernambuco com os pais e voltou para Diadema, em busca de 

oportunidade, em 2002. Passou por quatro empregos (lava rápido, ajudante na marcenaria, numa firma de 

limpeza e agora faz bico numa outra firma, após um tempo desempregado). 

L1 (17 anos) nasceu em Pernambuco, veio para Mauá (1991). Voltou para Pernambuco (1997). E 

novamente para Mauá (2002).  

A (24 anos) nasceu no Ceará. Veio para Mauá cuidar da sobrinha para uma tia que trabalhava e estudava 

à noite. Voltou a estudar incentivada pelo companheiro. 

L2 (24 anos) veio da Bahia. Quando os pais se separaram, teve que trabalhar, sempre dormindo no 

emprego. Agora, essa exigência não existe mais, a patroa e os irmãos a incentivaram a estudar. 

Lu (16 anos) nasceu na Bahia. Morava na roça e estudou num povoado próximo, andando todos os dias e 

pegando depois um ônibus para chegar à escola. Começou a estudar com 10 anos. Foi até a quarta série e 

depois saiu. Chegou em Mauá em 2004 para tomar conta de criança. Sua tia e a cunhada procuraram 

escola para ela. Voltou a estudar. 

R (18 anos) veio de Alagoas. Entrou na escola em Mauá aos 16 anos. Saiu e depois voltou. 

Na (16 anos) julga que nasceu em Santo André. Não tem certeza. Mora em Mauá. Está na escola desde 

pequeno. Foi até a sexta série. Não concluiu, ficou um tempo sem estudar e voltou para a escola, para o 

MOVA, levado pelos amigos. Já fez muitos bicos na vila onde mora e hoje trabalha com o pai: lixa 

carros. 

LC (16 anos) nasceu no Recife. Veio para Mauá (1991). Foi para Pernambuco (1997). Em 2002, estava de 

volta a Mauá. Voltou para a escola. Ele faz bicos: marreteiro, ajudante de pedreiro. 

AC (18 anos) é portador de deficiência auditiva. Nasceu em São Paulo, capital, e mora desde pequeno em 

Mauá. Um outro jovem também deficiente auditivo o chamou para estudarem no MOVA.Ele se sentia um 

pouco perdido e confuso na escola estadual onde estava antes, numa 4ª. série. 
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Ma (23 anos) nasceu em Maceió, lá estudando até os 13 anos. Saiu da escola e voltou aos 19 anos. Aos 16 

anos, já estava em São Paulo, em São Caetano do Sul. Não estudou e após dois anos, voltou para Maceió. 

Em 2003, voltou direto para Mauá. Arrumou um trabalho no Carrefour e precisou abandonar a escola. 

Após ficar sem o trabalho, matriculou- se na escola. 

J (28 anos) é de Salinas, Minas Gerais. Trabalhava na roça e foi para cidade cuidar de um menino que 

levava e trazia da escola. Fez isso por 3 anos, morando na casa onde trabalhava. Voltou para casa dos 

pais, ficando no trabalho da roça até 1994. Nesse ano, veio para São Paulo ser ajudante de pedreiro, com 

parentes. Em 1996, estava em Mauá trabalhando com o comércio de peças velhas. Casou-se 02 vezes e é 

pai de um garoto de 3 anos. Seus pais também vieram para cá. Estão em Holambra. Eram 12 irmãos e 

hoje são 08. 

 

A história de vida dos jovens do MOVA traz nela as marcas da pobreza. Para as 

mulheres o trabalho doméstico, em alguns casos de babá, morando na casa a que presta 

serviço, impossibilitando a ida à escola. Algumas, em função da gravidez precoce, se 

responsabilizam muito jovens pelos cuidados com os filhos pequenos, portanto, com jornadas 

de trabalho doméstico impeditivas. Para os homens, o trabalho precário e incerto, fluído no 

tempo e no espaço.  

Os jovens que transitam de um lugar a outro, de um trabalho a outro (bicos), de uma 

escola a outra, encontram-se desafiliados, isolados, pois, nas suas vidas, já não se vinculam à 

seguridade e ao trabalho. Não se trata de jovens aprisionados pelas questões de suas 

subjetividades, mas sim de sujeitos sem suportes, aqueles garantidos pelo Estado, através das 

políticas públicas, afirmativas de direitos (CASTEL, 2001). Nessa medida, o trabalho em torno 

da auto-estima desses jovens, numa linha psicologizante, não considera que há um suporte, 

necessário para o desenvolvimento da própria auto-estima, que políticas como o MOVA não 

podem garantir. 

Esses jovens-adultos expressam nas suas trajetórias uma concepção de juventude e de 

vida adulta, como um tempo de direitos humanos, mas também de sua negação e de políticas 

públicas para uma inclusão precária, porque marcada pela falta de emprego e de horizontes de 

sobrevivência. 
A Educação de Jovens e Adultos tem de partir, para sua 
configuração como um campo específico, da especificidade 
desses tempos da vida – juventude e vida adulta – e da 
especificidade dos sujeitos concretos históricos que 
vivenciam esses tempos. Tem de partir das formas concretas 
de viver seus direitos e da maneira peculiar de viver seu 
direito à educação, ao conhecimento, à cultura, à identidade, 
à formação e ao desenvolvimento pleno (LDB, n. 9394/96, 
Art. 1° e 2°). 

 



 138 

No caso de Diadema, é ainda o trabalhador que orienta as ações da educação de jovens 

e adultos. Não é por outra razão que o MOVA e o SEJA encontram-se na Divisão do 

Trabalhador. 

Nessa medida, a juventude não é considerada como uma fase da vida com 

peculiaridades e que, pela sua situação, pode polemizar os valores e os projetos da geração 

adulta, apontando para novas possibilidades de futuro. 

Os jovens, por sua vez, ficam submetidos à figura simbólica de aluno, sem que seus 

interesses e necessidades, marcados pela condição etária, possam vir à tona, definindo o 

desenho das políticas públicas de jovens e adultos. É preciso recuperar uma visão dos jovens e 

adultos populares que deixaram marcas profundas nas políticas públicas e nas práticas 

pedagógicas no interior delas. Naquele sentido, tentar despolitizar a EJA significa colocá-la 

num espaço vazio. Como nos aponta Arroyo: 
O Movimento de Educação Popular trouxe outra marca: fazer 
uma interpretação política das intrincadas trajetórias dos 
setores populares. Não aceitar qualquer interpretação 
despolitizada, nem sequer das truncadas trajetórias escolares, 
mas vê-las inteiramente atreladas às trajetórias sociais, 
econômicas, culturais, éticas a que nossa perversa história 
vem condenando os setores populares. Vê-los como 
oprimidos será um olhar mais politizado do que vê-los como 
pobres, preguiçosos ou violentos, ou como reprovados e 
defasados. (ARROYO, 2005, p. 40). 

 

Portanto, perguntar – quem são os outros – numa referência aos jovens do MOVA, não 

é casual. Pois ela é feita num tempo de instabilidade discursiva, no qual conceitos, tais como 

cultura, identidade, inclusão/exclusão, diversidade e diferença parecem ser facilmente 

intercambiáveis, sem custo nenhum para quem assume, se apodera e governa as 

representações de determinados grupos sociais. (DUSCHATZKY, SKLIAR, 2001, p. 119). 

A Modernidade inventou e se serviu de uma lógica binária, da qual denominou de 

“diferentes modos” o componente negativo da relação cultural. 

3.7.2. Os jovens do MOVA: a inexistência do ABC e o mapa da rede de relações por 

onde circulam 

Os jovens do MOVA Diadema, que não viveram as histórias de lutas de seus pais, são 

sujeitos que não reconhecem a Região do ABC. Esta não existe para eles. A cidade onde 

habitam caracteriza-se muito mais pelas redes de relações nas quais estão inseridos. O mapa é 

outro. Eles circulam das suas regiões de origem para o ABC, não porque tenham 
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conhecimento da existência deste espaço, mas sim porque fazem parte de uma rede de 

relações, são migrantes recentes. Como nos explica Durham: 
As idéias de país, nacionalidade, divisões administrativas e 
políticas são concepções alheias ao universo de grande parte 
da população que fornece os contingentes de migração. 
Mesmo para os que freqüentaram a escola (e são poucos) 
essas noções são por demais abstratas para orientar a 
movimentação no mundo real. É através da cultura 
tradicional, vivida na experiência pessoal, que se concebe o 
mundo exterior. 
O universo espacial dos trabalhadores provindos de 
comunidades tradicionais, assim como das camadas da 
população urbana, é formado de lugares onde seus 
conhecidos estiveram, ou onde moram pessoas de suas 
relações. Espaço geográfico e espaço social se constituem 
como realidade única, e as migrações se orientam neste 
universo de referência. A migração não pode ser 
compreendida simplesmente como um deslocamento no 
mapa, mas como um trânsito inserido em uma rede de 
relações sociais. (DURHAM, 2004, p. 188-189). 

 

As relações afetivas, familiares que os jovens mantêm garantem-lhes os suportes para 

que possam chegar à escola. Os vizinhos, amigos, maridos, irmãos, eventualmente a patroa, 

criam algumas das condições necessárias para que possam estudar. Por exemplo, o marido 

que cuida da filha à noite, enquanto a companheira vai para o MOVA. A vizinha, o amigo que 

incentivam o jovem a ir para a escola. A Igreja, um dos poucos lugares para onde vão, é o 

espaço do encontro com outras pessoas.  

É, portanto, urgente que os jovens do EJA sejam vistos como jovens em suas 

trajetórias humanas. É preciso superar a dificuldade em reconhecer que, além de alunos, os 

jovens excluídos ou evadidos da escola carregam, também, trajetórias de exclusão social, de 

negação dos direitos mais básicos à vida (alimentação, moradia, trabalho, sobrevivência). É 

preciso investigar como os jovens se revelam protagonistas nas sociedades modernas.  

É preciso lembrar que, por décadas, neste país, o olhar escolar enxergou esses jovens e 

adultos, apenas em suas trajetórias escolares truncadas: alunos evadidos, reprovados, 

defasados, alunos com problemas de freqüência, de aprendizagem, não-concluintes da 1ª à 4ª 

série. 
Sem dúvida que um dos olhares sobre esses jovens e adultos 
é vê-los como alunos(as), tomarmos consciência de que estão 
privados dos bens simbólicos que a escolarização deveria 
garantir. Que milhões estão à margem desse direito. Que o 
analfabetismo e os baixos índices de escolarização da 
população jovem e adulta popular são um gravíssimo 
indicador de estarmos longe da garantia universal do direito à 
educação para todos. (ARROYO, 2005). 
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Porém, olhar para esses jovens e adultos como sujeitos de direitos, significa 

reconhecê-los na especificidade desses tempos de vida, como sujeitos concretos, históricos. 

Assim, a educação de jovens e adultos adquire novas dimensões na conquista de direitos e na 

ampliação da esfera pública. 

O contrato social, expressão da modernidade, que pretendia incluir os sujeitos na 

sociedade e que ganhou força no chamado Estado do Bem-Estar, deu lugar a contratos que 

criam estratégias muito mais voltadas a atender à exclusão do que à inclusão. De modo 

aparentemente banal, podemos afirmar que, no atual modelo, a inclusão é cada vez mais 

limitada. Assim, a opção do modelo econômico e político globalizado é considerar que a 

miséria do mundo é inevitável, naturalizada, incorporada ao cotidiano, devendo, portanto, ser 

pensada e respondida sob a ótica da exclusão. O movimento de impedimento da entrada dos 

jovens no contrato social, associado ao desemprego estrutural, provoca uma das mais 

perversas desestruturações. Nesse sentido, são traçadas políticas sociais compensatórias, 

assistenciais e de controle,  
...correm o risco de se tornarem apenas um pronto socorro 
social, na tentativa de reparar as fraturas, sem intervir nos 
processos que produzem tais situações. As ações de inserção 
são essencialmente operações de reposição para preparar dias 
melhores, porém a avaliação das políticas de caráter 
provisório para os excluídos se tornou um regime 
permanente, as medidas tomadas para lutar contra a exclusão 
tomam lugar das políticas sociais mais gerais. (CASTEL, 
1997). 
 

A convocação de novos atores no cenário das políticas públicas, como as organizações 

não governamentais, cuja parceria com o poder público vem sendo apontada como um dos 

caminhos de solução para o estabelecimento de novas regulações sociais, mostra-se como um 

fenômeno a ser analisado de forma bastante cuidadosa.  

Nos programas de educação de jovens e adultos, é preciso diferenciar aqueles que 

trazem a marca da escola, como o SEJA, daqueles que se caracterizam como estágio 

intermediário para os alunos, entre a saída da condição de analfabeto ou de sujeito de baixa 

escolaridade para a entrada no sistema escolar, como o MOVA. Os jovens entrevistados, no 

âmbito da pesquisa realizada, manifestaram a sua preferência pela formação escolar, o que 

talvez revele, por parte desses jovens, a noção de direitos e, no seu interior, o direito à 

educação escolar. 
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CAPÍTULO 4 

SANTOANDRÉ: O MOVA NA 

CIDADE EDUCADORA 
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“Eu não pude estudar porque tinha que andar léguas e 
léguas... e depois precisava parar para ir à roça”. 
 
“A mulher nasceu para cuidar da casa e para isso meu pai 
achava que não precisava ir à escola”. 
(Alunos/MOVA-Santo André) 

 
 

Nos anos 60, a experiência da CPC (Centro Popular de Cultura) de Santo André40 foi a 

mais bem sucedida experiência que contou com a participação de operários, maioria de 

trabalhadores metalúrgicos e de outras categorias. A composição se completava com 

elementos da classe média como estudantes, artistas, intelectuais, clérigos e profissionais 

liberais. É certo que o CPC de Santo André enfrentou reservas e preconceitos, tanto da parte 

de operários como de membros do Partido Comunista, em relação ao teatro e outras “coisas 

da burguesia”. Embora o teatro tenha sido a sua atividade central, outros cursos: formação 

política, cinema, admissão ao ginásio, xadrez, balé, oratória, coral eram realizados. No apogeu 

de suas atividades, o CPC se preparava para a realização de cursos de alfabetização de adultos 

pelo método Paulo Freire, na periferia da cidade, em favelas e bairros operários. 

Quando os “soldados da revolução” invadiram o Sindicato dos Metalúrgicos, a 1º de 

Maio de 1964, buscavam não só as lideranças operárias mas, também, os integrantes de um tal 

“Clube do Partido Comunista”, o que julgavam indicar a sigla CPC. Arquivos e documentos 

foram destruídos, em fogueira acesa na rua, à frente do Sindicato. 

O CPC de Santo André lançou o problema da luta política também no plano da cultura 

e da educação, assim como havia colocado como central a questão da realidade local e 

nacional. 

No que diz respeito à educação de jovens e adultos, seguiram-se os anos de MOBRAL 

e, posteriormente, os da Fundação Educar. 

Para o estudo da EJA em Santo André, será feito o percurso: no início uma análise da 

população e do atendimento escolar no município. Esta decisão se deve às informações 

oficiais sobre o atendimento universal da demanda por Ensino Fundamental para crianças, 

jovens e adultos. 

Em seguida, serão abordadas as políticas públicas de EJA, os conflitos instalados com 

a alternância de partidos (e coligações) no Executivo municipal. Ainda, as ações, no campo, 

do primeiro governo petista em Santo André, a Gestão Celso Daniel/Cicote. O percurso se 

completa, nos anos 1989-2003, com o estudo sobre a instalação e implementação do MOVA – 

                                                 
40 Thimóteo Camacho. Op. cit. 
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Santo André41. A análise é aprofundada sobre a questão da participação, do projeto 

político-pedagógico; da formação continuada dos educadores; sobre os educandos, adultos e 

jovens, e ainda, a natureza da integração MOVA-SEJA e profissionalização. 

4.1 População e atendimento escolar no município de Santo André 

Com o objetivo de realizar uma diagnose sobre as ações do MOVA – Santo André, na 

sua relação educação e trabalho, é apresentado, inicialmente, uma análise do perfil 

demográfico e dos dados do atendimento escolar no município42. 

Tal como afirma Spósito (2003) para o país, compreender o ABC Paulista, e a 

especificidade histórica de cada um dos seus municípios, exige esforços significativos pois, 

nas últimas décadas o país: 
(...) experimentou mudanças modernizadoras, muitas vezes 
induzidas, que convivem com arcaísmos de práticas e 
instituições que alimentam relações de poder e valores 
enraizados em estrutura oligárquicas ainda não superadas, o 
que nos configura como uma ‘sociedade de história lenta’. 
Por essas razões, somos portadores de relações sociais que, 
no presente, traduzem datas e processos históricos diversos. 

 
Assim, convivem nos territórios, o velho e o novo, o tradicional e o moderno. Uma 

simultaneidade de ritmos históricos que pode ser verificada na composição demográfica do 

município de Santo André, conforme os dados da Tabela 31. 

 
Tabela 31 - Taxas de incremento da população residente no município de Santo André –

 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 

Município 1970 1980 Cresc.% 1991 Cresc.% 2000 Cresc.% 
Santo André 418.826 553.072 13,81 616.991 5,46 649.331 5,2 

Fonte: Coordenadoria de Indicadores Sócio-Econômicos da PMSA. 
 

Comparando-se os dados totais da população do município andreense nos anos da 

década de 70 com os das décadas de 80 e 90, percebe-se que, neste período, houve um 

aumento de população não desprezível. A partir da década de 90, há uma diminuição 

constante, o que revela desaceleração do ritmo de crescimento. 

                                                 
41 Na Gestão Celso Daniel/ João Avamileno, nos anos 1997-2000. 
42 A Administração Municipal conta, desde os anos 80, com uma instância encarregada de registros estatísticos. 
Neste trabalho foram buscados os dados da Coordenadoria de Indicadores Sócio-econômicos da Prefeitura 
Municipal de Santo André, bem como os do Relatório de Pesquisa “O Direito por Educação Básica – estudo da 
demanda social e do atendimento público em uma micro-região urbana”, produzido por Sônia Maria P. Kruppa e 
ots. 
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Ainda, é preciso destacar uma característica marcante da composição demográfica de 

Santo André: a ocorrência de um processo de juvenilização de sua população, produto da 

chamada onda jovem43. 

Os dados do censo populacional de 2000, atestam que, em Santo André, aquele 

fenômeno se manifesta de forma expressiva, conforme os dados da Tabela 32. 
 

Tabela 32 - Total da população residente no município de Santo André, 
por faixa etária, anos 1991 e 2000. 

 
Faixa etária (anos) População / 1991 População 2000 

0 a 3 43.472 38.100 
4 a 6 34.965 28.698 

7 a 10 50.001 40.510 
11 a 14 46.187 44.542 

Sub/total (0-14) 174.625 151.850 
15 a 17 31.806 35.572 

Sub/total (0-17) 206.431 187.422 
18 a 24 78.217 86.242 

Sub/total (0-24) 284.648 273.664 
25 a 29 50.015 54.767 
30 a 39 102.965 105.008 
40 a 49 72.314 89.760 
50 a 59 48.834 59.072 
60 a 69 31.849 38.463 
70 – 79 13.917 21.291 

80 ou mais 4.449 7.306 
Total 616.991 649.331 

Fonte: IBGE (Censos 1991 e 2000) 
 

O município apresenta um conjunto populacional infanto-juvenil, na faixa dos 0-17 

anos, de cerca de 187.422 habitantes, o que corresponde a 29% da população residente. 

Acrescidos os números do intervalo de jovens entre 18 a 24 anos, este percentual se eleva para 

42%. 

Embora os dados também indiquem um envelhecimento da população (2000), e uma 

diminuição no número de crianças e jovens, é possível afirmar que esse grupo de residentes 

(0-14 anos) constitui demanda prioritária para a escola de ensino básico. De outro lado, o 

crescimento constante nas faixas posteriores aos 30 anos é preocupante, por conta da redução 

de postos no mercado de trabalho, os dilemas do trabalho feminino acentuado e as 

dificuldades para a permanência de crianças e jovens no percurso da escolaridade básica. 

                                                 
43 Denominação utilizada pela Fundação SEADE, no estudo “20 anos no ano 2000”, 1998, segundo o qual os 
formuladores de políticas públicas pouco consideraram um fenômeno dos anos 80: a sociedade brasileira 
chegaria ao século XXI com o maior contingente jovem da sua história. 
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À situação até aqui descrita se soma o contingente de migrantes analfabetos ou pouco 

escolarizados que vieram para a região, em busca de trabalho, nos anos 60-70. 

Desde o final dos anos 70, em Santo André, a política pública educacional realizou a 

cobertura do atendimento à educação escolarizada de crianças, adolescentes e jovens, a partir 

de uma perspectiva de ação que a dividia nos seguintes termos: a administração municipal e a 

rede de instituições privadas ou privadas-filantrópicas da sociedade civil foram 

progressivamente se responsabilizando pelo atendimento à demanda social por Educação 

Infantil (Creche e Pré-Escola) e a administração pública estadual se encarregava da cobertura 

da demanda por educação Pré-Escolar, Ensino Fundamental e Médio, bem como pelo ensino 

de natureza Técnico-Profissionalizante. 

A partir da segunda metade da década de 80, este cenário passa por mudanças à 

medida que contínuos governos da administração local andreense criaram serviços ou 

programas de alfabetização de jovens e adultos, na modalidade Suplência das séries iniciais 

do Ensino Fundamental, e ampliaram o atendimento de Educação Infantil ao construírem, 

gradualmente, equipamentos públicos destinados ao atendimento da criança pequena - as 

creches Assim, administração municipal foi implantando equipamentos coletivos com o 

objetivo de atender à infância que se encontra na faixa de idade 0 a 6 anos - em creches - e 

equipamentos destinados à socialização do segmento infantil inserido no intervalo etário de 4 

a 6 anos – em pré-escolas. 

Simultaneamente a esta ação, os governos da rede estadual de ensino foram, 

gradativamente, diminuindo o atendimento nas classes destinadas à educação Pré-Escolar até 

eliminá-lo por completo na década de 90. 

Em 1997, em Santo André, de forma alternativa ao Programa de Municipalização 

proposto pela Secretaria de Estado da Educação, a administração municipal expande e 

diversifica sua ação pública no setor da educação ao optar pela constituição de uma rede 

paralela de Ensino Fundamental, ampliando gradativamente o atendimento, a partir de 1998, 

nos equipamentos públicos municipais. Investimentos em reformas, ampliações, adaptações 

transformaram as então Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI's em Escolas 

Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental - EMElEFs, realizando o atendimento 

à infância e adolescência, concentrado entre 04 a 10 anos. 

O processo foi regulamentado pelo Decreto no. 14.146, de 27 de abril de 1998, e sobre 

os procedimentos adotados, a Secretaria de Educação e de Formação Profissional assim se 

expressou:  
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(...) o princípio fundamental da política educacional da 
Secretaria de Educação e Formação Profissional da PMSA é 
a inclusão de todos, mediante formas democráticas de acesso 
à escola e permanência. A compreensão de que o acesso à 
Educação Básica para nossas crianças, jovens e adultos é um 
direito inalienável e condição para o exercício de uma 
cidadania ativa é a referência para o conjunto de ações 
educacionais que vem sendo desenvolvidas pelo governo 
municipal. (PMSA/SEFP, 2000). 

 
Além dessa ação de política educacional, o governo local andreense criou, ainda, a 

educação fundamental na modalidade Profissionalizante e implantou o programa e serviço de 

Educação Especial. 

Almeida (2001), em estudo que trata das políticas públicas para a juventude em Santo 

André, afirma que este conjunto de ações revela a constituição de uma significativa e 

diversificada rede de equipamentos públicos municipais destinados a garantir direitos de 

crianças, adolescentes e jovens para gestar processos e quadros múltiplos e diferenciados de 

ação socializadora.  

A infra-estrutura implementada se avolumava, se for levado em consideração que 

desde os anos 80 os governos da localidade andreense investiram recursos de diferentes 

ordens para constituírem redes de equipamentos culturais e de lazer, tais como bibliotecas, 

centros culturais, comunitários, poli-esportivos, parques temáticos, centro de referência da 

juventude, serviços de iniciação e/ou preparação profissional, que, potencialmente, 

complementariam ou dariam um decisivo suporte à ação socializadora desenvolvida pela 

educação escolar junto à infância, adolescência e juventude andreense. 

Contudo, a partir de meados da década de 90, as políticas públicas voltadas ao 

atendimento desses segmentos sofreram alterações pela redução   dos orçamentos públicos 

que acompanham a crise econômica que se instala no país e na região, na última década do 

século. Ainda, alterações no uso dos recursos públicos, consequência da implantação de 

políticas focais, como o Fundef (1995/96), bem como medidas políticas adotadas pela 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, tais como o Projeto de Reorganização da 

Rede Estadual (1995). 

Os dados sinalizam que em Santo André, na década de 90, ocorreu um processo de 

universalização do direito de acesso a este segmento do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série), 

pois em 2000, para um contingente populacional de 40.510 crianças, a soma total do 

atendimento oferecido pelas três dependências administrativas de ensino, foi de 47.583 

matrículas (vide Tabela 33). A variação a maior, constatada entre o número total de 

matrículas e o total da demanda social existente, é um claro indicador da ocorrência e da 
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manutenção do histórico problema de fluxo escolar que marca a cultura escolar brasileira e 

nos parece que o mesmo ocorre em Santo André. 

 
Tabela 33 - Total de alunos matriculados no Ensino Fundamental – 1ª a 4ª séries em 

Santo André, por dependência administrativa, 1996-2003. 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Municipal _ _ 3.999 6.001 8.441 10.556 10.500 11.027 
Estadual 46.964 44.625 39.758 34.480 29.992 26.833 25.504 25.576 
Privada 10.101 *10.059 *9.813 *9.385 *9.150 *9.008 *8.738 *9.011 
Total 57.065 54.684 53.570 49.866 47.583 46.397 44.742 45.614 

*Está incluso o atendimento das Privadas Filantrópicas 
Fonte: Censo Escolar – INEP 

 

Porém, quando se verifica o número de alunos matriculados nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, na modalidade EJA (redes municipal, estadual e privada) constata-se, 

que no período 1997-2000, o total de matrículas apresenta variações desprezíveis ano a ano. A 

Tabela 34 apresenta esses dados. 

 
Tabela 34 - Alunos matriculados na EJA – Ensino Fundamental, em Santo André, 

por dependência administrativa, 1997-2003 
 

Dept. Adm. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Municipal 1.848 3.093 3.240 2.903 2.952 2.641 4.715 
Estadual 7.045 8.346 6.806 5.579 5.490 4.618 4.540 
Privada 1.747 1.473 1.147 750 852 528 514 
Total  10.640 12.912 11.193 9.232 9.294 7.787 9.769 
Fonte: Censo Escolar – INEP 

 

Os dados apontam para uma relação dos jovens e adolescentes com a escola de Ensino 

Fundamental caracterizada, em princípio, como de inclusão precária, o que colocaria sob 

suspeição a indicação de que no município de Santo André há universalização do Ensino 

Fundamental para crianças, jovens e adultos.  
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Tabela 35 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, por categorias de 
gênero, localização, raça/cor e rendimento salarial. Santo André, 2002. 

 
  Taxa 

Gênero  Masculino  3,4 
Feminino 5,4 

Localização  Urbana  4,5 
Rural  0 

Raça/Cor  Branca e Amarela 3,4 
Parda e Negra 7,5 

Rendimento  
Domiciliar em 
salários mínimos  

Até 1SM 13,0 
Mais de 1SM até 3SM 10,4 
Mais de 3 SM até 5 SM 5,8 
Mais de 5 SM até 10 SM 3,7 
Mais de 10 SM 1,5 

Fonte: IBGE, 2000; INEP, Censo escolar, 2000. 
 
 

Tabela 36 - Número médio de séries concluídas pela população de 15 anos 
ou mais no município de Santo André, 2000. 

 
Número médio de séries concluídas da população 

de 15 anos ou mais 
7,93 

 
Fonte: IBGE, 2000; INEP, Censo Escolar, 2000. 

 
 

Os dados das Tabelas 35 e 36, que apresentam as taxas de analfabetismo e do número 

médio de séries concluídas pelos andreenses acima de 15 anos de idade são indicadores de 

como as questões de ordem geracional, de gênero, de etnia e rendimento domiciliar salarial 

impactam a conquista do direito à educação por esses segmentos da população. 

4.2 Trajetórias diante do espelho... 

No ano de 1989, assumem o executivo andreense, Celso Daniel e José Cicote, na 

primeira gestão do Partido dos Trabalhadores na cidade. 

O Programa de Educação do Partido dos Trabalhadores para Santo André (1988) se 

apresentava como um plano de natureza pública e popular, e para a educação de jovens e 

adultos: 
Promover a educação de jovens e adultos, criando uma 
estrutura própria (física, profissionais remunerados, proposta 
pedagógica própria), atendendo a um direito dessa população 
que tem sido tratada com descaso ao longo da história de 
Santo André. Quanto à participação e à gestão, a criação de 
comissões junto aos setores específicos da Secretaria de 



 

 

151

Educação, com a participação de professores, alunos e 
representantes de entidades conveniadas. 

 

Embora nas três últimas décadas tenha ocorrido certo revezamento de representantes 

do PT e do PTB, a história dos governos municipais é marcada pela presença de outras 

agremiações partidárias que se auto-identificavam com valores democráticos, republicanos e 

com os direitos de cidadania dos trabalhadores, dos movimentos sociais e populares, e 

sobretudo, instituem modalidades ou processos de gestão da administração local, combinando 

mecanismos e as ações de participação próprios da democracia representativa, aliados aqueles 

que apelavam à participação direta e ativa da população organizada na gestão da coisa 

pública. 

A EJA, sob a responsabilidade do Município, tem início justamente em 198944, com a 

inclusão do compromisso deste atendimento na Lei Orgânica do Município, Lei aprovada a 02 

de abril de 1990. 
Art. 247.  
O Município organizará o sistema municipal de ensino, 
providenciando o atendimento escolar nas modalidades de: 
I – educação infantil; 
II – educação de jovens e adultos; 
III – educação especial. 
§ 1º - a Educação infantil tem por objetivo atender ao pleno 
desenvolvimento da criança de zero a seis anos de idade 
através de creches e pré-escolas. 
§ 2º - A educação de jovens e adultos tem por objetivo 
atender àqueles que, na idade própria, a ela não tiveram 
acesso. 
§ 3º - A educação especial tem por objetivo atender o aluno 
portador de deficiência ou o autista. 

 
Foram promovidos debates com representantes da sociedade civil (representantes de 

sindicatos, movimentos sociais, sociedades amigos de bairro) de forma a envolvê-los naquele 

compromisso, dado o número estimado de analfabetos. 

Em maio de 1989, foi iniciado o Projeto Chegou a sua vez – valorização do 

Funcionalismo Municipal45. Concomitantemente, foi realizado o primeiro concurso para 

professores de EJA e, no início do 2º semestre, sete dos dez aprovados iniciaram o trabalho 

                                                 
44 A EJA integrava pela, primeira vez, um programa de governo de candidato ao executivo municipal. Na gestão 
1989-1992, Marilena Nakano assume a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes; Marli P. 
Ancassuerd, o Departamento de Educação e Elmir de Almeida, a Coordenação do Serviço de Educação de 
Jovens e Adultos. Ao final de 1989, Sonia Maria P. Kruppa assume a Secretaria Municipal de Educação e 
Rosilda Silva Souza, o Departamento de Educação. 
45 O Projeto buscou atender aos servidores analfabetos ou semi-analfabetizados. Foram montadas salas de aula 
nos mais diferentes locais de trabalho [garagem municipal, cozinha piloto, postos do SEMASA, (Serviço 
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), cemitérios, bastidores do Teatro Municipal]. 
Funcionários com, no mínimo, 2ºgrau completo, assumiram essas salas, por uma hora diária e receberam horas 
extras por esse trabalho. Cargos de confiança também o fizeram, dando aulas fora do horário de seu expediente. 
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nos núcleos já instalados. A formação desses professores não foi questão secundária: 

semanalmente, por 4 horas, eles participavam de reuniões com a Coordenação. Nesses 

encontros eram abordados aspectos políticos e metodológicos do projeto. 

No mês de outubro do mesmo ano, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 

promovia o 1º Seminário Municipal sobre Alfabetização, em conjunto com organizações: o 

Movimento de Defesa dos Favelados (MDDF), CEPS e o Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP)46. 

Ainda no primeiro semestre/1989 assim se pronunciara a Secretária de Educação, 

Marilena Nakano, num encontro para a avaliação da Administração: 
O grande divisor de águas entre uma administração petista e 
as demais é a proposta de construção de uma outra qualidade 
do serviço público: aquela em que a participação popular é 
fundamental, aquela em que a democracia se faça presente: 
uma administração para, com e pelo trabalhador. 

 

No início, a implementação do projeto esbarrou em questões estruturais básicas. Os 

locais colocados à disposição pela sociedade civil nem sempre dispunham da infra-estrutura 

esperada por educandos e educadores. 

O número de educandos em alguns locais era reduzido. Os educadores exprimiam a 

necessidade de ampliar a divulgação do serviço para a população-alvo. Muitos se organizaram 

com setores que faziam trabalhos na comunidade para atingir esse objetivo. 

A intenção inicial do projeto era atender apenas jovens e adultos que não fossem 

alfabetizados, mas o trabalho efetivado nas comunidades mostrou que era grande o número 

daqueles que não haviam concluído a primeira fase do então primeiro grau. A partir desse 

diagnóstico, essa demanda foi integrada ao trabalho, surgindo então as salas multisseriadas. 

Outra demanda incorporada, durante o trabalho de implementação da EJA, foi o 

atendimento aos educandos com deficiência. E com ela o desafio de como fazê-lo. 

A formação dos educadores, neste início, aconteceu semanalmente. Os educandos 

eram atendidos de segundo a quinta-feira, e na sexta-feira os educadores se reuniam com a 

equipe pedagógica para discutir questões que definiam a concepção do projeto, 

necessidades/dificuldades específicas do trabalho com a faixa etária, currículo e 

possibilidades teórico/metodológicas que pudessem aperfeiçoar a prática. Essas reuniões 

representaram um espaço de construção coletiva do projeto pedagógico. 

                                                 
46 As temáticas abordadas na ocasião foram: A produção do analfabetismo no sistema regular de ensino; 
Dimensão pedagógica, social e política da alfabetização, e O papel do poder público e das organizações 
não-governamentais na política de alfabetização. 
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As formações se aprofundaram em diversas áreas do conhecimento, com destaque 

especial para alfabetização. O conjunto dos educadores com o auxílio das assessorias, tinham 

a intenção de elaborar um currículo que contemplasse a EJA. Foi ainda em 1990 que iniciou o 

processo de regulamentação do curso no Conselho Estadual de Educação, concluído em 1991. 

O projeto da EJA passou a ser um serviço institucional oferecido pela Prefeitura de Santo 

André e se tornou SEJA (Serviço de Educação de Jovens e Adultos). A partir daí, os 

educandos passaram a ser certificados pela própria Prefeitura e o curso supervisionado pela 

Delegacia de Ensino do Estado. 

O regimento aprovado estabeleceu o curso anual com dois ciclos denominados de 

Alfabetização e Pós-Alfabetização. A avaliação, inicialmente, tinha como registro um 

relatório que descrevia o histórico da aprendizagem de cada educando. 

A regulamentação também previu quantidades mínimas de dias letivos ou horas-aula 

de trabalho com os educandos. Isso modificou a freqüência das formações, que deixaram de 

ser semanais e gerais para serem quinzenais e setoriais. As reuniões gerais passaram a 

acontecer uma vez ao mês. A estrutura diária era composta de quatro horas-aula com 

educando e uma hora-atividade para estudo e planejamento. 

A Secretaria de Educação assumiu o arquivamento dos planos pedagógicos, o 

acompanhamento pedagógico, o suprimento de materiais e tudo que envolvesse o trabalho 

com a EJA. Uma equipe própria estava responsável pela implementação e coordenação deste 

novo serviço. As salas de aula ocuparam os espaços das EMEIs, mas os educadores não 

estavam integrados na dinâmica e na rotina deles. As infra-estrutura necessária para atender 

adultos e crianças ao mesmo tempo, principalmente nas salas que ofereciam aulas durante o 

dia. Em alguns casos, instalaram contêineres nos espaços externos das escolas. 

Ocupar um espaço sem fazer parte dele trazia aos educadores um sentimento de 

rejeição e de incompreensão dos motivos que levavam a tratamentos diferenciados nas 

escolas, por exemplo. Esse estranhamento se dava pelo tempo diferenciado de atendimento 

dos dois serviços (Santo André possui Educação Infantil desde 1976). Não existia, até então, 

nenhum vínculo operacional entre o trabalho com crianças e com jovens e adultos, e a direção 

das escolas não tinha claro o objetivo deste novo trabalho. Em 1992, as formações feitas com 

os educadores durante esses três anos foram sistematizadas e desta forma foi elaborada a 

primeira proposta curricular do SEJA. 
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4.3. Mudança de governantes: ruptura na política 

A administração que assume a EJA em seguida acaba ignorando muito do que foi feito 

anteriormente, dando-lhe uma característica de suplência, com ênfase a um excessivo rol de 

conteúdos. Foi um período bastante conturbado, os professores apresentam uma pauta de 

reivindicações (fev. 1991), mas recebem como resposta, perseguições e ameaças. Mas os 

educadores estavam coesos e bem preparados para manter um trabalho responsável. 

Entretanto, o Projeto não se manteve firme. 

A avaliação do educador era desconsiderada, pois havia a necessidade de apresentar 

números de formandos e se acaso isso não ocorresse, estes eram aprovados por determinação 

dos coordenadores do projeto. Pouco se investiu em divulgação e muitas salas foram 

fechadas. 

A grande dificuldade desse período foi a ausência de espaços democráticos para a 

discussão político-pedagógica. A falta de liberdade de expressão foi sentida na Educação 

como um todo, mas principalmente no SEJA, tendo em vista que o projeto fora construído por 

meio da discussão pública no plano do governo da gestão anterior. 

Poucos espaços de formação eram proporcionados; contudo, alguns educadores se 

reuniam com o objetivo de estudar, pesquisar, planejar, enfim, realizar sua formação 

pedagógica. Também nesse mesmo período formou-se um grupo dentro do Sindicato dos 

Servidores de Santo André que se dedicava à formação dos educadores e à organização do 

magistério municipal, sendo o coletivo dos educadores do SEJA o carro-chefe dessa 

experiência ate então inédita. 

4.4. Uma nova administração no governo local 

No ano de 1997, com a nova administração, a primeira ação foi retomar a concepção 

de educação para a EJA. É criado o Departamento de Educação do Trabalhador e nele, além 

do SEJA, são incorporados o MOVA e a Formação Profissional. Até então o Serviço de 

Educação de Jovens e Adultos estava alocado junto à Educação Infantil, e a formação 

profissional se configura como assistencial, na Secretaria de Assistência Social. Nesse mesmo 

ano, dentro do profissionalizante, é implementado o Programa de Educação para o Mundo do 

Trabalho (PEMT), para jovens de 14 a 17 anos, e o Programa de Qualificação e 

Requalificação Profissional (PQRP), para maiores de 18 anos. Em 1998, é iniciada a EJA 

profissionalizante. Esta buscou a elevação de escolaridade agregada à formação profissional, 
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de modo a contribuir para que um número maior de trabalhadores mantivesse ou retomasse 

seus estudos no espaço da escola.  

Os programas do Serviço de Educação Profissional ocorrem nas unidades dos Centros 

Públicos de Formação Profissional. A Secretaria de Educação e Formação Profissional define 

da seguinte maneira esses espaços, quando da implantação do serviço de educação 

profissional: 
As Unidades de Formação Profissional de Santo André se 
interligam na perspectiva de um Centro Público de Formação 
Profissional virtual. São elementos constituintes de um 
espaço público, no sentido amplo de “público”, de 
formulação e operacionalização de políticas de qualificação 
de jovens e adultos, homens e mulheres, para a 
reinserção/manutenção no mercado de trabalho assalariado, 
para a obtenção do primeiro emprego ou ainda para a geração 
de renda de diversas formas (autônomo, pequenos 
empreendedores, cooperativados). 
Sua proposta é qualificar e escolarizar munícipes, tendo como 
referência nossa política de educação inclusiva articulada 
matricialmente com as políticas de geração de emprego e 
renda da cidade, de participação popular e do programa 
integrado de combate à exclusão. (SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 2000, p. 34-35) 

 

O conceito de Centro Público de Educação Profissional se colocou a partir da 

discussão de diversos segmentos da sociedade e foi apropriado e reformatado a partir das 

discussões do PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador) em 1995. 

Na cidade de Santo André, a partir de 2000, o Centro Público de Formação 

Profissional também tem em sua conceituação a idéia de um Centro Experimental, gerido por 

um Conselho Gestor tripartite e em consonância com as orientações do Observatório da 

Educação e do Trabalho, instituído neste mesmo ano. 

Ainda na perspectiva de inclusão social, em 1997, mês de agosto, é criado de forma 

experimental o MOVA (Movimento de Alfabetização). Em 1998, acontece o lançamento 

oficial, após aprovação do projeto na Câmara Municipal47. 

O MOVA em Santo André, constituído em parceria com entidades e instituições da 

sociedade civil, herda e constrói experiências desenvolvidas anteriormente em outras cidades 

e se diferencia substancialmente de campanhas ou outras medidas tópicas e pontuais. Trata-se 

de uma iniciativa que integra o MOVA Regional, como experiência mais ampla de extensão 

de alfabetização na região. 

Assim se manifesta o Executivo municipal: 

                                                 
47 Lei 7.576 de 12 de dezembro de 1997. / 12 – Departamento de Educação Infantil e Fundamental DEIF e 
Departamento de Educação do Trabalhador DET. 
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A proposta de um movimento de alfabetização realizado com 
entidades da sociedade civil tem como objetivo fortalecer os 
laços dos alunos com suas entidades, de sorte a proporcional 
tanto sua auto-organização como possibilidades de integração 
e socialização que incentivem a leitura do mundo, bem como 
o exercício da construção do texto e de novos contextos. 
Essa é uma das formas de mostrarmos que a exclusão social e 
cultural não é uma fatalidade. 

 

Nessa perspectiva, o Fórum MOVA tem se constituído em espaço importante de 

reflexão acerca do desenvolvimento do trabalho dos monitores e entidades, assim como sobre 

a política de educação de jovens e adultos na cidade e na região. O município institui também 

(1999) a Rede Cultural junto às entidades e escolas municipais, buscando incentivar a 

manifestação cultural da comunidade e o contato com a produção cultural em diversas áreas.  

Pretende-se que cada núcleo do MOVA, que cada escola se constitua em um pólo cultural, em 

uma referência para auto-organização e manifestação da comunidade, particularmente no que 

se refere a ex-alunos do SEJA e ex-alunos do MOVA. 

O MOVA Santo André vem consolidando suas ações com a participação de 45 

entidades conveniadas, com 110 salas de aulas, com aproximadamente 3000 educandos 

durante o ano de 2000. 

4.5. O MOVA Santo André 

O Movimento busca, nos seus objetivos gerais: ampliar o atendimento à escolarização 

de jovens e adultos, reduzindo a demanda hoje existente; desenvolver uma metodologia de 

Educação de Jovens e Adultos que leve em consideração as reais necessidades do aluno 

trabalhador, partindo da realidade do educando e respeitando o seu processo de conhecimento, 

na perspectiva da Educação Inclusiva; desenvolver o processo de formação inicial e 

permanente, de modo a redirecionar e instrumentalizar o trabalho educativo, na perspectiva de 

uma maior participação dos educadores envolvidos e de uma melhor qualidade de ensino; 

combater o preconceito em relação ao analfabeto, reconstruindo o conceito de alfabetização e 

seus direitos sociais; trabalhar a Rede Cultural; ampliar os canais de participação da sociedade 

junto ao poder público, integrando-os e engajando-os, na construção do Movimento de 

alfabetização de jovens e adultos; criar espaços de debate sobre as políticas públicas de jovens 

e adultos, fortalecendo o Fórum Municipal de Educação e Cidadania; fortalecer o Fórum 

MOVA como espaço de reflexão e de debate ampliados entre os participantes co-autores da 

elaboração e da implementação do Movimento. 
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As parcerias estabelecidas com as organizações da sociedade civil para a 

implementação do MOVA local se pautam pelos seguintes critérios: firmar convênio com a 

Secretaria de Educação e Formação Profissional; ter espaço para criação de Salas de Aulas; 

indicar voluntários membros da Entidade para assumir salas de aulas e indicar um 

representante da Entidade para compor o Fórum MOVA. 

Alguns critérios são estabelecidos também para a participação dos educadores(as). São 

eles: participar da Entidade e da Comunidade onde será criada a sala de aula; ter concluído o 

Ensino Médio, ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio, e, ou ter experiência na 

alfabetização de jovens e adultos e, participar da formação inicial, das reuniões pedagógicas 

semanais e de todas as atividades de formação permanente organizadas pelo MOVA. 

A proposta de formação inicial é apresentada e reelaborada em conjunto com os 

educadores, totalizando 50 horas de oficina pedagógica, que são realizadas no período da 

noite e nos finais de semana. São objetivos da formação inicial: 

- levantar e caracterizar as expectativas dos educadores populares referentes à proposta 

de formação, relacionando-as aos princípios do MOVA; 

- refletir acerca de concepções de educação e de sociedade a partir das experiências de 

vida dos educadores, estabelecendo relação com o ato de alfabetizar; 

- debater sobre a situação e a história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil; 

- conhecer e refletir sobre as características dos educandos jovens e adultos atendidos 

pelo MOVA; 

- elaborar conceitos referentes à construção do conhecimento e refletir sobre a postura 

do educador como um mediador entre o educando e o objeto a ser conhecido; 

- analisar as variantes linguísticas orais e escritas nas produções dos educandos jovens 

e adultos; 

- analisar as produções escritas dos jovens e adultos em processo de alfabetização, à 

luz das contribuições teóricas da psicogênese da língua escrita; 

- vivenciar procedimentos metodológicos de leitura e de compreensão de texto; 

- perceber a inter-relação do conhecimento produzido e acumulado historicamente; 

- planejar e realizar o estudo do meio andreense, sistematizando e socializando os 

dados detectados como mais uma possibilidade metodológica; 

- construir conceitos matemáticos através de materiais concretos; 

- debater acerca de concepção de planejamento e de avaliação como instrumentos 

imprescindíveis na prática de ensino-aprendizagem; 
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- elaborar e sistematizar o planejamento quinzenal para ser desenvolvido em sala de 

aula. 

A concepção metodológica que embasa o curso de formação inicial parte do 

pressuposto de que todos, ao se inserirem dentro do processo educacional, seja ele educador 

ou educando, traz consigo conhecimentos construídos através de sua história de vida. Partir 

destes conhecimentos adquiridos é condição primordial, para problematizar e refletir as 

questões centrais da alfabetização de jovens e adultos. 

O conhecimento é construído a partir de uma relação dialética, através do movimento 

AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÁO. 

O curso não tem como intenção apresentar receitas prontas e acabadas para que pos-

sam ser seguidas e reproduzidas em sala de aula, nem esgotar todas as questões relacionadas; 

mas o de possibilitar reflexões do processo de alfabetização para que os educadores de forma 

criativa possam construir a sua prática de sala de aula, uma vez que esta construção exige um 

trabalho coletivo e que parta da realidade de cada educando. 

O trabalho coletivo possibilita oportunidades de reflexão; permite troca de 

experiências; circulação de informações; participação e construção de novos conhecimentos. 

Enfim, criar condições teóricas para que os futuros educadores de jovens e adultos 

possam tornar-se sujeitos do processo educativo visando a construção de uma educação de 

qualidade e que garanta o acesso a todos. São abordados os seguintes temas: 

- Caracterização, integração e levantamento das expectativas dos educadores. 

- A experiência dos educadores e a escola. 

- Perfil dos educandos jovens e adultos. 

- A construção de uma outra proposta de alfabetização. 

- Níveis de escrita dos educandos adultos, segundo a psicogênese da língua escrita. 

- Um outro exercício: A construção do texto dialógico. 

- Uma outra possibilidade de construção do conhecimento: Estudo do Meio, Tema 

Gerador e Interdisciplinaridade. 

- Concepção de Planejamento, de Avaliação e elaboração de plano de aula. 

A formação inicial dos educadores(as) do MOVA é objeto de atenção significativa por 

parte dos dirigentes. As etapas do desenvolvimento do curso, processos de formação e 

reflexões dos educadores do MOVA são descritos de acordo com os temas abordados. 

A expressão de alguns educadores(as) é indicativa da afirmação feita: 
O projeto MOVA só se concretizará se estivermos unidos e 
juntos lutarmos para continuar, independente de qualquer 
administração... 
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O MOVA só ganhará forças se estivermos unidos para lutar 
por esse projeto, se alguém desistir, significa o seu 
enfraquecimento... 
A teia mostra que devemos nos unir em torno de um único 
objetivo, e este objetivo é a erradicação do analfabetismo em 
Santo André... 

 

A formação permanente dos educadores(as) se faz nas reuniões pedagógicas semanais, 

nas visitas das assistentes pedagógicas em sala de aula, nos plantões individuais, na 

participação em seminários, congressos, encontros de educação, no Fórum MOVA e nos 

eventos culturais. 

A proposta pedagógica do MOVA cria novas possibilidades de construção do 

conhecimento. Uma delas é o estudo do meio, que se fundamenta na visão de que o homem é 

um ser construtor de sua história e de sua cultura, cabendo-lhe definir a sua trajetória pessoal, 

social e política. Desta forma, sua história não é determinada a priori por outrem, nem pela 

condição social a qual pertence. 

Entende-se que a sociedade é construída e sofre interferência do homem crítico e 

participativo durante sua trajetória cultural e histórica, não lhe cabendo adequar-se a ela , mas 

sim modificá-la de acordo com seus ideais e projetos. 

Um dos princípios da proposta do estudo do meio se contrapõe à visão fatalista e 

determinista de homem e sociedade, favorecendo uma prática educativa em que o objeto 

inicial de reflexão são os educandos, seus “saberes populares” e a realidade em que estão 

inseridos, objetivando desvendá-los, compreendê-los e superá-los. Pois, segundo Victor V. 

Valla: 
esta é uma questão fundamental quando se trabalha com os 
grupos populares - identificar os conteúdos revolucionários 
das falas e ações populares e contribuir para que estes 
núcleos se ampliem e fortaleçam, num diálogo em que os 
grupos populares e os intelectuais se enriqueçam e avancem. 
(VALLA, 1997). 

 

Com o estudo da realidade, os educandos do MOVA aprenderão a ler e a escrever, 

lendo e escrevendo sua própria história de vida, tornando o processo de alfabetização mais 

significativo. 

Encerra-se, provisoriamente, no curso de formação inicial, o debate sobre a 

importância do Estudo do Meio e os possíveis desdobramentos temáticos a partir dele, para 

que depois sejam retomados nas formações permanentes, como mais uma possibilidade 

metodológica de abordar as áreas. 
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O MOVA Santo André conta ainda com o agente popular, que é um educador 

escolhido pelos seus pares e entidades para desempenhar a função de articulador e facilitador 

do acesso e do trabalho dos educadores e dos educandos da região, juntamente, com a SEFP. 

Essa experiência está sendo construída. O MOVA conta com três agentes populares que têm 

realizado algumas ações como visitas em sala de aula; organização de palestras junto à 

Secretaria de Saúde, para os educandos da região; visitas às casas dos alunos faltosos ou 

desistentes. 

O quadro abaixo refere-se ao atendimento de alunos no MOVA – Movimento de 

Educação de Jovens e Adultos – no período de 1997 à 2000. 

O MOVA tem como princípio fundamental a defesa de um ensino de qualidade 

entendido como aquele que assegura aos alunos elementos para a realização da plena 

cidadania, portanto, de seus direitos políticos, econômicos e sociais. 

A educação de jovens e adultos aqui está voltada para as reais necessidades do aluno 

trabalhador, valorizando seu conhecimento acumulado, sua história de vida, sua cultura, valor 

e experiências. 

Tabela 37 – Atendimento de alunos no MOVA no período 1997-2000 
 

Ano Entidades Educadores Salas Matrículas Evasão Concluintes Permanece 
1997 15 27 33 660 66 49 419 
1998 29 63 61 1614 385 339 890 
1999 33 96 96 3161 632 948 1581 
2000 46 110 110 2900 966 389 1798 

 

O tema da participação já recebeu atenção no Capítulo 2 deste trabalho. 

Assim se justifica o título atribuído a Santo André: uma cidade educadora. 
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A opção pelo estudo dos MOVA(s) no interior das administrações locais de Mauá, 

Diadema e Santo André decorre de fatores diversos. O primeiro deles diz respeito ao fato de 

que aqueles projetos e ações são frutos de um visível movimento cívico e político interno ao 

Grande ABC, que investe na garantia do direito à educação para os seus cidadãos. Também, 

na concepção do Grande ABC como uma territorialidade que expressa uma unidade regional 

(DANIEL, 1990).  

Ainda que nesses diferentes cidades convivam de forma tensa, decisões, processos e 

ações induzidos por fatores externos, suas identidades são, também, produtos de relações 

sociais em constante disputa. Assim é que, se na ordem interna ocorre o domínio da 

reprodução do capital e, sobretudo, da força de trabalho, pode haver também produção, tanto 

no campo da reprodução das relações sociais como no campo da produção de novas 

possibilidades históricas. 

É bem verdade que os direitos educativos formais da população jovem e adulta se 

alargaram no período de redemocratização da sociedade e do Estado brasileiro, posterior a 

1985. Porém, as políticas educacionais para esses sujeitos se situaram naquele âmbito que 

Martins (1997) classificou como processos de inclusão precária e marginal – um território 

vulnerável à redefinição dos papéis do Estado e das organizações sociais, um território de 

fronteiras entre a responsabilidade pública e a privada, entre as políticas sociais 

compensatórias e a filantropia. São estes os movimentos que informam o comportamento dos 

agentes públicos governamentais e não-governamentais na proposição de políticas públicas na 

área. 

Aqui, é preciso enfatizar as considerações sobre a urgência em definir o evanescente 

do público, em repovoar o espaço público, feitas por Bauman (2001):  
E assim o espaço público está cada vez mais vazio de 
questões públicas. Ele deixa de desempenhar sua antiga 
função de lugar de encontro e diálogo sobre problemas 
privados e questões públicas. Na ponta da corda que sofre as 
pressões individualizantes, os indivíduos estão sendo, gradual 
mas consistentemente, despidos da armadura protetora da 
cidadania e expropriados de suas capacidades e interesses de 
cidadãos. 

 

Os municípios do ABC Paulista situam-se entre aqueles que assumiram suas 

atribuições na educação de jovens e adultos, desenhando políticas públicas e implementando 

programas (SEJA(s) e EJA) voltados para o atendimento a esses segmentos da população, já 

na década de 80. 
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O pólo dinâmico das políticas públicas de educação de jovens e adultos vem se 

deslocando, progressivamente, para a esfera do poder local, por meio de processos 

combinados de desconcentração, descentralização, participação e inovação. 

Segundo Acselrad (2002), a aposta no desenvolvimento local foi uma das alternativas 

às tendências negativas dos projetos “de cima para baixo”: “a noção de desenvolvimento local 

orienta, pragmaticamente, a realização de projetos que levam em conta as especificidades do 

território e o enraizamento dos atores”. 

Os governos municipais do ABC Paulista têm atuado como protagonistas no 

tratamento político das questões de educação de jovens e adultos, mobilizando e contratando 

quadros técnico-políticos e administrativos bem como lançando mão de recursos financeiros e 

físicos para implementar programas e projetos que têm como objetivo contribuir para a 

efetivação do direito à educação. 

Sobre as ações públicas em torno da educação de jovens e adultos é possível perceber 

a existência de duas gerações de políticas: as de primeira geração, recortadas pela idéia de 

direito e do Estado provedor, e as de segunda geração, marcadas pela participação da 

sociedade civil, mesmo que de forma pontual, e por parcos recursos financeiros. 

As políticas de primeira geração estão consolidadas e são marcadas pela inserção na 

estrutura administrativa das prefeituras locais, criando melhores condições para a sua 

permanência e desenvolvimento do que as de segunda geração. 

As duas gerações de políticas são a expressão cabal do esforço realizado no âmbito 

local para garantir o direito à educação, a jovens e adultos, face à ausência das demais esferas 

de governo, federal e estadual. 

Olhar para esses jovens e adultos como sujeitos de direitos, significa reconhecê-los na 

especificidade desses tempos de vida, como sujeitos concretos, históricos. Assim, a educação 

de jovens e adultos adquire novas dimensões na conquista de direitos e na ampliação da esfera 

pública. 
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ANEXO METODOLÓGICO 

Como estratégia de investigação para obtenção dos dados específicos sobre políticas 

públicas de EJA, MOVA locais e Regional, foram utilizados dois instrumentos: questionários 

e entrevistas semi-estruturadas, além da coleta de documentos.  

Tudo foi feito de forma processual, em diferentes fases, de modo que o conjunto de 

informações, obtido numa fase, fosse desencadeador de outra. Os questionários destinaram-se: 

à coleta de dados gerais sobre os municípios: Executivos locais; partidos políticos de 

sustentação; secretariado municipal; organismos responsáveis pela formulação das políticas; 

gestores; população do município, por faixas etárias; índices de analfabetismo; caracterização 

dos níveis e modalidades de ensino público; número de escolas; matrículas por faixa etária; 

número de turmas de EJA. 

Sobre os gestores48 das políticas públicas: dados de identificação pessoal; natureza 

da função; formação acadêmica; experiência profissional; experiência com EJA; sobre o 

processo de escolha para o cargo e programas de capacitação específicos. Ainda, sobre a 

posição dos organismos no organograma da prefeitura; e a composição de equipe técnica. 

A respeito das políticas de EJA, os questionários buscaram dados, também, sobre o 

âmbito no qual são formuladas as políticas; os documentos legais que as alicerçaram; 

existência ou não de parcerias; formas de articulação no interior do poder público municipal; 

existência ou não de assessorias; existência (ou não) de mecanismos de participação popular 

nos municípios. 

As informações sobre cada um dos projetos e programas versaram sobre: a natureza; 

objetivos; público destinatário; vagas oferecidas; equipe responsável (gestores, 

coordenadores, educadores); natureza das parcerias para a implementação das ações; 

montante do orçamento destinado e sua composição; material didático e outros recursos 

utilizados; espaços ocupados; a organização curricular; concepção e estratégias de avaliação. 

Esses dados destinaram-se à composição de um quadro geral que permitisse uma 

aproximação mais adequada às políticas locais de EJA e aos sujeitos a serem entrevistados. 

As entrevistas semi-estruturadas cumpriram grandes objetivos: 

a) um deles, o de buscar os elementos para recompor a história da instituição das 

políticas nas localidades e na região; 

                                                 
48 Foram entrevistados dois grupos distintos de gestores: os responsáveis pelos projetos e programas e os 
responsáveis por Secretarias/Diretorias às quais as ações estão vinculadas. 
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b) o outro, para a obtenção de informações, visões e posicionamentos dos gestores e 

coordenadores sobre os projetos, programas e ações; 

c) finalmente, para servir como referência para os grupos focais realizados com 

educandos e educadores. 

A pesquisa sobre os casos singulares dos municípios de Diadema, Mauá e Santo André 

foi realizada na modalidade estudo de caso, perspectiva de investigação qualitativa (BOPDAN, 

BIKLEIN, 1994). Como estudos de caso, a busca de dados e a interpretação deles exigiram as 

considerações sobre o contexto histórico da Região e dos três municípios, visto que os casos 

adquirem sentidos, também, a partir da apreensão do cenário no qual estão inseridos. Dessa 

forma, o estudo das políticas públicas foi realizado numa perspectiva histórico-social. 

(LÜDKE, ANDRÉ, 1986; MARTINS, 2000). 

Além dos questionários, das entrevistas semi-estruturadas e dos grupos focais 

realizados, foram coletados documentos, impressos em todas as administrações municipais, os 

quais trouxeram dados para melhor referenciar e dimensionar os programas, projetos e ações 

no campo da EJA. Foi realizado, também, o levantamento de documentação impressa sobre a 

história recente das localidades e da Região, tais como: legislação; relatórios; projetos; 

documentos produzidos por Observatórios e as Agências Regionais; dissertações e teses 

acadêmicas. 

Considerando como Daniel (1988) que, no âmbito local, é o governo do aparelho 

municipal que concentra parcela significativa de poder político, partimos da premissa de que 

as políticas públicas para EJA – MOVA(s) locais e Regional, resultaram do que os governos 

locais fizeram (ou não fizeram) para responder ao direito à educação dos munícipes jovens e 

adultos, analfabetos ou com pouca escolarização. 

Enfim, buscamos compreender os modos de agir que conformaram as políticas 

públicas de EJA, e não apenas as intenções estabelecidas pelos governos, seus funcionários e 

servidores. 
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ANEXO B – Estudo de Caso – Categorias de Análise 

1. Quadro regional e dos três municípios (Mauá, Diadema e Santo André) – 

escolaridade, migração, renda. 

2. Movimentos sociais e períodos da história do ABC 

a) “momentos de fusão” – começo dos 80  

b) meados de 80 – atores no Estado 

c) atores isolados  

3. Sinais de problemas políticos que determinaram/não determinaram a existência, 

manutenção ou mudança de política – surgimento da política e no seu desenvolvimento. 

4. MOVA (em Mauá, Diadema e Santo André) 

a) Objetivos expressos e os implícitos, educacionais e não educacionais – 

similaridades e diferenças entre Mauá e Diadema; a especificidade de Santo 

André; 

b) Níveis atendidos; 

c) Metodologia; 

d) Marca regional do MOVA (é visível ou não); 

e) Relação do MOVA com o SEJA/EJA em cada município – relação do MOVA 

com a estrutura da secretaria a qual se vincula; 

f) Grau de institucionalização do MOVA; 

g) Apreciação sobre a questão da participação da sociedade civil (marca do 

MOVA) e o que expressa em termos de concepções; se está reforçada ou não a 

idéia de direitos; 

h) A questão do financiamento do MOVA (impacto das decisões no âmbito 

federal – Fundef e decisões municipais e regionais); 

i) Custo aluno; 

j) Professores/educadores; 

k) Legislação (federal, estadual, municipal); 

l) Descentralização da política (em que situação se dá e como se dá); 

m) Currículo; 

n) Metodologia; 

o) Organização em fases/módulo/ciclo; 

p) Material didático; 

q) Avaliação dos alunos e do MOVA; 
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r) Certificação; 

s) Articulação entre municípios; 

t) Perfil dos gestores; 

u) Segmento juvenil. 
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ANEXO C – Entrevista com Lulinha (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) 

Local: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

Legenda:  

(Lul) Lulinha – Sindicato dos Metalúrgicos 

(Entr) Entrevistador: Marli Pinto Ancassuerd 

 

Entr: Bom, Lulinha, primeiro você precisa se identificar, fala o nome inteiro porque 

nós sabemos que “Lulinha” é apelido. Vamos lá! 

Lul: A-hã. Bom, meu nome é Luiz Soares da Cruz. Trabalho no Sindicato dos 

Metalúrgicos desde da, Oitenta e Quatro. Mil Novecentos e Oitenta e Quatro. Com é, 

documentação, trabalho desde Oitenta e Três. Depois, eu parei com a documentação em 

Noventa e Sete, Noventa e Oito, não é? Então, aí, de lá para cá, tenho trabalhado é, apesar de 

que eu não saí totalmente da documentação, não é? Então, tenho trabalhado também com o 

MOVA, desde Noventa e Oito, início de Noventa e Oito e com questões ligadas à cidadania 

aqui no Sindicato, não é? Que envolve questão de gênero, raça, não é? É, juventude e 

deficiência. Essas são as questões que eu tenho trabalhado. 

Entr: Lulinha, conta para gente qual foi a atuação do sindicato, na origem do MOVA, 

para depois a gente entrar na questão do MOVA Regional? 

Lul: Bom, o Sindicato, na verdade, tinha uma demanda na categoria por qualificação 

profissional, tá? Aí, foi feito um diagnóstico sobre, é, qual, como é que se implementava essa 

qualificação. E, o Sindicato, isso foi por volta de Mil Novecentos e Noventa e Quatro, 

Noventa e Cinco. E o Sindicato e deparou com uma realidade chocante, não é? Que muitos 

trabalhadores não eram alfabetizados ainda, tá? Isso foi uma coisa, assim, dura para o 

Sindicato. E aí, ele propôs, junto às Prefeituras, desenvolvesse um processo, um programa de 

alfabetização, para essa, para essa população, não é? Ou de uma forma geral, não é? Não só os 

metalúrgicos, mas também que atendesse aos metalúrgicos. Enfim, nesse meio tempo, é, o, 

quer dizer, nessa proposta que o Sindicato enviou para as Prefeituras, apenas a Prefeitura de 

Diadema foi a que propôs é, fazer uma parceria com o Sindicato para fazer um projetoo, não 

é? De alfabetização. Foi a Prefeitura de Diadema, não é? Com a gestão do Fillipi e a proposta 

que tinha era que, partiu, não é? Porque já existia na época, não é? Ou experiência anterior 

que já existia, não é? Que era a do MOVA, não é? Que era desenvolvida em São Paulo, pelo 

Paulo Freire. E, foi a partir daí que houve um acerto de começar a fazer o MOVA aqui na 
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região. Ou seja: uma proposta regional que só uma cidade adotou em Mil Novecentos 

Noventa e Cinco, não é? E que o Sindicato (...) da parte da categoria. 

Entr: E, aí, Lulinha, nesse período em que Diadema topou a negociação, topou fazer o 

MOVA, que papel tinha o Sindicato? 

Lul: Na verdade, é assim: a, essa, essa primeira história não chegou a participação 

efetiva nela, tá? Quero deixar isso claro porque, qualquer coisa, a Teresinha (...) pode dar uma 

explicação sobre isso e o Joel Fonseca também, tá? Mas, naquele momento, é, o que eu sei 

que o Sindicato foi, teve mais um papel assim, de tentar fazer as parcerias também com as 

empresas, tiveram alguamas, alguns conjuntos, salas em empresas naquela época, não é? E 

também foi o, a outra parceria que teve com o Sindicato e não era MOVA, parceria com o 

SEJA, não é? Porque o Sindicato manteve com a Prefeitura, que é de Educação de Jovens e 

Adultos. Então, aí, também o Sindicato manteve uma parceria com a prefeitura, inclusive com 

salas no Sindicato. 

Entr: Ah, tá. Parceria nesse sentido, ceder espaço para o SEJA. 

Lul: Isso. Ceder espaço, naquele momento. 

Entr: E, o MOVA Regional nas (...)? 

Lul: O MOVA Regional, já depois de um processo em Diadema, já, em que o MOVA 

começou já a se concretizar, a... enraizar na cidade de Diadema e, nesse meio tempo, estava 

sendo discutido, na região, a formação da Câmara Regional, o consórcio, o consórcio 

municipal já existia desde Noventa, não é? Então, foi se articulando regionalmente uma 

proposta de Câmara Regional. E dentro dessas, grupos, dentro dos eixos que foram 

constituídos na Câmara, tinha o eixo da educação. E o Sindicato estava participando desse 

eixo da educação, não é? De educação. É... Daí, (...) fez a proposta de ter o Movimento de 

Alfabetização na região. E, nesse refazer a proposta, em Mil Novecentos e Noventa e Sete, 

quando precisa colocar isso num acordo regional, tá? Que foi lançado também em Diadema 

depois. E, conversa com Paulo Freire, na época, com o ministro Paulo Renato, na época, 

como secretário de Educação, não é? Secretário? Secretário. E, o ministro Giusepe... 

Entr: Agora, quem é que preparou o projeto de lei em âmbito regional? Quem é que 

procurava as Prefeituras? Como é... E se, na Câmara, a Câmara aceitou um documentos dos 

eixos, entorno dos quais a Câmara iria trabalhar. Nesses eixos está explicitado o MOVA? 

Lul: Está explicitado. Quando foi feito o acordo, quer dizer, o acordo é do eixo do 

MOVA, tinha uma proposta a ser atingida até o ano Dois Mil. É... Bom, isso a gente pode 

passar para vocês o acordo, não é? Público, não é? Depois tem acesso. Mas, lá está... Tinha 

uma meta, até Dois Mil, de concreto, que era de idéias: “Vamos erradicar o analfabetismo”. 
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Aquelas coisas de radica... Até Dois Mil, tal. (Riso) Vamos refletir: primeiro que, nós não 

gostamos do negócio “erradicar”. Isso não é, não é essa, não é esse entendimento, não essa 

pedagogia. A... E outra: que está a prazo. Questões de Jovens e Adultos. Questão sobre a 

periferia, não é? Da, da cidade. É, não tem como fazer isso, não é? Mas, de qualquer forma, 

no acordo é necessário você colocar isso, tá? Então, lá se tem uma meta, se tem uma proposta. 

Tem números muito claros, lá, qu nós não atingimos, é claro. Mas... (Suspiro) Enfim, 

continuamos com o MOVA. Então, o MOVA, ele se constitui, enquanto região, parte desse 

acordo regional que está lá, explícito, todos os cidadãos assinaram, não é? Com exceção... 

Com exceção de São Caetano. São Caetano nunca assinou. A...Ela participa e não participa do 

Regional, não é? Quer dizer: há essas diferenças, nesse sentido, na questão da, do jovem, lá 

(...) Santo André, no MOVA, em relação a todos os estados. Quer dizer, tinha colocar na FAT 

e criar um outro projeto. E, a quantidade que ia. Mas, só que foi assim: a gente foi, durante 

Noventa e Oito, que foi implementando. No final de Noventa e Sete, início de Noventa e Oito 

foi implementado na cidade, criando o MOVA na cidade. Em Rio Grande da Serra, foi a 

última cidade em que foi criado o MOVA, porque lá também tinha toda uma disputa política, 

e lá tinha um programa chamaado, é, EDUCA2000. E que foi difícil para você tentar colocar 

uma coisa diferente, uma pedagogia diferente, falar do MOVA, não é? Então, foi todo um 

processo difícil lá, não é? E que nós concretizamos e, depois, a Romer que é Presidente da 

Câmara e o Avelar que era (...) da Câmara. E aí, nós matriculamos (...) articulou, não é? 

Porque, infelizmente, é, isso foi sofrendo dificuldades. Foi o MOVA Regional, no caso, os 

Sindicatos, os secretários, os coordenadores (...) propor e ele articulava com a Prefeitura. 

Fazia proposta de acordo, proposta de... (...) Secretaria que eles mandassem para a Câmara 

vereadores, não é? A proposta de, de projeto de lei, não é? Para instituisse o MOVA na 

cidade. Então, foi uma articulação desses detalhes (...) o Sindicato tinha esses detalhes. E, no 

caso de Rio Grande da Serra, como lá também tinha uma Prefeitura que aceitasse discutir, nós 

fizemos a articulação com a Câmara através do Bilac (?), que, na época, era o Presidente da 

Câmara. E, aí, foi que nós conseguimos ter um projeto aprovado. E, para colocar em prática, é 

difícil porque a Prefeitura não se une, não é? Então, foi um período difícil. Só no ano Dois 

Mil é que foi instituído o MOVA, foi criado em MOVA em Rio Grande da Serra. Foi mais ou 

menos concomitante com as outras cidades: São Bernardo, Santo André, Rio Grande acho que 

foi primeiro oque Ribeirão Pires. Foi acontecendo tudo mais ou menos junto. 

Entr: Agora, além da articulação política que eu estou entendendo que o Sindicato 

fazia, Lulinha, que outros tipos de ação vocês tinham entorno do MOVA? Porque você diz: 

“Bom, tem a questão da proposta-política pedagógica”. O que era isso para você? 
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Lul: Tá. Porque a gente estava muito preocupado com algumas questões, não é? 

Primeiro assim, a gente achava. Não é que a gente achava. Ao postura do, do Sindicato, a 

postura da educação de uma forma mais ampla, não é? E... Existe aqui uma faculdade do 

Estado. Não dava para população (...) assumir um voluntariado e assumir toda a 

responsabilidade pela Educação de Jovens e Adultos ou, no caso, da Alfabetização e acesso 

do MOVA. Não era essa postura. Nós queríamos que houvesse uma participação efetiva da 

Prefeitura. Tá? Tanto é que nós procuramos lá, a, a Secretaria de Educação. O que nós 

queríamos? Que a... Queríamos um voluntariado, ou seja, a população, não é? Com uma ajuda 

de custo para bancar o mínimo básico que o educador pudesse ter o seu trabalho. É... Uma 

articulação das entidades, a gente queria também uma participação efetiva interagindo 

politicamente, para que houvesse uma troca, um amadurecimento da população com a 

educação, com as entidades de bairro que têm essa preocupação. E, por outro lado, o 

Sindicato teria, ele como não estava dentro das legislações, ele era uma entidade, de certa 

forma, assim... Apesaro que existe ainda, mas (Risos). Quer dizer: é uma história assim, 

digamos, à parte, podia ter vindo com mais propriedade. Que é nesse sentido... Inclusive, 

qualquer, é, embargue público que tinha, o Sindicato ficava muito, assim, em situação, não é? 

Porque era ele que, de certa forma, dava o nó ao articularo a questão. Tá? Porque (...). Por 

exemplo, em São Bernardo que neste início de ano nós tivemos é, uma administração petista, 

não é? Ou seja: teve PSB, PSDB, (...) diversos partidos dirigindo a cidade. Então, se você for 

avaliar, de fato, a pedagogia que eles adotam, aqui na prática, não a que eles discutem, mas 

pela prática, vai ver que eles não adotaram Paulo Freire. Como, é... Não é? Eles falam 

construtivismo, mas, na prática, a gente vê que eles não enfatizam, de certa forma, a 

pedagogia autoritária. Algumas salas não têm uma linha que seja mais avançada. Mas, assim, 

eles têm o MOVA, não é? Quer dizer, não dá para você quebrar a forma, a questão política. 

Porque é importante eles estarem dentro do, do movimento, não é? E, inclusão é uma das 

questões que é um nó para a gente. Nós temos que definir essa questão, inclusive este ano. 

Tem que definir a participação (...) política não participam efetivamente. (...) político. Então, 

o Sindicato tem peso nisso porque se a gente fosse levar uma postura, assim, principalmente 

de corpo: “Olha, o MOVA tem que ser quadradinho”, não é? É isso e (...) não é? E não dá 

para você viver assim e deixar assim uma cidade e falar: “Não. O meu MOVA é mais perto”. 

(...) não só (...), mas você vai em São Paulo hoje, o pessoal do MOVA de lá, se você falar que 

eles têm um pensamento diferente, quer dizer, que nós temos um pensamento diferente deles, 

nós estamos errados. Então, é complicado, não é? Porque... Há, há, há uma defesa muito forte, 

não é? Do seu MOVA. Seu MOVA (...) aquela coisa. E é ruim, não é? Isso não ajuda em 
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nada, não é? Não leva a nada. Então, a gente faz o possível assim: a gente quer um avanço 

político das pessoas, não, na questão da alfabetização democrática, não é? Que o adolescente 

decide. A gente quer um avanço político, organização, uma participação efetiva na nossa 

cidade. Por outro lado, nós temos a preocupação com a formação dos educadores. Que a, nós 

falamos educador popular, mas é um educador popular que, no mínimo, tem que ter o ensino 

fundamental, que no mínimo, passe por um processo de formação. Pedagógica. Permanente. 

Pela formação inicial, não é? Do, de quarenta horas, para ele, não é? Estar em condições de 

assumir uma, um núcleo de MOVA; ele tem que ser uma pessoa da comunidade; envolvido 

com aquela realidade que vai estar, terá junto. Enfim, e se comprometa a fazer uma formação 

continuada. Então, essa é, são, são critérios básicos, não é? Que a gente tem. E o outro (...) 

seria o comprometimento das Prefeituras na medida em que elas bancam, entendeu? Uma 

equipe pedagógica de cada cidade, para estar cuidando do MOVA. (...) Diadema e Santo 

André. Só que tem que ter equipes para isso, não é? E, também, com a preocupação, assim, de 

ter uma, uma reciclagem. Tem que ter. Ela também passa pelo processo de formação. É... No 

caso do educador, por enquanto é só em Santo André que tem. Mas, nós criamos (...) na 

região, que é... Tudo que as regiões precisam de educador, de educadores, elas adotam esse 

discurso também, que é possível fazer uma faculdade. Hoje eu tenho uma parceria com a 

UniA, não é? Pessoal já fez os cursos lá. Mas, assim: não é geral para, para a região, não é?o 

De Santo André (...) um dado interessante. O... Então, a gente tem essa preocupação. De não... 

De tentar, assim, abranger de todo, todo, todos os níveis, não é? Todos os elementos, não é? 

Que a gente tenha a seguinte formação também, não é? É... Para o qual temos também meio 

de comunicação, que isso, nós comandamos, que é o Jornal do MOVA, não é? O Informe que 

a gente chamou, é... Jornal do MOVA, que é um jornal que, mesmo na constituição dele, nós 

trabalhamos com esta... A partir de que se instalou, recém formada já a Faculdade de 

Comunicação, nós chamamos para trabalhar os jornais, para se formar também o movimento 

popular, que é uma forma de o pessoal estar vindo, participando. Depois, é claro, que nós 

temos um plano muito sério, não é? Que as pessoas não participam daqui e conseguem 

emprego, não é? É igual àquelas, não só voluntários: ganham para, para fazer o Jornal. Mas, é 

assim: é uma filona porque é uma vez ou outra. É um problema para nós, mas é ótimo para 

elas e a gente acha ótimo, por outro lado, porque.... Elas estão, elas são profissionais, não é? 

Nós temos duas jornalistas: uma está no Diário do Grande ABC hoje e a outra está no DCI. E, 

foi assim: saiu da faculdade e veio trabalhar com a gente.  

Lul: Então, enfim... Então, o mercado normal de trabalho. Então, acho que isso faz 

parte da pedagogia, faz parte da política da gente, não é? Formar pessoas. Então, nós temos 
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trabalhado aquele, em termos políticos. Não é? Agora, não sei se respondi o que você tinha 

me perguntado... 

Entr: Não. Por exemplo: você me disse da questão pedagógica, você disse “Cada 

município faz em rede”, que isso é uma opção do município, na verdade, então. 

Lul: Nós temos uma linha geral, claro, não é? Que é o construtivismo. Mas, assim: o 

município se articula, ele tem autonomia. Aqui, em termo regional, nós criamos, para evitar 

até... Digamos que hoje a nossa sub-prefeitura fala assim: “Ó, não quero mais ter o MOVA”. 

O que nós fazemos com uma sala de (...)? O que nós fazemos para dar continuidade? Então, 

com essa preocupação, nós criamos uma OSCIP, que é municipal, é regionalo, com a 

participação de pessoas do MOVA de cada cidade e, também com participação de parceiros. 

Nós temos parceiros também com empresas, tem empresas. Ford (...), Goodyear, Unibanco, 

alguns bancos, não é? (...) de Utinga, porque recentemente fez parceria com a gente, chegou a 

falar se não essa semana, mas na semana passada eles contaram. Desse pessoal, é, 

normalmente, quando nas nossas reuniões, a gente tem reuniões com parceiros, não é? E, 

queira, você queira, eles estão patrocinando as salas, nós colocamos eles no Conselho Fiscal, 

pusemos eles no Conselho Fiscal. Então, existe uma participação de todos os envolvidos no 

movimento: da entidade... A entidade, no caso, locais, eu acho que tem uma participação 

efetiva no município, que é só município. Em nível regional, as entidades de regional que têm 

alguma participação, elas não estão envolvidas na OSCIP, que aí não têm uma atuação 

também regional. Aí, tem os, os vários exemplos que nós fazemos aí, normalmente, é esse 

regional que promove uma participação com a coordenação regional, que entre pessoas com a 

(...) do município, que compõem a coordenação regional, juntamente com o Sindicato, tá? Aí 

que nós, é, planejamos e incluímos atividades. 

Entr: A OSCIP acaba de configurar uma instituição, é, só parceiros, mas qual é o 

objeto dela? 

Lul: Olha, objeto da OSCIP é realizar uma ação de educação. De forma geral, tá? Ela 

pode, ela tanto atua na Alfabetização de Jovens e Adultos, como pode ter um, publicar... 

Enfim, publicar atividades, é, criar informação. Enfim, tem uma série de ações que... O leque 

dela é amplo, na verdade, é amplo. Pode fazer uma série de ações, tem uma série de atores na 

educação. 

Entr: E aí, Lulinha, quem está na direção do ofício hoje? 

Lul: Olha, na verdade assim: fica o mesmo, a mesma composição proposta pela, pelo 

acordo regional. Ou seja: fica a formação do Sindicato... E com a participação de... Aí, não 

participa, enquanto Prefeitura, porque não... Legalmente não é, não é... Não pode, não é? Mas 
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participam pessoas que estão na coordenação do MOVA por cidade. Então, cada um tem sua 

coordenação e eles indicam uma coordenação, uma pessoa dessa coordenação para estar 

participando na coordenação do MOVA. Estas reuniões, é, mensais, que nós realizamos, 

acaba tendo, tendo um acompanhamento do MOVA, de fazer uma troca do, do, dos, do que 

está acontecendo em cada cidade, não é? Dar uma coordenação regional e dar o sentido 

regional para o MOVA, questão interna. Cada cidade dá o seu, que já faz anualmente, não é? 

Aí, não, não tem troca e não, não tem, não avança enquanto região. À medida que as pessoas 

sentam mensalmente, são colocados os problemas, as dificuldades. O problema que nós 

sentimos, por exemplo, que, só para servir de exemplo, não é? Que nós sentamos, tal, que as 

pessoas trazem, é, quanto a espaço noturno das salas. A gente reivindicou do Estado receber 

as salas, mesmo as salas onde tem (...) próximo, porque, às vezes, a, o ambiente dela é legal, 

ela adequada. A gente sabe que ela estava fechada, a escola do Estado. E, aí, isso é uma coisa 

para ser em todas as cidades, que nós não conseguimos até hoje. (...) Enfim... Então, esse é 

um problema que é um exemplo, mas tem outros, não é? Diversos. A questão, por exemplo: 

quando você já entra numa outra questão, que esteja interessado em pesquisar. A questão da 

faixa etária. Nós temos, como cortesia, a partir de quinze anos, que a gente considera fora de 

um período normal de, de educação, não é? De, de regular. Só, o que está acontecendo? A 

escola regular tem expulsado muitos adolescentes, nem jovens, adolescentes ainda, da, do 

Ensino Regular. Então, as pessoas têm, jovens têm saído. E, aí, o que acontece? Eles acabam 

sendo encaminhados para o MOVA. Entao, isso é uma coisa que está acontecendo em 

regional. E a gente tem discutido: Como é que nós vamos enfrentar essa questão? Porque não 

é papel do MOVA atender adolescentes. Entendeu? Nós estamos aqui mais para cobrir, 

digamos, criar um processo onde as pessoas, jovens e adultos já com uma certa idade, não é? 

Que não teve oportunidade na idade própria, que eles consigam voltar ao Ensino Regular. E 

que avançam nos estudos e vão para a faculdade, enfim. Enfim. Tem diversos casos, 

inclusive. Mas, assim, o que nós queremos é isso: que tenha, que as pessoas tenham 

oportunidade, não é? Para poder ter uma vida, assim, como diz, como qualquer pessoa que 

está num processo regular, não? Isso que a gente está tendo, assim, digamos, é, atingido uma 

outra realidade, que é a qualidade do ensino que temos hoje e que foi expulso os adolescentes 

da escola. Então, eu ia falar. Nós temos discutido bastante. 

Entr: Então, do seu ponto de vista, Lulinha, de quem coordena o MOVA Regional, é, 

como é que você definiria juventude hoje? Enfim. Que conceitos vocês têm feito sobre isso 

nas reuniões de vocês? Entendeu? Especificamente sobre o jovem. O que é jovem para você? 



 

 

187

Lul: Tá. O que nós... Nós entendemos, assim, que o jovem, para gente, quando a partir 

dos quinze anos, isso aborda uma questão formal. Agora, o jovem, que nós esperávamos 

atingir, aquele jovem que já está no mercado de trabalho, ou, mesmo que esteja 

desempregado, mas está à procura de emprego, não é? Ou seja, está em... São pessoas, 

digamos, em condições, em idade ativa, não é? E que, enfim, que estão no mercado de 

trabalho e que precisam voltar, entendeu? Ao ensino regular. Quer dizer, nós entendemos 

desta forma. Não é aquela pessoa que tivesse aquele problema no Ensino Regular que vem 

para o MOVA. Não é... Não é esse jovem que nós queremos atingir. Aliás, não achamos que 

não é esse jovem que o MOVA tem por função atingir. Não é? Esse jovem é do Ensino 

Regular. A escola tem que dar conta. Enfim, o sistema tem que dar conta desta situação. A 

outra, um outro lado também que está ligado à juventude, olha, as pessoas têm dificuldade de 

aprendizagem. Porque também acaba: “Ah! Vocês não estão gostando daqui, vai para o 

MOVA!”. Sabe? É um problema sério. Não é papel de MOVA, não é função do MOVA 

resolver esta questão. A escola, o ensino tem que ter um suporte, não é? Para que essas 

pessoas, não é? Aos poucos, com o suporte, vão incorporando a, ao Ensino Normal. E aí, é um 

problema que também nós, foge, foge também da nossa posição de resolver, não é? Então, 

fica difícil para nós, enquanto Movimento fazer frente a isto. Agora, nós fazemos a crítica, 

além das reuniões de Coordenação, nós temos reuniões com os secretários de Educação aqui 

da cidade, periodicamente também. E a idéia é que, à medida que fazemos com estes 

secretários partidários, também façamos com o Secretário Estadual de Educação para que 

discuta a Educação do Estado. Para que “Olha, o papel do MOVA não é substituir a função do 

Estado”. É para que as pessoas tenham, para que voltem para o Estado. Quer dizer, lá que é o 

lugar. Entendeu? É na faculdade, no Ensino Regular. E a escola, o poder público tem que dar 

conta disto. E mesmo na alfabetização, porque, às vezes (...) tem pessoas que não sabem, 

teoricamente. Os JT’s também. (...) 

Entr: Vamos falar um pouquinho das relações tanto com as Prefeituras quanto com as 

Organizações da sociedade. Com relação a essas Prefeituras, então, você diz: Você tem essa 

relação com o pessoal que toca o MOVA e também com os Secretários. Há alguma 

dificuldade para realizar reunião, é, ou não? O pessoal vem? Enfim. E começa o Sindicato 

como articulador e entra as reuniões sem problema nenhum. Como é que é isso daí? 

Lul: Olha, nossas reuniões são bastante tranquilas normalmente. Quer dizer, só em 

alguns momentos de muito agito. Por exemplo, na... Em Dois Mil e Dois, nós sediamos aqui o 

Encontro Nacional de MOVA. Foi o segundo encontro que teve. O primeiro já haviam feito. 

Então, foi interessante porque, naquele momento lá, teve gente de fora, de outras, de outros 
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Estados. E, aí, teve assim muita, foi muito efervescente a coisa, aquela, aquele movimento. 

Mas. Assim, em determinado momento, tem, assim uma, digamos assim, uma polêmica 

maior, não é? Mas, normalmente, as reuniões são tranquilas, enfim. Tem discussões, há uma 

troca muito grande. Uma cidade fortalece a outra. Isso tem acontecido. É bastante, assim, em 

troca mesmo. Isso tem acontecido. É... Em termos de apoio. Os Secretários de Educação têm 

apoiado, têm dado toda, o suporte necessário, tudo o que (...) programa de MOVA (...) tido 

problema, não é? Quanto à questão da relação com as administrações, não. A única 

administração, que nós podemos assim, ter uma certa dificuldade, que normalmente nas 

reuniões, o secretário manda um representante, não é? Que não pode decidir... Aí, tem sempre 

uma, uma certa pendência, não é? Então, não tem avançado muito São Bernardo do Campo. 

Essa é uma dificuldade. 

Entr: E, as entidades da sociedade civil? Quando vocês se reúnem, sistematicamente? 

Lul: Agora em relação às entidades, é... Na verdade, assim, eu vou, vou fazer uma 

diferença. Porque eu vejo as entidades de bairro, que são as entidades populares, as assistentes 

de bairro, que a gente pode também, de certa forma, classificar as igrejas nas comunidades, 

frades... Enfim, esse pessoal que tem relação direta com o município, com o MOVA do 

município e tem perfomances municipais também. Tem em San... Em Santo André isso já é 

mais forte, não é? Em Diadema, (...) ver, que isso não está tão articuladoo assim. Não tem. 

Agora, já teve mais forte em Diadema. Hoje que houve... Mais recentemente. Mas, assim, 

Santo André é mais forte, bem forte. Têm muitas entidades de bairro. Então, isso, isso é um 

número de, de, de entidades do MOVA. Só que um outro... Uma outra relação com a 

sociedade civil, que aí entra empresários. Que aí é uma relação que nós temos. A equipe 

periodicamente (...). Aí, vai discutir: “Olha, o MOVA, hoje, não é preciso que você banque a 

sala, necessariamente”. Você pode até bancar a sala, (...) a sala, assumir o compromissoo de 

vir saber como está se formando a sala, onde, qual o educador e qual o horário. Isso, para... É 

aberto para uma participação efetiva. É assim: não necessariamente você precisa fazer (...), o 

mai importante é eles bancarem a sustentação do MOVA. Eles podem bancar uma estrutura 

mínima, eles podem bancar outra o que for. Divulgação, não é? Pode bancar, assim, entre 

aspas, marketing em MOVA. Daí, pode fazer alteração. Tem outras ações. Então, neste 

sentido, nós temos discutido. Tem um papel mais do, do regional mesmo, não é? Porque 

enquanto entidade, a relação com a entidade é mais de entidade de bairro, que é (...) locais. E, 

aí, fica vinculado aos municípios, não é? E agora, em momentos, quando nós vamos fazer um 

Seminário, um Encontro, aí, nós chamamos todo mundo. Aí, vêm as entidades de bairro, vêm 

os empresários... Participa todo mundo, não é? Aí, já é geral. 
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Entr: Escuta, e, e no âmbito Federal com o “Brasil Alfabetizado”, que relação tem (...). 

Lul: Olha, no início, logo quando foi é, lançaram o Programa “Brasil Alfabetizado”, 

foi todo mundo, não é? Porque tem até divergências, não é? Uma coisa maluca, não é? (...) 

Primeiro porque aquela proposta (...) de alfabetizar em três meses. É uma coisa maluca... Só 

na cabeça dela. 

Entr: Quarenta dias. 

Lul: É, quarenta dias. (Riso) (...) tem uma política, assim, muito dura, não é? Nós não 

aceitávamos de forma alguma. Depois, a coisa foi, foram... Teve, teve mudança, inclusive, de 

secretário. Aí, nós resolvemos propor também o “Brasil Alfabetizado”. Mas, assim, você 

considerando, olha: “O MOVA não tem prazo para alfabetização”. Não dá para você dar 

prazo. Tem uma característica diferente (...) trabalhando. É... Enfim, a nossa pedagogia, não 

dá para abrir mão dela. Tem que ser, não é? Como nós fazemos. Enfim, nós colocamos alguns 

limites. Isso em nível nacional mesmo. Porque o MOVA está articulado ao Ensino Nacional. 

E, a partir daí, nós propusemos a parceria, o convênio, como chama, o convênio. Nós temos 

nosso convênio agora. Convênio, tá? (...) cadastro. Nós... Ainda tem... Com esta folha de 

cadastro, (...) alfabetizar. Tem pessoas lá que moram mais na periferia, que a gente não tem 

documento, o endereço dela não tem CEP. Sabe? Então, como você faz? Quer dizer, claro que 

tem um trabalho de acompanhamento para que ela passe a ter o CEP, passe a ter o endereço, 

passe a ter o documento. (...) tudo isso sai das estruturas do MOVA. Quer dizer, é um 

Movimento, não é... Não é aquela alfabetização, não é? Clássica, não é? (...) É outra coisa que 

nós estamos fazendo. E aí, é lógico que... Foi barrada. Ela foi... Olha, “Não dá para a gente 

cadastrar as pessoas”. (...) (Riso). 

Entr: (...) comprarem o programa de Alfabetização de Cuba? Você está sabendo? 

Lul: Sabia por alto, mas não sabia... 

Entr: Saiu na Imprensa que foi comprada a metodologia. Cuba vai fornecer a cartilha. 

É... De alfabetização. Você conhece o método cubano? 

Lul: Olha, não posso dizer que eu conheço. Que conheço muito pouco (...) não 

conheço muito bem. Não conheço não. 

Entr: Porque parece que vem aí no “Brasil Alfabetizado”. 

Lul: Olha, por melhor que seja, a gente não concorda, não é? Porque eu penso que não 

existe modelo pronto.Sabe? Nada pronto. Eu acho que nós temos que construir. 

Entr: Lulinha, em termos de montante de recursos, quanto você acha que se mobiliza 

de recursos da sociedade civil e do Estado? 
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Lul: Da cidade... Olha, sabe que eu sou tão preocupado com o regional, que eu às 

vezes descuido um pouco da cidade? 

Entr: Não, mas a atenção é no regional. 

Lul: No regional, nós temos... Até uns... Setenta mil reais hoje, que nós... Em torno de 

setenta mil reais que a gente consegue captar... 

Entr: E consegue repassar. 

Lul: ...E repassar para (...). Tal. 

Entr: E isso, em termos de recurso porque é basicamente é para pagar educador? (...) 

as empresas (...) salas... Uma ou outra aparece... 

Lul: É. Uma ou outra que tem sala. Hoje, uma das exigências dentro das empresas é 

que o trabalhador tem que ter pelo menos o Ensino Médio, para chegar neste nível. Então, fica 

difícil. Então, você não encontra mais aquela pessoa... 

Entr: De trabalho, não é? 

Lul: ...Não alfabetizada, não é? A não ser em empresas de terceiros. Mas, em mesmo 

assim, a empresa que está contratando terceiros, ela coloca um critério para terceirizados. Ou, 

então, “(...) desta empresa”... Em empresas que eu fui. Alguns trabalhadores são terceirizados, 

mas a empresa criou... Ela que chamou a gente: “Olha, (...) o MOVA. Nós queremos ter o 

MOVA na nossa empresa. Nós damos toda a infra-estrutura. O que vocês precisarem...” Mas, 

não... 

Entr: Se sair esses trinta mil reais, é o suficiente para cobrir as necessidades da região? 

Lul: (...) Tanto é que essa parceria que a gente tem com o Estado, (...) e ampliação do 

Movimento. Então, se é para vir, o quanto antes se avançar é... Na participação, na cidadania 

das pessoas, a partir da alfabetização, é, isso é mais importante, mas se avança melhor. Agora, 

por outro, não é? Você não dá conta. Quer dizer, o recurso que vem das empresas, ainda é 

muito pequeno. Algumas empresas que participavam no início deixaram de participar porque 

elas acharam assim: “Até Dois Mil e acabou”, não é? (Riso) A gente se resolve. Bom, nós 

falamos isso, não é? Tinha a frase: “Empresário (...)” Por quanto tempo? Quanto é? Está 

acertado? Como é que é número? Quer tudo muito matemático, não é? E isso, o nosso 

Conselho consegue fazer, não é? Levar nossa proposta, não é? E, aí, acaba... Algumas 

empresas, praticamente duas, não é? Ou três empresas, pararam de participar. 

Entr: Grandes empresas? 

Lul: Não. Grandes, não. Talvez, uma grande, não é? As outras foram (...) tentando na, 

no local, não é? Quer dizer, com o Unibanco. Mas, assim, por exemplo, Unibanco, Bradesco, 
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não é? Que tinha o posto nosso, não é? De atendimento em algumas empresas o que eles 

bancavam. 

Entr: E, aí, acabou (...). 

Lul: Claro. 

Entr: (...) responsabilidade pelo funcionamento, de professores. 

Lul: Não. Porque nós temos um valor básico por sala. 

Entr: Para cobrir um aluno. Tá. 

Lul: Então, por exemplo, uma bota dez salas, outra cinco, outra cinco, e assim por 

diante. Então, é um pacote. Eles bancavam o valor. 

Entr: Então. Vocês têm um valor básico por sala de trezentos reais? 

Lul: É. Que tem o valor para o educador, para material curricular. 

Entr: Tá. E, esse valor básico, vocês têm uma conta na OSCIP. 

Lul: Tem uma conta. 

Entr: Porque tem que ter uma conta que passa para a COSIPA (...). 

Lul: Nós repassamos, não todo o valor porque nós acordamos com todos (...), em cada 

cidade, ficaria um fundo, não é? Principalmente para gastos das próprias cidades mesmo, para 

a (...) de cada cidade. E, digamos, uma empresa, igual se tem, não é? É... Fechou acordo com 

a gente. Nós não fechamos as salas porque esse fundo bancou as salas.  Então, nós criamos 

um mecanismo para que a coisa não parasse. (...) para manter o Jornal que nós (...). 

Entr: E, aí, Lulinha, qual sua avaliação desse processo de ter, por exemplo, no caso de 

Diadema, que era MOVA Local só e depois se tornou Regional, qual sua avaliação do MOVA 

Regional? Que impacto ele teve na cidade? 

Lul: Tá. Olha... Eu penso que nós temos algumas dificuldades que impactam, ou 

melhor, deixam de impactar, não é? É... O fato de nós conseguirmos fazer, assim, uma 

propaganda, colocar na mídia o MOVA, as pessoas acabam não sabendo o que é o MOVA. 

Então, já é uma série de, de versões. Então, muda isso, muda aquilo, não é? E o MOVA, na 

realidade, o MOVA não conhece, na verdade. Então, ou seja, só as pessoas envolvidas nas 

administrações. Fora isso, as pessoas, a população em geral, não, não tem, assim, uma visão 

do que seja o MOVA. Então, assim... É... Falta ainda um espaço quanto a isso. (...) o que falta. 

Eu acho que é a vassoura. (Riso). Isto é o que falta. Avançou muito no sentido é, de que nós 

conseguimos criar uma proposta, não é? Uma proposta regional enquanto não existe nenhuma 

outra, outro local do país, salvo... Mesmo assim, não diria que salvo não, porque no sulo teve 

sim uma forte lá, não é? (...) do Estado. E foi de Estado ou no Estado, não é? Que colocava na 

cidade, não é? Tinha toda uma articulação com a cidade. E, à medida que perdeu o governo de 
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Estado, desarticulou. E ficou o MOVA só em algumas cidades. Não deu continuidade. Em 

algumas cidades continua, não é? Mas, mesmo assim, está aquela continuidade isolada. Não 

é... Não tem uma articulação inter-cidades, regional. Agora, essa experiência nossa, quando 

nós vamos para o Encontro Nacional, a gente vê o peso que ela tem. É importante quanto 

exemplo de... (...) ponto de referência (...) (Riso). Veja bem... É... Como uma referência de 

articulação, sabe? Uma referência, assim, de busca uma solução conjunta. Um exemplo de 

respeito, não é? Uma referência de quanto respeito à diversidade. Quer dizer que o aluno (...) 

mais que o outro. Sabe? Não adianta você não tira uma posição (...) que cada um tem que 

seguir aquilo. Você tem linhas gerais. Mas cada cidade tem sua liberdade de articular, (...), 

não é? Na linha geral do MOVA. Quer dizer, tem personalidade, tem identidade, mas tem, 

cada uma faz conforme suas condições, conforme sua realidade local. Então, isso nós temos 

procurado desenvolver e colocar para as pessoas. Aonde a gente vai a gente coloca isso. 

Então, isso é um, um diferencial do MOVA Regional, forte. E, em relação, por exemplo, à 

Câmara Regional, todos os acordos de Noventa e Sete, quais, que caminhos estão fortes até 

hoje, não é? Quer dizer, o MOVA continua. Os outros, eu sei de um ou outro. Mas, assim: 

alguns, claro! Eram temporários, não é? Venceu o prazo, acabou, não é? Mas, têm outros que 

a proposta é permanente também. E conseguiu, não é? Enfim... Então, eu acho que o MOVA, 

neste sentido, tem um resultado muito forte para a região. Além do que, ele tem, ele 

compromete as administrações, politicamente. (...) assumir o MOVA. Ele tem uma 

participação efetiva da sociedade, tá? Tem uma participação efetiva dos empresários, pois 

embora sejam poucos, é melhor poucos que têm a proposta e assume, do que muitos que 

falam que vão fazer parte, falar que a realidade social hoje, que é moda. Enfim, eu acho que 

nós conseguimos um leque de influência grande, na região. 

Entr: Quantos empresários estão hoje no MOVA? 

Lul: Hoje são poucos. Hoje nós temos... Se bem que, nós estamos com uma diferença: 

os empresários, têm aqueles que, é, mantém salas, (...) forte, não é? (...) Sindicato (...) É... 

Agora, entre as empresas, a UNIFESP está (...) em Diadema. Então, tem algumas empresas. 

São poucas. Então, hoje, para eu te falar quem mantém salas, são poucas. Agora, 

regionalmente. Agora, nas cidades, têm outras empresas. E outras empresas que também têm 

(...) com outras cidades, tá? Agora, esporadicamente. Por exemplo: eu vou fazer um exemplo. 

Aí, (...) banco? É.... O Banco do Brasil, Nossa Caixa fez uma parceria com Banestado. (...) 

são parceiros que é (...). 
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Entr: Tem mais alguma coisa, Lulinha, que possa ajudar a gente a entrar um pouco 

mais aprofundadamente na, nessa questão do MOVA Regional que a gente não tenha 

perguntado que é importante ser passado de informação? 

Lul: Eu acho que, em termos de importância, mas isso pensando para vocês nessa 

questão da Juventude. Eu acho que falta ainda uma discussão um pouco mais aprofundada (...) 

do MOVA. Toda a questão da Juventude. Também de uma forma que eu não abordei. (...) 

falei da dificuldade de aprendizagem. Mas, também tem a questão da (...) que as pessoas 

também com deficiência, a escola também otem expulso, não é? E, como agora, entre aspas, a 

educação inclusiva, não é? Não adianta nada você colocar a educação inclusiva se não tem um 

suporte. Então, as pessoas acham que os professores estão preparados, acaba não tendo 

condição de tratar com aquela realidade, não é? Então, essas pessoas deficienteso acabam 

saindo. E, aí então, (...) Não está certo isso. Então, falta... Nós sabemos (...) uma série de 

aspectos, entre eles, eu vou (...) Os espaços (...) estão pesquisando e a questão da deficiência, 

que eu acho... 

Entr: Lulinha, agora, é, (...). (...) mais alguma coisa. Seria importante, Lulinha, ter 

acesso a um maior número possível de deficientes. Porque, daí, a gente vai poder ver como é 

que vocês, quando você diz assim: “MOVA Regional” aqui, ele tem uma identidade. Está 

certo? Que ele seja só o MOVA. Se está no papel, está registrado, da Câmara, vocês vão 

buscar, não é? É. A OSCIP vê estatística, vê... Aí, tentar entender ela por dentro... Vê como é 

que funciona. 
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ANEXO D - Entrevista com Dirigente de Instituição Parceira 

Local: Centro Comunitário Casa Matheus, Rua América do Norte, 259 – Parque das 

Américas – Mauá – SP 

Entrevistada: Silvia O. Schünemann, gerente geral do Centro Comunitário. 

Temáticas:  

Sobre a Instituição (ações, projetos, objetivos, constituição, público atendido. 

Sobre parceria/MOVA (origem, papel desempenhado, dificuldades encontradas, 

perspectivas futuras). 

Legenda:  

(Sil) Silvia O. Schünemann 

(Entr) Entrevistador: Marli Pinto Ancassuerd 

 

Entr: Silva, gostaria que você se apresentasse e contasse sobre o seu trabalho na Casa 

Matheus. 

Sil: Meu nome é Silvia Schünemann, sou pedagoga, ocupo o cargo de gerente geral da 

Casa Matheus e cuido do gerenciamento de projetos e programas da Instituição. Sou 

responsável, também, pelas ações destinadas à captação de recursos para a implementação dos 

projetos e programas. Trabalho desde 1992 como funcionária desta Instituição e, durante dois 

anos, aqui trabalhei, na condição de voluntária. 

Entr: Silvia, como é que a Casa Matheus se tornou uma entidade parceira no MOVA-

Mauá? 

Sil: A proposta foi feita em 2002, no final de 2002, e por questões políticas, não se 

efetivou. Houve dificuldades na relação com o Secretário da época, o Prof. Luiz Roberto. A 

parceria só veio a concretizar-se na gestão da Profª Lairce, na Secretaria de Educação. Foi 

feita, por ela, a proposta à Casa Matheus, para transferência da bolsa-auxílio para os 

educadores de MOVA, em número de 50 (cinqüenta) bolsas. 

Entr: O valor repassado à Casa Matheus é destinado, então, a cobrir quais despesas, 

Silvia? 

Sil: O valor se destina a cobrir: bolsa-auxílio dos educadores, taxa administrativa para 

uso da Casa Matheus e para suprir possíveis necessidades dos núcleos do MOVA. Esses 

espaços/núcleos, pelas informações dos educadores, são os mais variados. 

Entr: Essa prestação de serviços, pela Casa Matheus, envolve quais ações? 
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Sil: São muitas as ações. Não há dia certo para o depósito do dinheiro e os educadores 

ligam para cá para saber se a bolsa chegou. Foi preciso fazer uma reunião aqui, para explicar 

quais eram os procedimentos adotados para o repasse e o pagamento das bolsas. Alguns 

educadores têm muita dificuldade para entender o processo. No fim do mês, a Casa Matheus 

liga para a Secretaria de Educação, confirma que caiu o pagamento e a Educação avisa a todos 

os educadores. As duas Secretarias (Educação e Finanças) não se comunicam. Somente 

quando a liberação do dinheiro está confirmada, é que a Casa Matheus pede, no Banco do 

Brasil, 3 (três) talões de cheque. São pedidos na hora. O Presidente da Casa Matheus, então, 

assina os cinqüenta cheques. A Casa faz conferência diária, é importante fazer isso, porque 

houve um cheque fraudado. São emitidos 3 (três) recibos: um para a Casa Matheus, um para o 

educador e um para a prestação de contas para a Prefeitura. Dois dias depois que o dinheiro 

caiu na conta da Casa Matheus, dois funcionários daqui vão à Secretaria da Educação fazer os 

pagamentos, com dia e hora, anteriormente marcados. Sobre a devolução do dinheiro, há 

problemas, pois há uma grande mobilidade de educadores no projeto. Alguns educadores 

ainda vêm receber na Casa Matheus, apesar de todas as orientações que recebem sobre o local 

de pagamento. Segue-se a prestação de contas à Prefeitura. São 10 (dez) dias para prestar 

contas, a partir do recebimento do repasse. 

Entr: Silvia, além do que você já explicou, há outros mecanismos de controle dos 

educadores, por parte da Casa Matheus? 

Sil: Veja, uma mãe, conhecida da Instituição, veio perguntar sobre cessão de espaço 

para sala de MOVA, na Casa Matheus. Ela foi à Secretaria de Educação e disse que tinha 

todos os alunos. O mínimo é de 15 alunos. Na verdade, esses alunos não existiam... e as aulas 

não aconteciam aqui, à noite. Há uma Supervisão para acompanhar, mas ela dá conta, se o 

educador também dá. 

Entr: E sobre a capacitação desses educadores, Silvia, como você vê essa questão? 

Sil: Vejo problemas com a capacitação desses educadores. Sabe, no início, pensei na 

possibilidade de uma participação efetiva, nossa, nessa parceria: capacitação dos educadores, 

idas e acompanhamento nos locais de trabalho... mas, foram criados, pela Secretaria, 

empecilhos de toda ordem. Então, não insisti, mesmo sabendo que tínhamos competência para 

a tarefa. 

Entr: Ainda, sobre os termos da parceria, como é que a Casa Matheus efetiva o 

contrato com os educadores? 

Sil Ainda tenho dúvidas sobre isso. Os educadores assinam um termo de trabalho 

voluntário com a Entidade e um outro, com a Secretaria de Educação. Há uma bolsa a ser 
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repassada. Penso que é preciso muito cuidado e eu lamento que o Poder Público burle a 

legislação trabalhista. 

Entr: Afinal, o que a Casa Matheus ganha com a parceria? 

Sil: O Presidente da Instituição achou o “máximo”, e hoje é o primeiro a reclamar, são 

muitos cheques a assinar, mês a mês. Hoje a Diretoria julga que não há vantagem alguma. Os 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela prestação de serviços é um valor razoável, 

porém, no período da prestação do serviço, é preciso disponibilizar 2 (dois) funcionários só 

para isso. Por outro lado, há a possibilidade de participar, na cidade, da discussão de jovens (e 

adultos) para os quais resta o MOVA. 

Entr: Você vê outras dificuldades na efetivação das ações dessa parceria? 

Sil: Sim. A Secretaria não tem um controle de entrada e saída dos educadores. 

Trabalhou o mês todo ou não? Aqui, foi preciso fazer uma reunião para colocar tudo às claras, 

sobre o dinheiro que vem do poder público. As pessoas tinham dúvidas e nos questionavam. 

Havia a proposta de pagamento eletrônico no Banco, que foi inviabilizada por conta da falta 

de controle da Secretaria de Educação. 

Entr: Quais perspectivas você vê para a continuidade dessa parceria? 

Sil: Uma avaliação conjunta deverá ser feita, ainda não se sabe quando. Quando vimos 

as dificuldades (controle, participação inviabilizada, dificuldade de diálogo) nós nos 

“acalmamos” aqui. Para mim, trata-se de mais uma “bolsa-família” para os educadores e uma 

forma de contentar alguns cabos eleitorais... 

Entr: Silvia, foi um prazer muito grande rever você e queria agradecer a sua 

disponibilidade, sabendo que o trabalho de vocês aqui não é pouco... 

Sil: Ah! Um grande beijo para todos da Fundação, Marilena, Lena, Elmir e os outros 

professores. 

Entr: Envio para você o texto por e-mail para as observações que julgar necessárias. 
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ANEXO E - Entrevista com Gestores de MOVA de Mauá 

Local: Secretaria de Educação de Mauá 

Entrevistadas: Eliana, Gessi e Neuza. 

Legenda:  

(Eli) Eliana 

(Ges) Gessi 

(Neu) Neuza 

(Entr) Entrevistador: Marli Pinto Ancassuerd 

 

Entr: Entrevista com os gestores do MOVA de Mauá. 

(alguém): E aí é uma tão pontual, Eliana que talvez até a gente tivesse que... 

Entr: (Risos)... É que a gente tem que gravar, tudo bem? Bom... (risos)... Eliana e você 

é Neuza. 

Neu: Neuza Maria. 

Entr: O que você faz, Neuza? 

Neu: Eu faço assim uma espécie de assistência técnica à coordenadoria de educação. 

Entr: Cuidando da parte financeira? 

Neu: Não, não, não é especificamente da parte financeira, eu lido mais com esta 

questão de políticas públicas, essa relação com o governo federal, o governo estadual e por 

conta disso a gente acaba precisando de dados né, orçamentários da educação. Não que eu 

lido com a parte contábil disso, de maneira nenhuma, mas é subsídio pra gente entender e 

tocar a política pública na educação. 

Entr: Tá bom. Então Neuza o que a gente precisa saber é o seguinte: Com relação ao 

MOVA, existe uma rubrica no orçamento? 

Neu: O que existe é a rubrica que trata de convênio de cooperação técnico financeira, 

né. Essa rubrica existe para todas as modalidades de ensino, né, educação infantil, 

fundamental e EJA, educação de jovens e adultos. E dentro da educação de jovens e adultos, 

esse ano é que foi feito um convênio de cooperação técnico financeiro para o MOVA, certo? 

Então a rubrica é essa, convênio de cooperação técnico financeiro. 

Entr: E nesse caso, e nesse convênio que foi feito para o MOVA, tem, essa dotação 

está no orçamento nessa rubrica? Por que tem lá a rubrica aí vem as subdivisões, aparecem a 

entidade que tá recebendo o recurso, ou não? 
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Neu: Não, não aparece. Aparece só a rubrica e o montante pra educação de jovens e 

adultos. 

Entr: E isso é destinado ao MOVA? 

Neu: E aí... é destinado ao MOVA, só ao MOVA. Nesse momento só ao MOVA, 

porque nós não... os outros convênios de cooperação técnica que nós temos, né, com a 

educação infantil. Pega creche, creche conveniado. E evidentemente com as nossas associação 

de pais e mestres, pra tocar o projeto escola aberta, né. Mas aí não tem haver com a questão 

específica do MOVA. 

Entr: Então nesta rubrica, quais são os valores que foram destinados ao MOVA esse 

ano? Isso dá pra saber? Vamos aproveitar Eliana. Então nesta questão orçamentária, Eliana, 

além de pagar os educadores, o que mais a prefeitura paga pro MOVA? Que nem, a prefeitura 

manda caderno, essas coisas ou não? 

Eli: Então além de tar repassando para essas entidades a cooperação técnica, ainda tem 

o material, lápis, cadernos, lápis de cor, cola essas coisas também a gente fornece. E aí, assim, 

tem educadores que acham um local mas não tem o mobiliário né, a prefeitura também manda 

o mobiliário. 

Entr: E aí você sabe se a prefeitura compra, por exemplo, caderno, ela compra junto 

com o caderno. 

Eli: É junto, tudo, material é entregue tudo junto. Compra, faz uma compra única, e aí 

a gente que separa pra educação de jovens e adultos, a gente já separa para o MOVA. 

Entr: Mas vocês fazem alguma previsão, por exemplo, pro MOVA esse ano nós vamos 

usar cinco mil cadernos. 

Eli: Não, aí não. É feito num geral da educação de jovens e adultos. 

Entr: Agora, quando as pessoas, dos núcleos pedem alguma coisa, vamos imaginar que 

o núcleo tá reendivincado “Ah, nós queremos comprar uma fita de vídeo para passar aqui e só 

tem lá na TV Cultura.”, tal, acontece esse tipo de coisa, ou não? 

Eli: Acontece, ou até mesmo um trabalho que nem vou falar que nem agora 

atualmente, tem uma sala do MOVA que tá fazendo trabalho que a educadora tá querendo 

levar eles, mas não pegar o ônibus e levar, em uma pinacoteca, locais que as pessoas não 

conhecem. Os alunos dela não conhece o metrô, então ela tá precisando de uma verba, pra 

poder pegar, levar eles pra tomar o trem, tomar o metrô e visitar o museu, uma pinacoteca lá 

em São Paulo. E aí, ela pediu se tinha uma verba, aí a gente tenta ver do que a gente, que 

assim tem um repassem da Ford, o dinheiro que repassa da Ford geralmente sobra um pouco 
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que a gente utiliza ou pro café, que toda Sexta tem formação, então pro café, uma bolacha ou 

alguma coisa por educador, e também para esse tipo de eventualidade que acontece. 

Entr: Esse dinheiro que vem da Ford, será que ele entra no orçamento ou não? Vai pra 

esse instituição? 

Eli: Não, o dinheiro da Ford é repassado para uma APM de uma escola, e essa escola 

faz o pagamento. 

Entr: Hammm! Aí esta escola que presta conta disso. E que escola que recebe esse 

recurso? 

Eli: É a nossa escola que nós temos do Centro de Suplência “Clarice Lispector”. 

Entr: Ah, Clarice Lispector. Se sabe qual é o valor que a Ford manda? 

Eli: (???)... Cidinha, Cidinha você sabe o valor que a Ford manda?... 

Entr: O Eliana, o dinheiro que a Ford manda, por exemplo, não tem nenhuma 

burocracia pra pode utilizar, quer dizer, basta ir lá com a direção da Clarice Lispector, 

precisamos disso se tiver dinheiro tudo bem. 

Eli: Isso aí é só no caso é... depois presta conta pra APM daquela escola. Porque pra 

Ford a gente não presta conta. 

Entr: Vocês só tão recebendo o dinheiro da Ford? 

Eli: Desta forma só da Ford. Nós também temos a Lara que também adota um 

educador. 

Entr: Ah, ela adota um educador. 

Eli: Adota um educador. Temos outras indústrias também que adotam educador, mas 

ela adota o educador e paga direto o educador. 

Entr: E quantos educadores são adotados? Você tem idéia? 

Eli: Precisa ver na lista. 

Entr: Então, relativo aos educadores que são cerca de 115, tem aproximadamente 15 

adotados que aí a empresa que adotou paga direto, e tem 50 que são pagos pela prefeitura 

através do convênio com os adventistas, e outros 50 que também são pagos pela prefeitura 

através do convênio com a Casa Matheus. Bom como é que vocês chegaram nestes 15 

adotados, por exemplo, para as empresas adotar um educador, como é vocês convenceram as 

empresas? Como é que foi esse processo? 

Eli: Bom, em alguns eu até participei, é fazendo visita, é mostrando o programa, aqui 

na cidade também alguns encontros com empresários, então chegaram empresários 

oferecendo cafezinho, fazendo uma atividade e tá passando o projeto do MOVA, e aí a gente 

através dessa divulgação a gente conseguiu. 
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Entr: E a pessoa responsável por isso, esse ano foi você? 

Eli: Não, este ano eu participei, mas durante esse ano teve a Gessi e outras pessoas do 

MOVA que participaram. 

Entr: Então as pessoas responsáveis pelo MOVA que fazem isso? 

Eli: Isso, que fazem... até mesmo a Secretária né. 

Entr: Agora depois dessa visita que vocês apresentaram o programa e tudo mais. 

Vocês fazem outras reuniões com esse empresariado ou não? 

Eli: Se necessário a gente faz. 

Entr: Agora, que tipo de reunião, Eliana? 

Eli: De tá indo, e aí assim, cê tem que, cê tem que tá tentado convencer mesmo, fazer 

o convencimento, e importância de tar adotando, né. E muitas vezes também, eu já participei 

de reuniões que a entidade chamou para desistir, porque não tinha condições mais tá 

continuando tá com educador, eles geralmente falam que não tem como tá arcando com esta 

despesa, mas que pra tá voltando entre três, quatros meses, tentar ver se já é possível, aí a 

gente acaba... 

Entr: Têm educadores que eles trabalham em núcleos pertos dessas empresas, no 

interior delas? Como que é? 

Eli: Alguns estão dentro dessas empresas outros não, estão no bairro. 

Entr: Além das empresas, Eliana, vocês têm contato com outras instituições, ONGs, 

universidades? 

Eli: Olha, que eu saiba não, não. 

Entr: Qual foi o critério pra vocês escolherem empresas, pra fazer esse tipo de 

parceria? (Risos). Você tem idéia? 

Eli: Não tenho... todas essas empresas, a Ford o que é, tem um ligação com o MOVA 

Regional. Então a Ford passa pro MOVA, que seria o Sindicato do ABC aí os Sindicatos 

repassa pra cidades. Então a Ford é dessa forma. 

Entr: Então da Ford está centralizado no Sindicato? 

Eli: Tá centralizado no Sindicato, aí eles repassam pra cidades... (???)... como eu te 

falei é uma sala que atende os funcionários de lá mesmo. Uma sala começa cinco e meia, 

porque elas saem do serviço em vão direto para aula. A Lara também tinha uma sala que 

funcionava lá dentro, até por conta dos alunos que era funcionários lá, mas aí também já 

acabou, não existe mais analfabeto dentro da firma. Continua com essa parceria, mas... 

Entr: (fala muito baixo)... que é uma outra organização aí. 
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Entr: Que não é só empresário. Talvez fosse bom... a gente pode ter essa lista mesmo 

que já não esteja mais, hoje, colaborando, a gente pode ter essa lista Eliana? 

Eli: Pode. 

Entr: Acho que tem uma coisa interessante que é o seguinte, por exemplo, a Lara, a 

Lara não é do Leonel Damo. 

Eli: Tem uma ligação, ela não é, mas tem uma ligação. 

Entr: Ela não é, mas tem uma ligação com o Leonel Damo, uma ligação forte. 

Eli: É. 

Entr: Então, porque na verdade esse tipo de programa, de projeto as questões políticas 

parecem não interferir. 

Eli: É algumas sim. Mas nós tínhamos, como é que chama? A Associação dos 

Comerciários. 

Entr: Dos comerciantes. 

Eli: É, nós tínhamos uma relação também, mas depois é quando mudou a gestão eles 

tiraram. 

Entr: Tiraram. Então nestas parcerias às vezes as questões políticas interferem. 

Eli: Interferem. E essa é quase certeza que foi questão política. Eles argumentaram que 

era questão financeira mesmo... 

Entr: Agora, Eliana, opinião pública. A população como é que vê o MOVA? Cê tem 

idéia? 

Eli: Bom, quem conhece, vê o MOVA como uma coisa que tá ajudando, que eu 

costumo dizer o seguinte: que os alunos do MOVA, eles vêem o MOVA até como um ponto 

de encontro, a gente percebe muito assim, com as senhoras, né, senhoras que freqüentam o 

MOVA, e elas, é como se fossem um ponto de encontro mesmo, elas podem conversar, elas 

aprende mas mais ao menos tempo elas tão... né. Agora, tem uma população que não conhece 

o MOVA, percebe isso até pela... 

Entr: Vocês tem conseguido sair nos jornais, na imprensa, ou não? 

Eli: Sim, é nós temos o Jornal de Mauá, que no momento não tá podendo sair até por 

causa da campanha, mas está sempre divulgando o trabalho, e também no Diário né. 

Entr: E aí é o informativo daqui administração? Nós precisaríamos desse material. 

Onde será que a gente consegue os números? 

Eli: Agora precisaria ver... porque daí divulga, não só educação de jovens e adultos, 

acaba divulgando... e saiu no é... tem o jornal do MOVA, tem do MOVA Regional também, 
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né, que acaba saindo, mas esse a gente acaba ficando só entre o MOVA mesmo, então os 

educadores levam pra tá trabalhando com os alunos. 

Entr: Então pra sair na mídia assim, pra tá saindo no Diário do Grande ABC. De vez 

em quando sai alguma coisa? 

Eli: De vez em quando. 

Entr: E sai por que razão? Você consegue identificar qual é a razão? 

Eli: Olha, sai, este tempo atrás saiu até por conta do per-dia, saiu gráfico aí saiu uma 

matéria, né do MOVA e também saiu... 

Entr: É mais função de evento né? 

Eli: É, de eventos de alguma data específica que acaba sendo... 

Entr: Agora, a população você conhece algum ato público, que a população tem 

reivindicado sala de MOVA, alguma coisa assim? Ou você não tem conhecimento aqui em 

Mauá? 

Eli: Aqui em Mauá que eu me lembre não. 

Entr: Nunca houve... na verdade porque o MOVA foi iniciativa da prefeitura não 

houve nenhuma pressão no sentido de que ele ia acontecer. 

Eli: Que eu saiba não. A gente sentiu muito em movimentação por parte dos alunos 

logo no início, porque como a gente lançou o MOVA e aumentou a educação de jovens e 

adultos, a demanda de 5ª à 8ª acabou aumentando. E aí assim, esse movimento das escolas 

atenderem a noite, o maior número de escolas atendendo esse é infantil. Porque eu lembro que 

na época eu estava no Zaíra, e no Zaíra era uma escola só que atendia. Hoje nós já temos 

quatro escolas que atende a noite, de 5ª à 8ª... 

Entr: De 5ª à 8ª? 

Eli: É. 

Entr: Agora você disse o seguinte, que o MOVA acaba sendo... você disse que no 

MOVA assim, tem muitas mulheres e que acaba sendo local de encontro delas, né. Então 

conta um pouquinho para a gente como é que essas mulheres se encontram lá, como é que, o 

que elas fazem nesse espaço, como que é isso, Eliana? 

Eli: Olha é, a gente percebe o seguinte: é o momento delas estarem conversando, 

falando um pouquinho da vida de cada uma, contando um pouquinho da história, que cada 

uma tem uma história de vida, e aí elas trocam experiências né, são nesse sentido que eu vejo, 

até fui uma vez com a Ibí que trabalha aqui na Secretaria, a gente foi fazer uma entrevista com 

algumas educadoras, alunas aí uma pegou e falou assim: “Eu não preciso nem de terapia, 

depois que eu entrei aqui eu não preciso mais nem de terapia” né. (???)... 
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Entr: Agora, o fato delas irem para sala de aula, como você disse, (?) é da vida delas, 

não precisam nem mais de terapia. Mas elas acabam indo para outros lugares, freqüentando 

por exemplo, teatro assim em Mauá? Ou não? Você tem essa informação? 

Eli: Tenho. A gente costuma dizer, é até na atividade mesmo que o professor 

desenvolve procura tar trazendo teatro, cinema, pro shopping. Porque têm muitos que não 

tem, muitos nem saem do bairro onde moram, então acaba fazendo isso. 

Entr: E os jovens? Mesmo sejam poucos, a gente tá vendo que são poucos? Tem 

algumas coisas voltadas pra eles ou não? Você percebe que impacto maior é sobre as 

mulheres? 

Eli: É mais com relação as mulheres, e um pouco com os homens também, os 

senhores, mas com os jovens, nada. 

Entr: Eles não enchem os professores, não brigam na sala de aula, nada disso? 

Eli: Que eu saiba, alguns assim, a gente percebe o seguinte, tem aqueles, é difícil você 

encontrar aquele jovem que, geralmente ele ficam perto dos outros, dos outros alunos eles 

ficam, a tendência eles ficarem mais quietos. Mas assim, quando eles tão num local que acaba 

extrapolando, os próprios alunos de mais idade controlam. Poucas salas que a gente percebe 

isso. 

Entr: Bom, uma outra coisa, Eliana, que seria interessante você falar pra gente, que 

tipo de pensamento ou de autor impacta mais o MOVA? Então que linha que vocês seguem? 

Vocês têm uma linha? Outro dia você falou de letramento, tal, o que você tem estudado ou 

não, você tem estudado texto, tem tido informações, o que vocês estudam pro MOVA? 

Eli: (risos)... a gente procura... infelizmente não dá pra gente, assim aqui dentro da 

Secretaria ter um horário de estudo, de tá parando, de tá lendo né, se aprofundando. Mas 

assim, a gente procurar pegar quem é o guia mesmo, é o Paulo Freire, então a gente acaba 

trabalhando muito essa referência do Paulo Freire. Mas, a gente acaba pegando outros atores, 

autores. Então a gente procura, quando vai trabalhar letramento a gente procura levar não a 

concepção de um autor só, mas de três, quatro autores. Mas antes de passar esse conteúdo, a 

gente procura pegar a concepção que o educador tem. Então, pega a concepção que ele tem, 

trabalha outras concepções pra no final do módulo a gente tá, retorna com a concepção dele 

pra gente poder tá. 

Entr: Bom, então quando você tá falando de letramento, você tá falando de 

construtivismo? 

Eli: É, não deixa de tá falando também do construtivismo. 
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Entr: E aí, alguma coisa específica para adulto ou não? São as discussões teóricas mais 

gerais? 

Eli: São as gerais, e aí agora no caso nós vamos tá entrando com a questão da 

alfabetização, aí já é mais específico do adulto. 

Entr: Tá certo. Bom, pro seu cargo, Eliana, você como coordenadora do MOVA, o que 

você vê como positivo, negativo é do programa que vocês estão implantando, dos impasses 

que vocês vivem, daquilo que tá concebido, do que de fato acontece, como é que você avalia 

hoje o MOVA? 

Eli: Avaliação assim, o que é, toda a questão pedagógica (As pessoas falam juntas)... 

Bom, a gente percebe o seguinte que tem educadores que, aí não nem questão da formação, a 

gente tem educador que não tem a formação do magistério, mas que tem um trabalho muito 

bom dentro da sala, como também tem aqueles educadores que se descobriram depois de 

começar a... nós temos muitos casos de educadores que se descobriram educadores, depois 

que começaram no MOVA. Então, são educadores que voltaram a estudar, alguns fazendo 

pedagogia, por conta do MOVA. E tem casos de sala que a gente encontra o ba, be, bi, bo, bu, 

ca, co, cu, né infelizmente, apesar de toda formação que a gente passa, ainda tem, até pela 

formação que este educador teve durante a vida dele. 

Entr: Eliana você passou por um sistema formal, que diferença tem o sistema formal 

do MOVA? E o que você acha positivo num ou no outro? Se um deles é mais negativo um do 

que o outro? 

Eli: Bom, eu vejo dentro, eu vejo o MOVA, assim, que não é uma coisa presa né, 

como é aquela questão da grade curricular mesmo que é toda aquela coisa presa, que você... 

eu trabalho também o professor tem que cumprir aquela carga, aquele currículo todo. No 

MOVA já não existe isso, e outra diferença é a questão de você trabalhar a realidade mesmo 

daquele aluno, dentro daquele contexto que o aluno vive né. 

Entr: Você acha isso positivo? 

Eli: Positivo. 

Entr: Você acha que isso as pessoas conseguem fazer quando estão lá com os alunos, 

esses educadores? 

Eli: Não todos, tem aqueles alunos, tem educador que está preso naquela coisa de 

matemática, geografia, ciências. 

Entr: Tá certo! Tá certo. Vamos lá pra Neuzinha que chegou aí... 

Neu: Agora eu vou responder as perguntas difíceis de vocês. 

Entr: Então voltemos Neuzinha! (risos) 
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Neu: Olha aqui oh! Tem que ver com a reguinha aqui, porque senão a gente se 

atrapalha. O que tá previsto para esse convênio de cooperação técnica, é R$336.000,00 

suplementado no mês de agosto com R$60.000,00. Tudo isso aqui é recurso próprio. O que é 

recurso próprio? É recurso que é da Prefeitura, não são aqueles transferidos nem pela União e 

nem pelo Estado, são os impostos da cidade, certo? Então neste caso, como esse é o mês de 

agosto, então este é o orçamento, esse é o que já foi dado e é o saldo. 

Entr: Tá certo. Agora, tem alguma coisa para educação de jovens e adultos, que é do 

governo federal? 

Neu: Está até previsto, olha tá vendo, convênio de (???). A gente fez o projeto, mas 

infelizmente não foi, ele foi aprovado, mas por conta da habilitação da Prefeitura, ou seja, 

Mauá tem uma dívida, ela é inadimplente, aí não pode receber. O projeto, o bojo do projeto tá 

aprovado... Agora eu não sei se a Eliana comentou mas o Consórcio Intermunicipal teve o 

projeto do Brasil Alfabetizado, e estamos aguardando vim a verba. 

Entr: Aí vem a verba via Consórcio? 

Neu: Aí vem a verba que é Consórcio, aí pega as cidades de, acho que não foram todas 

não, Mauá está nesse conjunto aí do por meio de Consórcio, foi pelo Consórcio, aí fica uma 

coisa. Eu não sei quais cidades entraram. 

Entr: Agora, Neuzinha você tem clareza de, por exemplo, esses são valores de recursos 

próprios da Prefeitura, e tem cerca de 15 educadores que são bancados por empresas pelo 

Rotary e tal. Quanto é que, do gasto total com o MOVA, quanto será que eles bancam? Você 

tem este percentual ou não? 

Neu: As empresas? 

Entr: É. Não tem? 

Neu: (responde em tom baixo) ?? 

Entr: Tá, tá certo. Agora neste valor que tá aqui, é repasse são para pagar educador ou 

entra caderno, lápis, tal? 

Neu: Então, como é um convênio de cooperação técnico financeira, a entidade que são 

essas duas, elas tem plano de gestão, e eu teria que olhar o plano de gestão, mas o grosso é pra 

pagamento, entendeu? Eu teria que procurar aqui o plano de gestão... mas basicamente é isso. 

Entr: É mas eu acho que tem material de consumo. Pra fazer este tipo, por que tem 

nota da Kalunga. 

Entr: Ah, tem nota da Kalunga, ali olha! 

Neu: Então, eu não mexo com isso aqui é outra pessoa... (As pessoas falam juntas). 

Entr: Ah, sei eles devem pagar os (???)... 
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Neu: É assim, é papel sulfite, cartucho, fichário, mas tem que tá contido no plano de 

gestão. Teria que folhear o processo, entendeu mas é possível sim. 

Entr: Aí o plano de gestão vem... ah, tá. 

Neu: Vamos ver o que tá escrito aqui... aqui oh, tá vendo, educadores, material de 

consumo, material de limpeza, material didático, funcionário, alimento, manutenção, água, 

luz, telefone e taxas bancárias. 

Entr: Ah, tá certo! Que aqui tem o desembolso né? 

Neu: Isso, tem a contrapartida dele. Agora, o da outra deixa eu ver, esse aqui é da 

Igreja Adventista e esse aqui é da Casa Matheus, vamos ver se tem... se o plano de gestão, 

também está assim descriminado. Onde que está o plano de gestão? Aqui plano de gestão, tá 

igualzinho! Tá igualzinho só mudam os valores. Manutenção dos equipamentos, despesa com 

funcionário, despesas administrativas. 

Entr: Então na verdade, Neuzinha! Porque olha aqui oh, 198 mil reais. Esse recurso 

que está aqui, é o recurso só pro MOVA. Não é verdade? 

Neu: É. 

Entr: É basicamente pro MOVA. 

Neu: Por quê? Porque a EJA, porque o convênio... esse é o convênio, EJA entra em 

outro. 

Entr: Oh, MOVA alfabetização só. 

Entr: Ah!! É só MOVA mesmo. 

Entr: Por que tem outro aqui tá vendo? Fora... (continua em um tom muito baixo). 

Neu: É que é o institucional... observação 450 mil. 

Entr: Então aí o seguinte. Pra gente ter isso daqui,  porque todos os meses sai 

publicado ou é o balanço ou é o quê? 

Neu: Ele chama assim: “Relatório analítico de despesa orçamentária”. 

Entr: Então é isso que sai publicado, todo mês ou não? 

Neu: É o que sai, eles publicam a cada trimestre. Mas é uma sumuladinha. 

Entr: É uma sumuladinha. Porque aí nós podíamos pegar pelos jornais, pra gente ver... 

Entr: Mas é consolidado já, eles fecham algumas das rubricas elas não aparecem.  

(falam simultaneamente) 

Neu: Talvez tenha que pegar no nosso financeiro lá. 

Entr: (???)... esquema de função... de educação (???). 
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Entr: Ah, e tudo consolidado ali. Porque nós precisaríamos de duas coisas, eu acho. 

Uma é este plano de gestão que é pra saber um pouco como é os recursos, eles são utilizados, 

e quanto na verdade se gasta e aqui nós temos que fazer uma comparação... 

Entr: Pra ter idéia de quanto a Prefeitura assume... 

 (alguém):É basicamente pro recurso só dele. 

Entr: Então o que nós precisamos saber, viu Eliane e Neuzinha... (para a fita)... O 

MOVA, porque o EJA, ele é normatizado. Então a Secretaria de Educação controla, tem 

regras... no caso do MOVA tem algum tipo de regra assim, alguma normatização ou não? No 

caso do MOVA não. Pra você emitir diploma no EJA, o Conselho Estadual precisa aprovar, 

né, tem não sei quantas horas. No caso do MOVA isso existe ou não? 

Eli: Não. No MOVA, nós fazemos um conselho também, cada final de semestre o 

grupo de educadores eles trazem o dossiê dos alunos, e lá o grupo e educadores junto com os 

professores, eles analisam o dossiê dos alunos pra saber se esse aluno pode tá indo pra EJA ou 

não. 

Entr: E aí é um conselho só de MOVA? 

Eli: Só de MOVA. 

Entr: E aí esse conselho de MOVA, ele se reúne só nesse momento para a avaliação ou 

fora as reuniões pedagógicas, ou ele tem momentos de avaliação? 

Eli: No caso de ter, o educador está com o aluno dois meses, e vê que esse aluno tá em 

condições de ir pra EJA, então ele pode tá chamando o conselho, pra tá analisando o dossiê 

desse aluno, e tá encaminhando. 

Entr: Aí ele chama o conselho como? Quem chama o conselho? 

Eli: Ele já entra em contato com o supervisor daí o supervisor organiza. 

Entr: Não tem burocracia nenhuma, por que não tem nada escrito, artigo tal, nada 

dessas coisas. 

Eli: Não, não tem nada disso. A gente procura a organização, a gente procura tá 

marcando no final do semestre, segue mais ou menos como a EJA, no final do semestre... tem, 

na EJA, aí esse aluno já recebe encaminhamento pra procurar a escola mais próxima pra tá 

fazendo, e esses alunos a gente fala que tem a prioridade de vaga na EJA. 

Entr: Agora quando vocês, quando vocês realizam o trabalho de vocês no MOVA, 

vocês acabam tendo relação com outras Secretarias, por exemplo, Secretaria da Saúde, tem 

alguma coisa ou não? 
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Eli: Tem. Não é tão forte como a gente esperava, mas tem. Muitas vezes, não é nem 

nós que organizamos, é a própria escola que tem essa sala do MOVA, e daí que organiza uma 

palestra, alguma coisa nesse sentido tem. 

Entr: Mas quando, por exemplo, tá lá na fábrica, é uma sala dentro da fábrica, tem 

alguma relação com algum programa da Prefeitura? Aí também não tem nada. 

Eli: Não tem. 

Entr: É mesmo quando está dentro de uma escola, a escola toma iniciativa o MOVA 

participa. Tá certo. 

Eli: Ou se é de uma região também participa. 

Entr: Então depende mais da iniciativa da diretoria nesse caso. 

Eli: Ou ainda de alguma atividade, mas assim é esporádico, não é sempre. 

Entr: Aí a Secretaria é que (???). 

Eli: Mas não tem essa parceria forte como a gente gostaria, até por questão de, nós 

temos casos de alunos que precisariam de acompanhamento, de usar óculos essas coisas e fica 

meio difícil. 

Entr: Uma outra coisa é relativo a formação dos educadores, você até já falou que uma 

vez por semana vocês se reúnem na sexta-feira. Eles vêm pra um lugar só Eliana? 

Eli: Vêm todos aqui. 

Entr: Ah, vem todos aqui. 

Eli: Nós temos uma sala de reuniões aqui em baixo, e aí... 

Entr: Os supervisores que tocam? 

Eli: É. Cada mês é um grupo que organiza, que bem hoje começa o módulo de 

alfabetização. Aí a noite sou eu e a Lurdinha que, que é a gente que coordena o grupo da 

noite. 

Entr: Agora, de vez em quando vocês chamam alguém de fora ou não? 

Eli: No módulo, nesse módulo que acabou agora, nós chamamos o (???), né pra falar 

sobre literatura de cordel essas coisas, mas é a gente, toda formação mesmo o seminário, 

quando é formação quando a gente chama alguém de fora assim a gente procura juntar o 

MOVA e EJA, é um encontro. No primeiro semestre teve um seminário só da educação de 

jovens e adultos e aí juntou o MOVA com os professores, educadores... 

Entr: Tem alguma diferença dos professores de EJA e os educadores de MOVA? 

Vocês conseguem perceber alguma diferença? 
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Eli: Eu acho até (risos), eu acho que até na questão de trabalho assim, tem muitos 

educadores eu falo dá de dez a zero nos professores, né. Mas assim vocês percebe na questão 

da postura, a diferença a postura do professor com a sala é diferente que o professor. 

Entr: Como que é diferente, Eliana? 

Eli: É diferente. O educador ele senta na mesa discute com os alunos no mesmo, de 

igual pra igual, né então muitas vezes esse educador vem do mesmo bairro, vive as mesmas 

dificuldades que esse aluno vive, então é diferente daquele professor que, as vezes, nem 

conhece a realidade daquilo. Então, vai lá dá sua aula muito preocupado com o programa e, 

muitas vezes, esquece que, as vezes, precisa parar pra tá ouvindo aquele aluno. 

Entr: Agora, em EJA, você disse assim que no MOVA vocês preocupados, seguem 

uma orientação Paulo Freiriana tal, e no EJA essa orientação não é discutida? 

Eli: É discutida, é discutida também segue a mesma orientação e tem as mesmas 

discussões.  

Entr: Mas impacta mais os educadores do que os... 

Eli: É. Mas acontece da mesma forma com os professores. Tem aqueles que 

conseguem... 

Entr: Tá bom. E material didático? O pessoal tem usado o quê? Como? Como é que 

eles exploram? 

Eli: Muitas vezes, a gente percebe é... 

Entr: O que eles utilizam? 

Eli: É mais revistas mesmo, jornais, porque a gente não tem muito recursos, não só 

pelo MOVA também a EJA, também acaba ficando com pouco recurso. Mas é, o que eles 

mais utilizam é revista, jornais... 

Entr: Aí quem leva é o professor? 

Eli: É o educador. Cartolina, papel crap estas coisa a gente garante. 

Entr: (fala em tom muito baixo)... 

Eli: Tem, pouco mas também tem. Agora, (???)... a gente não tem condições de tá... 

Entr: Tá certo. 

Eli: Tem educador que monta lá o cantinho da leitura, e coloca o que ele tem, revista, 

as vezes a revista eles não só a revista pra recortar, mas também pra pesquisa. 

Entr: Quer falar mais alguma coisa Eliana? (risos) Coitada... (risos) 

Ges: ... Que era negociável, que ia atrás. 

Entr: Então uma quota da Frente de Trabalho foi usada para o MOVA. 

Ges: Foi para o MOVA. 
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Entr: Você imagina que era mais ou menos 30% da quota da educação? Por que isso 

acabava ajudando, a possibilidade de concretizar o MOVA. 

Ges: É porque na época a gente ainda não tinha o convênio técnico. 

Neu: O convênio, quando começou... foi o ano passado, é coisa recente... 

(as pessoas falam juntas)... tanto que nos orçamentos anteriores eu nem sei se nós 

vamos ter... 

Entr: Ah! Tem a rubrica ainda. 

Ges: Em julho foi a Igreja Adventista, julho do ano passado. 

Neu: E Casa Matheus esse ano. 

Entr: Tá certo, Gessi! Então, talvez, isso não esteja no orçamento mesmo não né. 

Ges: Eu acredito que não, porque antes a gente só trabalhava com a, a gente só recebia 

das firmas, carteiras. 

Entr: Ah, antes só vinha das firmas. Então o número de salas era muito menor do que 

hoje? 

Ges: Era, era muito menor, tanto que é 50, 60 né por aí... teve uma época também que 

a Ford doava mais recursos, depois a Ford cortou os recursos lá pra região, não só pra Mauá 

né, pela metade, aí nós tivemos uma queda (???). 

Entr: Então no começo quem bancava mesmo era praticamente a sociedade civil. 

Ges: A sociedade civil que organizava (fala em tom muito baixo). 

Entr: E quem organizava a sociedade civil era o Sindicato? 

(as pessoas falam em tom baixo) 

Entr: Deixa eu te fazer uma pergunta. Em 97 ou 98, lá em Diadema uma pessoa que 

participou muito da história do MOVA Diadema é Joel que é o atual vice-prefeito, tá bem? 

Em 98 o Joel foi transferido para cá, ele teve alguma atuação, nisso ou não? Vocês 

conseguem lembrar? O Joel ficou um período em Mauá, acho que foi 98, 99 uma coisa 

assim... Sindicato dos Metalúrgicos, ele foi transferido de Diadema pra cá, ele ficou acho que 

uns dois anos aqui, aí voltou para Diadema de novo. 

Entr: Ele teve algum papel? 

Ges: (em tom muito baixo) ... em 98 mesmo (???)... 

Entr: Ah lá, Joel. Os petroleiros e os metalúrgicos. Ele colaborou por meio do 

Sindicato? E ele ajudou na organização do MOVA? 

Ges: Não, não ele ajudou como parceiro, como parceiro, agora na organização, não. 

Tinha uma pessoa de Diadema que na época ela trabalhava aqui, que é a Cidinha. 



 

 

211

Entr: A Cidinha passou também por Santo André, nós temos que conversar com a 

Cidinha. 

Ges: Atualmente ela é supervisora da diretoria aqui, acho que seria legal falar com a 

Filô... Ela tava aqui. 

Entr: Então vamos pegar a Filô, que ela vai ser o fio da meada da história, né. E a 

Cidinha porque já passou por Diadema, Santo André, Mauá. 

Neu: Apesar de que a Cidinha, quando, porque a Cidinha saiu logo em 98 ela foi 

embora. Ela só participou da implantação do MOVA, eu acho que o processo, o início do 

processo eu tenho a impressão que ela não acompanhou, porque ela saiu logo em seguida 

(???)... foi a Filô. 

Eli: Até a formação que ela acompanhava também. A formação a Filô participava, 

também. 

Entr: Então é com a Filô que nós temos que conversar. 

Eli: É a Filô, a Márcia. 

Ges: A Bene também, a Bene também que trabalha na Diretoria de Ensino. 

(alguém): A Bene fazia a formação né Gessi. 

(novamente a voz em tom mais grave)... 

Eli: Eu acho que nessa parte mais de documentação, essas coisa eu acho que é a Filô. 

Ges: Eu mesmo lembro que eu fui com ela numa igreja evangélica lá não sei da onde, 

pra pedir parceria. Então a Filô batalhou bastante. 

Entr: Agora, e os movimentos assim por exemplo, deixa eu ver... a (???), lá no Parque 

das Américas, a Sociedade Amigos, outras instituições elas não participaram desse processo? 

Por exemplo, não de parceria, pra discutir a instalação do MOVA, se instala, não instala, por 

exemplo, a Sociedade dos Amigos do Jardim Zaíra. Porque aqui na, em Mauá tem uma série 

de instituições, de movimentos, né, Comissão da Terra do Jardim Oratório. Eles não tiveram 

nenhuma participação nessa história toda? 

Eli: Esse ano a gente acabou chamando, mais não houve oportunidade. 

Neu: Mais eu me lembro, que na época a Jane chamou todas essas entidades, 

movimentos. Tanto que foi feita na, no saguão a Igreja São Pedro aqui na Vila é Vila Guarani 

que chama? Saguão não, o salão da igreja. Mais aquilo lotou, porque a Jane na época que era 

Secretária da Educação, ela estimulou bem essas entidades, empresas, e ali foi tendo uma fala, 

houve uma sensibilização grande (???)... tanto que no início sobreviveu com parcerias. Depois 

ao passar de tempo que foi minguindo né, o interesse pela parceria, aí a Prefeitura começou a 

recorrer atrás de outras alternativas, e uma delas foi essa o convênio de cooperação. Mas eu 
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me lembro bem, que a Jane articulou muito bem as empresas e entidades, tanto que na 

implantação do MOVA, ela fez um ato solene lá na igreja, no salão da igreja. Foi bonito, tinha 

muita gente, houve uma fala da Jane, do prefeito né, então foi um momento que realmente a 

sociedade estava sensibilizada pra implantação do MOVA. Aí depois veio as dificuldades, né, 

teve troca de gestão... então, é diferente a postura do Secretário (???)... Mesmo a continuidade 

da administração, o princípio (continua em tom muito baixo e há conversas paralelas)... 

Entr: Quando foi que a Ford decidiu cortar pela metade os recursos? 

(alguém): O ano passado. 

Entr: Ai você tinha umas 50 salas funcionando? 

(alguém): Ham, ham! 

Entr: Mais alguma coisa? 

 (alguém): ... Quando a Jane assumiu, ela já queria implantar o MOVA, mas por conta 

dessa... (???). 

 (alguém): Tudo bem que o decreto é uma coisa vulnerável, mas aí deu conta, aí nós 

soltamos o decreto do MOVA, pra dar aquela cara de coisa mesmo legal, real, formal... 

formalização, aí pronto fizemos o decreto aí foi implantado em seguida. E tanto que o decreto 

vigora até hoje. 

Entr: O de Diadema a gente pegou, nós vamos pegar o de vocês. Tá bom, tá bom, tá 

ótimo... 

Entr: Tá bom gente. 



 

 

213

ANEXO F - Grupo Focal – Jovens de MOVA e de EJA de Diadema 

Local: SECEL de Diadema 

Entrevistadas: Gilson, Patrícia, Daniela, Giselda. 

Legenda:  

(Gil) Gilson – MOVA 

(Pat) Patrícia – EJA 

(Dan) Daniela – EJA 

(Gis) Giselda – EJA 

(Car) Carol – Auxiliar de Pesquisa 

(Entr) Entrevistador: Marli Pinto Ancassuerd 

 

Entr: Quem de vocês é, estão fazendo, o EJA? E como é que vocês chegaram ao EJA? 

Como é que vocês descobriram que tinha o EJA? Porque você quatro são do EJA, não é? Está 

bem? Quem quer falar primeiro? O Gilson. O Gilson. É. 

Gil: Eu descobri através de uma vizinha. 

Entr: Através de uma vizinha? 

Gil: É. Que indicou. Lá era melhor, mais, mais puxado, dava para aprender mais. Aí, 

eu fui através desta vizinha. 

Entr: Ah, tá. 

Gil: Aí, eu procurei. 

Entr: E essa vizinha aí como será que ela sabia? 

Gil: Ela estudou lá também. 

Entr: Ah, tá. 

Gil: Que ela mesmo, ela estudou lá até o meio do ano. Aí, ela parou. 

Entr: Está certo. Então, sua vizinha que, que te levou para lá, não é? E você, Patrícia, 

por que que você foi fazer o EJA? 

Pat: Eu também fui porque, é, uma amiga minha que já estudou lá e diz que era muito 

bom, que era mais avançado, que aprendia mais do que nas outras que eu já tinha participado. 

Entr: Mas, Patrícia, fala um pouquinho por que que a... A sua amiga te falou, mas é... 

Por que que você achou que valia a pena estudar agora? 

Pat: Por que eu acho que sem o estudo, a gente não é nada, não é? A gente não arruma 

emprego, nada é... Tudo fica mais difícil se você não estuda. 

Entr: Está certo. E Gilson, você também? Como é que é? 



 214 

Gil: Eu também, assim, aprendi a ler e escrever e buscar uma melhora também. 

Estudar, conquistar um futuro melhor. 

Entr: Está certo. Vocês que já trabalham, por exemplo, quando vocês foram trabalhar, 

o fato de vocês não saberem ler e escrever acabava interferindo. Por exemplo: não conseguia 

trabalho porque não sabia ler e escrever? Ou não? Heim, Patrícia? 

Pat: É verdade. Você não arruma. Você chega, aliás, nem preencher um currículo você 

vai saber, não é? Então, não sabe ler e escrever, eles já nem te chamam mais para trabalhar. 

Entr: Está certo. E você Alberto, Gilson? 

Gil: Perdi. Eu perdi algumas oportunidades de serviço aqui, em São Paulo, devido ao 

estudo. 

Entr: Devido ao estudo. Está bom. E você, Daniela? Como é que você chegou no EJA? 

Conta para mim. 

Dan: Por uma vizinha também. 

Entr: Por uma vizinha? 

Dan?: É. 

Entr: Esta vizinha estudava lá ou como é que era? 

Dan: É. Ela, fazia dez anos que ela não estudava e ela foi estudar lá e me falou que era 

muito bom e aí eu fui e gostei... 

Entr: Ah... Está certo. E acabou ficando lá? 

Dan: Acabei ficando. 

Entr: E você, Giselda? 

Gis: Eu, foi uma colega minha também. Falou para eu ir para lá que lá era melhor para 

mim. 

Entr: E ela, estudava lá? 

Gis: Ela estudava lá, e desistiu. E, aí, falou: “Giselda, vai lá que lá você vai conseguir 

melhor. Lá é muito bom, que eu já estudei lá”. E, eu, através dela, fui para lá. 

Entr: Ah... Através dela. E vocês foram para a escola por que? Vocês achavam que 

precisava estudar, aprender a ler e escrever? Por quê? 

Pat: É. Precisava ler, aprender a ler, escrever para ter um futuro melhor. 

Entr: Você também, Giselda? 

Gis: Eu também. Porque, se não, não arruma emprego. Já perdi muita oportunidade de 

emprego por causa disto. 

Entr: Ah... Está certo. 

Gis:Aí, eu tive que procurar uma coisa melhor para mim, não é? 
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Entr: Ah... Então, está bom. Agora, é... Eu queria que vocês falassem um pouquinho, 

agora, do trabalho que os professores fazem com vocês, não é? Quais são os assuntos que eles 

trabalham? Como é que eles trabalham com vocês? Se vocês gostam ou não gostam. Conta 

um pouquinho como é que é o trabalho na sala de aula. Fala Daniela. Daniela quer fal... 

Dan: Ah... Eu, eu gosto do... A professora explica para a gente sobre a Aids, sobre 

drogas, gravidez na adolescência. Fala bastante coisa com a gente. Eu gosto das aulas dela. 

Entr: Você gosta das aulas dela? 

Dan: Gosto. 

Entr: E como é que ela trabalha, Daniela? O que que ela... Ela só fala ou ela faz 

alguma outra coisa? 

Dan: Não. Ela faz. Eu não sei explicar assim. Mas ela, ela trabalha bastante com a 

gente, essas coisas. 

Entr: E aí, Giselda? E sua professora? É professora ou professor? 

Gis: É a mesma dela. 

Entr: Ah... É a mesma professora? 

Gis: É. Ah... Ela faz tudo o que ela falou: sobre Aids, droga, gravidez na adolescência. 

É que nós somos da mesma sala, não é? A mesma coisa, não é? 

Entr: (Riso). A mesma coisa. E você, Gilson? Conta um pouquinho da sua sala. Que 

assuntos que a sua professora trabalha, não é? A Cida, nós já sabemos. A professora dele se 

chama Cida e a de vocês... 

Gis: Leda. 

Entr: Ah... A Leda. A Cida, o que que a Cida trabalha? 

Gil: Fala sobre assim: o que acontece mundo, a violência, assim, os... O que acontece 

nas regiões; sobre, origens, que ela fala sempre muito do Norte; assim, que ela de lá; ela gosta 

bastante de lá. Sobre isso. 

Entr: E tem muita gente do Norte na sala, Gilson? 

Gil: Lá tem. Tem bastante gente do Norte. 

Entr: Escuta, Gilson, como é que a Cida trabalha com vocês, assim? Além de ela falar 

do Norte, do mundo, como é que ela faz para trabalhar? Ela só fala ou ela faz alguma outra 

coisa? 

Gil: Ela faz. Passa, assim, na lousa com a gente... É... Conversa com a gente. 

Entr: Ah, tá. Conversa bastante com vocês? 

Gil: Conversa bastante. 

Entr: Vocês falam muito na sala? 
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Gil: Fala também. Faz pergunta para a gente, para a gente perguntar. 

Entr: Ah, tá. Vocês participam bastante? 

Gil: É. Bastante. 

Entr: Está certo. E você, Patrícia, conta Patrícia: como é que é lá o trabalho, com a 

Márcia? 

Pat: A professora é dez. Ela... Não tem o que falar. Ela é... Ensina de tudo um pouco. 

E ela é daquele tipo que enquanto você não aprende, ela não sai de cima de você. Ela senta 

com você; quando aprende, ela vibra, fica feliz com a sua vitória. Entendeu? Ela é uma ótima 

uma professora. Ensina de um tudo um pouco mesmo. É, de tudo. 

Entr: Agora, vocês que estão no EJA, todos vocês já passaram pela escola quando 

vocês eram pequenos. Não é verdade? Que diferença tem o trabalho que a professora faz 

agora com o trabalho com o trabalho lá que vocês tiveram na escola quando vocês eram 

pequenos? 

Dan: Eu acho muito melhor. 

Entr: Fala, Daniela. Muito melhor? 

Dan: Muito... Ah... Parece que eles ensina porque gosta, não por obrigação de estar ali. 

Então, acho muito melhor. 

Entr: Vocês acham melhor, então? 

Dan: Acho. 

Entr: E você, Giselda? 

Gis: Ah... Eu acho bom também porque na adolescência... (Riso). Eu quase também 

não estudei na minha adolescência, não. 

Entr: Você não estudou? 

Gis: Quase nada. Muito pouco. 

Entr: E, agora, você... 

Gis: É. Agora... 

Entr: Você acha que sua professora ajuda você a querer a aprender mais? 

Gis: Muito, muito. Ela me ajuda muito. 

Entr: Está certo. 

Gis: Se não fosse ela, eu não sei o que seria. (Riso) 

Entr: (Riso). E ela consegue entender vocês melhor? 

Gis: É. Com certeza. 

Entr: Quando vocês eram adolescentes ou vocês pequenos os professores ou as 

professoras, não entendiam vocês tão bem como vocês são entendidos agora? 
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Dan: Eu acho que não. 

Entr: Daniela, não? 

Dan: Não. 

Entr: Por que não? Tente explicar um pouquinho que diferença é essa entre a 

professora que vocês tinham lá e a professora que vocês têm agora. 

Dan: Ah... Porque eu acho porque ela é adulta igual a gente, conversa, explica o que a 

gente. Eu acho que quando pequeno, não era assim. 

Entr: Então, na verdade, a gente pode dizer que vocês são iguais porque ela é adulta, 

vocês também? 

Dan: Isso. 

Entr: E isso faz com que seja melhor? 

Dan: Faz. 

Gis: Eu acho que com certeza. 

Entr: Giselda também acha isso. E você, Gilson? Diz aí: quando você foi pequeno, não 

é? Se você disse que aprontava muito, sapeca, o que você estudou, tem alguma diferença da 

aula de quando você era pequeno da aula de hoje? 

Gil: Tem porque hoje eu estou bem crescido já. Aí, vai para prestar atenção. Criança 

quer saber só de brincar. 

Entr: (Riso). É, mas a professora, Gilson, hoje, ela é diferente daquela professora que 

você teve quando você era criança? 

Gil: Não, acho que não. Ela, professora, naquele tempo também, era boa. É porque a 

criança, mesmo, assim, não liga para nada, quer saber só de brincar, não presta atenção. Mas, 

a professora que nós têm é uma excelente professora; pega bastante no pé; ela não sai de cima 

enquanto não aprender; ela exige muito atenção dos alunos; cobra bastante. 

Entr: Está certo. Fala, aí, Patrícia. Diz qual era a diferença lá da professora de quando 

você era pequena e da professora de hoje. 

Pat: Eu acho que não tem diferença porque... É. Mas, eu acho assim: porque a gente 

também é adulto e a gente vai e presta mais. Quando a gente é pequeno, a gente não liga, não 

é. Elas explicam, a gente, às vezes, não está nem aí, às vezes por não ter noção das coisas não 

é? Igual a minha fala: “Vocês são adultos, vocês sabem o que vocês querem da sua vida. Quer 

aprender, a gente está aqui, a gente vai ensina. Agora, se não quer, também...” Não é? 

Entr: Está certo. Vocês trabalham em grupo na sala? Trabalham em grupo, hein, 

Daniela? 

Dan: Trabalha. 
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Entr: Conta um pouquinho como é que é o trabalho em grupo na sala. Como é que é? 

Como é que a professora coloca vocês: vocês escolhem o grupo ou ela fala: “Vai trabalhar 

com este grupo”? 

Dan: Não. Gente fica bem à vontade. A gente escolhe com quem quer sentar, com qual 

grupo quer ficar. Ela vê aquele grupo que necessita mais da atenção dela. É assim. 

Entr: Ah... É assim, não é, Giselda? Você está na mesma sala que Daniela... 

Gis: É. Na mesma sala. Ã-hã; 

Entr: E você, Gilson? Você trabalha em grupo na sala? Trabalha em grupo também. 

Gil: Trabalha em grupo também. 

Entr: Está certo. E vocês escolhem o grupo ou a Cida fala: “Não. Tem que trabalhar 

com este”? 

Gil: Ela escolhe. 

(Risos) 

Gil: “Gilson, tem que ser neste”. Ela que escolhe. 

Entr: Por que ela escolhe? Ela explica por que por que ela escolhe? 

Gil: Ela não explica não. Ela, ela que faz o grupo. 

Entr: Ah... Ela que faz, mas não explica por que? 

Gil: Não, não. 

Entr: (Riso). E, Patrícia, e a Márcia, explica por que faz o grupo ou não? 

Pat: Não. Mas, ela também, ela que escolhe. Toda vida. 

Entr: Ela que escolhe toda vida? 

Pat: É. Porque também a gente tem uns grupinhos que está sempre unido e a ela, não. 

Ela quer que a gente conheça as outras pessoas, não é? Então, ela troca. Toda vez, toda vez 

que vai ter um grupo, já não é o mesmo. Já vai mudando. 

Entr: O que que a gente... Nós já conversamos com o pessoal daqui, não é? O que que 

a gente percebeu? Que na sala de aula tem muita gente adulta e tem alguns jovens, não é 

verdade? 

Gil: Tem. Lá na sala mesmo, tem. 

Entr: Na sua sala também tem. 

Gil: Tem até adolescente. 

Entr: Tem até adolescente? 

Gil: É. Tinha três, agora só tem um só. 

Entr: Está certo. A minha pergunta para você é a seguinte: para nós, vocês são jovens. 

Por que que vocês são jovens? Porque até vinte e quatro anos a gente acha que ainda é jovem. 
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Depois disso, vira adulto, não é? Se bem que vocês têm uma vida de adulto: vocês trabalham, 

tudo, não é? Mas, a pergunta é a seguinte: como que é vocês conviverem na mesma sala com 

gente adulta? Tem alguma diferença dos jovens com os adultos? A Giselda. Diz, Giselda. 

Gis: Eu não acho não. 

Entr: Não tem diferença, Giselda? Nenhuma? 

Gis: Não. 

Entr: Vocês convivem igual, vocês são parecidos, tudo? 

Gis: Igualmente. Não em ninguém... 

Entr: Não tem diferença? 

Gis: Para mim não. Não. 

Entr: Daniela, tem alguma diferença, será, entre os jovens e os adultos na sala de aula, 

na escola? 

Dan: Eu acho que não. 

Entr: Não tem não? 

Dan: Não. 

Entr: É tranqüilo? Sem problemas? Convive com os mais velhos e tal? 

Dan: Ã-hã. 

Entr: E você, Gilson? 

Gil: Tranqüilo também. 

Entr: E esses adolescentes que estão na sala de aula? 

Gil: Eles são... Tem um lá que é, tem dois lá mesmo que são bem travessos. Mas é 

assim: a professora pega bastante no pé. Chega até a separar: “Ah... O Gilson não presta junto 

com eles. Vem pra frente”. Porque vai mais... Os adolescentes, assim, ele quer saber também 

mais de... Não presta atenção nas coisas. Assim, as pessoas de mais idade já, leva o negócio 

mais a sério. 

Entr: Até que idade, mais ou menos, Gilson, você acha que faz diferença ainda, por 

exemplo? Porque vocês estão dizendo que entre os adultos e você não tem diferença, pelo 

menos vocês que estão aqui, não é? O menino, quer dizer, o adolescente, quando está em sala 

de aula, é porque ele tem uns quinze, dezesseis anos, por isso que ele...? Até que idade, mais 

ou menos? 

Gil: Até mais ou menos uns dezessete, assim, acho que dezoito anos. 

Entr: Até uns dezessete, dezoito anos? 

Gil: É. 

Entr: Depois disso, já não faz diferença? 
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Gil: Não, não. 

Entr: E você, Patrícia? 

Gil: Bom, tem uns que chega, assim, até os vinte, assim, também não tem jeito. 

Entr: (Riso). Não tem jeito? 

Gil: É. Está aquele adolescente ainda. 

Entr: E o que que o professor faz na sala de aula, Gilson, quando estes adolescentes...? 

Gil: Ah... Pega no pé. A Cida pega bastante no pé, mesmo. Ela cobra. 

Entr: Pega no pé? 

Gil: É. Ela separa. “Vem para frente!”. Ela mesma cobra. “Vem os menino para cá”. 

“(...) o Marquinho vem para cá!”. E separa. 

Entr: Aí, separa? 

Gil: É. 

Entr: E os adultos reclamam desses jovens? 

Gil: Reclamam, reclama. Tem uns que reclamam. 

Entr: O que que eles falam? 

Gil: “Ah... Não vem para a escola para estudar, não? Vem para a escola para pensar o 

que? Que está em casa?” Reclamam. Tem uns que reclamam. 

Entr: Mas, por que será que estes adolescentes, estes jovens, Gilson, falam tanto, 

brincam tanto na sala de aula? 

Gil: Ah... Falam assim, o que acontece, não é? No final de semana, na festa. Aí, é isso.  

Entr: Ah, tá. Aí, conta... 

Gil: É. Do cotidiano. 

Entr: Ah... Está certo. É sobre isso que eles querem falar? E a Cida não deixa falar 

essas coisas lá para todo mundo? 

Dan: Acho que não. 

Gil: É que está ali, ela quer atenção. É que está na hora da escola ali, ela está 

ensinando. Aí, ela exige da gente. 

Entr: Está certo. E, aí, Patrícia, fala como é que é na sua sala a convivência lá com os 

adultos, ou dos adolescentes com os adultos. 

Pat: A gente se trata por igual. Lá não tem o mais novo e o mais velho. A gente faz de 

conta que somos todos da mesma idade. Porque eu acho que idade não faz diferença. Pelo 

contrário, a gente tem mais é só que aprender, não é? Porque eles já têm mais... Viveram mais 

que a gente; têm mais o que passar para a gente. 
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Entr: Está certo. Está certo. Agora, eu queria... Vocês estão falando que, pelo menos 

vocês e os adultos, não tem diferença. Quer dizer que quando os professores vão trabalhar 

com vocês, ou mesmo os adultos que estão na escola, é, ninguém trata vocês como jovens, 

diferentes dos adultos? Não? Não tem. 

Pat: Somos tratados iguais. 

Entr: Igualmente. Agora, é o seguinte: vocês acham que tem alguma diferença entre os 

jovens e os adultos? Tem alguma diferença? Vai a Giselda. Pela carinha dela tem alguma 

diferença, não é, Giselda? 

Gis: Como assim? 

Entr: Tem alguma diferença entre jovens e adultos? Por exemplo: é, tem gente que 

está ficando velho, não é? Então, os velhos lá da escola e a Natali e a Carol... Ah... São 

diferentes. 

Gis: Não, claro que não. 

(Risos) 

Entr: Não tem diferença? 

Gis: Não. 

Entr: Não? 

Gis: Nenhuma diferença. 

Entr: Está certo. 

Entr: Como é que é a sala de vocês? Tem muitas pessoas que são mais velhas que 

vocês na sala? 

Gis: Tem, tem. 

Entr: A maioria é mais velha, Daniela? 

Dan: A maioria é mais velha. 

Entr: Ah... Está certo. E vocês não, não sentem que há diferença entre vocês e os mais 

velhos? 

Dan: Não. 

Entr: Vocês já estão... Vocês já são adultos? 

Gis: Já. 

Entr: Já são adultos? Vocês acham que são adultos. Gilson, você acha que você já é 

adulto? 

Gil: Eu já. 

Entr: Já é adulto? 

Gil: Já. 
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Entr: Por que você é adulto? 

Gil: Porque eu mesmo, sou... Nós somos independentes, nós mesmos que ganha a 

vida. Depois que eu sou independente, eu acho. 

Entr: Entendi, entendi. E você, Patrícia, você já se acha adulta? Você já não está mais 

jovenzinha que é diferente dos adultos? Fala um pouco aí. 

Pat: Ah... Eu já me acho adulta. Até mesmo porque eu já tenho a minha vida, não é? 

Eu já sou casada, já tenho filho para criar, então... Não tem diferença deles. 

Entr: Não tem diferença. Então, é um ou outro jovem, na verdade, que na sala de aula 

fica brincando, que vai para a balada, querem ficar contando as coisas. Está certo. Está certo. 

Agora, vocês participam de algum grupo organizado? Não? Pode ser grupo de Igreja, pode ser 

grupo de crochê, pode ser grupo de Hip Hop... Vocês participam de algum grupo? Não 

participa, Daniela? Não, não? Giselda, também não? 

Gis: Não. 

Entr: Vocês nunca participaram? Giselda não. E Daniela? 

Dan: Eu já. 

Entr: Do que você participou, Daniela? 

Dan: Futebol. Eu jogava futebol. 

Entr: Ah... Você jogava futebol? Por que você parou, Daniela? 

Dan: Ah... Depois que eu engravidei, eu parei. 

Entr: Ah... E você teve que parar? Ah... Está certo. E você não tem vontade de voltar a 

jogar futebol, Daniela? 

Dan: Ah... Agora, acho que não mais. Não tenho mais o pique que eu tinha. 

Entr: Mas o time ainda existe? 

Dan: Existe. 

Entr: Ah... E é perto lá de vocês? 

Dan: Perto. 

Entr: Ah... Está certo. Quem sabe você volta, Daniela, não é? Bom, e você, Gilson? 

Participa de algum grupo? 

Gil: Não, não. 

Entr: Você falou que só participou de um grupo de jovens lá da igreja, não é que você 

ia. 

Gil: É. 

Entr: Mas, agora não participa mais? 

Gil: Não. 
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Entr: Está certo. E você, Patrícia? 

Pat: Também não participa não. A professora montou um, mas não é bem um grupo, 

não é? Ela é nossa sala e mais duas salas, não é? E a gente agora vive cantando, não é? 

Entr: Que legal! 

Entr: Ah... A professora que montou um grupo? 

Pat: É. Montou um grupo. 

Entr: Que não é bem um grupo ainda? 

Pat: É. 

Entr: Por que que não é bem um grupo, Patrícia? 

Pat: Porque não está bem organizado ainda, não é? É três salas: é a minha e mais duas 

salas que particpa todos os dias. Todos nós reunidos, aí a gente canta. Aí, ela ensaiou a gente. 

A gente já cantou já. Três vezes. 

Entr: Vocês cantaram onde? 

Pat: No SECEL. 

Entr: Ah... No SECEL. Está certo. Você também cantou, Adilson? 

Gil: Não, não. A minha sala não foi não. 

Entr: Ah... A sua sala não foi. 

Gil: Não foi. 

Entr: Por que a sua sala não foi? 

Gil: Não chamaram, não convidaram. 

Entr: Ah... Vocês têm que ir lá! (...) vocês vão. 

Gil: Foi só... Acho que foi uma sala só. 

Entr: Ah, tá. Está certo. Agora, os professores incentivam vocês a participarem de 

coisas na cidade? Fala Patrícia. Incentiva? 

Pat: Incentiva. A minha, ela é tímida, mas ela quer que a gente participe de tudo. 

Entr: Do que, por exemplo, Patrícia? 

Pat: É... Para ajudar a... Tem até crochê, curso de crochê também na escola. Ela 

incentiva a gente a participar. Só que a gente por ser tímida, às vezes não quer. 

Entr: Não querem? 

Pat: É. De teatro, essas coisas, porque aparece. Ou alguém, te... Às vezes, até lá na 

escola. E a gente mesmo que não quer ir. Vergonha. 

Entr: Ah... Vocês mesmos que não vão. Ah... Está certo. E vocês, Adilson? A sua 

professora incentiva vocês? 

Gil: Incentiva. 
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Entr: Do que ela incentiva? Que que Cida fala? “Olha, tem que ir em tal lugar”. 

Gil: É. Assim, quando tem algum passeio, assim, lá da escola, incentiva bastante: 

“Vocês têm que ir”. Sexta-feira, nós fomos num passeio. 

Entr: Ah, vocês foram? 

Gil: É. “Tem que ir, não falta”. Ela incentiva bastante. 

Entr: Ah, tá. Mas, assim, por exemplo, participar de orçamento participativo... 

Plenária. Tem lá uma plenária da saúde. Vocês ficam sabendo ou não? Hein, Gilson? Quando 

tem uma plenária que vai discutir educação, você não fica sabendo? 

Gil: Não. 

Entr: Você fica sabendo, Daniela? Fica? 

Dan: A professora incentiva bastante a gente a ir. Ela até vai com a gente. 

Entr: Ah... Vocês vão? 

Dan: Vamos. 

Entr: Ah... Está certo. Do que você já foi. Que tipo de coisa você já foi com a 

professora? 

Dan: Assim, se tem tipo uma votação para decidir alguma coisa para o bairro, a gente 

vai. 

Entr: Ah, tá. 

Dan: Várias coisas assim a gente vai. 

Entr: Antes de você estar na escola, você ia ou só agora que você entrou na escola que 

você começou ir? 

Dan: Só agora que eu entrei na escola. 

Entr: Ah... Está certo. E vocês nunca foram, Patrícia, Gilson, para assim, para essas 

coisas que tem votação? Nunca foram? 

Gil: Não. 

Entr: Ah... Está certo. 

Entr: Nenhuma reunião de bairro que as pessoas vão para discutir os problemas lá do 

bairro? 

Gil: Só assim, na política. 

Entr: Na política? O que da política? 

Gil: Discutir assim, sobre a melhoria do bairro, não é? O que está precisando, o que 

não está. Porque sempre político, assim, essa época assim, a gente chega esses negócios para 

discutir, não é? As promessas. 

Entr: (Riso) 
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Gil: Depois que está na política, que ganha, ele some. 

Entr: Some tudo. E vocês, então, nesse período de eleição, Gilson, vocês foram 

chamados para ir para alguma reunião? 

Gil: Passou um carro, assim, de som, assim, na rua que eu morava na rua mesmo, para 

discutir, para escutar. 

Entr: E você foi em alguma discussão dessas ou não? 

Gil: Fui. 

Entr: Você foi? 

Gil: Fui, em várias. Fui. 

Entr: Do que você foi, Gilson? 

Gil: Eu numa... Assim, para discutir a melhoria. 

Entr: Ah, do bairro? 

Gil: É. O que está precisando, as escolas... 

Entr: E a Cida incentivava vocês a irem para essas coisas ou só você ouvia na rua? 

Gil: Não, não. Só ouvia. 

Entr: Ah, só ouvia na rua? 

Gil: Não incentivava não. 

Entr: Está certo. Patrícia, sua professora, também, a Márcia não incentivava a ir para 

essas reuniões? 

Pat: Não. 

Entr: Não? 

Pat: Não. 

Entr: Está certo. Mais é cantar mesmo... E vocês não conhecem nenhuma organização, 

quer dizer, tem lá um movimento de mulheres do bairro tal. Vocês não conhecem? 

Gis: Não. 

Entr: Não conhece nada. Patrícia conhece alguma coisa? Não? 

Pat: Não. 

Entr: Gilson conhece algum, por exemplo, grupo de saúde, defesa do meio ambiente? 

Gis: Já. 

Entr: Já ouviu falar, Giselda? Mas, vocês ouviram falar na escola ou vocês ouviram 

falar fora da escola? 

Dan: Na escola e fora da escola. 
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Entr: Ah... Está certo. Mas, vocês, na verdade, nunca participaram, assim? Nada disso, 

não é? Mesmo? Vocês foram quando a professora levou, mas fora isso, não continuou 

participando? 

Gis: Não. 

Entr: Não continuou participando, Giselda? 

Gis: Eu não. 

Entr: Não? Agora, a pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês é a seguinte: 

vocês todos estão no EJA. Tem alguma diferença entre o EJA e o MOVA? 

Gil: Tem, tem. 

Entr: Tem, Gilson? Qual é a diferença entre o EJA e o MOVA? 

Gil: Ah... Eles pegam bastante no pé, eles é bem... Ensina bastante mesmo. 

Entr: Quem ensina bastante: o EJA ou o MOVA? 

Gil: O EJA. 

Entr: O EJA? 

Gil: É. 

Entr: E o MOVA? 

Gil: O MOVA é mais devagar. 

Entr: É mais devagar? 

Gil: É. 

Entr: Você já ouviu falar do MOVA? O que o pessoal comenta? 

Gil: No MOVA? 

Entr: É. 

Gil: Não. Eu estudei lá, o ano passado todinho. 

Entr: Ah... No ano passado, você ficou no MOVA... 

Gil: Fiquei. Eu achei lá meio devagar, assim. Não sei se era a professora... 

Entr: Ah, tá. 

Gil: Ela ensina assim... Achei meio devagar. Agora, esse ano, que eu passei para o 

EJA, achei melhor. 

Entr: Você já achou melhor? 

Gil: É. Lá, os professor ensina mais, com vontade. 

Entr: Entendi, entendi. Mais do que no MOVA, então? 

Gil: É, mais. 

Entr: E o pessoal, por exemplo, foi muita gente do MOVA para o EJA, Gilson? 

Gil:Foi. Lá, onde eu estudava mesmo foram algumas pessoas. 
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Entr: E essas pessoas sentem a mesma coisa, Gilson? 

Gil: É. Elas sempre falam: “Nossa! Aqui é melhor, não é? Porque aqui pega mais no 

pé” E de lá é um horário das sete às dez e meia. Lá, nós assiste aula das sete às nove e meia. 

Nove horas, nós estávamos saindo. 

Entr: Ah... Saía antes. 

Gil: Lá é um pouco mais puxado. 

Entr: Ah... Entendi. E vocês, o que ouviram falar do MOVA? 

Gis: Eu já estudei no MOVA. 

Entr: Ah, você já estudou no MOVA, Giselda? 

Gis: Já. Não gostei não. 

Entr: Não gostou não? Porque, hein, Giselda? 

Gis: Fiquei um ano lá, achei que não aprendi nada. 

Entr: Verdade, Giselda? 

Gis: E na outra escola, eu achei que aprendi mais. 

Entr: No EJA? 

Gis: No EJA. 

Entr: E você está aprendendo mais? 

Gis: E lá eu não gostei não. 

Entr: Mas por que será que não aprende no MOVA? 

Gis: Não sei. Muito devagar. 

Entr: Muito devagar. 

Gis: E pior que tinha muita gente idosa que não sabia de nada. 

Entr: Ah, tá. 

Gis: Aí, (...) na sala e complicava tudo. Aí: “Lá não tem futuro para mim não. Vou 

sair”. 

Entr: Aí, você resolveu que não dava para ficar lá? 

Gis: Foi. Não. 

Entr: Agora, como é que vocês foram estudar no MOVA? Por causa da sua amiga ou 

não? 

Gis: Não. No MOVA é que eu cheguei no interior e não tinha outra escola, eu não 

sabia da escola e fui para lá. Me colocaram eu lá, não é? Uma parente minha falou: “Eu sei 

onde tem uma escola”. E me levou para lá. 

Entr: Entendi. 

Gis: Só que eu estudei um ano... 
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Entr: Não gostou? 

Gis: ...vi que não iria sair de lá nunca. “Ai, meu Deus, vou ter que sair dali”. 

Entr: Entendi. 

Gis: Aí, a minha colega falou: “Sai. Vai para lá, para o EJA que lá é melhor”. Aí, eu 

saí de lá e fui para lá. 

Entr: Ah... Entendi. Entendi. E você, Daniela? 

Dan: Eu nunca ouvi falar do trabalho do MOVA não. 

Entr: Mas, você já ouviu algum comentário que há alguma diferença entre o MOVA e 

o EJA? 

Dan: Ah, já. Que é... Eles não ensina tão bem como no EJA. 

Entr: Ah, tá. Mas, as pessoas... 

Dan: O horário é mais curto. É... Gente que sabe um pouco mais com gente que não 

sabe nada. Então, vira bagunça. 

Entr: Ah... Está certo. 

Dan: E no EJA é mais organizado. 

Entr: Por que quem dá aula no MOVA, quase sempre é uma pessoa do próprio bairro, 

não é? 

Dan: É. 

Entr: As pessoas que davam aula para você, você conhecia? Era lá do lugar que você 

morava? 

Gis: Era do lado. 

Entr: Giselda, do lado? Ah... Era do lado? 

Gis: É. Ela morava do lado. 

Entr: Ah, então você conhecia? 

Gis: Conhecia. 

Entr: Ah... E isso não dava, criava algum problema, Giselda? Por exemplo: a pessoa 

dava aula, morava do lado, vocês ficavam assim: “Ah...”. Não, não era por causa disto não 

que... O problema é porque vocês achavam... 

Gis: Não. É que não funcionava mesmo. Era muito devagar. 

Entr: Muito devagar. 

Gis: É. Porque gente que não sabe com quem sabe um pouquinho atrapalha, não é? Aí, 

os outros terminava, tinha que ficar esperando o outro pessoal e demorava muito, perdia 

muito tempo. Eu achei que perdi muito tempo ali. 
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Entr: Está certo. Hein, Gilson, a pessoa que dava aula no MOVA para você, você 

conhecia do bairro. 

Gil: Era do bairro. 

Entr: Era do bairro. 

Gil: Era. Morava lá pertinho também. 

Entr: E, aí, como é que ficava? Vocês sentiam, assim: “Ih... A coisa não estava 

andando direito, tal”. Vocês chegavam a falar para a educadora do MOVA ou não? 

Gil: Não, não. Não falava não. 

Entr: Não falava não? 

Gil: Os alunos falavam: “Essa escola não está com nada não”. 

Entr: (Riso) 

Gil: Aí, o Digão falava: “O ano que vem eu já vou para outra lá em cima, que a (...) 

me indicou. Você está perdendo seu tempo lá”. Porque lá também era mais recorte, assim, de 

papel, e a professora também, assim, ela não pegava no pé. E é que nem ela falou, acabou de 

falar agora: mistura, assim, os alunos. Aquele que sabe mais pouco, aquele que sabe mais. 

Entr: Sei, sei. 

Gil: Aí, misturava. Lá, não. Nós estava tudo organizado: primeira, segunda... É tudo 

na sua sala. 

Entr: Ah... Está certo. 

Gil: No MOVA não, assim, tudo misturado na mesma sala. 

Entr: Está certo. E, Patrícia. O que você ouviu falar do MOVA e do EJA? 

Pat: Bem, eu já tive colegas que estudou no MOVA. Também não aprenderam nada. 

Entr: Não aprenderam nada? 

Pat: Eu tenho uma que passou lá três anos estudando e saiu do mesmo jeito que entrou. 

Entr: É? 

Pat: É. E agora já está no EJA e já está aprendendo. Isso que ela fala direto. Mas... 

Entr: É. O que eu queria saber de vocês é se o MOVA... Porque é uma pessoa do 

próprio bairro, a pessoa não trata mais coisas sobre o bairro. Coisa que vocês têm mais 

interesse ou não? Nem isso não acontece? Hein, Giselda. 

Gis: Não. 

Entr: Não acontece nada disso? 

Gis: Não. 

Entr: O fato de a pessoa morar no bairro e participar junto com vocês, na verdade, não 

faz diferença? 
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Gis: Eu não... 

Entr: Não percebeu, Giselda. Você percebeu, Gilson, se fazia alguma diferença que a 

pessoa que morava no próprio bairro e que dava aula? Fazia alguma diferença ou não? 

Gil: Não, não. 

Entr: Não fazia nenhuma diferença? 

Gil: Não. 

Entr:Ah... Está certo. Bom, eu queria saber um pouco de vocês que vocês pensam de 

Diadema? Vocês gostam ou não gostam? Como é que é? Giselda. A Giselda lembra muito 

uma pessoa que eu conheço lá de Santo André. Giselda, uma amiga minha chamada Dinah. 

Car: É a cara da Dinah. (Riso). Eu estou até pensando: com quem a Giselda parece? 

Eu também conheço a Dinah. 

Entr: Mas, fala, então, Giselda. O que você acha de Diadema? (A fitinha ainda não 

acabou, não?) 

Car: Não. Este lado ainda não. Está acabando. 

Entr: Ah, tá. Está para acabar. Fala aí, Giselda. Diadema, fala de Diadema. 

Gis: Ah... Não sei falar muito de lá. 

Entr: Não sabe falar muito de Diadema? 

Gis: Eu não. 

Entr: Por quê, Giselda? 

Gis: Ah... Sei lá. 

Entr: Você não gosta muito daqui? 

Gis: Não. 

Entr: Ah... Não gosta. Você não gosta de onde, Giselda? 

Gis: É que eu vim do interior, não acostumei direito aqui ainda. 

Entr: Ah... Não acostumou. Há quanto tempo você está aqui, Giselda? 

Gis: Vai fazer quatro anos. Tem três anos e acho que oito meses. 

Entr: De que cidade você veio do interior? 

Gis: Eu vim de Pedro Alexandre. 

Entr: Onde fica? 

Gis: Lá na Bahia. 

Entr: E você tem vontade de voltar? 

Gis: Nem tanto vontade de voltar, mas eu não gosto muito daqui. 

Entr: Por que você não gosta muito daqui, Giselda? 

Gis: Ah... Eu acho muito violento esse lugar. 
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Entr: O lugar que você está é muito violento? 

Gis: É. Eu não gosto desse lugar não. Aparece muita coisa... Ai, Deus me livre. Não 

gosto desse lugar não. 

Entr: Mas, assim, tem violência de morte... 

Gis: Na televisão passa tanta coisa, não é? 

Entr: É. Eu conheci um menino... É... Eu fui, quando eu também, nós fomos fazer 

entrevista numa favela e o menino contava que às vezes ele saía de casa para trabalhar, e ele, 

na rua, tinha um corpo. Então, ele sempre falava que aquilo lembravam coisas para ele. Você 

chega a ver coisas assim ou não, Giselda? 

Gis: Não. É porque eu não gosto mesmo. Esse lugar é muito violento. Passa muita 

coisa no jornal... 

Entr: Ah... Por que você ouve no jornal? 

Gis: É. 

Entr: E você, Daniela? 

Dan: Antigamente, eu não gostava não. Agora, melhorava muito e eu gosto. 

Entr: Agora melhorou bastante. O que melhorou, Daniela? 

Dan: Tudo. As ruas não eram asfaltadas, não tinha iluminação. Era tudo desorganizado 

no lugar onde eu morava e agora, não. 

Entr: Agora está tudo arrumado. 

Dan: Organizadinho. Agora, eu gosto. 

Entr: E você, Gilson? 

Gil: Gosto. 

Entr: Você gosta de Diadema. Por que você gosta, Gilson? 

Gil: Não sei, assim. Cidade grande... Eu gosto daqui. Isso aqui é bem animado, 

agitado... 

Entr: (Riso). Que agitação tem, Gilson? 

Gil: As festas. 

Entr: O Gilson, pelo visto vai para as festas. (Riso) 

Gil: Festas... 

Entr: É festa do que? É festa que a Prefeitura oferece ou é festa que os amigos fazem? 

Gil: Festa, assim, que os amigos fazem, que a Prefeitura também oferece. 

Entr: Que tipo de coisa que a Prefeitura oferece de festas. 

Gil: Bom, assim, quando tem show, assim, lá onde eu moro, na Praça da Moça. 

Entr: E, aí, você acha bacana? 
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Gil: Acho bom. 

Entr: E você, Patrícia? 

Pat: Eu também gosto de Diadema. 

Entr: É, Patrícia? 

Pat: Apesar que está... Ainda precisa de muitas coisas para ficar melhor, não é? O 

Prefeito poderia fazer mais. 

Entr: O que o ele poderia fazer, Patrícia? 

Pat: Se preocupar menos com pedágio essas coisas e cuidar mais da saúde. Porque 

onde eu moro nos postos de saúde, você... Não acontece nada, sabe? Não tem remédio. Se 

você vai fazer um exame, demora um ano. Por exemplo, você pede uma guia, demora anos 

para chegar. Então, quando chega, você já... Se tiver que morrer, já morreu, não é? Mas, 

tirando os problemas, eu gosto daqui. Já acostumei. 

Entr: Agora, e a região do ABC? Vocês conhecem a região do ABC? O que vocês 

pensam do ABC? Vocês ouviram falar do ABC ou não? Daniela? 

Dan: Eu não conheço não. 

Entr: Não, não conhece? Vocês, na verdade, conhecem mais Diadema. E não é nem a 

cidade inteira. É mais onde você mora? 

Dan: É. Mais onde eu moro. 

Entr: Mais onde você mora. E você, Giselda? 

Gis: Eu não conheço também não. 

Entr: Não conhece nada do ABC? 

Gis: Não. 

Entr. Nada. E você, Gilson? Já ouviu falar ABC? O pessoal falar: “Ah! Mora lá no 

ABC”. Assim? 

Gil: Já. Já ouvi já. 

Entr: O que você ouviu falar? Do ABC? 

Gil: Assim, do ABC? 

Entr: É. 

Gil: Eu já ouvi falar assim, sobre violência também, não é? 

Entr: Ah, tá. 
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ANEXO G - Grupo Focal – Professores (EJA/MOVA) – Diadema 

Entrevistadas: Silvana, Solange e Kátia. 

Legenda:  

(Sil) Silvana 

(Sol) Solange 

(Kat) Kátia 

(Entr) Entrevistador: Marli Pinto Ancassuerd 

 

Entr: A gente queria saber rapidamente como é que vocês chegaram no EJA e no 

MOVA e desde quando vocês estão dando aula pro EJA e pro MOVA? 

Sol: Eu entrei no MOVA em 99, fiquei sabendo através do vizinho que dava aula no 

MOVA e aí eu comecei a fazer o curso e aí tô aqui até hoje, já faz cinco anos. 

Entr: E você Silvana? 

Sil: Bom, eu entrei em 95, através de concurso, eu tive uma simpatia por suplência 

para trabalhar com adulto, então eu resolvi fazer o concurso e entrei e tô aqui até hoje. 

Entr: Você não tinha experiência anterior com adultos? 

Sil: Não, com adultos não, com criança. 

Entr: Aí você entrou pelo concurso público? 

Sil: É. 

Entr: E você Kátia? 

Kat: Meu certificado é antigo, viu, eu sou do antigo MOBRAL, quando ingressei a 

gente recebia um auxílio bolsa, eu fiquei dando aula um ano pro MOBRAL, em 97 teve 

concurso como eu já tinha experiência com adulto, fiz o concurso e estou desde 87 com 

jovens e adultos. 

Entr: Há bastante tempo? 

Kat: Já há bastante tempo, olha! Uma vasta experiência. 

Entr: A gente queria que vocês falassem um pouquinho da proposta pedagógica, com 

aquela que vocês trabalham. Como é a proposta de vocês? Como é que vocês trabalham? 

Descreve um pouquinho a proposta de vocês. Vamos começar pela Solange? 

Sol: Fazer com (?) assim, eles vem de um lugar muito distante, assim. Então para eles 

estarem se ingressando mais na sociedade, na cultura para eles não é nada. Pergunta alguma 

coisa pra eles... Eles não sabem nada, então fazer com que eles tenham esse conhecimento, e 
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tá ajudando eles com esse conhecimento e às vezes eles não sabem que têm o conhecimento e 

eles têm mais conhecimento do que a gente. 

Entr: E como é que você trabalha com eles? Solange, particularmente você do MOVA 

que tem um pessoal que é analfabeto, com muita dificuldade como é que você trabalha com 

eles? 

Sol: Com textos, músicas... É bastantes músicas, eles se interessam mais... 

Entr: Os textos Solange, são tirados de onde? 

Sol: De revistas, muitas vezes eles mesmos trazem alguns... noticiários de jornal que 

eles querem... muitos não sabem ler... então eles trazem para a sala de aula para que a gente 

ajude eles a interpretar até... às vezes alguns sabem estar interpretando isso. 

Entr: Você tem mais ou menos quantos alunos? Solange, em sala de aula? 

Sol: Trinta e sete alunos. 

Entr: Trinta e sete alunos, a maioria já velhos, poucos jovens? 

Sol: A maioria são velhos. 

Entr: Com um pouco mais de idade. Silvana, fala um pouquinho da proposta 

pedagógica. 

Sil: Bom, a proposta é a seguinte, a gente sempre procura fazer uma caracterização, de 

conhecer a gente tem uma dinâmica lá na escola, que a gente trabalha na primeira semana, é 

meio assim como rodízio, então a gente acaba conhecendo todos os alunos, então é justamente 

para a gente ter essa caracterização, a gente conhece o perfil do aluno daquele ano porque 

diferencia um pouco, assim em cima disso a gente monta uma proposta, a gente vê o que eles 

têm naquele momento, o que eles estão querendo, então tem ano que o que fica forte é o 

desemprego então a gente tenta trabalhar com texto, com essa coisa ligada a isso, tem outro 

ano que é a questão da saúde mesmo que eles têm muito interesse mesmo nessas coisas, então 

a gente trabalha em cima disso. Esse ano a gente falou muito de parcerias, então a gente pediu 

palestras, isso dentro do possível com a UBES, tentar fazer essa ligação como o ginásio de 

esportes mais próximo, com o Centro Cultural que era uma coisa que a gente sentiu que eles 

estavam precisando, como ela falou mesmo, eles têm essa coisa da cultura, cultura para eles é 

você estudar, eles não percebem a cultura que eles têm, que eles trazem, então a gente procura 

muito mostrar para eles que a cultura está no bairro, na vida deles, na casa deles, nos 

costumes, principalmente esse ano a gente procurou trabalhar muito isso nessa parte cultura, 

fazendo essa ligação com o Centro Cultural. A gente vê... eles começam a perceber outra 

coisa, é o lazer... a gente tem percebido muito porque os nossos alunos não tem lazer, a gente 

procura mostrar para eles que eles também têm direito a isso, que a vida deles é o trabalho, é a 
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escola, final de semana é arrumar a casa e reformar, é colocar laje. As mulheres é o serviço 

doméstico... Então a gente procura colocar pra eles que também o lazer é importante, não 

precisa ser aquele lazer financeiramente, às vezes uma coisa muito simples, próxima deles, 

que eles podem estar explorando. Então a gente faz um trabalho assim, e também tem a parte 

da escrita a gente faz com esse mesmo processo, através de música, poesia... A gente tem uma 

coisa assim como “A noite dos talentos” também na escola, justamente para eles perceberem 

o talento... Às vezes tem um cantor porque quem mora aqui em Diadema, todo barzinho tem 

cantores, então a gente tem que ter um cantor na escola, sempre uma pessoa que faz poesia, 

tem os violeiros, e aí a gente começa a descobrir isso... é muito bom para a auto-estima deles. 

Entr: E você Kátia? Fala um pouco da proposta pedagógica. 

Kat: A princípio tive que trabalhar a saúde do aluno, tudo o que ele tem, a gente 

começa a trabalhar com o que ele traz e o que eles querem é aprender a ler e a escrever, é 

assim no começo, no meio você começa a fazer música, você começa a trabalhar com o que 

eles querem mesmo... leitura, é escrita, é matemática, eles adoram matemática, os homens 

porque sabem fazer os cálculos só querem fazer matemática, fazer continhas... dá uma 

situação problema, ele já tem que pensar então isso não é matemática, a princípio é assim, eu 

começo a trabalhar com a expectativa deles... é só leitura, escrita, matemática, aí vou 

conquistando, depois que conquisto eles eu vou estar embutindo o nosso projeto que é cultura 

popular. A gente desenvolve um projeto na escola há dois anos, esse ano pretendo argumentar 

para que continue esse projeto, com esse projeto a gente começa a interagir na cultura deles 

com a nossa cultura, e tudo é um jogo, eu faço isso vocês fazem aquilo, tudo bem? Por 

exemplo, todo mês a gente programa uma atividade do Centro Cultural e digo: “Olha gente, 

tem isso, isso e isso. Qual vocês querem? Qual nós vamos?” Então pela votação sempre tendo 

o cuidado de cada mês estar mudando, uma vez é dança, outra vez é teatro, outra vez é 

música. Já levei... outro dia... fomos ver um sarau poético, fiquei emocionada com o que os 

alunos pegaram lá, começaram a ler, participaram... aí volta pra sala e tem... o que vocês 

acharam? Por quê? A gente foi assistir a uma peça de teatro e tinha negros, um teatro sobre o 

Zumbi, aí eles falam: “Nossa professora, mais artistas?”... “É pra vocês verem, artistas são 

iguais a gente”, aí um deles fala né: “Eu conheço aquele cara, é da rua”. “Gente o artista é 

igual a nós, tem os problemas... tem tudo”. Vou trabalhar as expectativas deles porque se a 

gente for (?) tudo de novo, a gente acaba não sanando a expectativa deles que é o ler e o 

escrever, então qualquer coisa vamos fazer um retorno. “O que vocês acharam do filme?” Eu 

escrevo e eles escrevem. Nesse sentido a gente vai trabalhar a expectativa deles primeiro, 

depois (?). 
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Entr: Se vocês fossem definir a proposta pedagógica que vocês trabalham com um 

termo, dois termos, como vocês definiriam? Tanto nessas temáticas gerais como na 

aprendizagem, tentando definir qual é a proposta mesmo de vocês. Com um termo... A nossa 

proposta é tecnicista tá certo, ou é o que a proposta de vocês? Quem quer falar? 

Kat: Acho que é interacionista, uma proposta interacionista. 

Sil: A princípio a palavra que veio na minha cabeça foi humanista. 

Entr: Ah! Tá certo. E você Solange, há algum termo que defina a proposta ou não? 

Sol: Não, nenhum termo. 

Entr: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Na fala de vocês, na fala da Silvana e da 

Kátia, uma coisa que é a escola, a escola... no começo do ano, vocês conhecem os alunos, a 

Kátia disse que tem projetos. Conta um pouquinho o que é essa coisa da escola no trabalho do 

EJA, eu queria que a Solange também dissesse um pouquinho... você toca sozinha o trabalho 

na sala? Como é tocar sozinha? Mas dentro do bairro, tá bom? Quem quer falar. 

Kat: A questão da escola pro aluno é muito importante, aquele aluno que nunca 

freqüentou a escola parece que tem um vazio, sabe, aquela coisa que tem que preencher, ir pra 

escola, o fato de vir para a escola, chegar do trabalho e vir pra escola, ele se sente mais 

cidadão, enquanto não tiver a questão da escola na vida deles, tá faltando alguma coisa, eu 

acho isso muito importante nesse sentido. 

Entr: Certo, certo... 

Kat: Eles valorizam muito a escola, o professor. 

Entr: Kátia, a escola percebe isso quando faz o trabalho com eles? A escola tem uma 

clara percepção disso e investe nisso? 

Kat: Nós temos essa percepção até na questão quando estamos montando um projeto, 

um projeto que fale do aluno, que resgate a cultura do aluno, são muitos nordestinos, pessoal 

de fora que acaba chegando em São Paulo e quer pegar os costumes daqui, o que a gente 

trabalha você tem o seu vamos valorizar este aqui, pode tudo, a questão de valorizar a cultura 

deles para não estar entrando nessa aqui, acho que a escola nesse sentido se preocupa que o 

projeto que a gente conseguiu desenvolver aqui, que tem participação em massa, que eles 

gostam... é forró, é não sei o que sabe, teve um dia em que nós fizemos comida popular no 

folclore, nossa... sabe comer aquela comida lá da minha terra, muito bacana, interessante. 

Entr: O fato de vocês... porque vocês na escola em que você está tem um diretor ou 

diretora e também cuida da educação infantil que tá lá... Como é que é essa relação Kátia, 

com o EJA? 

Kat: Com o EJA? 
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Entr: É. 

Kat: Na escola nós temos o espaço da escola única, então a escola é única para todos, 

então tem os segmentos, eu não vejo nenhum empecilho com relação à direção, somos 

tratados como uma parte da escola mesmo, não é como aquele pessoal do SEJA, sabe? Tem 

alunos nossos que fazem parte do conselho, tem alunos que participam de tudo da escola, não 

somos à noite relegados, a gente faz parte do grupo, na mostra cultural temos o nosso espaço, 

nós temos a mostra cultural todo ano, tem aquele espaço que é do SEJA, é bem socializado. 

Entr: Fala aí, Silvana. 

Sil: Bom, lá também com relação a isso é bem integrado, a gente não sente nenhuma 

rejeição, nem nada assim separado, a gente faz tudo muito em conjunto e assim há uma 

participação, a gente não teve coisa de fronteira cultural, mas a gente tem uma relação muito 

boa, o tempo que trabalhei lá a gente nunca sentiu nenhuma rejeição mesmo. 

Entr: Antes o SEJA não estava vinculado à escola, não fazia parte da escola única, era 

um serviço à parte, que mudança houve quando o SEJA foi introduzido na escola única? 

Kat: A questão da valorização, a partir do momento que houve essa integração houve a 

valorização, interesse maior dos alunos, sentindo que ele faz parte daquele espaço. 

Entr: Então para o aluno isso teve uma importância? 

Kat: Para o aluno isso foi muito significativo por questão de valorização mesmo, “Eu 

também sou uma aluna”. 

Entr: Como é que ele se manifesta? Ele fala sobre? Você diz que ele se sente 

valorizado, ele fala sobre isso? O que ele diz pra vocês? Como mudou? 

Entr: Concretamente. 

Kat: Antigamente você pensava que o aluno só estudava no prezinho, ou então muitos 

tinham vergonha de falar que estudavam porque a escola era tida como prezinho, agora não, 

“Eu estudo numa escola”, e diz o nome da escola e tudo. Não citava o nome da escola, 

“Estudo no prezinho”. Teve um caso que um aluno foi abordado pela polícia, e aí 

perguntaram de onde ele estava vindo: “Bem, eu estou vindo do prezinho”. “Como um 

homem desse tamanho estuda no prezinho?” Ele foi explicar, então assim há valorização, eu 

estudo nessa escola, e a preocupação deles é ter uma carteirinha: “Dá uma carteirinha da 

escola”, pra comprovar que eles estudam na escola. 

Entr: Comprovar que ele tem uma identidade. 

Kat: É que no Estado normalmente tem uma carteirinha, ele cobram da nossa. Lá 

como faz para as crianças fazem para eles também, o dia em que recebem aquela carteirinha 

eles colocam numa pasta de plástico transparente e colocam do lado, isso dá identidade. 
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Entr: Tá certo. É assim Silvana na no (?). 

Sil: Olha, quando eu entrei, no mesmo ano que eu entrei teve a escola única, então eu 

não sei como era antes, eu posso falar de repente do que eu ouço. 

Entr: O que você ouve? 

Sil: O que eu vi é isso que a Kátia falou mesmo, que eles antigamente eram outro 

serviço desvinculado... aí eu lembro que o pessoal falava que os armários eram todos 

trancados, que não podiam usar nada da escola, que eu ouço essas coisas, e que depois 

mudou. Houve também uma reestrutura pra poder melhor acolher esses alunos, então é isso, 

antes eu não sei como é que era, eu mesma não vivenciei isso. 

Entr: Isso (?) MOVA que não está dentro da escola? 

Sil: É muito difícil porque eles já vêem isso, para estudar é preciso estar dentro da 

escola, eles pensam isso, assim quando eles entram tem aquela resistência deles, muitos 

acabam... vai um dia, aí no outro dia já não vai, aí tem o incentivo do outro, aí eles voltam, aí 

quando eles começam a se integrar eles vêem que é a mesma coisa que acontece na escola, tá 

acontecendo lá no núcleo, eles começam... a gente encontra essa dificuldade de estar indo 

atrás do aluno, um pouco de dificuldade ajuda sim porque a gente tá falando não é numa 

escola mas em um núcleo mais é a mesma coisa, a gente tá ensinando a mesma coisa que 

vocês aprendem dentro da escola, você vai tá aprendendo com a gente, então eles acabam 

aceitando. 

Entr: Eles acabam, o que é que o jovem para vocês? Como vocês vêem o jovem? 

Vocês têm jovens em sala de aula? Pra nós o jovem é aquele de 14 a 24 anos, evidente que 

não é uma coisa rígida, mais ou menos nesse limite? Então, diz, aí o que é esse jovem para 

você Solange? 

Sol: É muito difícil definir o que é jovem, quando você pensa em jovem, vem tudo 

assim... primeiro pensamento de muitas pessoas é que o jovem é uma pessoa qualquer... às 

vezes não dá muito valor, às vezes que eles tem uma bagagem muito grande, que pode 

oferecer muitas coisas para a gente. Na minha sala de aula tem poucos jovens, mais esses 

jovens que têm na sala, a gente pode às vezes... eles acabam passando o incentivo para 

aquelas pessoas que já são de mais idade, então ao invés de ser o contrário, o adulto tá 

passando para eles não, às vezes eles passam até conhecimento mesmo para aqueles adultos. 

Entr: A relação entre jovens e adultos na sala de aula não é difícil? 

Sol: Não, é assim, muitas vezes o mais idoso, ele faz uma cara meio feia quando o 

jovem fala uma palavra, assim nos termos deles, eles ficam pensando assim... tem alunos na 
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minha sala mesmo que às vezes (?) todos têm a liberdade de falar do jeito que quiser, não 

assim palavreado tudo mas eles ficam pouco resistentes a essa parte assim... 

Entr: A linguagem não é a melhor? 

Sol: A linguagem não é adequada pra aquele momento, pra sala de aula. 

Entr: E você Silvana, diz aí o que o jovem para você? Como é a relação deles com os 

adultos na sala de aula, na escola? Porque vocês estão dentro de uma escola? 

Sil: É, então o jovem vem assim com muita expectativas também, dinamizando é mais 

ou menos assim, eu particularmente lá na escola eles têm assim, eles são bem tranqüilos, a 

gente nunca teve... não é aquele jovem mais ativo, eles são super tranqüilos, no início ainda 

tem assim aquela coisa, que o jovem, ele não pára, ele anda, aquela coisa... depois fica assim, 

eles entrosam de uma forma sabe então pelo menos... todos esses anos... no começo é assim... 

É a fase da adaptação cada um ali tem seu jeito de ser, depois a gente vai se entrosando e 

assim é o jovem se entrosa muito bem com o mais velho, o mais velho com o jovem sempre 

foi muito tranqüilo. 

Entr: E você Kátia? 

Kat: Jovem para mim é um ser em construção, quando ele vai pra escola, ele vai atrás 

de um referencial é importante quando ele percebe isso, por mais que não queira ele acaba 

sempre querendo ouvir a voz do mais velho, daquele mais experiente, quando a gente abre 

para alguma discussão eu faço questão de ouvir os dois lados e normalmente os mais velhos 

dizem: “Olha eu já vivi, então eu te dou esse conselho” os jovens que recebemos hoje em dia 

são daqueles do Estado aqueles exclusos do Estado (?) várias vezes na tentativa de arrumar 

alguma coisa viu a porta bater na frente e ai sentiu a necessidade de voltar para a escola então 

quando ele volta, ele volta mesmo, por necessidade e aí por mais rebelde que ele seja ele 

acaba por respeito ouvindo os mais velhos e tem aquela coisa da cultura. Põe uma música, 

“Ah professora essa música” os mais velhos falam “Esse tipo de música dói nos ouvidos”. Ai 

eu digo “uma vez de cada” mas acaba interagindo no processo, com o tempo eles acabam 

tendo uma ótima relação. 

Entr: Como vocês têm salas de aula com idades diferentes, tem lá um jovem de 16 

anos, uma mulher de 50 o conteúdo como é, por exemplo tem alguma coisa específica pro 

jovens tal como a Kátia falou... a música que Kátia pega dos jovens (?) o que vocês trabalham 

que específico pros jovens. Kátia você quer começar? Tem alguma coisa específico ou não? 

Acaba trabalhando os temas gerais como todo mundo e ponto? 

Kat: A gente trabalha em grupo, normalmente em grupo eles acabam se juntando por 

afinidades, por idade a partir daquilo que eles querem trabalhar, a gente trabalha com os 
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idosos de forma mais lenta, mesmo que seja o mesmo conteúdo você trabalha de forma 

diferente, você vai em grupo... montando as coisas separadas ao conteúdo mas você trabalha 

de uma forma diferenciada. 

Entr: Trabalha de forma diferenciada... Na forma é que é diferenciada o conteúdo é o 

mesmo. 

Kat: O conteúdo é o mesmo. 

Entr: Que diferencia o trabalho com os jovens e os trabalhos com os idosos, não 

idosos, os de mais idade... com adulto e mais velhos? 

Kat: O jovem trabalha com jovens eles têm mais expectativas, ele está mais alegre, 

tudo o que você propõe ele faz. O adulto é mais resistente. “Ah! Professora, música? O que 

vou aprender com isso?” Então você propõe uma coisa nova, pro jovem é um desafio. Para o 

adulto, ele já vê assim... “Ah! Não vou conseguir”, então eu sinto muito, então sinto muito 

dificuldade nessa parte. 

Entr: Silvana, fala aí. 

Sil: Bom a gente procura, quando é na sala tem muito adolescente, tem ano que tem 

mais, tem ano que tem menos, esse ano tem bem menos, o ano passado tinha mais. O ano 

passado a gente até teve diferenças que a gente tentava atender a eles também... os jovens, foi 

bem o ano passado mesmo, tinha o pessoal que fazia capoeira acaba (?) os mais velhos, dentro 

da sala de aula a questão da música também. Tem isso que a Kátia falou... a gente traz uma 

música voltada pro pessoal do 25 em diante e também a gente traz ... (?) a gente já mudou 

aquela coisa de fazer a música e por a música e por o RAP em cima, principalmente aqueles 

que sabem. 

Entr: Sempre tem alguém que sabe. 

Sil: Então, a noite de talento, cada um vai mostrar a sua habilidade e aquilo que gosta 

de fazer, então também a gente tem lá na escola fitas deles dançando hip-hop, essas coisas. 

Com relação ao conteúdo dentro da sala de aula, a gente tem uns que assim... acho que não é 

nem por conta da faixa etária, mas sim porque uns acompanham melhor... então a gente 

adequa mais, eu não vejo se tem haver, nem a gente separa e nem pensa assim essa questão da 

faixa etária mesmo, é por aprendizagem mesmo. 

Entr: É muito mais a questão da aprendizagem que pode diferenciar? Mas não a 

questão do conteúdo? 

Kat: A metodologia. 
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Sil: A gente procura levar temas que atenta tanto aos mais velhos, aquele que tem 

aquela necessidade de vinte e cinco para cima, as mulheres sobre planejamento familiar... 

essas coisas assim e tem as coisas dos jovens, falar sobre drogas, sexualidade... 

Entr: E aí Solange? No MOVA isso também acontece para trabalhar com algum 

tema... é diferente com os jovens, com os mais velhos ou não? 

Sol: É parecido... a mesma coisa que elas falaram é assim mesmo que a gente trabalha, 

tem a resistência do adulto a estar trabalhando certos tipos, mas eles acabam entrando no eixo, 

vão também... às vezes fazem até melhor do que os jovens, assim... tá pra trabalhar 

encaixando o que vai fazer com o jovem, fazer com o adulto. 

Entr: Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho ainda no trabalho que vocês 

realizam com os jovens e com os adultos relativos a organização deles na sociedade, se há um 

incentivo da parte do grupo, se vocês têm alunos que participem de grupos, que vem de 

grupos, que estão organizados fora como o hip-hop, como é que um pouco disso? Com 

relação ao jovem que tem na sala de aula que vocês trabalham? Quer começar Kátia? 

Kat: Questão dos adultos, eu vejo assim a comunidade religiosa, todos nós temos 

muitos alunos que falam assim da religião, tem esses espaços... já não vejo muitos jovens já 

são mais assim, não tem uma referência, um ou outro participa de capoeira, mas não tem 

grupo que se identifica... 

Entr: Não se identifica como um grupo? 

Kat: Os adultos já têm essa facilidade, têm um grupo assim. 

Entr: Os adultos mais de religião ou mesmo do grupo de saúde? De mulheres ou não? 

Mais religião mesmo? 

Kat: Não. Tem o grupo de mulheres que fazem parte do movimento de mulheres, 

fazem ginástica... ali em Eldorado tem um pessoalzinho bem... 

Entr: Dentre os alunos, há pessoas que participam de grupos organizados? Os jovens 

não? 

Kat: Os jovens não vejo, quando ou outro grupo, um grupinho para dançar, pra sair ou 

dá capoeira, mais outro grupo ligado à saúde, ligado ao esporte... 

Entr: Você não percebe? 

Kat: Não percebo, tanto que eu incentivo, que pelo Centro Cultural (?) tem capoeira, 

tem fanfarra, vamos participar da jardinagem, escrevi oito para a jardinagem, chega lá, não 

gostavam. 

Entr: E você Silvana? 
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Sil: Esse ano o número de jovens foi menor, o ano passado foi maior, mais a gente não 

sentia eles pertencente a outro grupo, tirando esse... daquele grupinho que sai pra balada, 

tirando isso, eles não pertencem a nenhum grupo que a gente tenha... que fale, só nessa época 

que se formou o grupo de capoeira lá na escola e também com relação ao Centro Cultural, a 

gente também procura incentivar, a gente faz com que ele conheça o espaço... tá vendo? “No 

nosso bairro tem isso, vai lá!” Por isso é que a gente faz essa ponte com o Centro Cultural 

para eles despertarem pra isso, tanto os jovens quanto os adultos diferentes assim... que eles já 

venham com essa ligação, não. 

Entr: E no MOVA? Solange? 

Sol: A mesma coisa, e muitas vezes quando você marca ir no Centro Cultural ou fazer 

alguma coisa assim, eles já... “Ah! Amanhã, amanhã tenho que fazer isso... amanhã eu não 

posso”, tem muita resistência em participar em grupos. Agora quando os adultos já participa 

mais, muitas vezes têm pessoas acima de cinqüenta, sessenta. Os de sessenta, setenta anos são 

mais jovens do que os jovens mesmos. 

Entr: Eles vão mesmo pro movimento e todo mais. 

...MOVA porque geralmente antes eles ficavam em casa ou ir pra uma igreja, ou ficar 

assistindo televisão é o que eles fazem, não processam nada. 

Entr: E no EJA os adultos e os mais velhos participam depois que entram no EJA ou 

antes eles vem já com algum tipo de inserção nesses grupos? 

Kat: Depois que eles entram no SEJA, no EJA depois você vai divulgado 

normalmente, isso vai, acompanha (?) tá fazendo, assim normalmente eles acabam indo a 

primeira vez , gostam e se inscreve, leva o amigo e eu percebo que depois que eles entram na 

escola que eles acabam falando assim, “Ah! Mais quando eu ficava em casa, eu não sabia que 

tinha essas coisas”. 

Sil: Muitas vezes, não sabem que tem nem Centro Cultural no bairro, eles não sabem 

que tem Centro Cultural no bairro, a partir do momento o (?) tem o Botânico já tem um certo 

tempo, muitos não sabe nem que tem o Botânico lá, precisa a gente tá informando eles, 

levando eles pra tá conhecendo o espaço. 

Entr: E você Silvana, como é que é, os adultos vêm também com estas características 

ou depois é que entram? 

Sil: E assim, tirando eu posso tá falando assim de raras (?), o que acontece muito lá é 

política, tem alguns que são muito inclusive esse ano dois alunos muito envolvidos, ex-alunos 

nossos de outros anos foram candidatos a vereador. 

Entr: Dois ex-alunos? 
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Sil: Dois ex-alunos foram e uma aluna assim e aí ela conseguiu até, envolver bastante 

gente da escola em relação a isso, mais são as exceções na maioria das vezes, mas assim até 

que eu acho é até representativo por que todo ano certo comunitário, mesmo que seja um ou 

dois, é líder de alguma coisa, faz algum trabalho ali na comunidade. 

Entr: E essa uma ou dois, leva outras pessoas com ela? 

Sil: Leva, leva sim... conseguem trazer pessoas, esse ano principalmente ficou muito...  

Entr: Mas, principalmente o adulto, não o jovem. Adulto e jovens não. Por que será 

que o jovem não se envolve com isso, vocês conseguem saber por que, eles já verbalizaram o 

por quê? 

Kat: Eles não acreditam. 

Entr: Eles falam que não acreditam? 

Kat: Acho que eles não valoriza, não é o momento deles ainda. Eu acho que a questão 

do ser o momento. 

Entr: Silvana, eles manifestam o por que eles não vão? 

Sil: Olha, na verdade não, eu percebo, eu acho que é que falta de perspectiva, então 

porque eu vou me interessar por isso, então, nós sabemos, é que nem a Kátia falou, a maioria 

já foram instruídos, eles já não vem, assim... eles têm expectativas e eles buscam isso dentro 

da escola, mais assim a perspectiva a gente que tem que ali estimulando, tentando despertar 

isso neles, porque eu vejo isso neles, desse jeito eles têm vontade, eu tenho expectativas mais 

falta perspectivas, até pelas condições sócio-econômicas em que eles participaram, que eles 

vivem. 

Entr: Solange, você também... eles não participam porque os jovens? 

Sol: Eu acho que eles acham assim que é coisa de velho, vai falar alguma coisa pra 

eles, “Ah! E aí? Ah! Isso é coisa mais pra velhos, pra mim não quero ir pra esses lugares aí”. 

Entr: Então, eles acham que isso é coisa de velhos? 

Sol: É. Muitos chegam até falar mesmo. 

Entr: Então, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês 

vêem o EJA e o MOVA, se há alguma diferença? 

Sil: Eu acho que o trabalho em si, eu particularmente não veja assim... a forma em que 

se trabalha no MOVA e a forma como se trabalha no SEJA é igual, eu não vejo. 

Entr: E você Kátia? 

Kat: Eu também não percebo diferença não, acho que o meu objetivo é estar 

alfabetizado, tá levando o aluno a perceber necessidades, tá colhendo assim... Espaço nem 

sempre o alunos, alguns alunos que recebe do MOVA, eles acham que o professor mesmo é o 
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que está na escola, e lá naquele espaço, é uma garagem e uma sala. Alguns falam sobre isso, a 

questão da diferença do conteúdo, na apresentação do professor, não percebo diferença não. 

Entr: E você Solange? 

Sol: Eu também acho a mesma coisa, como em vários lugares têm a mesma coisa, o 

professor é que faz a diferença. O professor do EJA é diferente do professor do MOVA, vice e 

versa, como tem também em vários outros lugares... fundamental... o que faz é o próprio 

professor. Agora, EJA e MOVA acho que não tem nada diferente, o conteúdo é o mesmo. 

Entr: Será que no MOVA não entra gente mais velha e com maiores dificuldades de 

aprendizagens? 

Sol: Se entra é porque geralmente o núcleo é perto da casa, então eu acho que fica 

mais acesso, às vezes a escola é mais distante, então ele quer um lugar mais próximo, a hora 

também é duas horas e meia, aí acho que pra ele, eu acho que isso conta bastante assim entre 

ter mais adultos e idosos (?). 

Entr: O que vocês pensam disso, Kátia e Silvana? 

Kat: Eu acho que no MOVA, pelo que eu percebo, tem mais idoso mesmo, mais 

velhos, até que eles acabam se agrupando por ser homogêneo, porque assim tem muita 

heterogeneidade, tem jovens, tem adultos, tem meia-idade e acabam vendo no MOVA, o que 

eles acham ali, um menor número de alunos acham que o professor dá uma atenção mais 

individual... eu percebo nisso que eles se agrupam pela idade, pelo interesse. 

Entr: O pessoal mais velho é que se agrupa no MOVA, é isso que dá o tom no SEJA já 

é mais... no EJA (?) todas as idades, é isso Silvana também na sua escola? Ou não? 

Sil: É assim, na minha escola eu não tenho como comparar o MOVA porque eu nunca 

vi, assim alunos do MOVA, eu não sei quais são os aluno. Então, a única coisa que eu sei é 

que o MOVA que tem perto da escola, também é na escola... entendeu que é na creche, é uma 

creche... mas eu nunca tive esse contato, então eu não posso... o que eu sei é assim que tem 

alguns alunos que foram do MOVA. 

Entr: E que agora estão com você? O que esses alunos manifestam? 

Sil: Bom, eu acho que assim, é como ela falou, pra eles estar na escola é como se eles 

estivessem realmente estudando, já bem diferente de estar em uma garagem, de estar numa 

igreja, em um salão de paroquial, essas coisas para eles “Eu agora estou na escola”, porque 

mesmo esse MOVA lá da creche estando mais próximo da nossa escola, nem sempre são 

esses alunos que vem pra gente. 

Entr: E eles vão para onde? Desistem? 
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Sil: Não, eu acho que não porque ele terminam... tem o certificado, não dá o 

certificado? 

Kat: Quando eles terminam a quarta, eles vão para a escola municipal ou estadual, vão 

para a quinta? 

Entr:  Quando vão para a quinta série, agora tem essa coisa da escolaridade que tá no 

MOVA, que recebe a certificação na quinta série. Então em essa característica escolar. Por 

que será que dentro da escola, do prédio escolar, eles se sentem mais valorizados? 

Kat: Eu acho que é uma questão do nome “escola”, questão do espaço “escola”, do 

nome, identificação mesmo... qual “escola”. 

Entr: Agora, Solange que está no MOVA há tantos anos, quantas as pessoas saem do 

MOVA para ir pro SEJA, por quê? 

Sol: Antes eles saiam do MOVA para ir pro EJA nessa características mesmo de 

escola... hoje quando eles terminam, eles vão para uma escola estadual ou municipal, então 

eles vão assim... na expectativas assim de dar continuidade aos estudos. 

Entr: Mas tem gente que sai do MOVA, por exemplo, na segunda série. Por que eles 

vão pro EJA? 

Sol: Eu acho que é igual tava falando, por causa da escola. 

Entr: Por que esse movimento do EJA para o MOVA, a gente não consegue encontrar 

nenhum caso. A gente encontrou do MOVA para o EJA, mas não do EJA pro MOVA, 

também porque a gente só falou com jovens, a gente não falou com adultos. 

Sol: Eu creio que seja pelo espaço “escola” mesmo. 

Kat: Tem a fala de um senhor que vem... “Primeiro eu vou no MOVA, treino bastante, 

depois venho pra cá”. 

Entr: Quer dizer que tem gente adulta que sai do MOVA e vem pra cá. 

Kat: Eu acho que deu (?) estava no pé... agora vieram para escola. 

Sol: Geralmente o aluno que vai pro EJA, é um aluno que... entro... está na 

alfabetização, que ele sai do MOVA e vai pro EJA, ele dá na alfabetização, então é aquela 

coisa de pegar no lápis, não sabe pegar no lápis, não sabe fazer uma letra ainda... aí eles estão 

na alfabetização, eles querem assim... entrou hoje, amanhã já estão sabendo fazer o nome e 

não sabem nem pegar no lápis, aí eles ficam um período, aí acho assim... agora já fiz a minha 

parte, agora eu vou pro EJA que eu já consigo ir mais adiante. 

Entr: Eles chegam a usar o tempo prezinho? 

Kat: Não, eles só falam que estão treinando. 

Entr: Eles falam que estão treinando no MOVA? 
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Kat: Por que eu escrever, então fiquei lá um pouco. 

Entr: É uma retomada, um pouco para lês? Aí, eles vão pro outro. 

Entr: Agora, isso vale tanto para adultos quanto para os jovens? 

Kat: Mais para adultos. 

Entr: Mais para adultos. 

Kat: Os jovens já vêm direto. O jovem da escola pública, ele já tem a escolaridade, ele 

foi expulso, ele desistiu, ele brincou, então ele já tem o referencial escola... agora o adulto 

não. 

Sol: Geralmente o jovem, ele vem assim com uma terceira série, com uma quarta 

série, ele não vem se alfabetizar, ele vem mesmo. 

Entr: Então o jovem que vem pro MOVA, como é que ele se sente em uma sala que 

vai ter que ensinar pegar no lápis... como é que eles  se sentem? 

Sol: Muitas vezes, eles ficam assim: “Ah! Tá muito devagar!”, porque eles querem 

algo mais aqui, só que aí é jogo de cintura para o educador, porque tem que dar atenção tanto 

para uma como para o outro. A gente tem uma sala, um aluno que não é alfabetizado ainda e 

não sabe pegar no lápis, e um aluno que já sabe a nível de primeira a quinta série mesmo, tá lá 

mesmo para reforçar, então tem que ter esse jogo de cintura pra trabalhar com os quatro 

níveis. 

Entr: Se não há diferença entre o MOVA e o EJA, se na verdade tem uma, porque 

diferença que vocês estão apontando, que tem muita gente que entra no MOVA que não sabe 

pegar no lápis, aquele analfabeto mesmo que nunca foi na escola, tal, por que existe MOVA e 

EJA? No ponto de vista de vocês? 

Sol: Eu acho que é assim porque é tão grande a população de analfabetos que o EJA 

não dá conta, o MOVA não dá conta, e ainda têm muitos a serem alfabetizados e eu acho que 

um meio de estar alfabetizando mais mesmo. 

Entr: Mas são meios diferentes então? EJA e MOVA são meios de garantir isso daí ou 

não tem nenhuma diferença? 

Sol: Eu acho que não tem nenhuma diferença. 

Entr: E aí, Silvana? 

Sil: O primeiro ponto, você comentou que só para esclarecer, no EJA também tem 

aqueles alunos que não sabem pegar no lápis, que a gente separa lá em dois... alfabetização e 

pós-alfabetização. O segundo ponto, eu também faço essa pergunta, “por que existe os dois”. 

O que eu vejo falar é que o MOVA é o movimento de alfabetização, então eu penso que esse 

movimento, ele está mais próximo da comunidade, porque a gente percebe é que se constrói 
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um núcleo, você pode montar em uma associação, no espaço que talvez o EJA não vai 

atender, e como ela falou, a demanda é muito grande, e esse movimento de alfabetização ele 

vai até mais próximo, em qualquer sala se monta o MOVA, por estar mais próximo, mas eu 

também me pergunto. 

Entr: E você, Kátia? 

Kat: Eu vejo assim, como uma coisa de valorizar o movimento, o movimento que você 

cria ali de acordo com a expectativa de um certo grupo de pessoas, então ele vai ter opção, vai 

fazer parte daquele movimento que ele criou, que ele lutou... ou vir pra escola regular, atender 

mesmo as expectativas de cada um, para atender mesmo esse público que eles acham que não 

estão preparados para escola, então eles precisam daquele momento de preparar e depois ir 

para a escola, tanto que eu não sei (?), o MOVA tem muitos jovens, ao mais adultos mesmo, 

são mais adultos mesmo, jovens já vêm direto para a escola, é a questão de valorizar mesmo o 

movimento, você estar ali. 

Entr: Mesmo considerando o caso de Diadema, o MOVA tem até a quarta série, 

mesmo considerando isso, você acha que tem essa questão da valorização da escola, quando 

eles vão e no caso do MOVA, como fica as pessoas que vão até a quarta série? Essa idéia de 

escola não está posta no MOVA? Essa idéia de escolaridade regular não está posta no 

MOVA? 

Kat: Esses sim, que já vão lá com a quarta série já está posta, vê como espaço escolar, 

que passando tem como continuar na escola regular. 

Entr: Agora, falando assim... eles saem da quarta série e vão para a quinta, que é uma 

escola nova com outros professores, existe... vocês percebem que existe alguma diferença 

entre o aluno que sai do MOVA e que vai para a quinta série, o aluno que sai do EJA e vai 

para a quinta série? Vocês ouvem dizer coisas sobre, com relação a isso? 

Kat: Eu não acho que tem. 

Entr: Essas pessoas mais velhas, elas vão para a quinta série ou eles param na quarta 

ou elas param quando termina o MOVA? 

Sol: Elas vão para a quinta série, a maioria sim, mas tem aquela minoria que acaba 

desistindo na primeira dificuldade, mais a maioria acaba dando continuidade, até tem um 

exemplo de uma educadora que é do MOVA, que Lea foi estudante, foi educando e hoje ela é 

educadora do MOVA. 

Entr: Conta um pouquinho como é o encontro de vocês, nós sabemos que tem 

processo de formação de educadores do MOVA... como é Solange? Os educadores se 

encontrarem... o que significa isso pra vocês? 
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Sol: Toda semana a gente tem um encontro, toda sexta-feira, a gente troca experiência, 

assim... às vezes é muito gratificante porque assim, ali tem dia que em qualquer época na vida 

da gente, fica assim “o que a gente vai fazer?”, a gente encontra uma luz, um caminho, aí não, 

é isso aí! Tem muitas trocas de experiências, muito boas, a gente se reuni por região, a gente 

tá lá na região sul, troca experiências que são gerais, a mais válida é da região que a gente tá 

trabalhando, sobre a região é diferente da gente, lá em Eldorado que é um município já mais 

pobre, do que você trabalhar em um centro, troca sempre, fica mesmo por região. 

Entr: O encontro é só com educadores do MOVA? 

Sol: Só com educadores do MOVA. 

Entr: E como é o encontro de vocês, os processos de formação? De vocês que estão 

dentro da escola? 

Kat: Nós temos o horário de núcleo e por segmentos, temos as reuniões bimestrais que 

é a escola de todos, a escola única e tem momentos de cursos, cursos pela prefeitura, tem o 

encontro de toda a comunidade escola do MOVA, que são os alunos, professores do MOVA, 

do SEJA é mais informação. Particularmente, a gente não se encontra, é mais por segmento e 

tem as reuniões bimestrais, que aí é a escola como todo, que é a escola única, cada indivíduo 

expõe como está trabalhando. 

Entr: Alguma coisa a mais, Silvana, além do que a Kátia falou? 

Sil: Não, não é do jeito que a Kátia falou. 

Entr: Vocês querem falar mais alguma coisa? Fala Kátia. 

Entr: Foi ótimo conversar com vocês, tem coisa que vai ficando mais claro. 

Entr: Cada conversa para nós é interessante, porque a gente tá pegando cada um dos 

segmentos, pegamos os gestores, falamos com os alunos, falamos com vocês. É interessante 

como cada um vai mostrando o lugar que está e como vê esse trabalho, é muito interessante 

cada conversa pra nós... Ela não se repete, é incrível. A gente já conversou desde o 

coordenador do MOVA que é regional, com os gestores dos municípios locais, com os alunos 

e agora com vocês. É muito bacana! Quando a gente degravar tudo e analisar vai dar uma bela 

discussão sobre tudo isso, a gente vai chamar vocês para discutir tudo isso. 

Sol: Agora, a gente ficou curiosa para saber o resultado da coisa e pode pensar num 

serviço que possa melhorar o serviço tanto do MOVA quando do EJA. 

Entr: Demora sempre um pouco, porque o processo da pesquisa é mais lento do que 

aqueles que vocês estão tocando na sala de aula. A dinâmica da sala de aula a gente tem que 

responder a cada dia, enquanto que no projeto de pesquisa, a gente tem que ir parando para 
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refletir, escrever... são processos diferentes, mas a nossa intenção não é discutir aquilo que a 

gente ouviu de cada um, tá bom? Gente, foi ótimo falar com vocês, a gente agradece muito. 

 


