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COMO PARTICIPAR

DO MOVA-SP?

19 - O Grupo Popular de
Alfabetização e Pós-alfabe
tização que pretenda inte
grar-se ao MOVA-SP deverã
estar comprometido com uma
proposta de alfabetização
voltada para o fortaleci-
mento do Movimento Popu-
lar.

29 - O Grupo Popular de
Alfabetização e Pós-alfabe
tização que pretenda inte
grar-se ao MOVA-SP deverã
inicialmente constituir-se
numa Entidáde com persona-
1 idade jurTdica, s..em fins
lucrativos, ou estar liga-
do a Entidades desta natu-
reza.

39 - A Entidade deverá
ter representação no .. Fó-
rum dos Movimentos Popula-
res de Alfabetização de
Adu\tos da Cidade d e são
Paulo".

.0 Fórum fo i cr iado a
partir de uma decisão tira
da do Simp6sio de Educaçãõ
de Adultos, organizado pe-
la S.M.E. de são Paulo, em
Ol/abri 1/1989.

O Fórum, enquanto orga-
nização dos movimentos po-
pulares, reúne-se semanal-
mente na. sede do MOVA-SP,
na S.M.E. na Av. Paulista
n9 2.198 - 109 andar para
debater quest~es relativas
i construção e funcionamen
to do Projeto MOVA-SP. -

49 - Para que a Entida-
de se integre ao MOVA- SP
deverá atender a critérios
mínimos, a saber:

- já desenvolver,ou pre
tender iniciar, trabalhos
de alfabetização e pós-al-
fabetização com grupos po-
pulares, sem fins luçrati-
vos.

- que os trabalhos se
desenvo.1vam dentro da . con
cepção político-pedagógicã
1i bertadora.

- que os educadores te-
nham o domínio da leitura
e da escrita.

- que os educadores po-
pula~es se comprometam a
participar do p~ocesso de
formação permanente jun to
ao coletivo dos educadores
do projeto MOVA-SP.
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Recado de Paulo Freire

Só muito dificilmentepoderia negar a alegria,mes-
mo bem comportada,que sinto hoje, como Secret.ário de
Educação da Cidadede são Paulo, enquanto umentre os
que pensam e fazem o MOVA-SP.A alegria de ser umdos
que pensam e fazem o MOVAtantos anOS depois de haver.
coordenado o Plano Nacional de Alfabetizaçio do MEC,
em 1963 e que o golpe de Estado frustrou em começos
de 64. .

Sabemos, oS educadores e educadoras que fazemos o
MOVA-SP,da seriedade que um programa como -este exige
de quem dele participa, não importa o nível de sua res
ponsabil idade. Sabemos da competência, sempre provan~
do-se, a ser posta à serviço do programa; sabemos tam-
bém que um Programa assim, demanda clareza política de
todos neleengajados e vontade política de quem se
acha ao nrvel de decisão~

A administração Popular Democrática, de Luiza Erun-
dina, tem a vontade polrtica indispensável i marcha do
MOVA-SP.N6s.garantir~mos o nosso empenho para - fazer
as coisas certas, respeitando os Movimentos Sociais Po
pulares com os quais trabalharemos e buscando o apoi~
conscientemente critico dos alfabetizandos, sem o- qua 1 fracassaremos. .

PAU l O F R'E I R E

PUblicação do MOVA destinada aos movimentos po
pulares de alfabetização de São Paulo. Ediçãõ
e diagramação: Assessoria de Comunicação e Im-
prensa da Secretaria Municipal de Educação.
Outubro de 1~89. Tiragem: 2.000 exemplares.

-------
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o QUE É SER ANALFABETO?

I

W

Ser analfabeto é não sa
ber ler e escrever, ou sa-=
ber ler e escrever s6 -um
pouquinho. t não poder es-
crever cartas e bilhetes,
ler nomes de ruas e pla~
cas, tomar condução pela
cidade, preencher fichas

-de ingresso a um novo em-
prego, ler bulas de remé-
dios, anotar números de te
lefone, não poder apreciar
est6rias interessantes que
os livros contém enio con
seguir ler e compreender
as noticias de um jornal.

Enfim, o analfabeto não
pode ler para buscar,as~
formaçoes de que precisa,
não pode ler para sua pr6-
pria recreação e medita-

ção. O analfabeto não ~ode
escrever para se comunicar
com pessoas distantes, não
pode escrever suas memó-
rias, rião pode organizar
suas idéias no papel.

Perguntando aos anatfa-
betos como se sentem sendo
analfabetos, eles nos res
pondem: -

- A gente se sente en-
vergonhado por depender
sempre dos outros.

- t como ser uma pessoa
cega~ com olhos abertos~
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- Uma pessoa apagada,in
feriorizada, discriminada-:-

-' Uma-pessoa insegura,
com medo de falar errado
diante dos outros, com me-
do de participar de reu-
niões e discussões.

O analfabeto está sendo.
impedido de exercer plena-
mente o seu direito i cida
dania, entendida como o põ
der do povo de participar:
deci~ir e dirigir coletiva
mente a vida social, iden~
tificando-se como sujeito
hist6rico da construção de
uma nova sociedade, igual I
tária, livre e fraterna. -
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QUANTOS SÃO os ANALFABETOS?

A escrita foi inventada
há mi lhares de anos. Por
vo-Ita do ano 3.000 A.C.,
mas ainda existem muitos
analfabetos no mundo.

A UNESCOestima em mais
de 100 milhões as c~ianças
sem .escola no mundo, sem
contar os adultos que não
estudaram. O.total de anal
fabetos no mundo é de
900 milhões de pessoas.

No Brasil calcula - se
que há mais de 20 milhões

. de-jovens é adultos sem
- instrução e mais de 15 mi-

lhões de semi-alfabetiza -
dos.

O índice de analfabetis
mo no Bras i 1 vem aumentan:-
do nos últimos 3 anos, ao
invés de diminuir.

Dados recentes mostram
que 80% dos eleitores bra
sileiros não terminaram ~
49 ano do 19 Grau.

Só na região metropoli-
tana da Grande são Paulo
há I milhão de jovens e
adultos sem escola e dois

.milhões e meip de jovens e
adul tos com menos de 4 anos
de estudo.

POR QUE EXISTEM

TANTOS

ANALFABETOS?

AN"LfA 8ETiS IVIO ,

A criança, o jovem e o
adulto analfabetos não são
analfabetos po~ opção.

As principais causas do
analfabetismo são:

- Necessidade de traba
lhar desde criança para ã '

sobrevivência da famíl ia -
sobreviver torna-se mais
urgente do que ir para a
escola.

- Falta de escolas nas

Iqg9 regiões rurais e falta de- ., vagas nas e
..

scolas públ icas

1
I

urbanas para as cr ianças ,

I \ I jovens e adultos.: " I O autoritarismo e o el i

I tismo das escoJas públicaS,

I

i ncapazes de aco Iher as
crianças das classes popu-
lares.

'1)I , I ,\ I , r ' ~
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- Impossibilidade de pa

garescolas particulares e
comprar os materiais ~w2
elas exigem.

O analfabetismo é fruto
da distribuição desigual

de rendas no país e não pá
ra de crescer devido a umã
pol ítica governamental não
comprometida com as reais
necessidades educacionais
da população.

." '-

o QUEFAZER

PARA DIMINUIR O ANALFABETISMO?

Há hoje um movimento
mundial pela alfabetiza-
ção. O ano de 1990 foi a-
clamado pela UNESCOcomo o
"Ano Internacional da Alfa
bet ização" . -

No Brasil também está
ocorrendo uma sensibiliza-
ção e uma mobil ização dos
setores organizados da so-
ciedade pela alfabetização
no país.

A nova Constituição Fe-
deral de 1988, l~nçoú um
grande desafio. Determinou

que os Estados,-e Municípi-
os deverão aplicar na Edu-
cação no mínimo 25% dos re
cursos provenientes dos i;
postos, sendo que a metade
desses 25% deverá ser,des-
tinada para el iminar oa"al
fabetismo e universalizar
o ensino fundament~l. A me
ta da Constituição é que
nos próx imos 10 anos con-
sigamos el iminar o analfa-
bet ismo.

A nova Constituição, pe
Ia primeira vez, reconhece
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o dever do Estado para com
os adultos analfabetos.

Corremos porém o risco
de tudo isso ficar s6 no
pape 1; conerros o r i sco de
ficar esta disposiçâo le-
gal tâo importante sobre a
alfabetização'apenas no
discurso. Por isso é sem-
pré bom lembrar que a luta
faz a lei e portanto, o p~
vo precisa continuar orga-
nizado para fazer valer
seus direitos.

Precisamos tomar conhe-
cimento de que para se su-
perar o imenso índice de
analfabetismo no Brasil é
necessário muito mais do
que promulga a atual Cons-
tituiçâo. t necessário in-
vestir um fabuloso montan-
te de recursos humanos,fi
nanceiros e infra-estrutu~
rais. Precisamos de milha-
res de escolas, de profes-
sores bem formados e de
mais verbas.

A verba de que hoje os
Estados e Municípios dis-
põem para a Educação Funda
mental é ainda extremamen~
te insuficiente para co-
brir toda a demanda popula
cional, para suprir todo Õ
déficit educacional do po-
vo.

t indispensável, então,
que aconteça um movi'mento
nacional de grande porte.E
isso s6 poderá acontecer
se houver vontade política
de governantes compromissa
dos, de fato, com a trans~
formaç30 das condições ,de
vida' do povo. Um governo
detidido a investir,a prio
rizar a Educação'Popular ~
um governo disposto a mobi
lizar e organizar o povõ
em torno do ~rojeto de al-
fabet i zação.

A superação do analfabe. . - - ,.
tlSmo no Brasl I 50 e pOSSI
vel em dez anos, ou até em
menos tempo ainda, se hou-

"

T

1

ver ~ confluência
vimento de grupos
res e da decisão
de governantes.

Sem a completa gemocra-
tização das .oportunidades
c;ocia i s', sem o i nve st imen-
to do Estado para a amplia
ção das condições de in~
~resso, de permanênc)a e
principalmente de suce ss o
das camadas populares na
escolá, desde os níveis
mais elementares, corremos,
o risco de~repetir o mes-
mo de sempre, isto é: o
pouco que se faz pela me-
lhoria das condições de vi
da do povo é sempre insufT
ciente. O pouco que se faz
pela educação d.o povo é
sempre insuficiente. E o
povo cont inua póbre, sem
acesso aos bens materiais
e aos bens culturais que
s6 a classe dominante pode
desfrutar.

Cons iderando esta' con-
juntura global do país,con
s ide I'ando a I uta do povõ
pela conquista de uma org!
nização social muito dife
rente desta que aí está, i
que poderros situar a/q~es-
tão da Educação e da Alfa-
betização.

A luta pelo direito à
Escola é parte d~?te movi-
mento popular mais amplo.

do envol
popula :-
poI rt i ca

t deGtro deste n~vimento

global de luta da classe
trab?1hadora que a luta pe
Ia Educação t'esgatao seu

.sentido.

A mobil ização, p con-
fronto, a reivindicação,as
pressões do povo sobre
seus governantes, ou seja,
o movimento popular organi
zado é essencialmente edu~

,cativo. A prática educati-
va para formação do sujei-

. to político, do sujeito 50
cial-hist6rico, transcende
os muros d~ escola.

Inserido neste contexto,
o atual governo municipal
de S~o Paulo tem procurado
cumprir seu dever para com
a educação do povo, tem em I
preendido esforços pari
manter de pé as escolas e-



8

,"

xistentes, ampl iar as va-
gas e oferecer uma escola-

rização de qual idade aos
seus educandos.

Ao lado da Educação Re-

I gular Infantil, a Educação
de Jovens e Adultos consti

tui uma das grandes priorT
dades da Secretaria MunicT

pai de Educação, em suã

atual gestão, cuja propos-
ta é a construção de uma

Educação Púb I ica e Popu lar.

A po Iíti ca de Edu c açã o

de Jovens e Adultos da Se-

cretaria Municipal de Edu-

cação se desenvolve em
três programas:

- O EDA "Educação de

~ ~ ,
a.::: , ,'','-'"

~~ ;),;"

S ~:~-~;.t

f

Adultos"..t a organização
e o conjunto de classes de

alfabetização e 'pós-alfabe
tização já exi stentes e em
funcionamento desde ges-
tões anteriores. O EDA ê

equivalente às séries do
19 Grau: Suplência I e Su-
plência 11.

- O "Projeto de Alfabe-

tização dos Funcionários

da Prefeitura Municipal de
são Paulo", com data de
inauguração em Outubro de
1989.

- O MOVA-SP "O Movimen-
to de Alfabefização de Jo-

vens e Adultos do Municí-
pio de são Paulo".

'~.......,"
---._-
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EQUE

o MOV~ -SP?
,
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o MOVA-SP é "Movimento
de Alfabetização de Jovens
e Adultos"'com data de
lançamento prevista para
Outubro de 1989 e de im-
plantação a partir de Ja-
ne i ro de 1990.

O MOVA-SP é parte desta
tarefa gigantesca que a

S.M.E. (Secretaria Munici
paI de Educação) tem assu~
mido junto à população pau
Jisfana. -

O MOVA-SP consiste no
projeto que prevê a cele-
bração de um convênio en-
tre S.M.E. e Movimentos Po-
pulares que Já desenvolvem
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ou que venham a desenvol - onde os movimentos popula-
ver experiências de alfabe res ainda não assumem esta
tização e pós-alfabetiza ~ tarefa.
ção.\ 'H garantir a orienta -

Os movimentos populares ção político-pedagógica e
de alfabetização e pós-al- a formação permanente dos
fabetização vivem hoje sé- educadores populares atra
rias dificuldades no pros- ovés de Encontros sistematT
seguimento do seu traba- zados entre eduéadores dos
lho, dado o agravamento da movimentos populares e as-
crise econômica no pais e sessores pedagógicos da

- o cancelamento de diversos S.M.E.
projetos que se desenvol- Enquanto parceiros no
viam com recursos da Fund~ Projeto, os educadores dos
ção Educar. movimentos populares serão

O qúe se pretende é um selecionados, sobretudo,
trabalho conjunto da S.H.E. por seu compromisso politi
com essesgrupos,respeitan- co com a tarefa do projetõ
do-se a sua autonomia poli e sua disposição para a ca
tica. - pacitação pedagógica cole~

O HOVA-SPé pois a ação tiva.
conjunta de movimentos po- A proposta político-pe-
pulares e da S.M.E., . bus- dagógica do HOVA ~eve ser
cando-se a viabilização de a5segurada. Deve ser cons-
projetos' populares de alf~ truída, discutida, assumi-
betização de jovens e adul da pelos educadores e coe-
tos. - rentemente concretizada ao

Através do Convênio, a nível do trabalho cotidia-
S.H.E. se propo~a cumprir no com os grupos populares
três funções: de alfabetização e pós- ai

I~ apoiar financeira e °fabetização. A S.H.E. ex ~
materialmente os grupos po pedirá os certificados de
pulares. - conclusão da I~ fase da aI

2~ criar novos núcleos fabetização e da pós-alfa~
de alfabetização nas áreas betização.

I PRESTIGIE O MOVA I

i,
--1
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Objetivo Geral do MOVA-SP

Possibilitarao educan-
do jovem e adulto o proCes-
so construtivo deamplia~
ção do próprio conhecimen-
to, através da intervenção
sistemática do educador e
da vlvência com os cole-
gas, numa relação dialógi-
ca.

Isto implica o acesso a
níveis cada vez mais elabo
rados do saber discursar:
saber ler, saber escrever,
teorizar, contar, resolver
situações matemáticas vi-
venciais; pesquisar as in-
formações técnico-cientí -
cas indispensáveis ã com-
preensão do ser humano e

da realidade social. t es-
sencial que esse saber fun
damental esteja voltado pã
raa leitura crítica do

mundo e paraa apropria-
ção e criação de conheci-
mentos que melhor capaci-
tem o sujeito ã ação trans
formadora sobre a rea 1ida~
de soc ia I .

O HOVA-SPé parte de
uma estratégica de ação
cultura1 voltada para o
resgate da cidadania e da
identidade histórica dos
trabalhadores, contribuin-
do para a constituição de
uma-alternativa democráti-
ca e popular em nosSO país.

Campo de pesquisa

faltar os subsídios da Edu
cação Libertadora, do mode
10 construtivista - interã
cionista do conhecimento e
dos modernos estudos sobre
a 1inguagem.

O HOVA-SPse constitui-
rá num campo de pesquisa e
criativida-de.

\

i

I
I

I

I

e criatividade

'A proposta ,pedagógica
está pois orientada por
uma síntese teórica que ar
ticula as dimensões polítT
ca, humana e técnico-cien~
tífica da Educação. Sendo
assim, na formulação dos
princípios e diretrizes me
todológicas não poderãO'


