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RESUMO
SANTOS,MariaAlice de,Tecendoa RedeMOVA-BRASIL: suahistória,seussujeitos,
suasações.SãoPaulo,FEUSP,2007.(Tesededoutorado).
Trata-se de análise documental dos quatro Encontros da Rede MOVA-BRASIL,
realizadosno período de 2001-2004,e de análisecomparativade três experiênciasdos
programasMOVA em relaçãoao MOVA-SP (1989-1992).O objetivodestateseé estudaro
processode construçãoda Rede, seusdesafios,seusconflitos e suasconquìstase, ainda,
analisara sua contribuiçãopara a superaçãodo analfabetismoe as discussõesdos novos
paradigmasda Educaçãode Jovense Adultos.Paraa análisedos documentos,optou-sepela
metodologia fundamentadana epistemologiadialética. Essa metodologia tem corno
objetivo específico desenvolver uma sisten,atizaçãoque proporcione a troca de
experiências,uma melhor compreensãodo próprio trabalhodesenvolvidopelos educadores
e a aquisiçãode conhecimentosteóricosa partir da prática.O eixo condutordo trabalho
do MOVA-SP (1989-1992).A parlir dessa
escolhidofoi o projeto político-pedagógico
defìnição, analisou-secomo ele foi apropriado e atualizadopelos programas que fazem
parte destaRede.Considerandoa tarefaproposta,buscou-seum diálogo corÌì o conjunto
dos documentose textosproduzidospelos educadorese educandosduranteos Encontros
acittta,
realizadosentre2001 e2004. Nestediálogo,a partir do eixo condutorapresentado
foram selecionadosas principais categoriasqlle contribuem para delinear o programa
MOVA, e que, por isso, fazem parte desta análisesegundoo enfoque desta pesquisa:
EducaçãoPopular,Alfabetizaçãoe EJA, parceriaentre a SociedadeCivil e Estado.A
contribuiçãoda Rede MOVA-BRASIL para as discussõesda Educação Popular, da
superaçãodo analfabetismono Brasil e dos novos paradigmasda EJA não pode ser negada.
Dessasdiscussõespôde-se apreenderque não é possível superar o analfabetismose
algumas questõesque acorìpanham essetema desder-nuitoter-nponão forern revistas.A
ampliação do conceito de alfabetização e uma delas. A alfabetização deve ser
compreendidacomo urn processornais amplo do que dominar a técnicada leitura e da
escrita. A pessoa alfabetízadaé aquela que sabe usar a leitura e a escrita em diferentes
situaçõesdo seu cotidiano. Mas os educadoresda Rede vão mais alem. Dentre os fios
entrelaçados
os da EducaçãoPopuiare
escolhidosparatecera tramada Rede,encontram-se
conlo
se fortalece,a EJA torna-semais abrangente,
os da EJA. Quandoesseentrelaçamento
ponderaPaulo Freire. E os educadoresda Rededescobriramessaabrangência,aproveitando
os espaços,tanto nos Encontros Nacionais e Rcgionais, nos Fóruns Municipais de
Alfabetização,nos Fóruns de EJA, nos Fóruns Sociais Mundiais, Fóruns Mundiais de
de mobiiização.
Educação,
nasarticulaçõeslocais,pararefletiremsobresuacapacidade
Palavras-chave:
EducaçãoPopular,Alfabetizaçãoe Educaçãode Jovense Adultos, Parceria
entrea SociedadeCivil e Estado.

ABSTRACT
SANTOS, Maria Alice dos. Weaving the REDE MOVA-BRASÌL: its history, its
characters,
its actions.SãoPaulo,FEUSP,2007. Thesis(Doctoral)
That's a documental analysis of REDE (Network) MOVA-BRAZIL's four
Encounters,held in the period of 2001-2004, and a comparative analysis of three
experiencesof MOVA programsin relation with the MOVA-SP (1989-1992).The purpose
of this thesisis to study the processof building of the REDE, its challenges,its conflicts
and its conquests,and, still, to analyzeits contributionfor the overcomingof the illiteracy
and the discussionsof the new paradigmsof the Education of Young and Adults. For the
analysis of the documents, it was chosen a rnethodologybased in the dialectical
The objectiveof that methodologyis to developa systernization
to provide
epister,rology.
the exchangeof experiences,a betterunderstandingof the work developedby the educators
and the acquisition of theoretical knowledge starting from the practice. The chosen
project of the MOVA-SP (1989conductiveaxis of this work was the political-pedagogic
1992). With that definition, it was analyzedhow it was appropriateand updated by the
programsthat arepart of this REDE. In relationto the chosentask,a dialoguewas searched
out with the whole of documentsand texts producedby the educatorsand studentsduring
the Encountersheld between2001 and 2004. In this dialogue,starting from the conductive
axis presentedabove,the main categoriesthat contributeto delineatethe MOVA program
were selected,and, for that reason,they are part of this analysis,according to the focus of
this research:Popular education,Literacy and Educationof Young and Adults, partnership
befween Civil Society and the State. Rede MOVA-BRAZIL's contribution for the
discussionsof Popular Education, of the overcoming of the illiteracy in Brazil and of the
new paradigmsof Educationof Young and Adults cannotbe denied.Of thosediscussionsit
could be apprehendedthat it is not possible to overcome the illiteracy if some
characteristicsthat go with that theme since a long time are not changed.The enlargement
changes.The literacyshouldbe understood
ofthe literacyconceptis one ofthose necessary
as a wider processthan to dominatethe techniqueof reading and writing. The literate
person is one that knows how to use the reading and the writing in different situationsof
her daily life. But the educatorsof the REDE went beyondthat. Among the chosenthreads
to weave the plot of the REDE, the one of Popuiar Educationand the one of Education of
Young and Adults are interlwined. When that intertwining becornesstronger,Educationof
Young and Adults becomesmore including,as PauloFreireproposes.And the educatorsof
the REDE discoveredthat inclusion, taking advantageof the existent oppornrnitiesin the
National and Regional Encounters,in the Municipal Forums of Literacy, in the Forums of
'World
Forums of
Education of Young and Adults, in the World Social Forums, in the
Education,in the local meetings,to think abouther or his mobilization capacìty.
Key Words: Popular education,Literacy and Education of Young and Adults, Pafinership
betweenCivil Societyand the State.

