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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar como se estruturou o programa 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo – MOVA-SP – 

nas gestões Luiza Erundina (1989-1992) e Marta Suplicy (2000-2004). Programa 

desenvolvido a partir da parceria entre Secretaria Municipal de Educação e organizações da 

sociedade civil, tem como missão trabalhar os primeiros estágios da alfabetização de jovens 

e adultos. Para cumprir nossos objetivos, procuramos entender o MOVA-SP em dois 

momentos de sua implantação, inserindo-o em um quadro geral das políticas públicas para 

educação de jovens e adultos no Brasil, assim como das principais contribuições nascidas 

no âmbito da sociedade civil organizada. Nos estudos sobre os dois momentos, procuramos 

apreender como foram tomadas as decisões sobre a abrangência do programa e quais 

critérios foram utilizados para controlar as atividades realizadas nos núcleos de 

alfabetização, como foi avaliado o processo de alfabetização dos jovens e adultos inscritos, 

como foram utilizados os espaços de discussão entre a equipe técnica da Secretaria de 

Educação e os representantes das entidades sociais. A partir dessa investigação, pudemos 

apreender qual concepção de educação de jovens e adultos estão presentes na condução dos 

trabalhos do MOVA-SP nas gestões Luiza Erundina e Marta Suplicy. 

PALAVRAS-CHAVES: Educação de Jovens e Adultos; MOVA-SP; Políticas Públicas; 
Relações Estado – Sociedade Civil. 



ABSTRACT 

The objective of this study is to investigate the structure of the program entitled 

MOVA-SP (Youth and Adult Literacy Movement of the City of São Paulo) during the 

mandates of Luiza Erundina (1989-1992) and Marta Suplicy (2000-2004). This program 

was developed through a partnership between the Municipal Department of Education 

(Secretaria Municipal de Educação) and non-governmental organizations, and its mission is 

to work on the first few stages of literacy acquisition in young people and adults. To reach 

our objectives, we have attempted to examine MOVA-SP in two different moments of its 

implementation. We have included it in the general scheme of public policies for education 

of young people and adults in Brazil, as well as in the main contributions involving the 

organized civil society. Throughout the study of these two distinct moments, we have tried 

to understand how decisions were made about the program's scope and which criteria were 

used to monitor activities in the literacy training centers. Other factors were also examined, 

such as how the literacy process was evaluated for registered young people and adults and 

how the forums for discussion between the technical team from the Secretaria de Educação 

and the representatives of social entities were used. In this study, it was possible to examine 

which conception of education for young people and adults is present in the work of the 

MOVA-SP program during the mandates of Luiza Erundina and Marta Suplicy. 

KEY WORDS: Youth and Adult Education; Public Policy; MOVA-SP, Relationship State 
– Civil Society 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“... se esse fruto-futuro se colar à tua carne, vão nascer 
palavras aí de dentro, extensas, pesadas, muitas palavras, 
construção e muro, e adagas dentro da pedra, sobretudo 
palavras antes de usares a adaga, metal algum pode 
brilhar tão horizonte, tão comprido e fundo, metal algum 
pode cavar mais do que a pá da palavra, e poderás lavrar, 
corroer ou cinzelar numa medida justa.” 
 
Hilda Hilst em Amável mas indomável 
 
 
 
 
“O senhor rela faca em faca – e afia – que se raspam. Até 
as pedras do fundo, uma dá na outra, vão se 
arredondinhando lisas, que o riachinho rola.” 
 
Riobaldo em Grande Sertão: Veredas 
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INTRODUÇÃO 

Meus primeiros contatos com as questões da educação popular e da alfabetização de 

jovens e adultos ocorreram no âmbito do Centro de Educação e Organização Popular – 

CEOP –, entidade que atua há cerca de 20 anos na comunidade São Remo, localizada ao 

lado do campus da capital da Universidade de São Paulo – USP. Ingressei no CEOP em 

meados de 1999 para atuar primeiramente como educadora alfabetizadora e em um segundo 

momento como coordenadora pedagógica. As atividades do Centro iniciaram-se em 1988, 

às vésperas da entrada do Partido dos Trabalhadores na administração do capital paulista, 

na gestão Luiza Erundina (1989-1992). Durante esse período, o Centro esteve inserido nas 

atividades do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos – MOVA-SP –, programa 

de alfabetização criado sob inspiração de Paulo Freire, então Secretário Municipal de 

Educação, juntamente com grupos ligados a movimentos populares. 

O programa encerrou-se em 1993, na gestão seguinte, e os responsáveis pelas 

atividades do CEOP, agora desprovidos de financiamento, procuraram estudantes da USP 

para continuarem as atividades de alfabetização de forma voluntária. Esse sistema manteve-

se até o ano de 1997 quando foram aprovadas bolsas de extensão universitária junto à 

Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária e Atividades Especiais – CECAE. 

As bolsas de cultura e extensão universitária, no entanto, só eram concedidas a 

estudantes da USP, o que impossibilitava que moradores da própria comunidade pudessem 

assumir as atividades de alfabetização. Desde logo, os participantes do Centro perceberam 

que a realização de seus objetivos dependia de financiamento externo independente de 

eventuais recursos acessíveis aos estudantes da USP. Entre as possibilidades de 

financiamento acessíveis, os estudantes entendiam ser absolutamente prioritária a busca de 

recursos junto aos poderes públicos. Esses anseios pareciam estar contemplados quando o 

Partido dos Trabalhadores retornou à administração de São Paulo, em 2001, e reestruturou 

o programa MOVA-SP. 

Desde sua implantação nos primeiros tempos da administração Erundina, o MOVA-

SP procurou atuar mediante a instituição de parcerias entre o poder público e organizações 

da sociedade civil. Essa orientação, preservada na gestão Marta Suplicy, vinha ao encontro 
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das intenções do nosso movimento. Assim, em 2002, foi celebrado o convênio entre o 

CEOP e o programa MOVA-SP da Secretaria de Educação da prefeitura da capital. 

Outra experiência que merece destaque em minha formação aconteceu com a 

participação no Projeto Integrado Juventude e Educação: uma análise comparativa Brasil – 

América Latina1 sob orientação da profª. dra. Marília Sposito da FEUSP e do prof. dr. 

Sérgio Haddad da PUC-SP. Com financiamento do CNPq, o trabalho do grupo de pesquisa 

foi o levantamento e análises de periódicos das áreas de Educação e Ciências Sociais do 

Brasil, Argentina, México e Chile, para a produção final de um estado da arte da Educação 

de Jovens e Adultos em periódicos acadêmicos desses países. Meus estudos centraram-se 

nas temáticas referentes à Educação Popular. 

Participei ainda, sob orientação dos mesmos professores e também com 

financiamento do CNPq, do Projeto Integrado Juventude, escolarização e poder local2. Esse 

projeto desenvolveu pesquisas quantitativas e qualitativas sobre políticas públicas para 

juventude e educação de jovens e adultos em nove regiões metropolitanas do país: São 

Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, 

Paraíba e Recife. Minha pesquisa de campo foi realizada na região metropolitana de São 

Paulo, onde levantei dados e realizei entrevistas com gestores públicos dos municípios de 

São Paulo, Embu, Guarulhos, Jandira, Osasco e Mogi das Cruzes. No segundo momento, 

participei como pesquisadora, sob orientação do prof. Sérgio Haddad, do estudo de caso 

sobre as relações entre a sociedade civil e poder público municipal no MOVA-SP, na 

gestão Marta Suplicy (2000-2004).  

É da participação nesses trabalhos de pesquisa e na minha própria história de vida e 

militância que resultou o interesse em aprofundar meu entendimento sobre como se 

estruturou o programa MOVA-SP em dois momentos de sua implantação. Meu interesse 

inicial era conhecer como se deu a parceria entre entidades sociais e o poder público 

municipal. Minha hipótese era de que durante a gestão de Luiza Erundina havia existido um 

maior diálogo com os movimentos populares de alfabetização, fato que não havia tido 

                                                
1 SPOSITO, Marília (coord.) & HADDAD, Sérgio (pesquisador principal). Projeto Juventude e Educação: 
uma Análise comparativa Brasil – América Latina. Relatório Técnico. Disponível no sítio: 
www.acaoeducativa.org.br 
2 Idem. Projeto Juventude, escolarização e poder local. Disponível no sítio: www.acaoeducativa.org.br 
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continuidade na gestão Marta Suplicy. Com o aprofundamento dos estudos, meu problema 

de pesquisa foi se alterando. Já não achava importante entender se houve ou não diálogo, 

autonomia ou não das entidades sociais. O tema da pesquisa virou a própria estruturação da 

política pública em parceria com a sociedade civil. Percebi que o problema da pesquisa 

estava na forma pela qual o poder público municipal estruturou o MOVA-SP nos dois 

momentos e, para entender essa estruturação, procurei responder às seguintes questões: por 

que o poder público municipal optou por trabalhar em parceria com a sociedade civil no 

MOVA-SP? Nesse trabalho de parceria, como foram tomadas as decisões sobre a 

abrangência do programa e quais critérios foram utilizados para controlar as atividades 

realizadas nos núcleos de alfabetização? Como foi avaliado o processo de alfabetização dos 

jovens e adultos inscritos? Como foram utilizados os espaços de discussão entre a equipe 

técnica da Secretaria de Educação e os representantes das entidades sociais? 

Na tentativa de responder a essas questões, pudemos apreender qual foi a concepção 

de analfabetismo jovem e adulto presente nas políticas públicas para esse setor, a partir do 

olhar focado em dois momentos de implantação do MOVA-SP. 
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Capítulo 1 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL – UM BREVE HISTÓRICO DA 

OFERTA DO PODER PÚBLICO E DAS REIVINDICAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

A história da educação para pessoas jovens e adultas no país é muito antiga, sendo 

encontradas referências já nas experiências realizadas pelos padres jesuítas junto à 

população indígena. Não retomaremos aqui toda essa longa trajetória. Começamos nosso 

histórico a partir de estudos referentes à legislação e à oferta dessa modalidade educativa no 

Brasil independente até os dias de hoje. Nosso interesse está na compreensão de como as 

políticas públicas atuais para jovens e adultos com pouca escolaridade foram se 

configurando ao longo da história como uma prática institucionalizada, gerida e mantida 

pelos poderes públicos federais, estaduais e municipais, ao lado de programas de ação 

combinada entre organismos públicos e sociedade civil organizada. O objetivo específico 

desta dissertação é situar, nesse quadro geral, a atuação desenvolvida pela prefeitura 

municipal de São Paulo nas administrações das prefeitas Luiza Erundina de Souza e Marta 

Suplicy. 

Ao longo da história da educação brasileira, a percepção de que a falta de instrução 

de amplos setores da população representava um problema a ser superado parte da visão de 

mundo das elites cultas, portadoras de projetos de construção da sociedade. Nos estudos 

referentes ao período imperial, percebem-se as influências da ideologia liberal na tentativa 

de construção de uma sociedade “mais culta” e mais “progressista”. Mas a realidade 

nacional, agrária e escravocrata, estava muito longe de comportar a implantação efetiva de 

um sistema educacional para todos os brasileiros, ainda que, desde 1824, na primeira 

Constituição do Brasil independente, a Coroa já tenha legislado a respeito de instrução 

primária gratuita para todos (Beisiegel, 2004, p. 15). É importante lembrar que essa 

Constituição fora outorgada pelo Imperador ao povo, entendendo-se povo como a minoria 

de brancos e mestiços que votava e que de algum modo tinha participação na vida política. 

Ainda dois aspectos devem ser ressaltados: um contingente ponderável da população – os 

escravos – estava excluído de seus dispositivos. Deles não se cogita, a não ser por exclusão, 
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quando se fala dos libertos. Outro ponto se refere à distância entre os princípios e a prática. 

A constituição representava um avanço ao organizar os poderes, definir atribuições e 

garantir direitos individuais. O problema é que, sobretudo no campo dos direitos, sua 

aplicação seria muito relativa. Aos direitos se sobrepunha a realidade de um país onde 

mesmo a massa da população livre dependia dos grandes proprietários rurais, só um 

pequeno grupo tinha instrução e onde existia uma tradição autoritária (Fausto, 2000, p. 

149). 

A Constituição de 1824 vigorou, com algumas alterações, até o fim do Império. Em 

1827, uma lei de 15 de outubro determinava a criação de escolas de “primeiras letras” nos 

locais mais populosos do país, porém, “a afirmação legal do direito dos cidadãos à 

educação elementar e as disposições quanto à criação das escolas de primeiras letras não 

criavam, por si sós, as condições imprescindíveis à implantação da instrução ‘popular’ no 

país. Por motivos técnicos, econômicos e políticos, essa lei fracassou e o governo não 

conseguiu executar em números expressivos o que estipulava sua Constituição” (Beisiegel, 

2004, p. 15). Em relação a essa lei de 1827, Geraldo Bastos Silva observa que “tão 

minguado resultado constituía um iniludível sintoma do caráter postiço e antecipatório das 

nossas preocupações educacionais, durante a primeira fase de nossa vida independente. À 

falta de uma genuína necessidade de educação escolar, numa sociedade agrária, baseada no 

trabalho escravo, as variações retóricas que o tema da educação motivava não conduziam 

senão a medidas fragmentárias e de reduzida repercussão. As tradições de nossa formação 

social e cultural não forneciam apoio à integração funcional da escola no meio. Em face 

destas tradições e daquelas características da base econômica da vida social, as 

preocupações com a educação tinham um indiscutível caráter antecipatório, traduziam, 

sobretudo, a impressão que sobre as elites causava o exemplo de outros povos, de diferentes 

tradições e em diversa fase de desenvolvimento social” (Silva, 1959, p. 214). 

Nenhuma outra lei geral sobre a educação popular seria promulgada no Império ou 

na Primeira República após essa lei de 1827. A descentralização administrativa promovida 

pelo Ato Adicional de 1834, que transferia as atribuições da instrução primária para as 

províncias, impossibilitou uma possível continuidade de iniciativas da administração 

central nessa área do ensino. “Uma vez transferidas as atribuições do ensino comum para as 

províncias e atenuados com o passar do tempo os entusiasmos dos movimentos sociais da 
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emancipação, o país real como que se impõe às consciências e os apelos retóricos à 

implantação do ensino para todos cedem lugar a considerações menos abstratas. As 

indagações deslocam-se agora para outros assuntos, a propósito da oportunidade, da 

natureza ou das condições de realização dos trabalhos da educação popular: discutem-se as 

relações entre o que deveria ser feito e o estado das finanças públicas, a inadequação dos 

prédios destinados ao ensino, a qualificação dos mestres, os conteúdos e os métodos 

pedagógicos, a inspeção escolar, a liberdade de ministrar o ensino etc. Apesar disso, já 

ninguém discute a validade das afirmações da necessidade de educação de todos. 

Transplantada para o Brasil no âmbito das ideologias dos movimentos da independência, a 

crença iluminista nas potencialidades da educação se afirmara entre as elites brasileiras, já 

encontrava plena expressão na legislação escolar do Império e, dessa forma, passara a 

integrar o ideário da Província de São Paulo” (Beisiegel, 2004, p. 54-55). 

Importante é afirmar que a imensa distância observada  entre as idéias e as leis sobre 

a educação do povo e sua ineficaz aplicação prática não inibiram outras iniciativas de 

aperfeiçoamento da legislação sobre os direitos educacionais. Acompanhando o movimento 

das idéias e da legislação em países mais avançados, caminha-se também aqui no sentido 

de promover-se a fusão entre os direitos educacionais do cidadão, já garantidos pelo 

Estado, e a obrigatoriedade da realização desses direitos pelo cidadão. Documentando 

exemplarmente esse movimento, são criadas multas ou divulgadas ameaças de prisão para 

pais ou responsáveis que não providenciassem a matrícula de seus filhos na escola. “Ficava 

claro, com a obrigatoriedade, de um lado, que as populações ainda não buscavam a escola 

espontaneamente, que a freqüência de todas as crianças à escola primária só seria obtida se 

e quando imposta às comunidades pelo poder público. Por outro lado, estes esforços 

votados à imposição do exercício de um direito deixavam claro, também, que a educação 

primária se definia não somente como um direito de todos, mas sobretudo como uma 

exigência da sociedade aos seus futuros membros” (Beisiegel, 2004, p. 56). 

Durante a Primeira República, esse quadro lentamente vai sendo alterado. Com a 

continuidade da descentralização administrativa das atribuições do ensino de nível primário 

e secundário, as iniciativas de implantação do ensino de adultos dependeriam ainda dos 

Estados. Na Constituição de 1891, ainda não ficam claras as medidas necessárias para a 

estruturação de um sistema nacional de ensino público, ainda que no ideário nacional a 
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educação apareça cada vez mais como uma exigência imprescindível à solução dos 

problemas do país. Continua a vigorar a orientação instituída desde o Ato Adicional de 

1834, segundo a qual competia à União fixar os padrões da escola secundária e superior e 

do ensino elementar no Município da Corte, atribuindo-se às unidades federadas a 

competência sobre a instrução primária e técnico-profissional. “Essa é uma das razões da 

vigência do chamado ‘dualismo’ do sistema escolar brasileiro, traduzido, muitas vezes, na 

contraposição entre as escolas de ‘elite’ – secundária e superior – e as escolas do ‘povo’ – 

primária e técnico-profissional” (Nagle. In: Fausto (Coord.), 1978, p. 266). 

Já no início do século 20, os programas pensados para a educação do povo registram 

a preocupação das elites com a necessidade de qualificação de mão-de-obra para a 

efetivação do desenvolvimento técnico-industrial. A bibliografia estudada focaliza ainda as 

relações entre a importância então atribuída à educação do povo e os movimentos voltados 

a favorecer o acesso da elite industrial ao poder. “O poder político significava o controle da 

política econômica do governo, que até então favorecia decididamente os grupos ligados ao 

café; a idéia de que o Brasil era um país essencialmente agrário e que assim deveria 

permanecer já não convencia a todos, e muitos demandavam proteção para a indústria 

nascente. Essa contradição entre ruralismo e industrialismo reflete-se na educação, 

exatamente na medida em que elementos favoráveis ao ‘progresso’ industrial, aspirando à 

recomposição do poder político, começaram a perceber a educação das massas como 

instrumento para a ampliação de suas bases eleitorais” (Paiva, 1973, p. 37). 

As necessidades educacionais de jovens e adultos analfabetos ou pouco 

escolarizados não eram consideradas nas idéias, projetos e iniciativas voltados para a 

educação de todos os habitantes. A educação de todos os cidadãos considerava como 

referência a população infantil. Iniciativas de ensino para adolescentes e adultos eram 

poucas e fragmentárias. A bibliografia registra alguns exemplos de disposições legais que 

buscavam obrigar industriais e proprietários agrícolas a proporcionarem educação a seus 

funcionários analfabetos. A mais importante das iniciativas nessa direção surge no 

Exército, com a instituição das “escolas regimentais”, criadas nos termos do Decreto nº 

10.198 de 30 de abril de 1913. Essas escolas podem ser vistas como um esforço de 

imposição da instrução primária a indivíduos que eventualmente ainda não a procuravam. 

Mas, até quase os meados do século 20, “o ensino de adultos não chegava efetivamente a 
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aparecer como uma educação que se procurava levar a toda coletividade. As disposições 

legais a propósito dos cursos, além de fragmentárias, eram vagas, raramente chegavam a 

configurar um compromisso das administrações regionais quanto à criação e à expansão 

dos serviços. Os cursos instalados por iniciativa de particulares, por sua vez, só atendiam 

àquelas regiões onde a existência de uma procura comportava a sobrevivência dos 

empreendimentos. Por isso mesmo, as poucas escolas existentes concentravam-se nas áreas 

urbanas. Salvo em alguns momentos excepcionais – os primeiros anos da década de 1870 e 

os anos que sucedem à conclusão da Primeira Guerra Mundial, como exemplos – a questão 

do atraso educacional dos adultos aparece entre as preocupações de educadores e homens 

públicos, sobretudo enquanto referência para a discussão das necessidades da educação 

infantil” (Beisiegel, 2004, p. 77-78). 

A Primeira Guerra Mundial desencadeia no Brasil um período de forte 

nacionalismo, ao mesmo tempo em que se assiste a um movimento de “dissidência 

oligárquica” – na medida em que maiores parcelas do capital acumulado pelo café passam a 

ser aplicadas na indústria. O grupo industrial urbano começa a se destacar como uma 

parcela dissidente das oligarquias tradicionais e, com isso, há um acirramento da luta entre 

os grupos econômicos pela hegemonia política. Com o nacionalismo, há um fortalecimento 

dos ideais republicanos e democráticos aos quais se ligam os anseios de universalização do 

ensino elementar e de ampliação das oportunidades educacionais para o povo. Esse 

nacionalismo educacional, que se manifesta tanto no fechamento das escolas estrangeiras 

como nas reivindicações no sentido de promover o auxílio da União às unidades federadas 

para a difusão do ensino elementar, está ligado ao problema da ampliação das bases de 

representação eleitoral, pois na medida em que o grupo industrial-urbano pretende a 

recomposição do poder político dentro da democracia liberal, o ensino aparece como o 

caminho privilegiado para se atingir esse objetivo (Paiva, 1973, p. 95). 

Nesse contexto, surgem movimentos privados para a difusão do ensino, aparecem as 

primeiras iniciativas em favor do ensino rural tentando levar ao meio agrário os novos 

valores industriais-urbanos. Caracteriza o período, a luta contra o analfabetismo, 

transformado em causa de todos os problemas nacionais. “O foco de todos esses 

movimentos é São Paulo, onde a nascente burguesia incentiva a efervescência no plano das 

idéias e da cultura, e o primeiro reflexo de tal mobilização no terreno educacional é a 
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reforma do sistema de ensino paulista em 1920 coordenada por Sampaio Dória e ligada aos 

grupos nacionalistas” (Paiva, 1973, p. 95). 

Segundo Vanilda Paiva, o clima revolucionário de 1930 refletiu no terreno 

educacional por meio da retomada do “entusiasmo pela educação” que caracteriza o 

período de 1915 ao início dos anos 20. A reconfiguração política abre espaço para a 

discussão em torno do papel que a União deveria ter em relação ao ensino universal, 

gratuito e obrigatório. Nesse período, organizam-se novamente sociedades privadas para 

pressionar a União e ajudar a difusão do ensino. 

Na década de 40, no entanto, a orientação anterior começa a se modificar. As 

mudanças observadas no campo da educação comum após a Revolução de 1930 estão agora 

inseridas na emergência das denominadas “massas populares urbanas” e da conseqüente 

atuação do Estado nesse período. A legislação e a atuação fragmentadas do Estado 

observadas no período anterior cedem lugar a uma ação global do Governo da União. “A 

administração pública se obriga a providenciar a criação de vagas indispensáveis ao 

atendimento de todos. Nesta nova fase, esta educação de todos os adolescentes e adultos 

analfabetos também se apresentaria no Brasil, sobretudo como tarefa do Estado. Agora, as 

novas dimensões das idéias sobre a educação de adultos, a legislação correspondente e as 

tentativas de implantação dos serviços só se compreendem perfeitamente quando analisadas 

no âmbito das novas orientações da atuação do Estado” (Beisiegel, 2004, p. 78). 

São numerosos os marcos significativos nessa mudança nas orientações do Estado 

em relação à educação de pessoas jovens e adultas. Em 1930, é criado o Ministério da 

Educação e Saúde Pública; a Constituição de 1934 traz a idéia de um plano nacional de 

educação e em 1938 é criado o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP. Além 

desses marcos, o Recenseamento Geral de 1940 revelou que mais da metade da população 

de maiores de 15 anos era constituída por jovens e adultos analfabetos (Beisiegel, 2004, p. 

79). 

De acordo com observações do Serviço de Educação de Adultos (1947) do 

Ministério da Educação e Saúde, somente a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo INEP é 

que o “ensino supletivo” para adultos teria passado a despertar maior atenção do público e 

das administrações (Beisiegel, 2004, p. 89). 
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Campanha de Educação de Adultos 

É em 1945 que encontramos as primeiras disposições legais de uma política global 

do governo brasileiro no campo da educação para pessoas jovens e adultas. O Decreto nº 

19.513, de 25 de agosto de 1945, prevê a concessão de auxílios do Fundo Nacional de 

Ensino Primário3 às unidades da Federação. “Em seu artigo 4º, após reservar para as 

construções escolares do ensino primário 70 por cento das verbas previstas em cada um dos 

auxílios federais por conta do Fundo Nacional de Ensino Primário, o Decreto nº 19.513 

destinava à educação elementar de adolescentes e adultos analfabetos a importância 

correspondente a 25 por cento desses recursos e estabelecia, como condição de sua 

aplicação, a obediência aos termos de um plano geral do ensino supletivo, a ser aprovado 

pelo Ministério da Educação e Saúde” (Beisiegel, 2004, p. 99). 

Quase dois anos após a promulgação do Decreto nº 19.513, é instituído o Serviço de 

Educação de Adultos – SEA –, entidade que seria responsável pelo planejamento e a 

coordenação das atividades previstas no Decreto. Em 1947, primeiro ano de funcionamento 

do SEA, foi apresentado e aprovado o plano de trabalho, e iniciou-se a execução das 

atividades programadas, mediante a distribuição dos recursos destinados à criação de 

classes de ensino supletivo em diversas regiões do país. Foram também produzidos nesse 

ano cartilhas e textos de leitura. Esse conjunto de atividades realizadas a partir de 1947 

recebeu a denominação geral de Campanha de Educação de Adultos (Beisiegel, 2004, p. 

100). 

Segundo dados do Planejamento geral da Campanha, foram criadas salas em todo 

território nacional para garantir a instrução primária aos que não haviam recebido nas 

idades próprias, e em 1950 iniciam-se as atividades das “missões rurais”. Em 1952, é criada 

a Campanha Nacional de Educação Rural com a finalidade de levar a educação de base ao 

meio rural brasileiro, mediante a criação de missões rurais, centros sociais, campanhas 

educativas, centros de treinamento de líderes rurais e outras modalidades de educação de 

base ou fundamental (Beisiegel, 2004, p. 169). 

                                                
3 Decreto-lei nº 4.958, de 14 de novembro de 1942, que institui o Fundo Nacional de Ensino Primário e dispõe 
sobre o Convênio Nacional de Ensino Primário. Apud BEISIEGEL, 2004, p. 99. 
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A partir de 1954, o ritmo de desenvolvimento dos trabalhos da Campanha passou a 

refletir as conseqüências da mudança de orientação da nova administração do governo da 

União. O lançamento de novos programas de trabalho para educação de jovens e adultos e a 

ênfase na “racionalização dos investimentos públicos na educação” restringiram em grande 

número a amplitude das atividades que eram desenvolvidas pela Campanha de Educação de 

Adultos. Em 1954, a Campanha encerrou sua existência oficial. Não obstante, o Serviço de 

Educação de Adultos do Departamento Nacional de Educação e os Serviços Estaduais de 

Educação de Adultos continuaram mantendo em funcionamento a rede de ensino supletivo 

implantada no país após 1947 (Beisiegel, 2004, p. 101). 

Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

Nos primeiros anos do Governo Kubitschek, a educação de adultos recebeu pouca 

atenção. Em seu Programa de Metas, a educação é restrita à formação técnico-profissional, 

demandando na educação de adultos analfabetos a possibilidade de formação de 

contingentes de mão-de-obra necessários para atender ao crescimento das indústrias. 

Dentre as ações nesse campo, seria criada em 1958 pelo Ministério da Educação e 

Cultura a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. Na primeira etapa, essa 

Campanha dedicou-se à formulação de um “plano-piloto” experimental, que previa 

trabalhos de expansão e melhoria do ensino primário fundamental comum, ao mesmo 

tempo em que cuidava da educação elementar e da iniciação profissional de adolescentes e 

adultos em um município de cada uma das regiões Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste e 

Sul do país (Beisiegel, 2004, p. 169). 

A criação dessa nova Campanha e a convocação nesse mesmo ano (1958) do II 

Congresso de Educação de Adultos sugerem uma perspectiva crítica do governo e de 

entidades ligadas à educação no país sobre os resultados alcançados pelas campanhas 

anteriores. Apoiada em argumentos da sociologia e da economia da educação, a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo procura tratar a questão da educação de adultos 

de uma forma mais integrada. Atividades educativas com a utilização do rádio promovidas 

pela Campanha tiveram muita influência nas diversas regiões e nos programas posteriores 

que utilizaram a rádio-educação. Vanilda Paiva observa que foram testados mecanismos de 
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promoção automática nas escolas elementares, estabelecidos melhores critérios para 

treinamento dos professores, executadas atividades de desenvolvimento comunitário 

ligadas à valorização da cultura popular, aplicados critérios e métodos de planejamento das 

atividades educacionais (Paiva, 1973, p. 205-206). 

Ainda que não tenha sido um empreendimento massivo da União, a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo marca o início de uma nova etapa nas 

discussões sobre a atuação do governo federal em relação à educação de jovens e adultos. 

Outro marco dessa nova etapa é a convocação do II Congresso de Educação de Adultos. 

O II Congresso de Educação de Adultos 

O II Congresso de Educação de Adultos, convocado e patrocinado por entidades 

públicas e privadas sob apoio do Ministério da Educação e Cultura, realizou-se no Rio de 

Janeiro ente 9 e 16 de julho de 1958. Tinha como objetivo estudar os problemas 

relacionados à educação de adultos em vários aspectos, visando o aperfeiçoamento das 

iniciativas anteriores. Para tanto, foram realizados Seminários Regionais para que os temas 

levantados no Congresso fossem discutidos previamente entre educadores. Das 50 teses 

previstas, foram encaminhadas 210, o que demonstra que muitos se interessaram em refletir 

sobre a questão (Paiva, 1973, p. 205-206). 

Esse momento de reconfiguração estatal e valorização da cultura popular também 

coincide com um momento de reformulação das ações da Igreja Católica, tendo destaque a 

vertente “progressista”, que anos mais tarde encontraria seus defensores mais conhecidos 

na Teologia da Libertação. Em termos gerais, a Teologia da Libertação compreenderia as 

orientações e práticas presentes principalmente na América Latina a partir de um diálogo 

entre a fé cristã católica e o marxismo, consolidadas a partir do Concílio do Vaticano II, em 

1962 (Cf. Catão, 1986). Sua manifestação mais evidente são as Comunidades Eclesiais de 

Base – pequenos grupos organizados em torno de paróquias do meio urbano ou de capelas 

no meio rural. Sua metodologia de trabalho – o ver, julgar e agir4 – propiciou que, a partir 

                                                
4 O ver, julgar e agir foi proposto pelo padre Belga Joseph Cardinjn – fundador da Ação Católica 
Especializada para jovens operários: Juventude Operária Católica – JOC. Posteriormente a Ação Católica 
Especializada desdobrou-se também em JAC – Juventude Agrária Católica, JEC – Juventude Estudantil 
Católica, JIC – Juventude Independente Católica, e JUC – Juventude Universitária Católica. 
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de uma nova interpretação do Evangelho, fossem formuladas práticas de justiça social. 

Nesse sentido, os participantes traziam para os encontros os problemas vivenciados em seu 

cotidiano e, na reflexão, à luz do Evangelho, formulavam propostas de ação. “A linguagem 

litúrgica da comunidade de base, coincidindo com a linguagem simples e direta de seus 

próprios membros, suscita a relação entre o celebrado e o vivido, revelando o caráter 

libertador da fé que se nutre do culto e nele se exprime. (...) A eucaristia denuncia a 

acumulação de bens em detrimento da maioria da população, privada de condições mínimas 

de sobrevivência e, ao mesmo tempo, anuncia uma nova ordem social em que, à 

semelhança da mesa eucarística, todos os bens serão igualmente repartidos, estabelecendo-

se a efetiva fraternidade social” (Betto, 1985, p. 66-67). 

Essa nova postura da Igreja reflete posições que vinham sendo gestadas, entre 

outras, na educação popular nos primeiros anos da década de 60, principalmente em relação 

à importância dada à conscientização popular, à reflexão crítica sobre suas condições de 

vida e à organização para superação de suas dificuldades. Um notável exemplo dessa 

interação entre práticas e entendimentos é o Movimento de Educação de Base – MEB –, 

focalizado, a seguir, no exame das principais iniciativas de alfabetização de adultos da 

década de 60 realizadas tanto pelo governo federal como por Estados, prefeituras e 

organizações da sociedade civil. 

A Educação de jovens e adultos na década de 60 – principais experiências e 

contribuições 

Movimento de Cultura Popular – MCP (Recife – PE) 

Com a posse de Miguel Arraes na prefeitura municipal do Recife em 1960, foi 

criado o Movimento de Cultura Popular – MCP. Idealizado inicialmente pela nova gestão 

na prefeitura do Recife para fazer frente ao alto índice de analfabetismo da população, o 

Movimento acaba por agregar diversos artistas, universitários e intelectuais de esquerda e, 

ao se consolidar como entidade jurídica, assume sua identidade para além da alfabetização 

funcional, promovendo atividades para “elevar” o nível de conscientização dos moradores. 

De um movimento pernambucano, acaba por se espalhar em vários pontos do país 

organizando suas escolas como Associações de Cultura Popular que serviam de ponto de 
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partida para a participação de todos nas atividades culturais espontâneas das comunidades e 

naquelas promovidas pelo próprio Movimento (Paiva, 1973, p. 236-237). 

Tinha como objetivo maior “conscientizar as massas através da alfabetização e 

educação de base (...) e incorporar à sociedade os milhares de proletários e marginais do 

Recife”. Para tanto, buscava “sintetizar na mesma unidade o esforço do movimento popular 

com o esforço do movimento de cultura popular; modos de ação que transcendem a 

característica de mera doação de bens culturais produzidos internamente pelo movimento e, 

a seguir, oferecidos à comunidade como produtos acabados em relação aos quais só cabe o 

ato de consumo” (PLANO de Ação do Movimento de Cultura Popular. Apud: Góes, 1980, 

p.49). 

Segundo Moacyr de Góes, a criação mais importante do MCP foram as Praças de 

Cultura, que possuíam parques infantis, bibliotecas, auditório para teatro, cineclube e 

concha acústica. Sua organização aglutinava associações de bairro, centros esportivos e 

recreativos, grupos escolares, templos etc. (Góes, 1980, p.50). É importante ressaltar que 

Paulo Freire foi colaborador do Movimento de Cultura Popular nos seus dois primeiros 

anos de funcionamento. 

Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler (Natal – RN) 

Em 1962, na segunda gestão de Djalma Maranhão como prefeito de Natal, inicia-se 

a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Retomando e ampliando as 

Escolinhas de Ler, Escrever e Contar – criadas na primeira gestão do prefeito –, as Escolas 

de Pé no Chão atendiam a crianças e adolescentes em acampamentos escolares instalados 

na periferia da cidade. No segundo mandato de Djalma Maranhão na prefeitura, a 

Campanha passa a atender também à grande demanda de analfabetos adultos, mobilizando 

estudantes secundaristas voluntários para atenderem aos grupos de educandos em visitas 

domiciliares. Acompanhando as atividades do MCP de Pernambuco, a Campanha nesse 

mesmo ano cria suas Praças de Cultura. Em 1963, estende suas atividades para o ensino 

profissionalizante, lançando a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende uma 

Profissão, que chegou a ter quase mil alunos matriculados. Em suas diversas atividades 

(Escolinhas, Ginásio, Ensino Técnico e Alfabetização de Adultos), a Campanha atendia em 
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1964 a 17 mil alunos. Nesse mesmo ano, suas atividades são obstruídas e interrompidas 

pelo Golpe Militar de abril (Cf. Góes, 1980). 

Movimento de Educação de Base – MEB 

Também em 1961, em um convênio celebrado entre a Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil e o governo da União, institui-se o Movimento de Educação de Base – 

MEB. O MEB foi oficializado pelo Decreto 50.370, de 21 de março de l961, que 

estabeleceu o convênio entre a CNBB e o governo da União. Nesse convênio, o governo 

federal financiava os trabalhos de educação radiofônica organizados pela CNBB para as 

regiões subdesenvolvidas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste do país. 

Algumas atividades de educação radiofônica promovidas pelo episcopado já eram 

desenvolvidas nas arquidioceses de Natal e Aracaju. Em 1958, havia sido criado pelo MEC 

o Sistema de Rádio Educativo Nacional – SIRENA –, que firmava convênios com 

emissoras, dentre elas, emissoras católicas5. Havia também a Representação Nacional das 

Emissoras Católicas – RENEC –, órgão do secretariado nacional de Ação Social da CNBB, 

que também tinha um setor de educação de base. O MEB era, portanto, a continuação 

dessas atividades de educação pelo rádio. Centralizado inicialmente nas regiões 

subdesenvolvidas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, amplia sua área de ação para 

todas as regiões subdesenvolvidas do país. O governo federal comprometia-se a conceder 

canais radiofônicos aos bispos para as atividades de educação de base, além de autorizar a 

requisição de funcionários federais e autárquicos para prestar serviços ao Movimento (Cf. 

Wanderley, 1984). 

A unidade nuclear de atuação do MEB era o sistema radiofônico de educação de 

base – o Sistema Radioeducativo –, que atingia uma área determinada e era responsável 

pelas ações de planejamento, seleção e preparação dos animadores e monitores voluntários, 

coordenação e execução do programa local de educação de base. O conjunto dos sistemas 

locais de um mesmo Estado era coordenado por uma equipe estadual. Essas equipes 

                                                
5 O SIRENA produzia discos de cunho educativo sobre diferentes temas que tentavam responder às 
indicações da UNESCO para uma educação de base. Segundo Vera Jaccoud, em entrevista a Aída Bezerra, a 
linguagem dos discos do SIRENA não dialogava com a realidade dos moradores das áreas subdesenvolvidas, 
principalmente do meio rural. Alfabetização e Cidadania, n. 09, p. 61-74, mar. 2000. 
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estaduais subordinavam-se ao Conselho Diretor Nacional, constituído por 9 bispos e 

arcebispos e dois leigos, sendo um deles representante do Presidente da República. 

As atividades do MEB que se iniciam com uma finalidade basicamente 

alfabetizadora passa para a de educação de base compreendendo conscientização e 

politização, valorização da cultura popular, instrumentação de comunidades, organização 

do povo, animação popular. Transmitiam noções de saúde e estudavam o trabalho agrícola 

em três aspectos: a) técnicas de trabalho agrícola próprias da região (mudanças nos 

costumes tradicionais por técnicas mais adequadas e ao alcance da comunidade; b) sistemas 

de relações no trabalho agrícola; c) organização da comunidade para a produção e o 

trabalho em cooperação (Wanderley, 1984, p. 46 e 55-56). 

No início de 1964, o MEB atingia 15 unidades federadas: Amazonas, Pará, 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e o território de Rondônia. Eram mantidos em 

funcionamento 55 sistemas radiofônicos de educação de base. Os trabalhos dependiam da 

atividade de 25 emissoras de rádio, envolvendo 6.218 escolas radiofônicas em março de 

1964. “O número de alunos concluintes no período de 1961/1965 foi de cerca de 380.000, 

com um pico de 146.310 em setembro de 1963. Os alunos concentravam-se entre os 15 e 30 

anos, mas com número grande de menores de 15 anos. A evasão ficava por volta de 25% 

(Wanderley, 1984, p. 59-60). 

Centro de Cultura Popular da União Nacional dos Estudantes – CPC 

O Centro Popular de Cultura da UNE foi constituído em 1961 e novos centros 

autônomos foram criados a partir de 62 em todo o país. Sua principal forma de atuação era 

o teatro de rua, mas também trabalharam com cinema, artes plásticas e filosofia. O CPC de 

Belo Horizonte, por exemplo, enfatizava suas atividades na área de alfabetização de 

adultos, chegando a elaborar material didático próprio. Com a realização do I Encontro 

Nacional de Alfabetização e Cultura Popular em 1963, o CPC da UNE tornou-se mais 

preocupado com a necessidade de um trabalho permanente e sistemático junto às 

comunidades. A alfabetização de adultos ganha com esse Congresso uma nova atenção e 
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suas posições em relação à arte popular se modificam para tentar apreender formas 

eminentemente brasileiras de arte (Paiva, 1973, p. 235-236). 

Outros movimentos na época consideraram-se também comprometidos com a 

promoção da cultura popular, como os Movimentos de Desenvolvimento Comunitário de 

Ijuí (Paiva, 1973, p. 282). Em São Paulo, em 1963, a União Estadual dos Estudantes – UEE 

– realizou importante projeto piloto de educação de jovens e adultos na Vila Helena Maria, 

em Osasco, também orientando seus trabalhos pelo “método Paulo Freire” de alfabetização 

(Beisiegel, 2003, p. 23). 

O que essas iniciativas trazem em comum é a concepção de que o analfabetismo, 

antes de ser um problema nacional que tinha conseqüências no “atraso” brasileiro, era 

reflexo das precárias condições da vida popular. Outro ponto importante é o deslocamento 

da alfabetização como uma mera apreensão de códigos para a conscientização política do 

analfabeto em relação ao seu meio. 

As 40 horas de Angicos – RN 

A experiência de Angicos6, no agreste do Rio Grande do Norte, foi realizada em 

1963 mediante a utilização do método de alfabetização criado por Paulo Freire, nos anos 

anteriores, no MCP do Recife e no Serviço de Extensão Cultural da Universidade Federal 

de Pernambuco. Foi realizada por monitores recrutados entre estudantes universitários, em 

sua maioria, vinculados à juventude universitária católica. Como preconizava o método 

utilizado, a partir da coleta das palavras geradoras, foram criados slides onde apareciam 

representados a palavra (desenho e código) e suas unidades sonoras. Além disso, outro 

tema importante era a concepção antropológica de cultura, que, compartilhada e refletida 

pelos educandos, tinha como objetivo a apreensão de que cultura não era apenas aquilo 

produzido pelas “elites”, mas, e sobretudo, o próprio trabalho do homem modificando o seu 

meio. Essa reflexão era provocada a partir da visualização de imagens (elaboradas pelo 

artista plástico Francisco Brennand) que representavam cenas compostas por natureza 

(árvores, rios, pássaros) e criações humanas (poço, casa, ferramentas). Com essa reflexão, 

realizada nos Centros de Cultura, buscava-se a compreensão de que o homem, ao modificar 

                                                
6 ANGICOS: relato de uma experiência. s.d. (Mimeo) 
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a natureza, criava cultura e, nesse sentido, a compreensão de que o trabalhador produz 

cultura com o seu trabalho7. 

Ainda que Paulo Freire tenha participado nos dois primeiros anos de funcionamento 

do MCP, é em 1963 que finalmente coloca em prática um modelo de alfabetização de 

adultos que partia apenas das demandas trazidas pelos educandos, ou seja, sem o 

diretivismo que o educador atribuía às cartilhas. Nas experiências do MCP, na Campanha 

De Pé no Chão Também se Aprende a Ler e no MEB, foram criadas cartilhas de 

alfabetização que se propunham a trabalhar palavras que poderiam ter significado para os 

alunos e propiciavam sua conscientização política. Um tema muito recorrente dessas 

cartilhas é a questão da importância do voto8. 

O “método Paulo Freire”, como ficou conhecido nacionalmente, passou a ser 

utilizado de formas diferenciadas por muitos dos que achavam que a alfabetização do 

adulto deveria partir da leitura de mundo que faziam esses adultos. Nesse sentido, a 

alfabetização era realizada a partir de palavras geradoras que surgiam de pesquisas feitas 

em relação ao universo vocabular dos moradores da região. 

As 40 horas de Angicos, como ficou conhecida essa experiência por se tratar 

literalmente de 40 horas de alfabetização, teve o apoio do então Presidente da República 

João Goulart. Este realizou discurso de encerramento das 40 horas de alfabetização. No 

âmbito das mobilizações políticas programadas a partir da defesa das reformas de base, no 

último ano de seu curto mandato, o Governo João Goulart cria o Programa Nacional de 

Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, nos termos do Decreto nº 53.465, de 21 

de janeiro de 19649. Mediante o emprego do “método Paulo Freire”, o Programa vinculava-

se a uma configuração estatal diversa, compreensível à luz do nacionalismo-

desenvolvimentista e das reformas de base então defendidas pelo Governo Federal 

(Beisiegel, 1982, p. 15-17). Em 27 de fevereiro, Paulo Freire foi designado para compor a 

                                                
7 A idéia dos Círculos de Cultura já estavam presentes nas atividades de Paulo Freire junto ao MCP, o desafio 
nesse momento era utilizar a mesma experiência que se tinha em discutir com a população aspectos de sua 
comunidade e da realidade brasileira como um método de alfabetização (Paiva, 1973, p. 252). 
8 MCP: Livro de leitura para adultos ou cartilha do MCP; De pé no chão também se aprende a ler: Livro de 
Leitura de pé no chão; MEB: Viver é lutar. 
9 DECRETO nº 53.465, de 21 de janeiro de 1964. Apud: BEISIEGEL, 1982,  p. 15. 
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Comissão Especial de Alfabetização, sob a presidência do Ministro Paulo de Tarso10. Pouco 

tempo depois, em 16 de março de 1964, o educador é chamado para exercer as funções de 

coordenador do programa em todo território nacional.11 

* * * 

Em 31 de março, com o Golpe Militar, é deposto o Presidente João Goulart e 

iniciam-se suspensões das medidas tomadas anteriormente. “A portaria nº 237, de 14 de 

abril, revogava todas as portarias anteriores e o Ministério da Educação fazia divulgar, pela 

imprensa, um levantamento do material usado na campanha de alfabetização, com o 

‘arrolamento de um vasto equipamento fotográfico, avaliado em vários milhões de 

cruzeiros e publicações de caráter subversivo’ que seriam expostos à visitação pública” 

(Beisiegel, 2004, p. 181). Os demais programas que citamos anteriormente também 

desaparecem, sendo muitos de seus organizadores presos e suas cartilhas de alfabetização 

apreendidas por se tratarem de material considerado subversivo. O MEB, dentre os maiores 

movimentos, é o único que sobrevive em virtude de seu vínculo com a CNBB, mas seus 

direcionamentos são alterados, suas verbas diminuídas, muitas pessoas são demitidas e sua 

cartilha Viver é Lutar, que segundo a repressão incitava o povo à luta armada, tem seu 

nome modificado em 1965 para Mutirão (Wanderley, 1984, p. 59). 

Vale a pena registrar aqui o depoimento de Vera Jaccoud, em entrevista à revista 

Alfabetização e Cidadania a esse respeito: “Aliás, um pouco antes do golpe militar, aquele 

senhor Carlos Lacerda (que espero um dia encontrá-lo no céu para poder encostá-lo!) soube 

que numa gráfica aqui do Rio havia umas cartilhas subversivas e, por implicância com 

Dom Helder, foi lá e mandou a polícia recolher as cartilhas. Eram cartilhas de alfabetização 

do MEB, cujo título era Viver é Lutar (‘meu filho não chore, que a vida é luta renhida, 

viver é lutar’). Aí foi o descalabro total. E começou a luta nos bastidores. Dom Helder e 

Dom Távora são chamados à polícia porque ‘Viver é Lutar’ significava o incitamento do 

povo à luta armada” (ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA nº 09. 2000, p. 70). 

 

                                                
10 PORTARIA nº 72, de 27 de janeiro de 1664. Apud: BEISIEGEL, 2004, p. 181. 
11 PORTARIA nº 92, de 16 de março de 1964. Apud: BEISIEGEL, 2004, p. 181. 
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Cruzada ABC 

O governo militar não cria nenhuma iniciativa para a educação de jovens e adultos 

durante seus dois primeiros anos. Ainda que para os militares essa questão tivesse pouca 

importância, repercutia muito mal internacionalmente a porcentagem de adultos analfabetos 

e a paralisação das atividades de escolarização destinadas a essa população. A UNESCO 

reiterava a importância de seus países membros em criar alternativas de combate ao 

analfabetismo, e o Brasil havia assinado outros compromissos internacionais que tratavam 

do mesmo problema. Em 1966, portanto, o governo militar com a colaboração da USAID 

passa a apoiar financeiramente as atividades da Cruzada de Ação Básica Cristã – ABC. De 

caráter acentuadamente conservador, a Cruzada nasce no Recife e ganha dimensão nacional 

de substituição dos movimentos anteriores de cultura popular. Era dirigida por evangélicos 

norte-americanos, servindo de maneira assistencialista aos interesses do regime militar 

(Paiva, 1973, p. 260 e Haddad e Di Pierro, 2000, p. 114). 

A Cruzada sofreu críticas de diversas ordens: a pouca integridade nos gastos 

públicos causava oposição junto ao Banco Central, sua concepção de educação agredia aos 

estudiosos da educação e às práticas educativas difundidas anteriormente, sua vinculação 

com os norte-americanos desagradava aos nacionalistas. A partir de 1968, acumulando-se 

as críticas, começa seu processo de extinção, que culmina em 1971 (Paiva, 1973, p. 261). 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos – MOBRAL – é criado em 

1967 em alternativa à Cruzada ABC. Inicia seus trabalhos focado em aspectos pedagógicos, 

mas, com o endurecimento do regime em 1968, lança-se em uma campanha de massa que 

além de “alfabetizar”, visava dar legitimidade ao regime junto às camadas populares. 

Seu financiamento contava com a adesão voluntária para o MOBRAL de 1% do 

imposto de renda devido pelas empresas, complementado com 24% da renda líquida da 

Loteria Esportiva, dispondo de recursos amplos e ágeis de caráter extra-orçamentário. Essa 

ação exigiu um forte esquema de propaganda junto ao empresariado que simpatizava com a 

possibilidade da “chaga nacional” ser eliminada, assim como a manutenção da ordem 

autoritária vigente (Haddad e Di Pierro, 2000, p. 114). 

Sua implantação no território nacional deu-se de forma descentralizada por meio de 

comissões municipais espalhadas por quase todos os municípios. Essas comissões – 
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formadas por “representantes das comunidades”, ou seja, por aqueles setores identificados 

com a estrutura do governo militar: associações comunitárias, setores do empresariado e 

clero – cuidavam de executar a campanha nas comunidades, selecionando os professores, 

recrutando os analfabetos e providenciando os espaços. Já a direção do processo educativo 

era centralizada pela Gerência Pedagógica do MOBRAL Central. Organizava a 

programação, a execução e a avaliação das atividades educativas, além do treinamento dos 

educadores. O material didático foi elaborado por empresas privadas. Com caráter nacional, 

era utilizado em todas as localidades. A gerência firmava convênios com as comissões 

municipais, secretarias de educação, e com instituições privadas e órgãos governamentais, 

como: o Departamento de Educação Básica de Adultos, um dos departamentos da Cruzada 

Evangélica de Educação, com o MEB, SENAC, SENAI, Serviço de Radiodifusão 

Educativa do MEC (Projeto Minerva), com o Centro Brasileiro de TV Educativa, a 

Fundação Padre Anchieta, dentre outros (Haddad e Di Pierro, 2000, p. 115). 

Completamente identificado com o período autoritário, o MOBRAL não tinha 

condições de sobrevivência no período posterior de redemocratização do país. Esse 

processo tem como marco histórico mais significativo o ano de 1985, quando, após vinte 

anos de ditadura e uma sucessão de presidentes militares, é escolhido um presidente civil – 

Tancredo Neves. Nesse mesmo ano, é criada a Fundação Educar, pelo Decreto presidencial 

nº 91.980, de 25 de novembro, que previa redefinir os objetivos do antigo MOBRAL 

(FUNDAÇÃO EDUCAR, 1986). 

Ensino Supletivo 

Antes de entrarmos na criação da Fundação Educar é preciso retomar a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (5.692) de 1971, anos de ditadura, em que é 

regulamentado o Ensino Supletivo. Com a intenção de oferecer educação regular àqueles 

que não puderam realizar sua educação na época adequada, o Ensino Supletivo, 

estabelecido na lei federal, concretizou-se principalmente no âmbito estadual. A LDB 

propunha que esse tipo de ensino fosse regulamentado pelos Conselhos Estaduais de 

Educação, o que gerou uma grande variedade de formatos e de nomenclaturas nos diversos 

programas oferecidos pelos governos estaduais. Em praticamente todas as unidades da 

federação, foram criados órgãos específicos para o ensino supletivo dentro das secretarias 
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estaduais de educação, privilegiando-se o ensino de 1o e 2o graus. Já os municípios, salvo 

em convênios com o MOBRAL, não assumiram essa modalidade do ensino (Haddad e Di 

Pierro, 2000, p. 119). 

Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos – Fundação Educar 

Sucessora do MOBRAL, a Fundação Educar foi criada em 1985 vinculada à 

Secretaria de Ensino de 1o e 2o graus do Ministério da Educação e Cultura – SEPS/MEC. 

Tinha como missão articular, em conjunto com a rede do subsistema de ensino supletivo e 

instituições da sociedade civil, e através de ações diretamente sob sua responsabilidade, 

uma política nacional de educação de jovens e adultos. Dentre suas ações diretas, previa: 

estabelecer e operacionalizar os processos de diagnóstico, programação, supervisão e 

avaliação; apoiar as unidades federativas para que absorvessem progressivamente o 

atendimento educacional de jovens e adultos nos sistemas de ensino estaduais e municipais 

e apoiar instituições governamentais e não-governamentais que desenvolvessem educação 

básica de jovens e adultos, por meio de cooperação técnica e/ou recursos financeiros e 

materiais (FUNDAÇÃO EDUCAR, 1986). 

Atuando de maneira descentralizada, a Fundação Educar assumiu o papel de órgão 

de fomento e apoio técnico, dando auxílio a municípios, Estados e organizações da 

sociedade civil. Seu objetivo era que progressivamente todos os sistemas estaduais e 

municipais fossem absorvidos pela ação direta da Fundação (FUNDAÇÃO EDUCAR, 

1986). As Comissões Municipais do MOBRAL foram dissolvidas e as prefeituras 

municipais passaram a constituir os principais parceiros conveniados à Fundação, ao lado 

de empresas e organizações civis. Manteve também uma estrutura nacional de pesquisa e 

produção de materiais didáticos, coordenações estaduais, responsáveis pela gestão de 

convênios e assistência técnica aos parceiros, que passaram a deter maior autonomia na 

definição de seus projetos político-pedagógicos (Haddad e Di Pierro, 2000, p. 120). 

Subordinada à estrutura do MEC e com uma atuação descentralizada de fomento às 

ações dos Estados, municípios e organizações da sociedade civil, sua política diferiu em 

muito do momento anterior, tanto na sua estrutura de funcionamento como em suas 

diretrizes político pedagógicas. Nelas, encontramos o entendimento de que a educação 
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básica de jovens e adultos deveria propiciar o “posicionamento crítico do indivíduo 

enquanto ser social face à realidade em que vive”. Não deveria ser entendida mais como 

“uma reposição da escolaridade perdida e sim como uma forma própria de educação, com 

maior flexibilidade na metodologia, organização curricular e duração dos programas, tendo 

em vista as características culturais, sociais e econômicas dos grupos atendidos, em função 

dos objetivos de uma educação básica que realmente contribua para ampliação da 

participação social destes jovens e adultos” (FUNDAÇÃO EDUCAR, 1986). 

O momento político que o país vivia – redemocratização política, pluripartidarismo, 

liberdade de expressão – propiciava que essas idéias ressurgissem. A ação educativa de 

muitas organizações da sociedade civil pôde, além de sair da clandestinidade, ganhar apoio 

financeiro do Estado. No primeiro ano do governo Sarney, em 1985, foram estabelecidas 

eleições diretas para a presidência da República (para 1989), e se aprovou o direito de voto 

dos analfabetos. Na transição “lenta, gradual e segura”, o governo parecia agora respeitar as 

liberdades públicas. Na cena política, permaneceram aqueles ligados diretamente ao 

governo autoritário anterior, e ressurgiram os partidos extintos, como o Partido Comunista 

Brasileiro – PCB – e o Partido Comunista do Brasil – PC do B. A Lei Orgânica dos 

Partidos de 1979 extinguiu a Arena e o MDB – a primeira tornou-se PDS (Partido Social 

Democrata) e o segundo, PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). As 

diferentes tendências de oposição ao governo militar, que outrora se concentravam no 

MDB, assumiram identidades próprias, propiciando a inauguração de novos partidos como 

o Partido dos Trabalhadores – PT, que se organizou a partir do sindicalismo urbano e rural, 

de setores da Igreja e da classe média profissional. Leonel Brizola também não ficou no 

PMDB, fundando o PDT – Partido Democrático Trabalhista (Fausto, 2000, p. 506). 

A Constituição de 1988 pode ser considerada um marco que pôs fim aos últimos 

vestígios formais do regime autoritário, estende direitos políticos aos cidadãos em geral e às 

“minorias”, reconhece a existência de direitos e deveres coletivos e individuais. No campo 

da educação de jovens e adultos, o artigo 208 reconhece o direito universal ao ensino 

fundamental a todos, inclusive àqueles que não o tiveram na infância. Além disso, as 

disposições transitórias da Constituição estabeleceram um prazo de dez anos para que 

governos e sociedade civil acabassem com o analfabetismo adulto que, nessa época, 
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segundo o censo demográfico de 1980, atingia uma taxa de 25,9% – o de 1991 anotava essa 

taxa em 19,7% da população brasileira12.  

A Fundação Educar teve um período muito curto de funcionamento, sua extinção 

aconteceu em 1990, início do Governo Collor – primeiro presidente eleito diretamente 

desde 1961. Em seu lugar, foi criado o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania – 

PNAC –, que teve uma atuação quase nula, ainda que a UNESCO tenha declarado 1990 

como o Ano Internacional da Alfabetização. 

A ação descentralizada da educação de jovens e adultos que vinha ocorrendo desde 

a Fundação Educar ganhou contornos mais precisos na Constituição de 1988, quando se 

estabelece que caberá aos municípios a universalização do ensino fundamental a todos. 

Além disso, a Constituição consolida espaços de participação da sociedade civil com o 

intuito de ampliar a institucionalização democrática por meio da possibilidade de 

intervenção no desenho e gestão das políticas públicas, e na regulação da ação 

governamental. 

No plano local, e na cidade de São Paulo em particular, percebe-se um conjunto 

diversificado de arranjos institucionais para a participação da população na elaboração, 

execução e avaliação de políticas públicas. Esse processo, respaldado pela Constituição 

Federal, coincide com a entrada do Partido dos Trabalhadores na administração da capital 

paulista em 1989. Em sua plataforma política, o Partido dos Trabalhadores incluía a 

construção de um governo popular, democrático, de participação dos moradores através dos 

conselhos populares e setoriais. Via conselhos, sociedade civil, servidores dos setores e 

representantes do poder público municipal elaborariam diretrizes e planos setoriais, além de 

fiscalizar sua efetivação. Foram implementados os conselhos de Saúde, Criança e 

Adolescente, Educação, Habitação, Cultura, Transportes, Abastecimento, Idosos e 

Deficientes. Apenas os dois primeiros tiveram legislação aprovada e sancionada. Saúde, 

Educação e Habitação contaram também com conselhos regionais (Martins, 1997, p. 4). 

Nesse período, foi criado o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos do 

Município de São Paulo – MOVA-SP –, programa realizado em parceria com organizações 

                                                
12INEP – Mapa do analfabetismo no Brasil. http://www.inep.gov.br/estatisticas/analfabetismo/. Acesso em 
30 nov. 2006. 
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da sociedade civil. Convém registrar que a administração municipal mantinha em 

funcionamento, como atividade regular da Secretaria Municipal de Educação, o programa 

de Educação de Adultos – EDA. 

Alfabetização Solidária e PRONERA 

Voltando ao âmbito federal, o processo de democratização do ensino iniciado pela 

Constituição Federal de 1988, que significava a efetivação prática dos direitos assegurados 

pela Carta, foi obstaculizado pela crise de financiamento e pela reforma do Estado. “As 

políticas de estabilização monetária e ajuste macroeconômico condicionaram a expansão do 

gasto social público às metas de equilíbrio fiscal, o que implicou a redefinição de papéis 

das esferas central e regionais de governo, das instituições privadas e das organizações da 

sociedade civil na prestação dos serviços sociais. Consolidaram-se a tendência à 

descentralização do financiamento e dos serviços, bem como a posição marginal ocupada 

pela educação básica de jovens e adultos nas prioridades de política educacional” (Haddad 

e Di Pierro, 2000, p. 124). 

Os dois programas criados nesse período (1995 a 2002) do Governo de Fernando 

Henrique Cardoso não estavam diretamente vinculados ao Ministério da Educação e eram 

feitos em parceria com organizações da sociedade civil e de outros órgão do governo: o 

programa Alfabetização Solidária – coordenado pelo Conselho da Comunidade Solidária13 

– previa um período de alfabetização de cinco meses, privilegiava a matrícula de jovens e o 

funcionamento em municípios e periferias urbanas que possuíssem os maiores índices de 

analfabetismo. O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA – 

coordenado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, vinculado 

ao Ministério Extraordinário da Política Fundiária. Desenvolvido em parceria com 

universidades, sindicatos e movimentos sociais do campo (como o Movimento dos Sem 

Terra – MST), prevê alfabetização inicial e continuidade dos estudos escolares nos ensinos 

fundamental e médio aos trabalhadores rurais assentados. Este programa continua em 

funcionamento14. 

                                                
13 Organismo vinculado à Presidência da República que desenvolvia ações sociais de combate à pobreza. 
14 PRONERA. http://www.incra.gov.br. Acesso em 30 nov. 2006. 
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O programa Alfabetização Solidária recebeu muitas críticas de entidades da 

sociedade civil que atuam com educação de jovens e adultos: por estar vinculado a um setor 

do governo de caráter assistencialista e não ao Ministério da Educação, ao curto período 

destinado à alfabetização (cinco meses) e ao não definir sua atuação no conjunto do 

território nacional, descumprindo a norma constitucional de educação como direito de 

todos, independente da idade. Atualmente, o Alfabetização Solidária é uma organização 

não-governamental e atua mediante parcerias com organismos públicos e privados. 

Brasil Alfabetizado 

Em 2003, primeiro ano do Governo Lula, o Ministério da Educação reassumiu suas 

responsabilidades para com esse segmento, ainda que de forma diferente da que se vinha 

debatendo na sociedade civil. Foi criada no Ministério da Educação a Secretaria de 

Erradicação do Analfabetismo. Retomava-se nessa iniciativa um termo (erradicação) que há 

muito era entendido como equivocado, por tratar a questão do analfabetismo adulto de 

forma isolada e por desconsiderar a importância da continuidade dos estudos para a 

efetividade da alfabetização. Um segundo ponto de crítica, que se relaciona ao primeiro, é 

que o projeto principal dessa secretaria – o Brasil Alfabetizado – visava mais uma vez a 

alfabetização inicial em um curto período (seis meses), retomando a antiga prática de 

campanhas emergenciais que visavam apenas a alfabetização inicial. Em 2004, a partir da 

fusão dessa Secretaria com a Secretaria de Inclusão Educacional, é criada a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD –, que passa a coordenar o 

programa Brasil Alfabetizado. Sua atuação também se dá mediante convênios entre 

municípios, Estados e organizações da sociedade civil. Segundo dados colhidos no portal 

da SECAD, há atualmente 1.965.481 alunos cadastrados e, dentre os 637 parceiros 

conveniados, 589 são prefeituras, 43 são universidades, institutos e organizações da 

sociedade civil e 5 são secretarias estaduais de educação. 
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Capítulo 2 

O MOVA-SP NA GESTÃO LUIZA ERUNDINA 1989-1992 

Passados quase dez anos da data da fundação do Partido dos Trabalhadores15, que 

durante a década de 80 havia participado com bastante intensidade da campanha pelas 

eleições diretas e na elaboração da Carta Constitucional de 1988, Luiza Erundina vence as 

eleições municipais do mesmo ano e assume o governo municipal em 1989. Analisar o 

significado dessa vitória hoje não é tarefa simples, mas achamos significativo apontar que, 

naquele momento, a chegada do Partido dos Trabalhadores à administração da capital 

paulista representava uma ruptura com as administrações anteriores, ligadas aos setores 

partidários conservadores. Jânio Quadros havia sido o primeiro prefeito eleito em 1953 

durante o intervalo democrático de 1945-1964. O último prefeito eleito nesse interregno 

democrático foi seu aliado e colaborador Faria Lima, em 1964. A partir de 64, com exceção 

de Mário Covas, todos os prefeitos nomeados pelo governo estadual representavam setores 

conservadores. Com o retorno das eleições diretas, a população elegeu novamente Jânio 

Quadros, em 1985. Na sucessão municipal de 1988, o candidato que esteve à frente nas 

pesquisas de opinião de voto era outro conservador, Paulo Maluf do PDS. A virada de 

intenção do eleitorado aconteceu nas últimas semanas, saindo Luiza Erundina de Souza 

vitoriosa. 

Luiza Erundina, mulher, nordestina, assistente social, atuante em movimentos 

sociais, inclusive havia trabalhado como alfabetizadora de adultos (Cf. Singer, 1996, p. 19), 

passou a representar a possibilidade de construção de um governo popular, baseado na 

aliança fundadora do PT entre a classe trabalhadora, os sindicatos, as pastorais, os 

movimentos sociais e intelectuais da esquerda. 

A escolha do Secretário de Educação também correspondia aos anseios da 

militância petista, parecia responder positivamente a uma quase unanimidade dos setores 

                                                
15 “O grande desafio do PT era e é a organização dos trabalhadores, o que significa a construção de um 
projeto político onde o trabalhador, e sua classe, exerçam o governo e organizem a sociedade, a produção e a 
distribuição da riqueza social. (...) Levar cada cidadão trabalhador à luta social e à participação política. 
Organizar associações, sindicatos, desenvolver formas de luta e defender reivindicações. Democratizar a 
sociedade.” (DIRCEU, José. Prefácio. In: Gadotti & Pereira, 1989.) 
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educacionais em relação ao trabalho do professor Paulo Freire na educação nacional e 

mundial. Paulo Freire havia sido preso e posteriormente forçado ao exílio pelo governo 

militar em 1964, justamente no momento em que se implantaria um programa nacional de 

alfabetização de adultos, coordenado por ele, a partir das experiências desenvolvidas junto 

a movimentos de cultura popular. Sua trajetória, portanto, estava ligada não só à 

valorização da educação para todos, mas, em particular, à educação de jovens e adultos e à 

atuação da sociedade civil nesse campo16. 

Quando Luíza Erundina assume o governo municipal em 1989, o atendimento 

voltado à educação de pessoas jovens e adultas em fase de alfabetização ocorria no âmbito 

do programa Educação de Adultos – EDA –, que estava vinculado à Secretaria do Bem 

Estar Social – responsável por ações de caráter assistencial e compensatório. A construção 

do Programa de Educação de Adultos resultara da reformulação ocorrida no município a 

partir da extinção das atividades do MOBRAL. 

Desde a década de 70, haviam sido criados diversos núcleos de programas de 

educação de jovens e adultos no âmbito da sociedade civil. Essas atividades eram 

desenvolvidas por setores progressistas da Igreja Católica (Comunidades Eclesiais de Base, 

Pastorais Operárias e de Direitos Humanos), além de grupos ligados às oposições sindicais, 

clubes de mães, associações de moradores e outras formas associativas dos bairros 

periféricos de São Paulo. Com o processo de abertura política do início dos anos 80, 

impulsionado pelas lutas sindicais do ABC paulista e pelas lutas populares por direitos, 

multiplicam-se organizações populares dedicadas às práticas de educação de jovens e 

adultos, de formação política de lideranças dos movimentos, da produção de recursos 

pedagógicos em linguagem popular e que, de um modo geral, se constituíram como 

pequenas entidades sem fins lucrativos, em geral, intituladas Centros de Educação Popular, 

sempre vinculadas a alguma organização do movimento popular ou da Igreja Católica 

(Pontual, 1995, p. 66-67). 

                                                
16 Além disso, Paulo Freire havia sido um dos fundadores da Fundação Wilson Pinheiro ao lado de outros 
intelectuais, como: Antonio Cândido, Paul Singer, Francisco Weffort. Essa Fundação foi criada pelo diretório 
nacional do PT para realizar estudos e pesquisas, prestar serviços técnicos e promover atividades de formação 
política, documentação, publicações, grupos de trabalho e debates (Gadotti, 1992, p. 135). 
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No início dos anos 80, esse processo de educação popular expande-se com maior 

intensidade na zona leste de São Paulo e, principalmente na região de São Miguel Paulista e 

Ermelino Matarazzo, inicia-se uma importante mobilização popular por educação a partir 

de uma luta contra a cobrança obrigatória da taxa da Associação de Pais e Mestres, feita em 

diversas escolas públicas da região. 

“Várias reuniões são realizadas na Igreja de São Miguel Paulista, com a participação 

majoritária de mulheres, para protestar contra a cobrança obrigatória da taxa da APM. Esse 

movimento amplia-se para uma discussão sobre a crise da oferta de vagas nas escolas 

públicas da região, o que foi demonstrado a partir de um minicenso realizado pelos próprios 

participantes do movimento. Constitui-se então o denominado Movimento de Educação da 

Zona Leste, que passa a discutir e apresentar propostas, visando a democratização do 

acesso à escola pública e a melhoria da qualidade de ensino voltada para o atendimento das 

necessidades e características específicas daquela população” (Pontual, 1995, p. 68). 

Com o avanço da década de 80, a expansão desses núcleos de alfabetização sofre 

um refluxo que, segundo Pedro Pontual, deve-se à crise econômica recessiva que se abateu 

sobre o país. O trabalho realizado de forma voluntária começa a ficar insustentável, e essas 

organizações partem para a busca de financiamento de suas atividades e, dentre os recursos 

possíveis, algumas entidades firmaram convênios com a Fundação Educar (1985 – 1990) 

(Pontual, 1995, p. 69). 

Infelizmente, muito da atuação dessas organizações da sociedade civil no campo da 

educação de adultos durante esse período se perdeu por não ter sido documentada, mas a 

partir de alguns depoimentos podemos ter uma idéia de como se estruturavam as práticas de 

educação de adultos às vésperas da entrada do PT na administração municipal de São 

Paulo. No depoimento que colhemos de Vera Barreto, conseguimos apreender um pouco 

desse contexto: 

Quando surgiu a Fundação Educar, até que deu um certo crescimento na zona leste. Tinha 

um projeto novo ligado ao [Padre] Ticão e em alguns outros pontos, na zona sul também, 

mas esse período foi muito pequeno, foi um ano ou dois no máximo. Era um trabalho de 

voluntariado. Esse pessoal tinha uma dedicação muito grande, era muito ligado à Igreja 

ainda, muito ligado a outros trabalhos, era sempre essa história: faziam parte da Pastoral 

da Saúde e trabalhavam com educação; Pastoral da Criança... Era tudo muito junto, mas se 
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começou a verificar o seguinte: primeiro que foram surgindo outras possibilidades de 

trabalho; segundo, que se começou a perceber que esse trabalho é extremamente exigente, 

que é todo dia, tem de ter revisão, você tem de estudar, você tem de preparar coisas... Tem 

uma implicação, alguns grupos começaram a ter uma certa dificuldade, e as práticas de 

alfabetização começaram a diminuir... (Vera Barreto – Vereda) 

Dessa forma, quando se inicia o governo petista em 1989, poucas entidades tinham 

cursos estruturados de alfabetização de adultos. Ao final dos anos 80, as entidades dos 

movimentos populares que se dedicavam ao trabalho de alfabetização e pós-alfabetização 

vêem seu trabalho comprometido devido ao agravamento da crise econômica no país e ao 

cancelamento de diversos projetos que se desenvolviam com recursos da Fundação Educar. 

Já no final do Governo Sarney, essa Fundação foi praticamente extinta pela canalização da 

maioria dos seus recursos para outras finalidades. Em 1990, ela é extinta completamente no 

início do Governo Collor (Pontual, 1995, p. 69-70). 

Segundo Vera Barreto, no início de 1989 foi feito um levantamento preliminar para 

se conhecer os trabalhos que vinham ocorrendo junto aos movimentos populares, e o que se 

percebeu foi que havia poucos estruturados naquele momento: 

A gente fez a primeira pesquisa para ver, no começo do Governo da Erundina, quem estava 

disposto e queria fazer alfabetização. Eram pouquíssimos, a gente contava na mão, não me 

lembro mais se eram 5 ou 6, eu me lembro que destacava Parada de Taipas, que era o grupo 

na época mais estruturado. Mas depois a gente apostou: com o tempo outros grupos 

poderiam começar, por exemplo, se a Secretaria garantisse formação e garantisse uma 

ajuda de custo, que era um outro problema, que isso poderia atrair aqueles grupos antigos 

que estavam com tanta dificuldade. (Vera Barreto – Vereda) 

Além de conhecer os grupos que trabalhavam com educação de adultos no 

município, outra tarefa que se colocou para a administração foi a reestruturação do 

Programa EDA. Segundo Pedro Pontual, “o atendimento oferecido pelo programa oficial 

(EDA) era não só insuficiente do ponto de vista quantitativo como também, no seu 

conjunto, inadequado à realidade dos seus usuários e conformado a partir de práticas 

metodológicas conservadoras e pouco flexíveis. Algumas exceções a esse quadro ocorriam 

em regiões onde o programa era coordenado por supervisores e executado por monitores 
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com vínculos mais orgânicos com a comunidade local e em alguns casos até com os 

movimentos e organizações populares da região” (Pontual, 1995, p.70). 

Essa reestruturação, portanto, não se poderia pautar somente em uma reforma 

curricular ou em um aumento do número de jovens e adultos atendidos. Era preciso, antes 

de tudo, que a Secretaria de Educação assumisse a coordenação desses trabalhos, 

incorporando a modalidade Educação de Adultos paralelamente aos demais segmentos do 

ensino fundamental. 

A mudança da educação de adultos da Secretaria de Bem Estar Social para a de 

Educação não era consenso dentro da nova administração, tampouco dentre alguns 

educadores. Se por um lado a Secretaria de Bem Estar Social representava o setor do 

governo voltado ao assistencialismo e às medidas emergenciais e compensatórias, de outro, 

ela representava a possibilidade do trabalho “desescolarizado”, distante da lógica 

institucional escolar. Era como se apenas a distância da estrutura escolarizada tornasse 

possível um trabalho efetivamente “popular participativo”. Por tudo isso, a idéia de 

transferir esses trabalhos à Secretaria de Educação causava, nesses educadores, a impressão 

de burocratização, de adaptação ao sistema de ensino voltado a crianças e, dessa forma, a 

descaracterização da educação para adultos. No depoimento de Vera Barreto, fica nítido 

esse debate: 

No primeiro MOVA, a gente trabalhou muito num grupo que existiu. Chamava grupo da 

passagem, porque todo trabalho de educação de adultos não fazia parte da Secretaria de 

Educação, estava ligado à Secretaria do Bem-Estar Social e tinha uma discussão imensa lá 

dentro, tinha um grupo que não aceitava ir para a Educação, porque eles queriam ter uma 

educação popular. Então, muitas das pessoas que trabalhavam lá [EDA] achavam que só 

conseguiriam manter um trabalho numa linha de atendimento ao aluno, de participar, de 

partir do que eles sabem ler, se não fosse num espaço escolar, porque a escola era vista 

muito como aquela coisa estereotipada, com aquelas regras que não mudam. Então, isso já 

era uma discussão muito grande. (Vera Barreto – Vereda) 

Concorria com essa concepção a idéia de que a educação para adultos pouco 

escolarizados deveria ser entendida como um direito de todos, como determinava a 

Constituição Federal de 1988. Para tanto, deveria constituir-se um sistema municipal de 

atendimento à fase inicial da alfabetização e ao mesmo tempo garantir a continuidade dos 
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estudos nesse sistema. Isso implicaria em uma ruptura com a concepção emergencial que 

privilegia apenas as primeiras fases da alfabetização. Essa ruptura foi a que prevaleceu, 

sendo criado um grupo de transição, do qual participou Vera Barreto, que levaria para a 

Secretaria de Educação o programa Educação de Adultos – EDA. 

Quando a Luiza ganha a prefeitura, ela tinha sido dessa secretaria [Bem Estar Social], e 

tinha sido uma defensora pela não entrada [do EDA] na Educação. No momento que ela vira 

prefeita, ela acha que devia entrar. Então, era uma discussão interessante e o Pedro Pontual 

tem muita coisa para dizer daí, porque o Pedro Pontual coordenou esse grupo e tinha um 

sonho que era assim: ‘Vamos fazer, que um vai contaminar o outro e vice-versa, coisas boas 

de lá e de cá se cruzam, vai entrar uma excelência’. Mas é um tipo de coisa que a gente 

achava que podia ser sonho ou podia não ser. Enfim, era uma situação meio complicada. 

(Vera Barreto – Vereda) 

Concluída a transição dos trabalhos de educação de adultos da Secretaria do Bem 

Estar Social para a de Educação, intensificam-se os contatos da Secretaria de Educação 

com os grupos que trabalhavam dentro de suas entidades com educação de adultos e com 

aqueles que já haviam feito esse trabalho em outros tempos. Um momento importante desse 

diálogo se deu em 1º de abril de 1989, quando foi realizado o I Simpósio de Educação de 

Adultos, organizado pela Secretaria de Educação com a participação de representações dos 

movimentos populares. Desse simpósio, constituiu-se um fórum permanente das entidades 

de alfabetização de adultos com vistas a implementar “um movimento” de alfabetização de 

adultos no município, distinto do programa oficial EDA (Carvalho, 1998, p. 49). 

Foi nessa mudança de perspectiva da EJA – de ação assistencial para a realização de 

um direito educacional constitucional –, e da valorização dos trabalhos de educação de 

adultos feitos por organizações da sociedade civil, que foi criado o Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), voltado à alfabetização de pessoas maiores de 

15 anos, através de parcerias entre SME e entidades sociais, tendo como instrumento um 

convênio estabelecido entre as partes. 

Antes de discutirmos os termos burocráticos desse convênio, analisaremos o 

documento que estabelece a criação do MOVA-SP e que dá as diretrizes dos trabalhos que 

se pretendiam realizar mediante convênios firmados entre a Secretaria de Educação e os 

movimentos populares de alfabetização (MOVIMENTO de Alfabetização de Jovens e 
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Adultos da cidade de São Paulo, outubro de 1989). Com o título MOVA São Paulo17, o 

documento datado de outubro de 1989 começa com um Recado de Paulo Freire que, 

enquanto Secretário de Educação, demonstra sua alegria em pensar o MOVA-SP após a 

brusca interrupção do Plano Nacional de Alfabetização do MEC de 1963 que o golpe de 

Estado frustrou em começos de 64. Enfatiza que um programa como o MOVA-SP 

demanda clareza política de todos nele engajados e vontade política de quem se acha ao 

nível de decisão. Ao final do recado, delineia um aspecto importante do Programa: Nós 

garantiremos nosso empenho em fazer as coisas certas, respeitando os Movimentos Sociais 

Populares com os quais trabalharemos e buscando o apoio conscientemente crítico dos 

alfabetizandos, sem o qual fracassaremos. 

Em seguida, o documento discute O que é ser analfabeto? Quantos são os 

analfabetos? e Por que existem tantos analfabetos?, situando o adulto analfabeto como um 

ser que é impedido de exercer plenamente o seu direito à cidadania e, conseqüentemente, 

impedido de se identificar como sujeito histórico da construção de uma nova sociedade, 

igualitária, livre e fraterna. Depois, traz dados do analfabetismo adulto do período: só na 

região metropolitana da Grande São Paulo há 1 milhão e meio de jovens e adultos sem 

escola e dois milhões e meio de jovens e adultos com menos de quatro anos de estudo. 

Coloca o analfabetismo, portanto, como fruto da distribuição desigual de rendas no país e 

não pára de crescer devido a uma política governamental não comprometida com as reais 

necessidades educacionais da população. 

O próximo item do documento trata da questão de O que fazer para diminuir o 

analfabetismo? Neste trecho, cita o fato de 1990 ter sido aclamado pela UNESCO como o 

Ano Internacional da Alfabetização. Fala da Constituição Federal de 1988 no que esta se 

refere à universalização do ensino fundamental, ao reconhecimento do dever do Estado 

para com os adultos analfabetos e da meta estipulada para que em dez anos fosse eliminado 

o analfabetismo. Adiante, reconhece que esses marcos legais correm o risco de ficar apenas 

no papel, no discurso, se não houver organização popular para fazer valer esses direitos – a 

luta faz a lei e, para que ela se realize plenamente, faz-se necessário investir um fabuloso 

montante de recursos humanos, financeiros e infra-estruturais e milhares de escolas, 

                                                
17 Ver Anexo 3. 
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professores bem formados e mais verbas. Reconhece que para que as metas da Constituição 

sejam cumpridas é indispensável um movimento nacional de grande porte que implica na 

vontade política de governantes compromissados, de fato, com a transformação das 

condições de vida do povo. Um governo decidido a investir, a priorizar a Educação 

Popular, um governo disposto a mobilizar e organizar o povo em torno do projeto de 

alfabetização, ou seja, se houver a confluência do envolvimento de grupos populares e da 

decisão política de governantes. 

Situa, a seguir, a luta pelo direito à Escola dentro de um movimento popular mais 

amplo pela conquista de uma organização social muito diferente desta que está aí, em que 

o povo continua pobre, sem acesso aos bens culturais que só a classe dominante pode 

desfrutar. É, portanto, dentro desse movimento global de luta da classe trabalhadora que a 

luta pela Educação resgata seu sentido. A mobilização, o confronto, a reivindicação, as 

pressões do povo sobre seus governantes, ou seja, o movimento popular organizado é 

essencialmente educativo. A prática educativa para formação do sujeito social-histórico 

transcende os muros da escola. 

A análise desse documento suscita inúmeras reflexões, primeiro porque demonstra a 

vontade política da administração municipal em tratar a questão do analfabetismo em 

conformidade com a Constituição Federal de 1988 e suas metas, ao mesmo tempo situa o 

ser analfabeto como pertencente a uma parcela grande da população excluída de direitos 

sociais e esquecida pelos poderes públicos. Mostra a dimensão do problema chamando para 

a administração municipal a responsabilidade de eliminar o analfabetismo na capital 

paulista, juntamente com as organizações da sociedade civil que historicamente vinham 

trabalhando junto a essa população. Ao mesmo tempo, amplia a solução desse problema 

para as esferas nacionais, uma vez que a verba que hoje os Estados e Municípios dispõem 

para a Educação Fundamental é extremamente insuficiente para cobrir toda a demanda 

populacional, para suprir todo o déficit educacional do povo. Outro ponto importante é que 

resgata o papel da sociedade civil em pressionar os poderes públicos para a efetivação dos 

direitos sociais, o que nos parece que só ganha legitimidade quando quem está no poder é 

um partido que tem uma história de envolvimento orgânico com movimentos sociais. 
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Nesse documento, o poder público municipal e em particular a Secretaria de 

Educação elucidam o seu caráter promotor de políticas públicas de caráter popular, ou seja, 

que está disposto a reparar um direito historicamente negado de acesso à educação das 

populações de baixa renda. Posiciona-se, portanto, como uma administração que promoverá 

acesso aos bens materiais e aos bens culturais à população pobre, uma vez que esses bens  

só são acessíveis e desfrutáveis pela classe dominante. O pacto para o enfrentamento do 

analfabetismo na cidade de São Paulo realizado junto aos movimentos populares denota a 

opção política feita pela Secretaria. Não há menção, neste documento, à participação de 

universidades, tampouco de empresas. Aqueles que compartilharão junto à prefeitura a 

tarefa de alfabetização dos adultos são os mesmos agentes “confrontadores” e 

“pressionadores” dos governos, ou seja, são aqueles que, ao mesmo tempo em que 

levantam a bandeira da eliminação do analfabetismo e da insuficiência de políticas públicas 

para esse setor, realizam trabalhos de alfabetização em suas comunidades. 

Na seqüência do documento, chegamos ao item O que é o MOVA-SP? De caráter 

um pouco mais programático, estabelece que o MOVA-SP consiste no projeto que prevê a 

celebração de um convênio entre SME e Movimentos Populares que já desenvolvem ou que 

venham desenvolver experiências de alfabetização e pós-alfabetização. 

Contextualiza a situação atual desses movimentos populares de alfabetização e pós-

alfabetização que têm seu trabalho comprometido devido ao agravamento da crise 

econômica no país e do cancelamento de diversos projetos que se desenvolviam com 

recursos da Fundação Educar. Prevê, portanto, um trabalho conjunto com esses grupos, 

respeitando-se a sua autonomia política. 

Mediante a assinatura de convênios, a Secretaria de Educação propôs-se a cumprir 

três funções: 

1º apoiar financeiramente os grupos populares. 

2o criar novos núcleos de alfabetização nas áreas onde os movimentos populares 

ainda não assumem esta tarefa. 

3º garantir a orientação político-pedagógica e a formação permanente dos 

educadores através de Encontros sistematizados entre educadores dos movimentos 

populares e assessores pedagógicos da SME 
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O documento estabelece ainda que, enquanto parceiros do Projeto, os educadores 

serão selecionados, sobretudo, por seu compromisso político com a tarefa do projeto e sua 

disposição para a capacitação pedagógica. 

O que seria esse compromisso político? O documento nos dá algumas pistas quando 

estabelece o Objetivo geral do MOVA-SP, que, além de esboçar algumas implicações do 

processo de alfabetização, como: saber ler, escrever, teorizar, contar, resolver situações 

matemática vivenciais, pesquisar, situa o Projeto como parte de uma ação cultural voltada 

para o resgate da cidadania e da identidade histórica dos trabalhadores, contribuindo 

para a constituição de uma alternativa democrática e popular em nosso país. 

Outro compromisso político está no item Como participar do MOVA-SP? Quando 

estabelece que a Entidade conveniada deverá ter representação no Fórum dos Movimentos 

Populares de Alfabetização de Adultos da Cidade de São Paulo, criado a partir do I 

Simpósio de Educação de Adultos realizado em 1º de abril de 1989. 

Já a proposta político-pedagógica será construída, discutida, assumida pelos 

educadores e coerentemente concretizada ao nível do trabalho cotidiano com os grupos 

populares de alfabetização e pós-alfabetização. Será orientada, pois, por uma síntese 

teórica que articula as dimensões política, humana, técnica-científica da Educação. Nessa 

síntese, entrarão os subsídios da Educação Libertadora, do modelo construtivista-

interacionista do conhecimento e dos modernos estudos sobre a linguagem. E a Secretaria 

de Educação expedirá os certificados de conclusão da 1a fase de alfabetização e pós-

alfabetização aos educandos. 

É pelo Decreto 28.302 de 21 de novembro de 1989 que se institui legalmente o 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo. O decreto 

começa por fazer referência à Constituição Federal de 1988 e à meta para que em dez anos 

da sua promulgação fosse eliminado o analfabetismo. Considera também os dados oficiais 

sobre analfabetismo adulto no país e na região metropolitana de São Paulo, e faz referência 

ao fato de 1990 ter sido aclamado pela UNESCO como Ano Internacional da 

Alfabetização. 

No artigo 2º, estabelece que a Secretaria Municipal de Educação fica autorizada a 

firmar  convênios e acordos com entidades e associações regularmente constituídas. 
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Parágrafo único – poderão ser concedidos auxílios e subvenções a entidades 

conveniadas, no valor a ser fixado no termo próprio, por classe de alfabetização de adultos 

a ser criada. 

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as entidades 

conveniadas, manterá permanentemente o “Fórum dos Movimentos Populares de 

Alfabetização de Adultos da Cidade de São Paulo”, que estabelecerá as diretrizes e 

princípios gerais do Movimento ora criado. 

Para a lavratura do termo de convênio, eram necessários os seguintes documentos: 

• Estatuto 

• Ata de Fundação 

• Ata da eleição da diretoria atual 

• RG e CIC do presidente e de outro membro que por determinação do 

estatuto deva assinar juntamente com o presidente; quando necessário 

• CGC – cartão ou folha de protocolo onde conste o número do CGC da 

entidade 

• Cartão CCM (ISS – Prefeitura), se houver18 

Além da assinatura do termo de Convênio, cada entidade deveria apresentar um 

projeto informando seu histórico, objetivos, concepção político-pedagógica e um plano das 

classes que seriam implantadas. Realizado o convênio, as entidades conveniadas faziam 

relatórios de prestação de contas, com descrição e avaliação das atividades desenvolvidas e 

a prestação de contas sobre a verba destinada à entidade.19 

Dessa forma, além do Ensino Supletivo – EDA – oferecido nas escolas da rede 

municipal, a SME passa a financiar a remuneração de monitores, coordenadores 

pedagógicos, formação pedagógica inicial e continuada, além de prestar auxílio financeiro 

para compra de materiais didáticos e de limpeza. Nessa partilha de responsabilidades, cabia 

às entidades sociais a contratação dos monitores e coordenadores e a execução das 

atividades de alfabetização, além da cessão do espaço. 

                                                
18 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Setor de Convênios. ANEXO 1 – Procedimentos 
relativos aos convênios do MOVA-SP. s. d. (Mimeo) 
19 Idem. 
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Em seus quatro primeiros anos de existência, o MOVA-SP atendeu 896 turmas de 

alfabetização, com uma média de 18,5 alunos por sala.20  

 

Regiões Total de classes Total de alunos matriculados Média de alunos matriculados 
 por classe 

Centro-Oeste 96 1732 14,22 

Norte 86 1754 19,01 

Leste 1 95 1806 16,89 

Leste 2 304 6264 19,00 

Sudeste 47 832 15,47 

Sul 268 6012 20,47 

TOTAL 896 18400 18,52 

FONTE: Núcleo de Pesquisa e Documentação – PMSP - SME – MOVA21. 

Fóruns 

Foram criados dois espaços municipais para que fossem tomadas as decisões quanto 

ao funcionamento e estrutura do programa. Um era o Fórum dos Movimentos de 

Alfabetização da Cidade de São Paulo ou Fórum Geral dos Movimentos: organização 

autônoma e independente onde os representantes das entidades sociais se reuniam 

semanalmente na sede do MOVA-SP na Avenida Paulista. O outro espaço era o Fórum 

MOVA: momento em que se reuniam os representantes das entidades junto com a equipe da 

Secretaria de Educação. 

Pedro Pontual assinala, no entanto, que a construção do Fórum Geral dos 

Movimentos foi fruto de uma certa indução exercida pela Secretaria de Educação para que 

as entidades conveniadas percebessem a importância de um ator coletivo para a construção 

do projeto e as definições sobre seu funcionamento. Ainda assim, ele acaba por se constituir 

como um espaço de negociação importante e, na opinião deste autor, como o saldo político 

mais importante do ponto de vista da articulação e organização dos movimentos (Pontual, 

1995, p. 121). 

                                                
20 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Relatório de pesquisa. Avaliação MOVA-SP: dados 
preliminares. Dez. de 1992. 
21 Idem. 
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Eram nesses espaços, portanto, que se tornavam públicos os conflitos advindos da 

parceria. Dentre esses conflitos, Pedro Pontual aponta os mais relevantes: 

“a) Diversidade de origem das pessoas e das entidades (Igreja; partidos políticos; 

associações de moradores) criavam posturas e linguagens diferentes; 

b) Distintos acúmulos de experiência e reflexão político-pedagógica, em especial 

sobre alfabetização de jovens e adultos; 

c) Disputa entre as regiões tanto no tocante à avaliação do seu acúmulo de 

experiência como da sua capacidade numérica de abrir núcleos. Assim sendo, havia uma 

disputa no sentido de qual delas deveria ter prioridade no projeto. Isto aconteceu mais 

acentuado entre as regiões leste e sul; 

d) Dificuldades de se administrar conflitos internos em cada região eram levadas ao 

Fórum Geral do Movimentos; 

e) O personalismo de algumas lideranças dos movimentos e a disputa que se 

estabelecia entre elas; 

f) Interferência de grupos ligados a mandatos parlamentares, inclusive do PT, ou a 

possíveis candidaturas, e que buscavam ganhar mais força no interior do projeto e assim 

ampliar suas bases eleitorais; 

g) Presença de distintas tendências políticas, sobretudo do interior do PT” (Pontual, 

1995, p. 126). 

O Fórum MOVA era a arena onde Secretaria Municipal e Movimentos Populares 

construíam suas relações. Ainda segundo Pedro Pontual, o maior limite desse Fórum era a 

dificuldade na constituição de um espaço de negociação horizontal e/ou de deliberação 

conjunta sobre todas as questões que envolviam a parceria. O processo lento de tomada de 

decisões contrariava a todos, secretaria e entidades conveniadas. Por parte da Secretaria, as 

questões administrativas corriam com pouca agilidade por conta do ordenamento jurídico 

legal pouco permeável. Do lado dos movimentos populares, o processo amplo e demorado 

de consultas, que o próprio movimento exigia para a tomada de decisões, também tornava o 

processo moroso. Acrescente-se a isso o fato de algumas entidades tomarem uma postura 

passiva em relação às determinações da Secretaria, ou seja, algumas entidades participavam 
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apenas desse Fórum de negociação e não do Fórum Geral dos Movimentos Populares. Sem 

o acúmulo da discussão feito no espaço autônomo dos movimentos, tornava-se mais difícil 

a apreciação crítica das demandas administrativas, dando a impressão de que a Secretaria 

trazia sempre as propostas definidas no seu conteúdo básico, cabendo ao movimento 

discutir apenas detalhes do seu formato (Pontual, 1995, p. 131). 

Com o andamento do projeto, foram constituindo-se também fóruns regionais, onde 

cada região discutia suas demandas para que fossem levadas a debate nos fóruns 

municipais. O Fórum Geral, portanto, foi subdividido em 6 fóruns regionais: Região 

Centro, Região Oeste, Região Leste I, Região Leste II, Região Norte, Região Sudeste e 

Região Sul. Esses espaços, no entanto, não foram mantidos em todas as regiões da cidade. 

Na zona oeste, por exemplo, esse espaço praticamente não existiu. Já na zona leste os 

fóruns eram bastante ativos, o que pode ser justificado pela grande presença de movimentos 

populares organizados nessas regiões desde a década de 70 (Pontual, 1995, p. 82). 

Como já dissemos acima, dentre as documentações necessárias para a assinatura do 

convênio, era entregue pelas entidades um projeto com histórico da entidade, objetivos, 

concepção político-pedagógica e um plano de núcleos a serem implantados. A princípio, a 

aprovação desses projetos era feita pela Secretaria, mas com o crescimento do projeto e 

com a criação dos fóruns regionais, ficou estabelecido que a instância primeira de 

aprovação do projeto seria o fórum regional, resguardando-se o direito de recurso no Fórum 

Geral por parte da entidade que se sentisse prejudicada, e o direito da Secretaria de emitir 

parecer técnico a ser discutido na instância do Fórum MOVA. Segundo Pedro Pontual, as 

lideranças dos movimentos consideraram muito positiva essa aprovação através do fórum 

regional, na medida em que as entidades de uma mesma região teriam mais condições de 

opinar sobre o trabalho desenvolvido e sobre o grau de adesão aos objetivos do projeto por 

parte daquela entidade que estava solicitando seu ingresso (Pontual, 1995, p. 146-147). 

Com seus limites na concretização de uma relação horizontal, tanto nas relações 

entre as próprias entidades e entre estas e a administração municipal, os fóruns 

constituíram-se como uma tentativa democrática de construção coletiva de um programa. O 

Estado não se colocou nessa parceria apenas como o viabilizador de recursos, mas também 

como promotor e valorizador de espaços de negociação. Como vimos, esses espaços foram 
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gradativamente ganhando maior autonomia, principalmente a partir da regionalização dos 

fóruns. Essa crescente apropriação dos espaços de negociação e deliberação por parte das 

entidades conveniadas não tiram, no entanto, o caráter impermeável da burocracia estatal 

que obriga movimentos populares a adquirirem personalidade jurídica, o que implica em 

organizar uma extensa documentação e, conseqüentemente, lidar com ela, pagando taxas, 

atualizando documentos, enfrentando filas. Acrescente-se a isso o fato de que o Estado, a 

partir do momento em que é o financiador das atividades dessas entidades, passa a exercer 

um papel fundamental para sua sobrevivência. 

Outra característica importante do MOVA-SP era sua vinculação institucional com 

a Secretaria de Educação. O que ocorreu foi que o projeto estava vinculado apenas ao 

gabinete do Secretário de Educação e não à Secretaria como um todo. Essa estruturação 

acabava por impedir o diálogo entre as atividades que ocorriam no âmbito do EDA e 

aquelas ligadas ao MOVA-SP, gerando uma série de conflitos. Por parte das entidades 

conveniadas, o receio de um relacionamento mais estreito com o EDA dava-se em torno da 

perda de sua autonomia e da impressão que viriam “pacotes pedagógicos” prontos. Já por 

parte da administração, essa autonomia dada às entidades significava pouca possibilidade 

de averiguação da qualidade pedagógica dos trabalhos. 

Um momento importante desse conflito se deu no pedido de demissão de Moacyr 

Gadotti da coordenação geral do MOVA-SP. 

“Nas discussões e longos debates ocorridos este ano ficou-me a impressão de que a 

SME defende a idéia de que os movimentos populares não devem ser parceiros da SME na 

execução e elaboração da política educacional e, muito menos, fazer ‘atendimento à 

demanda’, papel ‘exclusivo’ do Estado. Caberia aos movimentos populares apenas o papel 

‘reivindicativo’, fazer pressão para que o Estado atenda à demanda educacional? Essa 

política choca-se com a concepção original do MOVA-SP. (...) Tenho sofrido em silêncio 

acusações de não estar levando ao Fórum dos Movimentos Populares a política da SME, de 

usar os Movimentos Populares contra a Secretaria, de ter construído um sistema paralelo. 

Ouvi, nas últimas reuniões de que participei, que a partir de agora será implantada ‘outra 

proposta’ do MOVA-SP, deixando de ser ‘paralelo’ para integrar-se ao sistema” (Gadotti, 

1992, p. 143-147). 
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Não foi apenas Moacyr Gadotti que deixou a coordenação geral do MOVA-SP. 

Durante o período de funcionamento, o MOVA-SP teve três coordenadores efetivos e um 

interino (Pontual, 1995, p. 134-135). Paulo Freire também deixou de ser Secretário de 

Educação em 1991 (Gadotti, 1992, p. 142), passando o cargo para Mário Sérgio Cortella. 

Essas mudanças na coordenação dos trabalhos acabaram por modificar alguns métodos de 

coordenação da parceria e, conseqüentemente, por provocar alterações em acordos firmados 

entre os parceiros. Dentre essas mudanças de orientações, em alguns momentos houve a 

possibilidade de entidades firmarem convênios diretamente com a Secretaria, à revelia dos 

fóruns regionais e do Fórum Geral dos Movimentos. 

Outra orientação alterada durante o andamento dos trabalhos foi a questão sobre a 

emissão de certificados e da “pós-alfabetização” (1o segmento do ensino fundamental). No 

documento básico sobre o MOVA-SP, que foi lançado antes da assinatura do Decreto e que 

analisamos acima, há menção de que a Secretaria certificaria os alfabetizados e teria como 

parceiros movimentos populares de alfabetização e pós-alfabetização. A emissão dos 

certificados foi motivo de grande conflito entre os parceiros e acabou se resolvendo apenas 

no último ano, o que modificou de certa forma o paralelismo anterior entre MOVA-SP e 

EDA. Constitui-se um grupo de trabalho com representantes de todas as partes: Secretaria, 

MOVA-SP e EDA, e construiu-se um projeto conjunto denominado Ciclo de Ensino 

Fundamental I, que correspondia ao ensino de 1ª a 4ª séries. Dessa forma, as entidades que 

tivessem condições, e as comprovassem por meio de projeto, poderiam atuar também na 

pós-alfabetização. Em relação aos certificados, após vários estudos de legislação, a 

Secretaria passou a verificar todos os trabalhos finais dos alunos e a emitir atestado de 

conclusão (Pontual, 1995, p. 196-197). 

Com o término da gestão petista, em 1993, o projeto foi extinto, sendo criado o 

Programas Pró-Alfa, que também funcionaria por intermédio de parceria com a sociedade 

civil e o Centro Municipal de Ensino Supletivo – CEMES –, na gestão do prefeito Paulo 

Maluf. 

O Pró-Alfa, segundo artigo publicado pelo vereador Devanir Ribeiro e citado por 

Pedro Pontual (1995, p. 106) apresentou um atendimento bastante tímido quando 

comparado ao atendimento do MOVA – o primeiro contava com 7 classes de alfabetização 
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de adultos em 1994, com previsão de ampliação para mais 8 classes em 1995. Já o MOVA, 

quando foi extinto em 1993, contava com aproximadamente 1.000 classes com cerca de 20 

mil jovens e adultos matriculados. 

Os CEMES funcionavam em regime não presencial, uma vez que os inscritos 

recebiam apostilas e freqüentavam os Centros apenas para tirar dúvidas e fazer as provas de 

promoção. Em 2003, já na gestão Marta Suplicy, esse programa sofreu uma reestruturação 

passando a ser denominado Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos – CIEJA. O 

novo formato tornou o curso presencial, com carga horária de duas horas e meia diárias e 

atrelou a educação básica de jovens e adultos à qualificação profissional. O currículo estava 

organizado em quatro módulos, divididos em dois ciclos, sendo que cada módulo corresponde 

a um ano do Ensino Fundamental integrado na Educação Profissional Básica, desenvolvida por 

meio dos Itinerários Formativos. Os Itinerários Formativos são: Serviços de Atendimento e 

Vendas; Alimentação; Serviços Domiciliares e Lazer; Desenvolvimento Social e Beleza. 

Segundo informações colhidas no portal eletrônico da Secretaria Municipal de Educação, 

os CIEJAS atendiam 13 mil alunos22. 

Na gestão seguinte (2001-2004), o PT volta à administração da capital paulista e 

aquelas entidades que outrora haviam participado da primeira experiência do MOVA 

procuram a Secretaria de Educação para propor a reestruturação do programa, que 

trataremos adiante. No período de 2001-2004, as ações de escolarização para jovens e 

adultos no município de São Paulo compreenderam: os cursos de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA – para o primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental (Suplência I 

e II); a alfabetização, concretizada por meio do Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos – MOVA; e o programa Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos – 

CIEJA. 

                                                
22 http://portaleducacao.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em 30 nov. 2006. 
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Capítulo 3 

MOVA-SP ENTRE 2000-2004 – A REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA 

Com o fim do mandato de Luiza Erundina na capital paulista, em 1992, inicia-se um 

período de oito anos em que o MOVA-SP esteve extinto e as ações do poder público 

municipal privilegiaram o sistema regular de ensino por meio do Ensino Supletivo – que 

funcionava nas escolas municipais – e do ensino semipresencial, em que os alunos 

realizavam somente provas de equivalência de série nos Centros Municipais de Ensino 

Supletivo – CEMES. 

O atendimento do Ensino Supletivo oscilou durante o período de 1999 a 2005, 

chegando a um pico de atendimento de 149.662 no ano de 2004, diminuindo novamente em 

2005. 

Ano Alunos matriculados 

1999 122.294 

2000 136.096 

2001 131.221 

2002 130.283 

2003 142.087 

2004 149.662 

2005 146.767 

FONTE: INEP. Censo Escolar – Sistema de consulta à matrícula.  

Paralelo a esse atendimento dentro das escolas municipais, encontramos alguns 

dados referentes ao ensino semipresencial. Em 2002, o número de matrículas chegava a 

10.051, no ano seguinte, 2003, o número cai acentuadamente para 2.92723. É nesse mesmo 

ano que ocorre a reformulação dos CEMES, que passam a se chamar Centros Integrados de 

Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs – e começam a funcionar em regime presencial. A 
                                                
23 INEP. Censo Escolar – Sistema de consulta à matrícula. http://www.inep.gov.br. Acesso em 30 nov. 2006. 
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partir dessa reformulação de ensino a distância para regime presencial, incluem-se também 

as oficinas de qualificação profissional, que tratamos no capítulo anterior. O número de 

matriculados passa então para 13 mil alunos, distribuídos em 15 centros24. 

Com a vitória de Marta Suplicy (PT) em 2000, aquelas entidades que haviam 

participado da primeira experiência do MOVA-SP voltaram a se articular. Algumas haviam 

conseguido manter os trabalhos de alfabetização de jovens e adultos financiados por outras 

instituições ou mantiveram o trabalho de forma independente ou voluntária, outras 

continuaram atuando em outras frentes sem dar prosseguimento ao trabalho de 

alfabetização, mas viam no retorno do financiamento municipal uma possibilidade de 

retomada da educação de jovens e adultos. Dessa articulação, inicia-se uma série de 

reuniões que envolviam todos aqueles que queriam ver o MOVA-SP funcionando 

novamente: os representantes das entidades que já trabalharam com MOVA-SP, 

representantes de entidades que não haviam participado, mas que conheciam o projeto e 

compartilhavam de seus princípios político-pedagógicos e pessoas que vinham trabalhando 

junto às assessorias pedagógicas de educação de jovens e adultos também ligadas à 

sociedade civil organizada, como a Ação Educativa, Centro Cida Romano, Associação de 

Educação Católica e Vereda. 

Primeiro, nós começamos a ser chamados lá em Ermelino Matarazzo pelo padre Ticão para 

começar a discutir essa questão do MOVA. Fazíamos reuniões sistematicamente com todo 

mundo da região: foi a Luiza Erundina... Convidamos a Selma Rocha – chefe de gabinete do 

Secretário de Educação – para participar e fizemos reuniões com ela para apresentar, 

perguntar sobre o MOVA, porque queríamos o MOVA. Foram muitas conversas, muitas 

reuniões. Aí, o Secretário [Fernando Almeida] marcou uma reunião conosco e fomos, o 

grupo da Zona Leste com a Ação Educativa. Fizemos uma reunião com ele, falando que 

queríamos voltar o MOVA. Ele sinalizou que tinha interesse, fizemos uma plenária, ele 

esteve presente e se comprometeu a retomar o MOVA. A plenária, que vinha todo mundo que 

tinha interesse, uma plenária grande na Câmara, no 8º andar, estava lotada e foi um debate 

interessante. Depois, a gente fez essa reunião e começou a discussão com a Secretaria. Foi a 

partir daí que a Secretaria chamou os grupos para discutir como é que seria o MOVA. Ela 

não chamou as ONGs, ela chamou quem estava na discussão. (Maria Alice – IPF) 

                                                
24 http://educacao.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em 30 nov. 2006. 
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Marisa Darezzo, coordenadora da Divisão de Orientação Técnica – Educação de 

Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação – DOT-EJA – na gestão Marta 

Suplicy, também concorda que a retomada do MOVA-SP ocorreu sob apoio e pressão de 

organizações da sociedade civil que participaram da primeira experiência e, durante os oito 

anos de extinção do programa, conseguiram dar continuidade à alfabetização de adultos de 

forma independente, sem o apoio do poder público, além de algumas que se organizavam a 

partir de outras instituições. 

A partir de 2001 quando foi eleita a prefeita Marta Suplicy, em meados de março de 2001, 

foi quando iniciamos as primeiras reuniões. Essas reuniões aconteceram até por uma certa 

pressão das associações, porque quando eleito esse governo já se propuseram a estar 

fazendo um trabalho conjunto e resgatar alguns trabalhos que haviam acontecido na 

administração petista do período anterior (89-92), Luíza Erundina. Eles vieram procurar 

pelo Secretário de Educação que na época era o professor Fernando José de Almeida. 

Quando eu assumi a diretoria da Educação de Jovens e Adultos, o prof. Fernando já 

começou a fazer essa ponte, ou seja, trazer essas entidades que já vinham procurando essa 

parceria para elaborar um projeto conjunto e já encaminhou para o setor. Encaminhando 

para o setor, para a divisão de EJA, nós começamos essas primeiras reuniões. Foram os 

primeiros contatos com essas associações, associações antigas. Lembro que tinham algumas 

entidades que eram da região leste e outras que eram da região sul, que tinham participado 

do MOVA na gestão de 89-92, que já tinham toda uma experiência, já tinham todo um know-

how do projeto MOVA. (Marisa Darezzo – DOT-EJA) 

Ainda segundo Marisa Darezzo, a proposta de retomar o programa também estava 

inserida nas três diretrizes para a política educacional adotadas pela administração petista: 

democratização do conhecimento e construção da qualidade social da educação; 

democratização da gestão; democratização do acesso e permanência. Tais diretrizes já 

estavam anunciadas no programa de governo da Coligação Muda São Paulo (PT, PC do B, 

PCB e PHS), da então candidata à prefeitura Marta Suplicy. 

Para implementar as três diretrizes, foram estabelecidas três linhas de ação, comuns 

a todos os níveis e modalidades de ensino: “a) Movimento de reorientação curricular, em 

todas as unidades educacionais, articulado à formação dos educadores; b) Formação 

permanente e sistemática de todos educadores que deverá se estruturar a partir das 

experiências dos mesmos e das escolas, propiciando a reflexão em todos os campos do 
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conhecimento; 3) Repensar a avaliação e a atual forma de funcionamento da escola”. Essas 

diretrizes que orientariam os trabalhos de educação entre 2001 e 2004 estavam presentes na 

Revista EducAção, produzida pela Secretaria Municipal de Educação a partir de janeiro de 

2001, que tinha como objetivo iniciar o diálogo com a comunidade educativa de São 

Paulo.25 

Em relação à educação de jovens e adultos, a Revista EducAção estabelece no 

tópico “Ter uma escola de qualidade é um direito de todos: a democratização do acesso e da 

permanência” que se tendo em conta a legislação vigente e os recursos disponíveis, a 

Secretaria Municipal de Educação trabalharia no sentido de: ampliar o atendimento de 

jovens e adultos através da suplência e do redimensionamento do Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) em articulação com a formação profissional e, 

também, em negociação com o governo do Estado.26 

Dentre os participantes das reuniões para implantação do MOVA-SP, estavam 

presentes também pessoas ligadas a organizações da sociedade civil que vinham 

trabalhando com assessoria, consultoria e formação de educadores de jovens e adultos. 

Essas organizações não haviam participado da formação pedagógica na primeira 

experiência do MOVA-SP de forma institucional, uma vez que a formação dos educadores 

era coordenada pela própria equipe técnica da Secretaria de Educação. No entanto, algumas 

pessoas que em 2001 atuavam junto a essas organizações também haviam integrado a 

equipe técnica na gestão Luiza Erundina, ou eram chamadas em momentos pontuais para 

palestras e encontros de formação. Vera Barreto e Maria Alice são exemplos desse trânsito. 

Ambas atuaram junto à equipe técnica na gestão Luiza Erundina. Vera Barreto havia 

participado do grupo de passagem da educação de jovens e adultos da Secretaria do Bem 

Estar Social para a de Educação. Maria Alice fez parte da equipe de formação pedagógica. 

Em 2001, a participação de Vera Barreto se dava a partir do Vereda – organização de 

assessoria e consultoria pedagógica. Maria Alice, nesse momento, integrava a equipe da 

                                                
25 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Revista EducAção. Janeiro de 2001. 
26 Idem, p. 9. Em relação a essa negociação com o Governo Estadual encontramos na Revista EducAção de 
fevereiro de 2002 uma informação importante. Trata-se de uma portaria de cadastro e matrícula conjunta entre 
o município e o Estado no Ensino Fundamental, baseada na identificação da demanda declarada por micro-
regiões. Revista EducAção, fevereiro de 2002. 
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Ação Educativa e posteriormente passou a atuar no Instituto Paulo Freire, organizações que 

também têm o mesmo caráter. 

Dessa participação em reuniões, essas organizações passam a compor o grupo que 

seria responsável pela formação pedagógica dos educadores – monitores e coordenadores 

pedagógicos. O importante a ser ressaltado é que a participação dessas organizações foi se 

delineando com o tempo e a partir do aprofundamento das discussões. Das cinco 

organizações que assinaram convênio para a formação dos educadores: Ação Educativa, 

Vereda, Associação de Educação Católica – AEC –, Centro Cida Romano e Instituto Paulo 

Freire, apenas o Instituto Paulo Freire não havia participado desde o início do processo. 

Mas essa organização também é integrada por pessoas que atuaram diretamente no MOVA 

de 89 a 92, como, por exemplo, Moacyr Gadotti, que havia sido chefe de gabinete da 

Secretaria de Educação e responsável direto pelo MOVA-SP na gestão Luiza Erundina. 

Naquele momento, estava ainda formando o DOT. Quando a Marisa chegou, a gente já tinha 

uma coisa bem estruturada, começamos a conversar com ela e tal. A idéia da Marisa era a 

seguinte, a Marisa também era nova na EJA, embora seja uma pessoa muito sensível, muito 

capaz, mas estava chegando, então era um universo que ela não conhecia, eu me lembro 

bastante que a Marisa dizia: ‘Vocês vão ter de assumir a coordenação pedagógica disso, 

porque eu não tenho como chegar aqui agora e... vocês já estão aqui, vocês já têm um 

diálogo e são vocês’... Então isso ficou por conta das ONGs que tinham estado presente 

nesse período. (Vera Barreto – Vereda) 

Marisa Darezzo também narra esse processo de realização de convênios para a 

formação pedagógica: 

Então, nesse contingente de entidades que estavam conosco e que participaram da 

construção, nós tínhamos representantes dessas ONGs: tinha a Ação Educativa, a Espaço, 

Vereda, o Cida Romano, a AEC e o Instituto Paulo Freire. (AEC e Espaço estavam juntas.) 

Elas vieram também e contribuíram bastante na elaboração da proposta até porque elas 

tinham um know how que favorecia muito essa construção na formação... Como elas vieram 

conosco nesse processo de discutir a estruturação do programa, nós da Secretaria firmamos 

convênio para que elas fossem responsáveis pela formação desses educadores e aí foi 

dividida a cidade também. Eram cinco ONGs, então foram divididas as diversas 

coordenadorias para que essas ONGs pudessem assumir as coordenadorias, os educadores 

daquela região para fazer a formação. (Marisa Darezzo – DOT-EJA) 
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Embora todas as organizações parceiras do MOVA-SP se enquadrem no termo 

Organização da Sociedade Civil – ONG –, criou-se uma diferenciação de terminologias. De 

ONGs eram chamadas apenas as organizações que prestavam assessoria pedagógica. As 

outras organizações parceiras que realizavam trabalhos de alfabetização eram chamadas de 

entidades ou associações. Aprofundaremos um pouco essa discussão no quarto capítulo. 

Outros espaços em que ocorriam essas discussões eram as reuniões freqüentadas 

apenas por representantes das entidades, em âmbito municipal ou em reuniões regionais. O 

ano de 2001 foi, portanto, o ano da retomada de um projeto que implicava na reconstrução 

de espaços de organização que haviam se enfraquecido ou simplesmente desaparecido com 

o término da primeira experiência. 

Nesse mesmo ano, foi elaborada a Carta de Princípios, o Regimento e o Projeto 

Político Pedagógico do MOVA-SP, além de ser publicado o Decreto Municipal nº 41.109, 

que permitiu o lançamento oficial do projeto em 6 de setembro de 2001, durante o III 

Encontro Nacional de Educação de Adultos – ENEJA –, realizado em São Paulo. 

Dentro desse processo, a gente definiu que iria elaborar a Carta de Princípios do MOVA, o 

Projeto Pedagógico, a Minuta de Convênio. Dividimos comissões (entidades sociais, ONGs e 

equipe técnica DOT-EJA) e essas comissões foram trabalhando... Tinha um pessoal ligado a 

associações de bairro, tinha o pessoal da Igreja. As comissões tinham um prazo para se 

reunir, aí produziam material, um texto, quando se tinha algum encaminhamento eram feitas 

grandes plenárias e esse documento era socializado, como é que ele estava caminhando. Aí 

era um momento de ver quem concordava, não concordava... Tivemos de março até setembro 

de 2001 para conseguir dar um formato. (Marisa Darezzo – DOT-EJA) 

Em 6 de setembro de 2001, portanto, o programa foi lançado oficialmente mediante 

o Decreto nº 41.109 que em seu artigo 2º estabelece: Caberá à Secretaria Municipal de 

Educação adotar medidas necessárias à execução do programa ora instituído, ficando 

autorizada a firmar convênios com entidades assistenciais, sociedades e associações 

regularmente constituídas, nos termos da Lei nº 7.693, de 6 de janeiro de 1972, e em 

conformidade com as diretrizes político-educacionais traçadas pela SME. 

Já o processo de vinculação mediante convênios das entidades sociais com a SME 

inicia-se timidamente ao final desse ano, e apenas em meados do primeiro semestre de 
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2002 cresce o número de entidades conveniadas27. A demora para o início desse processo 

deu-se, entre outros motivos, pelas dificuldades encontradas pelas entidades em preparar a 

extensa documentação exigida para os convênios, liberação da verba e alguns impasses de 

ordem política, como o papel de atuação dos fóruns municipal e regionais. Na primeira 

experiência do MOVA-SP, existiam dois espaços municipais de organização do projeto 

(Fórum MOVA e Fórum Geral dos Movimentos Populares) e que, com o andamento dos 

trabalhos, assumiram um papel deliberativo, principalmente na função de aprovação ou 

rejeição dos planos de trabalho entregues pelas entidades candidatas à assinatura do 

convênio. Na retomada do MOVA em 2001, preserva-se apenas o primeiro – Fórum 

MOVA –, que passa a ser um espaço apenas de diálogo e consulta das entidades com a 

prefeitura, perdendo seu caráter deliberativo. 

Fazíamos reuniões e foi um embate muito grande com a Secretaria. Porque a grande 

discussão era que os fóruns fossem deliberativos e a Secretaria não aceitava de jeito 

nenhum, seria apenas consultivo. Foi uma briga muito grande nesse embate político com a 

Secretaria. (Maria Alice – IPF) 

Deixar a cargo dos fóruns regionais e municipal a aprovação do plano de trabalho 

das entidades candidatas à assinatura do convênio significava uma possibilidade de 

isolamento do projeto em regiões específicas da cidade e do envolvimento de grupos 

políticos ligados entre si, em detrimento de novas entidades que não possuíam um histórico 

de atuação junto a movimentos populares, mas que poderiam também realizar os trabalhos 

de alfabetização. O depoimento de Marisa Darezzo traz toda a dimensão desse problema: 

Na Secretaria, nós tivemos essa discussão, tivemos nas reuniões com o movimento, ela foi 

levada também para o Secretário, para o gabinete, para se tomar uma posição e quando se 

decidiu por essa ampliação, ou seja, que todos seriam bem-vindos, não se pensava em 

excluir nenhuma entidade, foi no sentido de poder atender mais e acreditar nesse projeto 

político-pedagógico e no processo de formação também. Como tínhamos construído esse 

projeto político-pedagógico e uma das cláusulas do convênio afirmava que a entidade que se 

conveniasse aceitaria o projeto pedagógico da Secretaria e que os educadores participariam 

do processo de formação. Então, nossa idéia era ampliar mais e não deixar um grupo muito 

restrito, e que a gente pudesse chegar às diversas partes da cidade. É no sentido de 

ampliação, mas contando mesmo com o projeto. O projeto seria o pilar que daria conta de 
                                                
27 Ver Anexo 1. 
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poder trazer essas pessoas que não estivessem muito afinadas mas que a partir do processo 

de formação elas fossem incorporando, elas fossem trabalhando dentro dessa linha. 

A questão dessa inclusão de todas as entidades – a gente também buscou um princípio da 

descentralização. Essa questão da descentralização, a gente avalia assim: na gestão de 89-

92 ela foi centralizada e pela análise que a gente fez com essa centralização só algumas 

pessoas tiveram acesso e isso limitou demais, e nesse processo de 89-92 o projeto ficou 

atrelado ao gabinete do Secretário, e as Coordenadorias de Educação simplesmente não 

tiveram essa troca, essa interface, esse conhecimento, então quando mudou a administração 

ninguém sabia falar o que era o MOVA.  

Foram algumas análises que nós fizemos conjuntamente com o movimento, do como 

aconteceu, e pensar nessa outra proposta diferenciada para não correr tantos riscos, para o 

desmonte, atrelar mais às coordenadorias e isso possibilitar a entrada de outras instituições. 

E até também acho que seria interessante porque, dependendo da região, você não tem 

muitas associações amigos de bairro, não tem muito trabalho social na região e a idéia 

desse trabalho com essa entidade social não é só limitada à questão da alfabetização, pelo 

menos em algumas discussões que a gente fazia, a instituição conveniada com a Secretaria 

vai fazer um convênio para alfabetização, mas ela tem muito mais responsabilidade, muito 

mais trabalho social para estar desenvolvendo com aquela comunidade. Por isso que a gente 

falava sempre dessa questão de parceria, quer dizer, a entidade entra com algumas coisas, a 

Secretaria dá um suporte, mas ela tem uma responsabilidade muito maior naquela 

comunidade, e até a gente possibilitar a criação dessas entidades novas eu vejo como um 

avanço. Talvez a gente não tenha conseguido fazer uma formação para esses presidentes 

dessas entidades sociais, isso eu acho que faltou porque a gente não teve perna. A gente 

deveria trabalhar mais com esses presidentes, com essas pessoas que eram responsáveis por 

essas entidades para fazer uma discussão mais nesse nível social, trabalho com comunidade, 

não só focar a entidade com aquela salinha de alfabetização. (Marisa Darezzo – DOT-

EJA) 

Os encontros do Fórum Municipal durante ano de 2002, assim como diversas 

reuniões entre equipe técnica da Secretaria de Educação e os representantes das regiões, 

foram marcados pela disputa sobre o significado e o caráter da parceria que se estava 

estabelecendo, uma vez que, ao contrário da experiência anterior, ficou a cargo dos Núcleos 

de Ação Educativa – NAEs – a responsabilidade sobre as entidades que estariam 

habilitadas a firmarem convênio. Isso significava que, de um critério político de 
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participação nos fóruns e consensos quanto à aprovação dos planos de trabalhos, passa-se, 

nessa segunda gestão do PT na prefeitura municipal, a um critério de ordem técnica, uma 

vez que, para o convênio, exigia-se uma extensa documentação e averiguação das 

condições físicas dos núcleos, assim como a comprovação de número de alunos. Essa ação, 

ao mesmo tempo em que ampliava as possibilidades de atendimento, aumentou a 

heterogeneidade do perfil das entidades conveniadas e enfraqueceu o poder daquelas que 

participavam dos fóruns. 

Tendo em vista o que Darezzo classifica como “trauma” da primeira experiência do 

MOVA – sua extinção total com a saída do Partido dos Trabalhadores da administração 

municipal –, a segunda versão do programa foi cercada de alguns cuidados, a fim de tentar 

garantir sua continuidade em futuras administrações. 

O primeiro cuidado em relação à nova versão do MOVA estava relacionado à 

intensificação das exigências de ordem administrativo-burocrática28 para a celebração dos 

contratos e conseqüente prestação de contas. Em virtude da informalidade existente na 

estrutura de muitas entidades, esse foi um fator que dificultou o acesso aos convênios, mas 

os novos gestores visavam prevenir o ocorrido em 1993, quando a gestão Paulo Maluf 

utilizou pretensas irregularidades contratuais como um dos argumentos para a extinção do 

programa. 

O objetivo foi formalizar, ao máximo, a parceria para evitar retaliações futuras de 

ordem política e garantir a autonomia local da entidade. 

Então, muito do que aconteceu na época de 89 a 92 e a vivência dessas entidades contribuiu 

para que a gente pudesse realmente consolidar alguns encaminhamentos, a estrutura de 

funcionamento do MOVA para que não incorresse nos erros que haviam acontecido 

anteriormente, sempre muito preocupado em fazer com que o programa tivesse alguma 

estrutura e essa estrutura enraizada na SME para que no caso de mudar a gestão ele não 

fosse desmantelado por um decreto, alguma coisa de imediato, de pronto. (Marisa Darezzo 

– DOT-EJA) 

                                                
28 Entre outras exigências, havia a solicitação de extensa lista de documentos: Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ, Cadastro do Contribuinte Municipal – CCM, Certidão Negativa de Débito – CND, Certidão 
Negativa de Tributos Mobiliários – CTM, e Certidão de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. 
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No entanto, essa exigência trouxe dificuldades para as instituições, conforme 

narrado por Kátia Regis, que estudou uma dessas organizações. “Para o estabelecimento 

dessa parceria, era necessário que a documentação jurídica da entidade estivesse em ordem. 

Isso gerou dificuldades para o CEOP [Centro de Educação e Organização Popular 

localizada no Butantã, zona oeste], já que, pela constante busca de recursos financeiros e, 

em alguns momentos, de pessoas que trabalhassem voluntariamente para a manutenção de 

suas atividades, não se preocupou, entre outras coisas, com a organização dessa 

documentação jurídica necessária para o convênio. O processo de organização da 

documentação do Centro foi demorado, pois não havia recursos disponíveis para pagar os 

documentos e os professores que, além de lecionarem voluntariamente por quase um ano, 

também assumiram a difícil tarefa de organizar juridicamente a entidade. Com a 

documentação pronta, o Centro firmou a parceria com a SME no final de 2002 e começou a 

receber os recursos do MOVA-SP (Regis, 2004, p. 86). 

A formalidade dos convênios, no entanto, não superou os entraves burocráticos da 

máquina administrativa, o que gerou, sobretudo no início da experiência, atrasos nos 

pagamentos e conseqüente prejuízo para as entidades e seus educandos, provocando tensões 

na relação entre as parceiras.  

Tivemos muitos problemas com o pagamento das entidades, isso tomou muito tempo, teve 

muita discussão, porque o órgão público para liberar recursos tem uma morosidade no 

processo e isso foi um transtorno para a gente durante parte da administração, 

principalmente no começo porque era tudo muito novo, ninguém estava preparado para 

trabalhar com aquilo. (Marisa Darezzo – DOT-EJA) 

Se do lado da instância pública existiu o problema da organização burocrática, 

incidindo na morosidade dos processos de convênio e financiamento, do lado das 

organizações sociais os reflexos foram desde dificuldades para dar prosseguimento aos 

trabalhos, uma vez que o ressarcimento chegava a demorar três meses para entrar na conta 

da entidade conveniada, como uma certa despolitização do espaço do Fórum Municipal, 

pois muitos representantes de fóruns regionais e de entidades utilizavam o fórum para 

questionar problemas burocráticos, cobrar da DOT-EJA agilidade no processo, reclamar da 

supervisão feita pelos NAEs e a utilização dos recursos destinados ao material didático e de 

limpeza. 
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Nesse sentido, muitas entidades que já estavam conveniadas não viam no Fórum 

Municipal um espaço de formação e discussão sobre o andamento mais geral do programa, 

uma vez que muitos problemas particulares de entidades eram colocados em debate. Ao 

mesmo tempo, a máquina pública, pouco permeável, não conseguia dar respostas ágeis para 

os problemas do cotidiano de algumas entidades, que se viam obrigadas a levar essas 

questões ao debate público. 

O fórum chegou até a chamar o Barreto para fazer uma discussão, mas havia muita 

dificuldade também do fórum ter esse movimento de formação. Queriam só discutir 

convênio, convênio, eterna discussão de convênio nesse fórum, então acho que tinha 

problemas dos dois lados, o fórum que queria só discutir convênio e a Secretaria que 

também não estava preocupada com a formação política. Comparando os perfis de 89 para 

cá, era totalmente diferente. No projeto de 89, eram pessoas envolvidas, politizadas, de 

movimento de moradia, disso, daquilo, que estavam no MOVA com o objetivo de ampliar sua 

organização, usar o MOVA como instrumento de ampliação de sua organização. Nesse aqui, 

não, é emprego, não tem compromisso político. Claro que havia algumas pessoas que estão 

aí segurando o rojão, e são elas quem vai ficar mesmo com o MOVA se não tiver mais 

grana... (Maria Alice – IPF) 

A afirmação de Maria Alice coloca-nos frente a um grande problema desse tipo de 

parceria. Primeiro, porque a Secretaria de Educação, ao mesmo tempo em que se coloca 

aberta para negociar com as entidades sociais nos fóruns municipais e afirma em 

documentos e nas entrevistas a valorização da trajetória das entidades sociais, impõe 

critérios burocráticos morosos, que obrigam organizações sociais a se adaptarem a uma 

lógica diversa da encontrada no interior das comunidades atendidas. Além disso, ela 

aglutina organizações sociais diversas, sem afinidade ideológica, o que contribuiu para a 

despolitização do Fórum Municipal, principalmente nos dois primeiros anos de existência. 

Soma-se a isso que, ao contrário da primeira experiência, a participação das 

entidades conveniadas nos encontros dos fóruns regionais29 e Municipal não foi obrigatória, 

e tampouco os fóruns poderiam dar aval positivo ou negativo para a entrada de novas 

entidades. Nessa segunda experiência, as únicas exigências eram a regularidade jurídica das 

entidades e a existência de demanda. Darezzo justifica essa medida como forma de ampliar 

                                                
29 Foram organizados 7 Fóruns Regionais: Leste 1 e Leste 2, Sul, Oeste 1 e Oeste 2, Norte e Centro. 
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a participação de entidades para além daquelas que tradicionalmente atuavam na 

alfabetização de adultos, possibilitando assim, em maior escala, a efetivação do direito à 

educação, atingindo localidades onde a escola pública ainda não chega. 

Tal alternativa modificou a ênfase da proposta realizada nessa segunda etapa. 

Enquanto na primeira experiência o critério de crescimento do atendimento estava muito 

colado nas definições de natureza política, sob controle dos próprios participantes, nessa 

segunda, o critério foi o do atendimento de massa independentemente do perfil da entidade 

que realizava a parceria. 

Paralelamente à intenção de expandir a abrangência do MOVA, Darezzo pondera 

sobre uma alteração na forma de organização das organizações comunitárias em relação ao 

período 1989-1992. Na nova versão, ao invés de priorizar entidades que já atuassem com 

alfabetização de adultos e estivessem ligadas a outros movimentos populares, como os 

ligados a moradia, saúde e pastorais, foi tentado o movimento inverso: por meio do 

estímulo ao trabalho com alfabetização – com a devida formação –, influenciar a atuação 

das entidades também na busca de outros direitos sociais. 

Não há dúvidas de que, no período, houve ampliação dos convênios e, 

conseqüentemente, do número de educandos atendidos, mostrando os resultados da opção 

por um atendimento mais amplo no campo da alfabetização de adultos. O ano de 2002 

encerra-se com 899 turmas de alfabetização funcionando, 17.980 alunos matriculados e as 

cinco ONGs contratadas para a tarefa de formação pedagógica. Em 2003, o número de 

turmas conveniadas chegou a 1.144, totalizando o atendimento em 22.880 alunos. Em 

2004, esse número cresce para 1.170 turmas, com 24.609 alunos matriculados30. No 

entanto, não há indicadores que revelem a influência do MOVA sobre a atuação das 

entidades, conforme previa a estratégia da SME. 

Na opinião de Ionilton Aragão, do Centro de Educação da Zona Leste, essa abertura 

para todas as entidades que tivessem interesse, documentação e demanda entrassem no 

MOVA possui um caráter negativo. Segundo ele, na segunda metade da gestão de Marta 

Suplicy, o MOVA-SP, ao invés de crescer, inchou: 

                                                
30 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação – ATP / Centro de Informática / Convênios – Base 
agosto. 
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Inchar é sinal de doença, não é sinal de qualidade. Inchou... O projeto está inchado, acho 

que tem muita gente ruim envolvida e ruim no sentido não da pessoa, mas de não ter uma 

ação, ela veio porque foi convidada, porque ela é sobrinha, filha, mulher, esposo de alguém 

da diretoria da entidade e isso compromete toda a infra-estrutura do projeto e do 

movimento, nós temos na cidade ONGs que o pai trabalha na sala de aula, a filha que 

coordena, tem a mãe que é administradora, isso me preocupa porque isso nada mais é do 

que nepotismo... Quando você tem esse modelo de entidade, você não tem discussão política 

nela, ela não abre para crescimento, para diversidade, para discutir os convênios, discutir o 

projeto. (Ionilton Aragão – CEZL) 

Já para Janis Cundra, da Associação Cantareira, a questão é outra: 

Eu acho que o que tem de melhor é que o processo foi construído coletivamente. Gerou muito 

conflito, muita tensão, mas havia a possibilidade de entendimento. Ele foi construído 

coletivamente. O fato de ser aberto para qualquer entidade que quisesse participar, para 

mim, é um dos melhores aspectos desse programa, porque ele possibilitou a participação, ele 

não foi um processo feito de cima para baixo. Não foi uma coisa hierarquizada que a 

prefeitura decidiu e as entidades tiveram de cumprir. Claro que houve uma série de questões 

que as entidades não puderam decidir, porque são questões legais, nesse sentido o positivo. 

(Janis – AC) 

Os problemas administrativos gerados nessa parceria também eram sentidos pelas 

formadoras das ONGs. Como a periodicidade de contato entre as entidades e as ONGs, por 

conta da formação pedagógica, era maior do que os encontros dos fóruns, que ocorriam a 

cada três ou dois meses, as formadoras acabavam por receber muitas das críticas que os 

educadores tinham em relação ao programa. Maria Alice relata um problema dessa ordem 

que ocorreu na Cidade Tiradentes: 

O pessoal não ia à formação, faltava muito, depois o problema do pagamento, porque eles 

não recebiam, faltavam à formação por causa disso, teve muito problema na formação por 

causa desse rolo de pagamento. Isso interferia porque nós não tínhamos nada a ver com a 

história, mas era quem estava ali com eles e parecia que era a Secretaria que estava ali, 

ficava meio confusa a relação. Então, a gente apanhava por causa disso. (Maria Alice – 

IPF) 

Márcia, da Ação Educativa, também sentiu esse descompasso na formação: 
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As questões ficaram muito acirradas no aspecto do ressarcimento daquele educador e 

daquele coordenador, então foi um desafio enorme para as ONGs que vinham numa reflexão 

política, e num movimento político, se confrontar com os educadores e coordenadores numa 

questão de sobrevivência. Então, foi um descompasso grande, até as coisas entrarem no 

compasso foi o desafio da escuta. (Márcia – AE) 

Outra questão importante para a nossa reflexão acerca dos limites da parceria foi 

colocada por Janis, da Associação Cantareira. Segundo ela, muitas entidades estavam 

despreparadas para a compreensão do funcionamento da máquina pública, o que pode ter 

intensificado os problemas. 

O negativo é assim: o quanto falta para as entidades capacitação e conhecimento no sentido 

de entender como funciona a coisa pública. As entidades muitas vezes vão para os debates, 

mas elas não sabem como funciona a legislação, como se constrói as coisas, como se 

aprovam os projetos de lei, como que se faz os projetos, como funciona o financiamento, de 

onde vem o dinheiro. Nessa administração, tinha muita coisa que o movimento não sabia e 

ficou a palavra de quem sabia, que eram os administradores públicos. Falta para as 

entidades essa qualificação técnica de conhecer como funciona a gestão pública, como 

funciona a legislação, a gente não conhece e apanha por isso. (Janis – AC) 

Os depoimentos acima nos trazem questões importantes: Seria a prefeitura que 

deveria capacitar as entidades para que tivessem um melhor domínio das questões 

burocráticas? Também a prefeitura deveria promover espaços em que questões políticas e 

sociais das regiões fossem debatidas? Qual autonomia possível quando se desconhece ou 

não há possibilidade de modificação do ordenamento burocrático? Quem deveria priorizar 

o debate político? Para Marisa, a prefeitura deveria ter tido um trabalho de conscientização 

com os presidentes das entidades, para que o processo de parceria fosse além das questões 

administrativas. Para Janis, essa questão poderia ter sido resolvida no interior das próprias 

associações. Para as representantes das assessorias pedagógicas, as demandas não 

resolvidas nos espaços dos fóruns refletiam na formação pedagógica, chegando mesmo a 

impossibilitar a ida dos educadores aos encontros. O ponto de convergência entre esses 

depoimentos está na percepção de que muitas entidades estavam despreparadas tanto 

politicamente quanto administrativamente para a assinatura do convênio. Aquelas entidades 

que possuíam histórico de atuação junto a movimentos populares não necessariamente 



 67 

conseguiam adequação de ordem técnica, como documentação, local adequado e número de 

alunos. Quando a situação não era resolvida nos fóruns regionais, esse debate ia para o 

Fórum Municipal que acabava sendo a instância esclarecedora de entraves burocráticos. As 

entidades que já estavam em dia com a documentação acabavam não sendo contempladas 

nesse espaço e deixavam de comparecer. O problema foi que durante muito tempo o debate 

sobre convênio foi o único que existiu. 

O depoimento de Ionilton Aragão a esse respeito pode ser um tanto polêmico, mas 

traz luz a mais uma questão: Quais interesses a prefeitura teria para manter um fórum 

municipal efetivamente participativo, que propiciasse um processo de formação política de 

todos e esclarecimentos sobre o andamento do programa? 

Então, na Marta o governo peca aí, achar que parceria é isso, você dá dinheiro, dinheiro, 

quer convênio – vai fazendo. Eu acho que parceria é falar: ‘O que é que falta para 

reestruturar os fóruns?’, porque se o governo da Marta estivesse preocupado com essa 

estruturação não teria um fórum na cidade de São Paulo que não estaria funcionando, 

porque seria uma condição para entidade estar conveniada ao projeto. Você fala: ‘Deixa 

eles lá, quanto menos eles estiverem em fóruns, menos articulados eles estão’. Isso em 

qualquer governo, acho que governo não é bobo de dizer: ‘Vamos construir um fórum 

lindo’... Porque aí ele se ferra, porque todo mundo está organizado. Então, seja ele de 

direita, de esquerda, o fórum não é interessante. Então, talvez aí a deficiência seja: fórum só 

o municipal... Os fóruns regionais articulados em todas as regiões o Fórum Municipal tem 

de trabalhar, porque os regionais vão dar trabalho, eles vão levantar problemas, levantar 

problemas e construir. Quando você tem eles desarticulados, não tem problema, quem vem 

são sempre as mesmas pessoas. (Ionilton Aragão – CEZL) 

Se não há (ou não pode haver) um interesse explícito da administração em fortalecer 

os fóruns, por outro lado, a liberdade de reunião e de organização nunca foi negada às 

entidades. Se as próprias entidades tivessem se organizado em espaços autônomos, os 

espaços institucionais garantidos pela administração poderiam assumir um novo caráter. 

Educadores 

O corpo de educadores do MOVA-SP era composto por monitores e coordenadores 

pedagógicos. Os monitores eram os responsáveis pela alfabetização dos jovens e adultos 
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que acontecia de segunda a quinta-feira, e deveriam ter o ensino fundamental completo ou 

experiência anterior comprovada em alfabetização de jovens e adultos. Os coordenadores 

pedagógicos eram os responsáveis pelo acompanhamento das atividades dos monitores ao 

longo da semana e pela organização e condução da reunião de planejamento pedagógico 

que ocorria às sextas-feiras. Deveriam ter ensino médio ou superior concluído. Caso não 

possuíssem esse nível de escolaridade, também poderiam comprovar experiência anterior 

em educação de jovens e adultos. 

A opção por monitores sem escolaridade formal para exercer a função de professor 

tem sido motivo de polêmicas, particularmente em grandes centros urbanos onde a oferta de 

mão-de-obra qualificada é grande. Os que defendem argumentam pela qualidade de um 

monitor que é da própria comunidade e a confiança que isso produz entre os educandos. 

Além do mais, valoriza-se o papel transformador que pode adquirir a educação quando as 

questões locais da comunidade são colocadas como parte integrante do processo de 

alfabetização. O monitor, sendo membro pertencente dessa comunidade, teria, então, mais 

condições de trazer essa realidade local para a sala de aula, sua linguagem seria melhor 

compreendida e a proximidade com o mundo vivido pela comunidade aumentaria o vínculo 

cotidiano entre aluno e educador. Os críticos apontam a desqualificação das relações de 

trabalho e a adoção de um mecanismo de produzir educação a baixo custo e com qualidade 

questionável. 

Posicionar-se em relação ao sentido que adquiriu esse trabalho de alfabetização feito 

por educadores sem titulação não é tarefa fácil e foge aos objetivos de nosso trabalho. O 

perfil traçado pela SME acerca dos monitores é pouco passível de análise, uma vez que a 

maioria dos monitores não respondeu à pesquisa. Mas o que podemos afirmar é que a 

participação no MOVA-SP na gestão Marta Suplicy adquiriu um forte caráter empregatício, 

fato justificado pelos seus defensores pela conjuntura vigente no período. 

Se na gestão da Luiza Erundina você tinha pessoas do movimento popular absolutamente 

engajadas no movimento de alfabetização e de pensar na alfabetização como um direito 

humano, na administração da Marta você tem educadores que estão engajados numa frente 

de trabalho, então você tem um diferencial gigante e que fragiliza por um lado a questão da 

alfabetização e do debate da garantia de um direito humano, mas que por outro lado traz 

para o cenário uma outra demanda, que é a garantia do direito ao trabalho. (Márcia – AE) 
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Outra questão que também pode estar ligada à crise de emprego refere-se à 

capacitação técnica dos educadores contratados pelas entidades. É importante lembrar mais 

uma vez que a contratação, desde que cumpridas as exigências que já enumeramos, era de 

responsabilidade das entidades, e os casos de educadores que estavam aquém das 

habilidades exigidas para a tarefa da alfabetização fugiram do alcance do poder público. 

Maria Alice percebeu essa fragilidade na escolha dos educadores em duas regiões: 

Na primeira formação, o pessoal fez uma atividade que era uma carta, escrevendo sobre o 

seu processo de alfabetização, a sua experiência em educação, para a gente conseguir um 

perfil. Quando recolhemos e começamos a ler, eu percebi assim: pessoas que não estavam 

alfabetizadas, estavam ali e não tinham compromisso com o MOVA, era uma questão de 

salário, ter algum trabalho, alguma renda, várias coisas, aí então nessa parte de 

alfabetização nós montamos curso específico em julho, algumas oficinas, e foi mais na 

Cidade Tiradentes e Guaianazes, que foi onde percebi que o problema maior estava lá. 

Conversei com todas as coordenadorias sobre esse levantamento, mas o problema maior 

estava localizado em Guaianazes. Nós não tínhamos horas de formação, então remanejei as 

horas e fiz esse curso de oficina de leitura e escrita específico para os monitores. (Maria 

Alice – IPF) 

Vera Barreto narra alguns problemas dessa ordem nas entidades da zona sul: 

Não são todas, mas teve muitas entidades que os critérios para escolher educador foram 

muito pouco claros, você tinha problemas de todas as ordens, desde alguns que tinham 

dificuldade mesmo de ler e escrever, mas esses assim eram bem poucos, mas, por exemplo, 

estou falando mais na zona sul, tinha muita gente muito novinha, tinha meninas de 15 anos e 

16. Vamos dizer que as meninas estão fazendo ensino médio, mas do ponto de vista pessoal 

muito imaturas, muito criança, muito jovenzinhas. Era difícil para aquelas pessoas pegar um 

grupo de trabalhadores, de donas de casa, mulheres que têm filhos. Eu acho que os critérios 

de escolha dos educadores deixaram muito a desejar. (Vera Barreto – Vereda) 

O exame da atuação desenvolvida pelos coordenadores pedagógicos aponta para 

outros aspectos precários das atividades. Além do acompanhamento das atividades dos 

monitores, as questões burocráticas de organização das listas de presença e resumo das 

atividades, compra de materiais, visitas às classes, além de outras, acabaram se sobrepondo 

ao trabalho pedagógico. Segundo Vera Barreto, por conta das inúmeras atribuições 

burocráticas, os coordenadores acabavam tendo de usar o horário da formação com as 
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ONGs para arrumar sua extensa papelada. Um ponto importante a frisar é que no ano 2002 

as formações conjuntas dos monitores e coordenadores pedagógicos pelas ONGs ocorriam 

aos sábados, durante todo o dia. Nesse caso, a entidade tinha todas as sextas-feiras do mês 

para organizar a documentação e pensar nos planejamentos pedagógicos. Em 2003, no 

entanto, essa formação do sábado passa para as sextas-feiras, no começo da noite, pois os 

supervisores da rede, enquanto funcionários públicos, não podiam trabalhar aos sábados. O 

que ocorreu foi que o tempo para as entidades se reunirem diminuiu. As formações 

ocorriam, em vários casos, duas vezes por mês, as pessoas chegavam cansadas e atrasadas, 

além disso, acabavam emprestando um pouco do tempo de formação para dar os “recados” 

e organizar a parte burocrática. 

No 1º ano, a gente teve um período que era aos sábados. Quando a gente discutia com o 

movimento, lá antes, havia uma opção pelo sábado, não porque achasse que era uma 

maravilha, mas que se achava que era uma única saída. No 1º ano, isso funcionou, quando 

chegou no 2º se valeu do princípio de que funcionário publico não trabalha no sábado, e os 

supervisores não poderiam funcionar e aí foi para sexta-feira. A sexta-feira foi choradíssima 

por todos, e a gente sabia de todos os problemas que iriam ter: Primeiro, o transporte e a 

condução naquele horário, sendo que os formadores nunca moraram ao lado da formação. 

Você tinha gente que saía, atravessava a cidade e trabalhava em outro canto, então estava 

disponível, vamos dizer, cinco horas da tarde, mas cinco horas da tarde você pegar ônibus, 

metrô para chegar lá, ou vir de carro mesmo, pegando um trânsito, você não chega, então, 

moral da história, as tais sete horas não eram sete, passam a ser sete e meia. Outro 

problema: você sabe perfeitamente que há educadores morando em regiões de risco, as 

pessoas não querem ficar até dez e meia fazendo formação, e como vai dizer: ‘Não! Tem de 

ficar’. Não, fulano te diz: ‘Não, não posso, no meu lugar lá, na minha rua não pode chegar 

sozinha uma hora dessa’. Você tem de terminar antes, então ficava aquela história das sete 

às dez, mas, mesmo assim, quinze para as dez já estava todo mundo ouriçado ‘porque às dez 

temos de sair’. Então, ficou um espaço pequeno, que muitas vezes tinha de ser dividido com 

os recados. As outras sextas que não eram da gente, que eram com as coordenadoras lá do 

movimento, das entidades, só que de uma maneira geral essas meninas tinham também uma 

atribuição burocrática imensa, e não tinham outra hora para acertar isso, aproveitavam 

essas reuniões e não é possível você dizer: ‘Não, não pode acontecer’. ‘Como não pode 

acontecer?’ A pessoa precisa da outra para te dar os dados, que só encontra lá, quer dizer, é 

complicado porque também os grupos não eram tão perto, se você pensar que essa 
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coordenadora vai de porta em porta, tinha dificuldade. Isso tudo amarra muito esse 

processo, eu acho que a gente teve uma perda com relação ao primeiro ano, perda que eu 

achei forte por conta disso, horário, pessoal cansado. Sábados, eu sei que é exigente, mas o 

pessoal dormiu, né? Agora tinha gente que vinha do trabalho, vinha do centro, eu me lembro 

que havia muitos rapazes que ficavam lá de língua de fora, já chegam correndo, exaustos, 

como é que isso pode ser proveitoso? (Vera Barreto – Vereda) 

Por outro lado, as entrevistas realizadas com a coordenadora do MOVA-SP na SME 

ressaltam uma grande aposta na formação dos educadores para a consolidação do projeto de 

alfabetização. Ou seja, a ênfase da Secretaria parece colada a um ideal de formar pessoas 

capazes de realizar o processo de alfabetização que esteja de acordo com a consolidação de 

um direito à escolarização, independente da vocação política das entidades ou da escolha 

mal feita no momento da contratação. 

Dessa maneira, as condições técnicas das entidades, como possuir documentação 

compatível, espaço físico adequado e pessoal para efetivar o atendimento, já são suficientes 

para a realização do convênio. O perfil das entidades participantes, portanto, é bastante 

heterogêneo. Os documentos de orientação para se firmar os convênios já não falam de 

movimentos sociais ou populares, como falavam os da primeira experiência. Agora o 

chamado já está voltado para todas entidades com personalidade jurídica e sem fins 

lucrativos. Essas entidades poderão participar dos fóruns regionais para discutir questões 

relacionadas ao MOVA-SP como também do Fórum Municipal, instância de discussão com 

a Secretaria de Educação.31  

Formação dos educadores 

A formação dos educadores do MOVA-SP foi realizada pelas cinco ONGs citadas 

anteriormente, em parceria com as equipes das coordenadorias de educação, antigos NAEs. 

Essas ONGs já possuíam uma trajetória ligada à educação de jovens e adultos e de 

assessorias a movimentos sociais. A opção pela contratação das ONGs para o trabalho de 

formação, segundo Darezzo, deve-se à experiência acumulada dessas instituições em 

relação à EJA e à educação popular, em oposição à falta de recursos humanos 

especializados nos temas, na SME e o reduzido tempo – 4 anos – para formar tais quadros 
                                                
31 MOVA-SP – Exercício de Cidadania 2001-2004. Grifo nosso. 
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e, simultaneamente, implementar o projeto com qualidade. A formação pedagógica 

aconteceu durante todo o processo de execução do programa, havendo espaços específicos 

para monitores e coordenadores pedagógicos. 

Nesses encontros de formação pedagógica, foram discutidos, entre outros temas, o 

projeto político-pedagógico do MOVA-SP, as várias concepções de educação ao longo da 

história, os princípios freireanos de educação de adultos, os processos de aquisição da 

leitura e escrita, alfabetização matemática, registro, diagnósticos e avaliação. 

Mas é importante ressaltar que cada ONG trabalhou em cima das suas 

especificidades. Segundo Márcia Cristina Oliveira da ONG Ação Educativa, não houve por 

parte da SME uma diretriz única que visasse a orientar o trabalho das cinco ONGs 

formadoras. O que houve foram reuniões em que essas ONGs relatavam o trabalho que 

estava sendo realizado e o planejamento das próximas atividades. Nesse caso, alguns 

grupos de formação voltaram-se mais para a discussão dos princípios freireanos para a 

educação popular, enquanto outros discutiam a construção de um projeto político-

pedagógico próprio, a partir do princípios do MOVA-SP. 

O trabalho de cada uma das ONGs era discutido sempre nos encontros de DOT, nós não 

conseguimos tirar efetivamente uma diretriz grande para todas as ONGs. Foi respeitada 

nesse processo de parceria a especificidade de cada um. Então, você tem o IPF e o Centro 

Cida Romano com um trabalho muito focado nas questões de educação popular, e aí vem 

Paulo Freire... E você tem a Ação Educativa com um olhar muito focado no desenvolvimento 

dos educadores populares e a idéia de pensar a identidade dos educadores populares, 

sistematizar as práticas deles, para dessas práticas e dessa identidade levantar 

recomendações e princípios. É um trabalho que é uma marca muito específica da Ação 

Educativa. O que acontecia? A gente compartilhava esse trabalho sempre no espaço de 

DOT. O que deveria ser um dos princípios? Pensar o desenho da formação junto com os 

educadores. Isso era esperado que se fizesse? Sim. A Ação Educativa fez isso? Fez. A Ação 

Educativa chegava e no primeiro encontro ela levantava quais eram as questões que nós 

discutiríamos ao longo da formação. E aí os princípios da Ação Educativa são: sistematizar 

e devolver sistematizado para os educadores. (Márcia – AE) 

Além dos encontros entre os educadores do MOVA-SP, existiram iniciativas no 

sentido de buscar integração com os professores da EJA da rede pública municipal. Na 
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avaliação dos organizadores, esses encontros possibilitaram a troca de experiências e 

saberes, mas, sobretudo, foram oportunidades para que os educadores titulados e 

concursados tivessem contato com um outro universo educativo, informal e popular. 

Os educadores do MOVA tiveram uma formação não titulada (...). Então, eles têm toda uma 

discussão, um acúmulo de teorias construídas em um processo informal de ensino, e têm 

muito a contribuir com a rede. Em uma das reuniões entre educadores da rede e educadores 

do MOVA, no final da reunião, uma educadora do movimento comentou, em particular: 

‘Nossa, esses professores são atrasadinhos, né?’. (Marisa Darezzo – DOT-EJA) 

O que nos chama a atenção é que o processo de avaliação do programa, que inclui 

desde os impactos da formação realizada pelas ONGs até mecanismos que indicassem se os 

alunos matriculados estavam se alfabetizando, não foi pensado no início do programa, no 

processo de elaboração, e não chegou a ser realizado em sua execução. Segundo 

informações colhidas com três ONGs responsáveis pela formação dos educadores do 

MOVA-SP – Ação Educativa, Instituto Paulo Freire e Vereda –, não foram criados 

instrumentos para avaliar o aprendizado dos alunos e tampouco foi previsto esse 

acompanhamento. 

A avaliação é um nó, como sempre. Um monitoramento não foi feito, não foi previsto e não 

foi feito. Ele começou a ser pensado no final da gestão e aí isso demanda fôlego, fazer um 

monitoramento de um movimento que ocupa o município inteiro. (Márcia – AE) 

Cobrei isso várias vezes, que nós precisávamos de um instrumento de avaliação, como é que 

a gente ia avaliar se esses alunos estavam aprendendo, se não estavam... Eles também 

achavam isso importante, mas aí eu não sei... Não sei se elas não tiveram pernas, se não 

tiveram apoio, aí era um projeto... recurso para fazer uma avaliação. (Maria Alice – IPF) 

As avaliações dos educandos são vaguíssimas, são frutos de uma observação do fulano, 

comentário de sicrano. Eu acho que falta, mas isso exige um trabalho muito grande de você 

planejar. Eu acho que o fortalecimento do MOVA tem de passar por essas questões, porque 

acho que é com isso que você vai poder enfrentar as adversidades que poderão vir depois. E 

você não será obrigada a ouvir da Erotildes [Coordenadora da DOT-EJA na gestão José 

Serra] que o MOVA é muito bom para fazer política, mas para alfabetizar é um fracasso, mas 

você nem tem um negócio para dizer: ‘Você está muito enganada, olha aqui...’ (Vera 

Barreto – Vereda) 
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Já em relação à avaliação feita pelos educadores a respeito do processo de formação 

pedagógica realizada pelas ONGs, as três afirmam que construíram instrumentos para esse 

fim. 

A idéia de avaliação é uma idéia que foi sendo amadurecida ao longo do processo, no 

sentido de que ela era uma discussão que devia ser feita pela DOT em relação às ONGs, das 

ONGs em relação às coordenadorias, e nesse efeito cascata. Porque a gente tem um desenho 

que é feito em forma de cascata para a formação, mas a avaliação não tinha. Então, a DOT 

pode fazer uma avaliação das ONGs? Ela não criou instrumentos para isso. Nós criamos um 

instrumento para fazer a avaliação do monitoramento? Não fizemos. Mas com os educadores 

nós fizemos. Nós temos registro de avaliação de cada encontro, onde o educador dizia se o 

encontro tinha atendido às expectativas, se o que estudou no encontro podia ser desdobrado 

para sala de aula, pensando numa transposição didática, e avaliação do desempenho do 

formador. Isso foi feito ao longo de todo processo, isso era um instrumental que fazia a gente 

corrigir rotas juntos aos educadores, e isso foi levado muito a sério nesse sentido. (Márcia – 

AE) 

Constantemente e mesmo no final a gente avaliou como foi, como cada um sentiu, isso sim, 

mas eu acho que isso é muito pouco porque isso acaba ficando para as instituições, e a gente 

conseguiu um pouco junto marcar algumas reuniões, e, no nosso caso, a gente teve muito 

diálogo com o Centro Cida Romano e com a AEC. Então, a gente até conseguiu trocar as 

figurinhas, mas eu acho que é diferente, uma coisa é a instituição “x” avaliar seu trabalho, 

uma coisa é esse somatório até para esse confronto, para dizer: ‘Poxa, em tal lugar vocês 

resolveram esse problema melhor do que a gente...’ Acho até hoje que isso assim é uma 

perda. (Vera Barreto – Vereda) 

As avaliações dos monitores eram ao final de cada encontro e também a própria 

coordenadoria, falando a avaliação deles da formação, das visitas das salas, o que é que 

elas achavam, o que encontraram, o que acharam que precisava mexer aqui e ali, então a 

gente pegava um pouco de cada lugar. Na reunião com os coordenadores, eles também 

traziam demandas, dificuldades, em vários espaços a gente conseguia pegar essas 

informações. Esses dados estão no IPF, existem as pastas do MOVA por ano, tem todas essas 

avaliações lá. E nos relatórios para a SME também. Mês a mês, a gente fazia avaliação, 

tabulada. (Maria Alice – IPF) 
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Se de um lado essas três ONGs conseguiram avaliar os impactos da formação dos 

educadores, pois aplicavam instrumentos avaliativos ao final de cada encontro de formação, 

de outro, a SME não conseguiu criar indicadores que mostrassem a evolução do 

aprendizado dos alunos matriculados e o encaminhamento para níveis subseqüentes na rede 

pública municipal durante os anos 2002 e 2003. 

Esse acompanhamento começou a ser realizado no último ano de execução do 

projeto, em 2004, quando foi criado o sistema Escola On Line – EOL – que quantifica 

todos os alunos matriculados na rede municipal de educação. Os dados do EOL, no entanto, 

permitirão apenas mapear o trânsito dos alunos egressos do MOVA-SP e que ingressaram 

nas salas da EJA na rede municipal. 

O convênio firmado entre as ONGs e a Secretaria de Educação também previu a 

confecção de cadernos pedagógicos que serviam de subsídios à prática do educador. 

A análise de materiais de apoio à prática pedagógica permite vislumbrar, em certa 

medida, a preocupação com o cotidiano da sala de aula e com o quefazer pedagógico. O 

educador muitas vezes é desafiado a ter uma prática pedagógica “inovadora”, 

“progressista”, “dialógica”, mas, ao se deparar com a realidade da sala de aula, com a 

diversidade de níveis de letramento de cada educando, acaba por reproduzir o ensino que já 

conhece, que, em última instância, pode ser o mesmo que recebeu no seu processo 

individual de escolarização. 

Isso ocorre por inúmeros fatores, como a ausência de formação específica para se 

trabalhar com EJA e a reduzida atenção que essa modalidade recebe nos setores 

universitários, sendo os currículos dos cursos de Pedagogia quase que exclusivamente 

baseados na educação infantil e no primeiro segmento do ensino fundamental. Além disso, 

a escassez de materiais disponíveis para jovens e adultos pode obrigar os educadores a 

recorrer e adaptar livros e atividades desenvolvidas para crianças. 

Ao longo do processo, as ONGs responsáveis pela formação continuada dos 

educadores e coordenadores pedagógicos produziram, sob supervisão da SME, oito 

cadernos de subsídios e apoio à ação alfabetizadora, que compõem a coleção Círculos de 

Formação e foram disponibilizados em 2003. São eles: 1 – Princípios Freireanos e o Sócio-

Construtivismo; 2 – Alfabetização: Um Desafio de Milhões; 3 – Mergulhados em 
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Números: A Matemática na EJA; 4 – Registro: Fazendo e Aprendendo; 5 – Implicações 

Metodológicas da Prática Educativa; 6 – Festa com arte: primeiro ano de reconstrução do 

MOVA-SP; 7 – Saberes e Aprendizagens: um olhar sobre a avaliação; 8 – Paulo Freire – 

Educação e Esperança. 

Esses cadernos traziam textos voltados para os educadores e algumas propostas de 

atividades, não sendo um material destinado para o consumo dos alunos. Nesse caso, 

segundo Márcia, da ONG Ação Educativa, que elaborou os números 2 ,3 e 7, esses 

materiais, além de contribuírem para a ação alfabetizadora, serviram como um registro da 

memória do projeto. 

Controle das atividades 

O controle da execução dos trabalhos de alfabetização era realizado por 

supervisores das coordenadorias de educação, que visitavam mensalmente as salas de aula e 

verificavam o comparecimento dos alunos e monitores. O caráter dessa visita variou 

conforme cada coordenadoria. Segundo os relatos das responsáveis pela formação das 

ONGs, alguns supervisores faziam relatos nas reuniões com as ONGs sobre as atividades 

que estavam ocorrendo nas salas para que houvesse um estreitamento entre a realidade da 

sala de aula e as propostas de formação pedagógica, outras já tinham um caráter 

acentuadamente fiscalizador. Esse controle centrava-se, basicamente, na verificação da 

exigência de um número mínimo de quinze alunos por turma para que fosse possível o 

ressarcimento. Caso não houvesse esse número, a entidade deveria justificar a ausência dos 

alunos. Quando essa situação se repetia por três vezes, sem justificativa aceitável pela 

coordenadoria, a sala era fechada. Além das visitas, o controle das atividades também era 

realizado pela entrega da ficha de freqüência diária dos alunos, seguida da descrição sucinta 

da temática trabalhada em cada dia letivo. 

Esse ponto da parceria merece também reflexão. Os representantes das entidades 

que foram entrevistados entendem a função pública que é realizada pela Secretaria de 

Educação no momento em que fiscaliza o funcionamento das salas e, conseqüentemente, o 

uso da verba pública destinada à alfabetização. No entanto, a garantia do direito à educação 

não se consolida apenas na destinação e fiscalização de verbas, mas no efetivo controle 
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sobre o modo como estão sendo atendidos os alunos, na correspondência entre o trabalhado 

em encontros de formação, nos princípios político-pedagógicos do MOVA-SP e na prática 

de sala de aula. 

Já em relação ao controle sobre o aprendizado e encaminhamento dos alunos para 

níveis subseqüentes, Janis Cundra ressalta: 

Eu acho que faltou controle, primeiro porque o cadastro no EOL demorou muito a ser feito. 

O cadastro chegou muito tarde. Outra questão: Eles faziam acompanhamento, sim, mas ele 

não foi provavelmente sistematizado, em forma de dados da cidade toda. Quando você faz 

um relatório mensal, tem uma folha de movimentação: Quem entra, quem sai e se pedia para 

colocar quem foi para EMEF, quem foi para 5ª série, para 4ª série, 3ª série etc. A questão é 

que muitas vezes não era colocado, o aluno era excluído como aluno desistente, sem o 

motivo... (Janis Cundra – AC) 

Ionilton Aragão também critica a maneira como a SME estruturou o controle sobre 

o funcionamento do projeto: 

O supervisor devia ir à sexta-feira na reunião pedagógica da entidade, saber o que eles 

fazem, como é que eles discutem, se existe a formação, se existe a reunião pedagógica, 

porque, eu conhecendo a reunião, eu sei que norte a entidade tem e aí sim vou fazer uma 

crítica. Se não vou, se só vou lá na sala, se não conheço toda entidade, como é que vou falar 

da entidade? Então, acho que os supervisores precisavam ter esse olhar. (Ionilton Aragão 

– CEZL) 

A inserção entre as ações de EJA 

Outro cuidado no sentido de assegurar a continuidade do projeto foi sua inserção 

entre as demais ações da educação de jovens e adultos desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Educação. Na administração Erundina, o MOVA era vinculado diretamente 

ao gabinete do secretário, o que, na avaliação de Darezzo, o fragilizou diante da 

administração Maluf, pois não havia referências, seja na estrutura de SME, incluindo os 12 

Núcleos de Ação Educativas – NAEs32 –, ou nas escolas da rede. 

                                                
32 Em 2003, com o processo de descentralização administrativa desencadeado pelo poder executivo 
municipal, que criou 31 subprefeituras, os NAEs foram substituídos pelas Coordenadorias de Educação, 
instaladas em cada uma das subprefeituras. 
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Com a mudança da administração, as pessoas com cargo de confiança, as pessoas que estão 

como dirigentes, vão embora. Aí vêm outras pessoas, as que ficam são aquelas dos cargos de 

carreira, supervisor, são as pessoas concursadas. Então, quando a gente pensou nesse 

princípio da descentralização, dessa abertura maior, de maior participação, nós também 

fomos fazendo a formação das pessoas que trabalhavam na coordenadoria, para que elas 

entendessem esse projeto, para que elas compreendessem como é que é essa relação com o 

movimento, e que realmente pudéssemos criar um vínculo, para que o projeto pudesse dar 

continuidade. (Marisa Darezzo – DOT-EJA) 

Nesse sentido, paralelamente à vinculação administrativa e operacional à DOT-EJA, 

com o acompanhamento dos trabalhos por meio dos NAES – posteriormente 

coordenadorias de educação –, e não ao gabinete, foi também estabelecido o compromisso 

de garantir a matrícula para os egressos do MOVA nas escolas da rede pública municipal, 

possibilitando assim, de um lado, a garantia de um direito constitucional e, de outro, a 

conformação de uma rede de ensino para jovens e adultos, composta por diferentes 

iniciativas. 

A idéia de conformar um sistema de atendimento que garantisse que os egressos do 

MOVA pudessem ter continuidade em programas de EJA sempre foi uma reivindicação dos 

educadores e dos alunos. Muitos dos programas de alfabetização, nos moldes do MOVA, 

acabam por se esgotar em termos de atendimento nas suas próprias salas de aula. A não 

continuidade dos estudos acaba por produzir um tipo de alfabetização insuficiente para que 

seja possível o domínio da leitura e da escrita de forma competente e que permita aos 

educandos a sua utilização no cotidiano da sua vida. Além do mais, o modelo de parceria 

utilizado pelo MOVA nos parece adequado para os primeiros meses deste processo. Mas as 

experiências demonstram que a remessa da continuidade dos estudos para entidades da 

sociedade civil não garante a qualidade na oferta. Afinal, escolas exigem professores 

especializados, material didático, instalações adequadas, enfim, uma série de condições 

quase nunca encontradas nessas entidades para o atendimento de mais longo prazo. 

A todo o momento, a gente queria que ele [MOVA-SP] estivesse colado nos outros 

programas de atendimento, ou seja, na escola também, porque a idéia era que esse educando 

que passava pelo MOVA tivesse uma inclusão nas escolas para continuidade do Ensino 

Fundamental e para isso a gente tentava garantir efetivamente essa inclusão desses alunos 
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no Ensino Fundamental, ou dentro da escola ou então nos CIEJAs, a portaria de matrícula 

que determinava isso. (Marisa Darezzo – DOT-EJA) 

A tentativa de aproximação entre MOVA e rede escolar, no entanto, enfrentou 

dificuldades inerentes às diferentes lógicas que regem essas duas formas de organização da 

educação. Darezzo salienta uma delas: o compromisso do MOVA com a comunidade na 

qual está inserido.  

É a entidade que acabava seduzindo, convencendo essas pessoas a irem para as salas de 

alfabetização. A escola ainda fica esperando, fica lá... com o portão aberto e, se ele vem tudo 

bem, se não vem não tem problema. Não existe essa coisa de se incomodar. Porque se as 

escolas se incomodassem com a realidade da comunidade, poderiam inclusive conhecer o 

universo dos pais de alunos... quantos que não são alfabetizados, por exemplo. (Marisa 

Darezzo – DOT-EJA) 

Como podemos perceber, o MOVA permite chegar mais próximo da comunidade, é 

organizado por demanda dela, seus monitores são participantes da realidade local, é uma 

escola colada na comunidade. Mas esse primeiro momento de aproximação deve encontrar 

correspondência no sistema público de ensino, para que possa ser garantida a continuidade 

necessária à formação escolar básica. O processo de aproximação de uma experiência e 

outra deve ser trabalhado como uma questão pedagógica para que não ocorram desistências 

por parte dos alunos e possa haver uma adaptação com qualidade na seqüência dos estudos. 

O MOVA-SP em 2005 – para onde caminhamos... 
Eu quero estudar! 

O Serra não quer deixar! 
(manifestantes no Ato pró-MOVA-SP 

em 29 /06/ 2005) 

O ano de 2005, após a derrota do PT na prefeitura municipal e a entrada do novo 

prefeito – José Serra-PSDB –, iniciou, segundo relatos da coordenação do Fórum MOVA-

SP e da imprensa33, com salas sendo fechadas, interrupção da formação continuada e 

quebra do diálogo com os representantes do fórum. 

                                                
33 SERRA fecha 313 salas de aula para adultos. Folha de São Paulo, 29.6.2005, p. C4. 
MANIFESTAÇÕES mobilizam três categorias. Folha de São Paulo, 30.6.2005, p. C6. 
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Segundo dados divulgados na imprensa em junho de 2005, o atendimento caiu de 25 

mil para 19 mil matrículas, pois havia salas que não atendiam ao mínimo exigido de 15 

alunos por turma. De acordo com depoimentos de representantes do Fórum MOVA, os 

novos dirigentes do poder público municipal negavam-se a comparecer às reuniões 

programadas e a divulgar seus procedimentos ou planos em relação ao projeto. Em virtude 

dessa situação, foi organizado um ato público pró-MOVA-SP em 29 de junho de 2005 em 

frente à Câmara dos Vereadores de São Paulo. No mesmo dia, alguns integrantes do Fórum 

Municipal foram recebidos por representantes da atual administração, que se 

comprometeram a não deixar nenhum aluno do MOVA-SP sem aula, mediante o 

remanejando das salas já existentes e com poucos alunos ou pelo encaminhamento dos 

alunos desalojados para as escolas da rede pública municipal. 

No dia 11 de outubro de 2005, a lei 14.058 sanciona o MOVA-SP como programa 

de alfabetização permanente no município de São Paulo. Os efeitos dessa lei ainda não 

podem ser avaliados neste estudo de caso, mas se por um lado a notícia traz alívio aos que 

temiam que a alternância de partido na administração municipal pudesse extinguir o 

programa, por outro lado, existe ainda a apreensão de que o diálogo com os novos 

representantes possa ser dificultado por conta de divergências políticas. 

No acompanhamento das atividades da coordenação do Fórum Municipal do 

MOVA-SP em 2005, foram inúmeros os relatos de que os novos quadros que ocupam as 

Coordenadorias de Educação não possuem afinidade com os princípios do MOVA-SP, o 

que, na opinião dos membros da coordenação, se reflete na falta de flexibilidade no 

momento em que são realizadas as visitas de supervisão, além de uma má compreensão 

sobre a história do projeto e sua ligação com os movimentos populares e com o pensamento 

de Paulo Freire. 

Nesse caso, é importante que se faça uma reflexão sobre a maneira como estão 

organizadas as estruturas da SME e das Coordenadorias de Educação, e os impactos dessa 

organização na execução de políticas públicas. Na estrutura do MOVA-SP na SME, havia 

dois cargos preenchidos por educadoras concursadas pela rede pública municipal e um 

cargo de indicação. Já nas coordenadorias, todos os supervisores eram pessoas concursadas 

na rede municipal. A questão que se coloca é que todos esses cargos são transitórios, ou 
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seja, as pessoas que na gestão Marta Suplicy estavam nas coordenadorias, na gestão José 

Serra voltaram para as escolas, de forma que a equipe formada para trabalhar com o 

MOVA-SP entre 2001 e 2004 acabou sendo dissolvida. 

Assim sendo, por mais que tenha havido uma tentativa de enraizamento do projeto 

na estrutura da SME, a alternância partidária parece ser ainda um grande entrave para a 

consolidação plena dos projetos e para a formação de uma equipe na SME e nas 

coordenadorias que estejam aptas a dar continuidade às políticas, independente da marca 

partidária. 

Nesse sentido, se a primeira experiência do MOVA-SP sofreu as conseqüências de 

uma organização ligada apenas ao gabinete do Secretário de Educação, com uma equipe 

técnica formada por pessoas indicadas e não pertencentes à rede pública municipal, a 

segunda experiência, que se pretendia mais enraizada, não consegue transpor os limites da 

própria estrutura burocrática da SME e das Coordenadorias de Educação. Os cargos 

oscilam tanto quanto oscilam os partidos, e os quadros técnicos parecem possuir maior 

afinidade com a gestão política do que com a administração de políticas públicas. 
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Capítulo 4 

ALGUMAS COMPARAÇÕES 

Refletir sobre como se estruturou a parceria entre as entidades assistenciais de 

educação de jovens e adultos, em dois momentos de implantação do MOVA-SP, exige 

algumas ponderações a respeito das trajetórias empreendidas por organizações da sociedade 

civil na luta pela efetivação de direitos. No caso específico deste estudo, é fundamental 

resgatar um pouco do processo de luta pela educação de adultos como um direito de todos, 

atrelado ao direito à participação da sociedade na proposição e implementação de políticas 

públicas. Como foi visto no primeiro capítulo, a história da educação de jovens e adultos no 

país assumiu duas vocações distintas que ora se aproximam, ora entram em oposição: a 

educação regular, que de forma generalizada é criada e mantida pelos poderes públicos e 

tem uma história de não correspondência entre o que estabelecem as leis e o atendimento na 

prática; e a educação realizada pelas comunidades organizadas, cuja viabilidade quase 

sempre dependeu da obtenção de financiamentos públicos para a execução de seus 

trabalhos. 

No caso da cidade de São Paulo, a partir de 1989, o que ocorre é a junção dessas 

duas vocações, com a pretensão, inclusive, de que fossem complementares. O MOVA-SP 

surge como um movimento de alfabetização que valoriza o papel desempenhado 

historicamente por organizações comunitárias. Sua identidade está muito colada nas idéias 

sobre a educação popular vigentes na década de 60. Propondo-se a envolver os jovens e 

adultos pouco escolarizados num processo inicial de aquisição da capacidade de leitura da 

linguagem escrita no âmbito de um processo mais amplo de habilitação para a leitura do 

mundo, obrigava-se a encaminhar seus alunos para o sistema regular de ensino a fim de 

possibilitar-lhes a continuidade dos estudos. 

O que percebemos é que a relação entre as organizações comunitárias com o poder 

público municipal em cada um dos momentos em que foi realizado o programa MOVA-SP 

deu-se de maneira diferente. A correta compreensão dessas diferenças depende do exame 
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da trajetória de organização dessas entidades e da natureza de suas relações com o poder 

público. 

Segundo Fernandes, o fenômeno de organização de associações comunitárias, 

circunscritas a áreas de moradia, ganha um peso muito grande na década de 70, período em 

que muitos países da América Latina estavam sob ditaduras militares. A extinção de 

partidos políticos, a restrição da liberdade de imprensa e a perseguição ao movimento 

sindical e às oposições armadas reduziu a possibilidade de participação da sociedade civil 

no Estado. Para o autor, a saída encontrada para o enfrentamento do Estado autoritário deu-

se no plano local, nas “comunidades”. Se a ação sobre a sociedade como um todo já não era 

possível, optou-se por uma ação focada nos bairros, que, ainda que impusesse riscos, não 

significava um ataque frontal ao Estado. “Enquanto a polícia perseguia militantes políticos 

e vigiava os sindicatos, um outro tipo de militância encontrou terreno fértil por onde se 

difundir. A novidade da fórmula salvou-a das prevenções policiais. Ninguém o planejou, 

mas foi assim que aconteceu” (Fernandes, 1994, p. 34-35). 

Some-se a esse quadro o papel desempenhado pela Igreja Católica, na sua vertente 

Teologia da Libertação. Nas comunidades eclesiais de base, manifestação mais importante 

desse período, as pessoas, sentadas em círculos, aprendiam a fazer reuniões para discutir o 

Evangelho e refletir sobre práticas de justiça social. Dessa ênfase no trabalho local, 

multiplicam-se movimentos sociais que se organizam em torno de reivindicações plurais, 

conforme cada região: falta de água, de moradia, de esgoto, de escolas, contra cobranças de 

taxas abusivas como da Associação de Pais e Mestres – APM –, contra poluição excessiva. 

Enfim, ganham o nome movimento por se caracterizarem por uma ação instável e mutante, 

distinta de estruturas que se organizam por longa duração. São sociais pois estão distantes 

do Estado e em oposição a este (Fernandes, 1994, p. 43). 

Ainda nos planos locais, as associações de moradores ganham uma importância 

singular. De caráter institucionalizado, com diretorias eletivas e rotativas, formam a base de 

uma nova institucionalidade democrática e serviam, muitas vezes, como o sujeito coletivo 

que levaria as demandas locais ao poder público. Formulando projetos de desenvolvimento 

local e levando demandas para o Estado, é na década de 70 que essas associações crescem 

em números (Fernandes, 1994, p. 45). Na ausência de resposta do Estado às suas 
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reivindicações, acabam por fazer coisas por si mesmas, organizando ocupações de terrenos, 

mutirões de construção de moradias, creches, centros de educação popular. 

A década de 80 já é marcada pelas lutas pelo emprego e pelas eleições diretas. As 

alterações no cenário político pós-redemocratização modificaram o papel desempenhado 

outrora pelos movimentos sociais. Se, no momento anterior, o Estado era visto como 

inimigo e se a função dos movimentos sociais estava na mobilização em torno de suas 

carências, na década de 80 o que ocorre é uma institucionalização que permite que 

dirigentes de movimentos sociais passem a sobreviver da militância, tornando-se de certa 

forma emancipados. Criam-se grandes centrais sindicais e entidades aglutinadoras dos 

movimentos de moradia (Gohn, 2003, p. 28-29). As eleições, agora diretas, passam a ter um 

forte papel de formação de redutos políticos, o que interfere sobremaneira nas organizações 

populares, uma vez que a conquista de direitos, como pela alfabetização de jovens e 

adultos, passa a ser vista como possibilidade de criação e manutenção de nichos eleitorais. 

Ao final dos anos 80, quando o PT assume várias prefeituras, inclusive a de São Paulo, esse 

processo de institucionalização ganha força, pois é o momento em que organizações 

populares, institucionalizadas ou não, têm a possibilidade de se tornarem co-participes na 

elaboração e implementação de políticas públicas. 

Nesse processo, as não-institucionalizadas institucionalizam-se. Organizam 

documentação e passam a ter um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Atuam, 

no entanto, sem fins de lucro, prestando serviços em áreas sociais que tradicionalmente 

eram da alçada do Estado, ainda que este não exercesse plenamente suas funções, como na 

educação de jovens e adultos. Tornam-se, portanto, entidades privadas com fins públicos. 

Essas organizações situam-se no âmbito não-governamental combinando trabalho 

voluntário com assalariado, muitas vezes remunerando seus agentes conforme conseguem 

financiamento para projetos específicos. No caso das organizações que participavam do 

MOVA-SP, suas atuações, ainda que inscritas no âmbito não-governamental, não se 

confundiram com as chamadas ONGs. E aí a questão fica um pouco confusa. Tentaremos 

esclarecer. Será que algumas ONGs são mais ONGs do que outras? Pelos critérios formais, 

não, mas no caso do MOVA-SP, sim. Segundo Rubem César Fernandes, ONGs são 

instituições propriamente privadas, mas sem fins lucrativos. Apesar de serem não-

governamentais, seus fins têm as características do serviço público (Fernandes, 1994, p.65). 



 85 

Todas funcionam por meio de projetos específicos, contratam agentes executores e se 

relacionam financeiramente tanto com órgãos públicos como com setores privados. A 

questão é que essas organizações que atuaram diretamente na alfabetização dos jovens e 

adultos no MOVA-SP tinham sua atuação voltada para a própria comunidade, dizem sobre 

si mesmas que são entidades, associações e algumas vezes movimento. As outras ONGs, e 

essas sim chamadas de ONGs, têm uma atuação maior, possuem quadros técnicos 

especializados e prestam serviços de assessoria a essas outras organizações e aos quadros 

dos próprios organismos públicos. Realizam trabalhos remunerados de formação 

pedagógica para professores das redes públicas e privadas, produzem publicações, 

participam de eventos internacionais, realizam grandes campanhas de mobilização da 

opinião pública, muitas vezes têm sede própria e financiamento de diversas fontes para 

executar suas ações. 

Na primeira versão do MOVA-SP, só as organizações comunitárias participaram 

diretamente e de forma institucionalizada. No segundo MOVA-SP, a presença das ONGs 

de assessoria e consultoria é muito grande, participam não só da capacitação pedagógica 

dos agentes responsáveis pela alfabetização como são responsáveis por publicações e pela 

formação pedagógica dos professores da rede municipal no processo de reorientação 

curricular. A explicação que nos foi dada para essa maior participação da ONGs foi porque 

elas sabiam como fazer. Ou, nas palavras de Marisa Darezzo, tinham todo um know-how. 

Isso nos leva a concluir que o poder público não tinha. Drástico assim? Talvez sim. Marisa 

Darezzo nos disse que havia uma intenção de que as ONGs formassem não apenas os 

contratados como educadores pelas associações, mas que também formassem as equipes 

técnicas das Coordenadorias de Educação para que com o tempo elas mesmas fossem 

assumindo essa tarefa. Uma intenção que não se realizou. Algumas Coordenadorias de 

Educação chegaram mesmo a assumir a formação em alguns momentos, principalmente 

enquanto as ONGs estavam renegociando os contratos para a formação. Mas isso ocorria 

como um “tapa-buraco” e não como uma ação que teria conseqüências futuras. 

Embora em termos formais houvesse pouca diferenciação em relação às exigências 

para a formalização do convênio entre entidades e Secretaria de Educação, percebe-se que a 

relação entre entidades assistenciais e poder público se modificou. 
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Fiscalização e controle das atividades 

O primeiro MOVA-SP, circunscrito ao gabinete do Secretário de Educação, exigiu 

praticamente a mesma documentação das entidades para a formalização dos convênios. 

Mas, com os trabalhos centralizados apenas na equipe técnica do gabinete do Secretário de 

Educação, houve menor possibilidade de fiscalização quanto ao funcionamento das turmas 

e o programa foi extinto deixando em aberto algumas questões sobre a aplicabilidade dos 

recursos. Essas questões serviram de pretexto para a administração de Paulo Maluf encerrar 

o programa e, segundo vários depoimentos dados no momento de reconstrução do 

programa em 2000, salas foram fechadas mediante ação policial. Na segunda edição do 

MOVA-SP, o processo de descentralização nas Coordenadorias de Educação estabeleceu 

critérios técnicos de fiscalização das atividades nos núcleos de alfabetização. Mensalmente, 

membros da Coordenadoria de Educação passavam em todas as salas, averiguando número 

de alunos e emitindo pareceres positivos ou negativos para o repasse dos recursos. 

Se em termos formais as entidades se comprometeram a manter turmas de no 

mínimo 15 alunos, a possibilidade de fechamento de salas quando esse número é inferior 

contraria a norma Constitucional de Educação como um direito de todos. Manter uma sala 

com um número muito reduzido de alunos compromete a aplicabilidade dos recursos. O 

caminho para a resolução dessa questão nem sempre é fácil. Fechando-se núcleos em locais 

onde não há escolas da rede pública nem outro núcleo de alfabetização do MOVA retira 

totalmente o direito individual daqueles que desejavam se alfabetizar. Entidades mais 

compromissadas com a comunidade mantiveram salas sem financiamento, conforme 

ouvimos vários relatos em reuniões do Fórum Municipal. 

Ainda no que tange a fiscalização e o controle das atividades, o que encontramos de 

mais problemático foi a avaliação quanto ao trabalho dos educadores e dos resultados da 

alfabetização. Transferida a responsabilidade da formação dos educadores para as ONGs, o 

cotidiano de sala de aula passou praticamente despercebido. As ONGs formavam os 

educadores, mas não tinham contato com as salas de aula e as respectivas práticas 

educativas. Nas visitas da Coordenadoria de Educação, o que se fiscalizava era o número de 

alunos. As formadoras das ONGs muitas vezes eram trocadas, só na Coordenadoria do 
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Butantã, que tinha formação com o Instituto Paulo Freire, trocou-se seis vezes de 

formadora, o que acabou por criar descontinuidades quanto ao planejamento inicial. 

No momento de formação, muitas divergências quanto à prática pedagógica dos 

educadores vinham à tona e acabavam sendo negligenciadas. Tanto monitores quanto 

coordenadores haviam sido selecionados pelas entidades sem ter ainda completado seu 

próprio processo de alfabetização. Havia coordenadoras com dificuldades grandes de 

escrita, leitura e interpretação de textos. Não cabe de forma alguma afirmar que essa era a 

situação da maioria dos educadores, mas como permitir que uma só pessoa sem condições 

de ser alfabetizadora torne-se uma? Maria Alice relata que encontrou muitos problemas 

dessa ordem na Cidade Tiradentes e em Guaianazes, chegando mesmo a remanejar as horas 

de formação para fazer oficinas de leitura e escrita com os monitores. No nosso 

acompanhamento no Butantã, também foi observado esse despreparo de alguns educadores. 

Vera Barreto encontra o mesmo problema na zona sul. 

Mas como o poder público municipal poderia negligenciar questão tão importante? 

Em primeiro lugar, a percepção de que alguns trabalhos de alfabetização não poderiam 

estar de acordo com os princípios políticos pedagógicos do MOVA-SP vem principalmente 

dos momentos coletivos, em reuniões de formação pedagógica, nos fóruns e nos encontros 

da Semana de Alfabetização. Aparecem nas falas, nas dúvidas, nas questões levantadas 

pelos educadores. Na Coordenadoria do Butantã, durante uma reunião de formação, duas 

coordenadoras pedagógicas disseram que ficavam desesperadas quando a formadora da 

ONG pedia para que elas lessem algum texto, diziam não entender nada, não gostar da 

discussão. Outra pedia alguma ajuda de custo para alunos que precisavam de cesta básica e 

que diziam que só freqüentariam as salas se houvesse ajuda. 

A transferência de responsabilidades do poder público municipal para as 

organizações sociais na contratação dos agentes responsáveis pela alfabetização, no caso do 

MOVA-SP, corre em uma via de mão dupla. O monitor, quando pertencente e conhecedor 

da realidade dos núcleos de alfabetização e devidamente preparado para reger uma sala, 

assume uma função pública de executar um trabalho que é financiado pelo poder municipal. 

Se os recursos são públicos, mas a aplicabilidade desses recursos fica por conta de cada 

entidade, que é privada, chegamos no hibridismo público não-estatal em que a entidade 
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assume uma face pública para receber recursos, mas continua privada na contratação dos 

agentes, na definição de normas trabalhistas e gestão do dinheiro (Silva, 2003, p. 98). 

Ainda que cada entidade execute plenamente seu papel como responsável pela 

alfabetização dos adultos de uma comunidade, isso não significa que possa ter total 

autonomia sobre esse processo. Todo o histórico que a sociedade civil tem em relação à 

alfabetização de jovens a adultos não a isenta de prestar contas ao Estado e tampouco 

significa que a participação em políticas públicas dê um caráter mais democrático ao 

Estado. Se nem preparada está a entidade para exercer as funções formalizadas em 

convênio, a questão fica ainda mais complicada. Estar inserida em uma comunidade não dá 

à entidade total legitimidade para que seus serviços prestados representem uma alternativa 

aos serviços oferecidos pelo Estado. Quando não há aparelhos públicos destinados a 

alfabetização de adultos, uma sala do MOVA-SP acaba sendo a única possibilidade para 

um adulto se alfabetizar. Nesse caso, não há alternativa, mas uma transferência de 

responsabilidades que são combinadas entre poder público municipal e entidades sociais e 

não entre poder público municipal e comunidades. O alfabetizando nada escolhe. Pode ter 

sorte, ou azar. Nesse caso, o Estado não se tornou mais democrático por compartilhar 

responsabilidades com organizações comunitárias, mas cedeu a essas organizações a 

execução de um trabalho sem que prestassem contas de todos os resultados. Para Silva 

(2003, p. 95), a condição de público não-estatal adapta-se aos principais postulados 

neoliberais, uma vez que responde às necessidades de flexibilidade da gestão estatal, 

coloca-se em espaço virtual/híbrido que não é nem público nem privado, dificultando a 

identificação da responsabilidade institucional e facilitando a apropriação dos recursos 

públicos. 

Se essa confusão entre o público e o privado pode se manifestar de diversas formas, 

desde como a entidade resolve usar o dinheiro público até na identificação por parte da 

comunidade de que aquela sala é mantida pela prefeitura e não por uma associação, e mais, 

de que aqueles serviços prestados estão inseridos na esfera do direito e não da ação 

assistencial e voluntária de um organização civil, a prefeitura não deveria ter dúvidas 

quanto às suas responsabilidades e como usa o dinheiro da Educação. Podemos até saber o 

quanto foi gasto, mas não sabemos como. 
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A prefeitura divulga apenas os dados referentes à matrícula de alunos no MOVA-

SP. Não criou indicadores para averiguar quantos foram alfabetizados e, o mais espantoso, 

não possui dados referentes ao encaminhamento dos alunos egressos do MOVA-SP que se 

matricularam na rede pública municipal para dar continuidade aos estudos na EJA. Para 

este estudo, esse é um dado imprescindível, mas é evidente que também deveria ser 

imprescindível sobretudo para a prefeitura municipal. Na última tentativa, já nas vésperas 

da conclusão deste trabalho, os dados ainda não estavam disponíveis, porque os alunos só 

entraram no sistema em março de 2005. Ao final de 2006, eles ainda não ficaram prontos. 

Na primeira edição do programa, também não foram processados dados a respeito 

da alfabetização em si. Perguntou-se para uma amostra de alunos se eles gostaram do 

MOVA-SP, avaliaram monitores, mas como um programa de alfabetização não diz quem se 

alfabetizou? Não seria essa a questão mais óbvia para investigar um programa de 

alfabetização? Não temos dúvidas de que sim. 

Espaços de negociação: Os fóruns e como se define a expansão de salas 

De acordo com Pontual (1995) e Carvalho (1998), a construção dos fóruns de 

negociação entre entidades e entre estas e a equipe da Secretaria de Educação foi um 

processo de indução que partiu do poder público municipal. Essa indução previa que as 

organizações sociais que estavam dispersas formassem um sujeito coletivo de interlocução 

com a equipe da Secretaria de Educação. Esse processo de indução já está presente nos 

critérios que deveriam assumir as entidades que pleiteavam a assinatura de convênio. Seja 

por conta desse critério de participação nos fóruns, seja pelo acúmulo político já existente 

nessas entidades, o fato é que o espaço de interlocução entre entidades sociais ganha, com o 

tempo maior, possibilidade de decidir sobre pontos importantes do programa, como avaliar 

as entidades que também desejavam se conveniar a partir da regionalização dos fóruns. 

Essa possibilidade pode ter gerado disputas acirradas nas regiões e favorecido 

aquelas entidades que já se conheciam. Pedro Pontual nos diz em sua pesquisa que não 

encontrou elementos para afirmar que houve algum processo de viés corporativo por parte 

das entidades que já estavam no fórum regional (1995, p. 147), mas indica que em muitos 

momentos houve sérias disputas, principalmente entre as regiões sul e leste (1995, p. 126) 
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em relação à abertura de novas salas. Dentro de uma mesma região, a disputa também 

ocorria, favorecendo as entidades que tinham vínculos com a Igreja e maior tradição na 

região. Nas palavras de Pontual: “Na corrida por locais para abrir núcleos e por um número 

de alfabetizandos, acabavam tendo mais acesso às comunidades organizadas pela Igreja e 

que lhes garantia maiores possibilidades de conseguir salões comunitários e alunos. Isso faz 

com que as entidades que estavam começando o trabalho tivessem maiores dificuldades 

para a obtenção dos recursos” (1995, p. 152-153). 

Uma fala terrível, mas recorrente em lugares em que há disputa por número de 

alunos, é: Calma gente, tem analfabeto pra todo mundo... Terrível, mas nem sempre uma 

verdade. A capacidade de abertura de salas em nenhum dos dois MOVAs vislumbrou a 

quais áreas o projeto deveria dar prioridade, ou seja, os locais onde havia maiores índices 

de analfabetismo. Dessa forma, o crescimento do projeto se deu conforme a capacidade de 

cada entidade em ampliar suas salas e essa capacidade relaciona-se também às áreas de 

possível influência das organizações sociais. 

No segundo momento de implantação do programa, a orientação do fórum se 

modifica. Primeiro, não há uma instância de discussão e deliberação exclusiva das 

organizações sociais. Já nas primeiras reuniões entre entidades e equipe da DOT-EJA essa 

possibilidade é vetada, pois, conforme explicação dada por Marisa Darezzo na ocasião, a 

experiência anterior do MOVA-SP excluiu muitas entidades que tinham interesse em firmar 

convênio, mas não tinham afinidade política com o coletivo dos fóruns regionais. Nesse 

momento, houve muito debate e alguns representantes de entidades disseram que assim não 

havia sentido para o Fórum Municipal, outros disseram não haver sentido para participar do 

MOVA-SP. 

O critério para expansão das salas, nesse segundo momento, também não leva em 

conta as áreas de maior concentração de analfabetismo na cidade, mas as áreas de 

influência das entidades assistenciais. Ao final de 2006, a Secretaria de Planejamento do 

Município de São Paulo lançou uma publicação intitulada Município em mapas. Série 
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temática: analfabetismo34 que, utilizando-se dos dados amostrais do Censo de 2000, mostra 

como o analfabetismo da população de 15 anos ou mais está distribuído na cidade. 

Quando sobrepomos o mapa das taxas de analfabetismo nos distritos de São Paulo 

com o mapa das Unidades Educacionais do Município, incluindo-se MOVA-SP, EJA e 

CIEJA, percebemos claramente que o extremo da zona sul, onde estão os distritos de 

Marsilac, Parelheiros, Grajaú, Pedreira, Jardim Ângela, Cidade Dutra e Jardim São Luís, 

apresenta as maiores taxas de analfabetismo (10,10; 9,09 e 8,08), e ao mesmo tempo inclui 

as regiões que menos possuem unidades educacionais, sejam elas de MOVA, EJA ou 

CIEJA. 

Outras regiões que apresentam altas taxas de analfabetismo adulto são as zonas leste 

e norte, acentuando-se os indicadores nas áreas mais periféricas. Na zona leste, a cobertura 

do MOVA é grande, e a região, ao mesmo tempo em que possui altas taxas de 

analfabetismo adulto, é a que apresenta mais entidades conveniadas ao MOVA. Na zona 

norte, a observação dos mapas revela maior falta de unidades educacionais. Os distritos 

Anhanguera, Perus, Jaraguá, Brasilândia, Cachoeirinha, Jaçanã e Tremembé apresentam 

taxas altas de analfabetismo adulto (10,10; 9,09 e 8,08), mas há uma grande dispersão de 

unidades educacionais em alguns distritos e uma grande concentração em outros. Nos 

dados produzidos pelo Centro de Informática da Secretaria Municipal de Educação, que até 

a conclusão deste trabalho disponibilizou apenas os dados de turmas do ano 2004, há na 

subprefeitura Jaçanã e Tremembé 36 turmas de alfabetização do MOVA. O mapa da 

Secretaria do Planejamento revela que essas turmas estão concentradas na divisa dos 

distritos Jaçanã e Tremembé, deixando a maior parte do distrito Tremembé e os distritos 

Perus e Anhanguera desprovidos de unidades educacionais. Já a maior concentração de 

turmas do MOVA está nos distritos Brasilândia e Jaraguá. 

Sobrepondo os mapas mais uma vez, podemos visualizar áreas da cidade em que a 

maior parte das unidades educacionais são do MOVA, dentre elas: Marsilac, Parelheiros, 

Grajaú, Cidade Dutra, Jardim Ângela e Capão Redondo, na zona sul. Já na zona oeste, nos 

distritos Raposo Tavares e Rio Pequeno, há uma maior incidência de salas da EJA. O 

                                                
34 SÃO PAULO. Secretaria de Planejamento do Município de São Paulo. Município em mapas. Série 
temática: analfabetismo. www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/mm2/. Acesso em 30 nov. 2006. Ver Anexo 2. 



 92 

mesmo ocorre em alguns distritos da zona leste mais próximos da região central da cidade, 

como Mooca, Água Rasa, Vila Prudente, São Lucas e Sapopemba. 

A expansão do MOVA-SP pela cidade, utilizando-se das áreas de influência de 

entidades socias, poderia não ser um problema se paralelamente a esse critério houvesse 

uma ação supletiva das administrações municipais, seja induzindo a criação de salas nos 

locais onde há altas taxas de analfabetismo, realizando a capacitação de possíveis 

lideranças, ou ampliando a rede pública. 

O formato do programa MOVA, por ser independente da criação de prédios 

públicos, poderia ser uma solução emergencial para essas localidades; mas, para tanto, seria 

necessário em curto prazo o estabelecimento de entidades sociais responsáveis pela 

execução dos trabalhos. Em médio prazo, caso não haja um incremento de unidades de 

EJA, a ação de alfabetização inicial do MOVA reproduziria a mesma lógica perversa de 

campanhas baseadas apenas na alfabetização, ou seja, saindo do MOVA, os alunos não 

teriam como dar continuidade a seus estudos. 

Visões do analfabetismo 

Para além da concepção constitucional de que educação é um direito de todos, 

independente da idade, notamos, no estudo de cada um dos momentos de implantação do 

programa MOVA-SP, discursos distintos em relação ao problema do analfabetismo na 

capital paulista. 

O primeiro MOVA-SP nasce de um pacto entre Secretaria de Educação e 

movimentos populares de alfabetização, em um contexto de forte oposição aos trabalhos de 

alfabetização de adultos realizados exclusivamente pelo poder público. A crítica 

relacionava-se tanto à necessidade de ampliação do atendimento quanto à qualidade do 

ensino realizado pelas escolas públicas. Como tratado no 2o capítulo, essa oposição nasce já 

na transição do antigo EDA da Secretaria do Bem Estar Social para a Secretaria de 

Educação. Outro ponto está no material produzido pelo MOVA-SP de 1989, em que está 

presente a valorização do trabalho realizado pelos movimentos sociais, uma vez que estes 

aglutinariam as condições necessárias para a alfabetização e a conscientização política dos 

analfabetos. Dessa valorização dos trabalhos realizados historicamente pela sociedade civil 
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organizada, a Secretaria induz a criação dos fóruns de negociação e deliberação e acaba por 

deixar a estes espaços as resoluções sobre a expansão do programa.  

Nos materiais produzidos, a administração petista se coloca como ruptura às 

políticas públicas realizadas nos períodos anteriores, fala em povo pobre, em classe 

dominante, em negação de direitos, em conscientização política atrelada à alfabetização. 

Ainda que a Constituição Federal tenha sido assinada no ano anterior, entendemos que o 

discurso político de consolidação de um partido parece se sobrepor ao discurso do direito à 

educação. A orientação tomada de que apenas movimentos populares poderiam fazer 

convênios com a prefeitura reforça essa opção política e valoriza o papel do militante, na 

possibilidade de uma ação pública na comunidade. 

O apoio dado aos movimentos populares e a tentativa de que estes tivessem uma 

posição autônoma em relação a qualquer administração municipal ficou frágil quando o PT 

perdeu as eleições de 1992. Sem o financiamento público municipal, as entidades tentam 

viabilizar suas atividades indo em busca de formas alternativas de financiamento, algumas 

não conseguem sobreviver, ou dão continuidade aos trabalhos de forma precária. O 

movimento que se encontrava nos fóruns novamente se dispersa e só se articula quando o 

mesmo partido volta ao poder, após oito anos. 

Na reestruturação do programa em 2000, já não se vê nos documentos referências 

aos movimentos populares. O processo de institucionalização de entidades comunitárias já 

estava consolidado e a prefeitura decide ter como parceiros qualquer entidade comunitária 

que apresente documentação e capacidade de atender a um número superior a 15 alunos por 

turma. A dimensão da alfabetização, como um ato intrínseco à conscientização política do 

alfabetizando, perde lugar para a alfabetização para a consolidação de um direito 

educacional. A formação dos educadores, realizada pelas ONGs de consultoria e assessoria, 

fica focada nos aspectos pedagógicos da alfabetização, a ausência de articulação política 

entre as entidades e a heterogeneidade das entidades conveniadas fazem com que o discurso 

da conscientização política se perca nos fóruns. Discussões sobre quem recebeu o recurso 

ou não e como foi realizada a fiscalização das entidades pelas Coordenadorias de Educação 

passam a ser temas privilegiados nesses espaços. As entidades que não tinham problemas 

administrativos deixavam de participar, chegando a um momento em que a prefeitura, 
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preocupada com o esvaziamento desses espaços, começa a anotar freqüência e emitir 

certificado de participação. Exatamente o contrário da primeira experiência. 

Outro aspecto importante é que em nenhum dos dois momentos o analfabeto foi 

entendido para além de “um ser que não sabe ler e escrever”. No primeiro momento, há nos 

documentos a compreensão de que, a partir da conscientização política realizada na 

alfabetização, o analfabeto tornar-se-ia um sujeito histórico capaz de pressionar e 

reivindicar melhores condições de vida. Na segunda experiência, o enfoque está na inclusão 

do ser analfabeto no mundo letrado. Nenhuma das duas experiências conciliou os trabalhos 

de alfabetização com os de capacitação profissional ou geração de renda, ainda que na 

gestão 2000-2004 tenha havido projetos desse gênero no âmbito da Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. A opção por uma integração de políticas 

públicas de alfabetização de jovens e adultos e capacitação profissional e geração de renda 

poderia colaborar para uma inclusão social mais efetiva do cidadão, permitindo uma melhor 

relação entre o processo de alfabetização e a conquista de melhores condições econômicas 

e sociais de vida. Quando analisamos dados produzidos a partir do Censo 2000 pela 

Secretaria do Planejamento do município, as maiores taxas de analfabetismo na cidade 

concentram-se na população que tem renda familiar de até três salários mínimos. Essa 

população, que muitas vezes vive experiências de trabalho precárias, acaba tendo 

dificuldades de freqüentar sistematicamente as aulas em virtude de alternâncias de jornadas 

e de trabalhos temporários que coincidem com o horário das aulas35. Para uma pessoa 

desempregada que freqüenta uma sala de alfabetização, a possibilidade de um emprego, 

ainda que este a obrigue a abandonar o curso, acaba por ser uma opção que afeta 

diretamente seu modo de vida. A alfabetização em si, ainda que trate de temas do cotidiano 

dos alunos, que colabore na sua percepção como cidadão de direitos, quando deslocada das 

demais instâncias sociais e econômicas do indivíduo, negligencia um fator fundamental: as 

pessoas não estudam apenas porque a escola é ruim, ou porque a escola não existe, mas 
                                                
35 O analfabetismo atinge todos os grupos populacionais, mas com intensidades diferentes. De maneira geral, 
as maiores taxas encontram-se no grupo de 60 anos e mais de idade (em que 13,1% eram de analfabetos e 
20,9%, analfabetos funcionais), entre as pessoas que se declararam de raça/cor preta ou parda (7 ,3% e 13,6%, 
respectivamente), as que tinham percepção de deficiência física e/ou mental (22,7% e 16,8%), aquelas cujo 
rendimento familiar era de até três salários mínimos (10,5% e 17,2%) e no grupo de mulheres (5,1% e 9,9%). 
SÃO PAULO. Secretaria de Planejamento do Município de São Paulo. Município em mapas. Série temática: 
analfabetismo. www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/mm2/. Acesso em 30 nov. 2006. 
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porque sua estrutura de vida impede que ela passe por um processo lento, cujos impactos 

não são incorporados instantaneamente na sua vida. O trabalho ocupa essa posição de 

transformação, distribui renda e incorpora o indivíduo na sociedade. Um exemplo presente 

em nossa formação, no trabalho com alfabetizandos da comunidade São Remo, que faz 

divisas de muro com a Universidade de São Paulo, mostrou que essa Universidade, 

principalmente a partir de contratos com empresas privadas, incorpora pessoas não 

alfabetizadas em seus quadros de faxineiros e operários. Podemos ousar dizer, a partir desse 

pequeno exemplo, que no mercado de trabalho, notadamente aquele que menos remunera e 

não garante direitos trabalhistas, há vagas para analfabetos. Se a conciliação entre trabalho 

e estudo for possível, dá-se um jeito. Se não for, opta-se pelo trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No passado recente, enquanto a ação educativa do poder público ainda estava 

comprometida somente com a extensão da escola básica às crianças, e mesmo após a 

progressiva inclusão das massas de jovens e adultos analfabetos ou pouco escolarizados 

como sujeitos de políticas públicas no campo da educação escolar, essa área de atuação 

educativa freqüentemente surgiu como objeto de interesse de grupos organizados da 

sociedade, como pode ser observado na atuação de sindicatos anarquistas e comunistas na 

década de 20 (Brandão, 1977) ou por ações da Igreja Católica junto às Pastorais e 

Comunidades Eclesiais de Base algumas décadas depois (Wanderley, 1980). Aliás, muitas 

experiências que foram realizadas fora dos muros da escola formal e próximas às 

comunidades se proclamavam as únicas que poderiam realmente alfabetizar jovens e 

adultos e, mais do que isso, que poderiam inseri-los na reflexão crítica a respeito da 

realidade em que vivem. Mais do que alfabetização, a questão fundamental era a da 

conscientização política, que só poderia ser feita às costas da escola pública, mantida pelo 

Estado visto como opressor.  

As teorias freireanas de alfabetização de adultos representam o marco teórico mais 

importante que dá sustentáculo a essa proposição. “A educação que se impõe aos que 

verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão 

dos homens como seres ‘vazios’ a quem o mundo ‘encha’ de conteúdos; não pode basear-se 

numa consciência espacializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens 

como ‘corpos conscientes’ e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não 

pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas 

relações com o mundo” (Freire, 1982, p.77). 

Nesse sentido, para Paulo Freire a questão da alfabetização atrelada à 

conscientização política, que significa uma postura crítica frente ao estar no mundo, assume 

um caráter existencialista. “A reflexão que se propõe, por ser autêntica, não é sobre esse 

homem abstração, nem sobre este mundo sem homem, mas sobre os homens em suas 

relações com o mundo. Relações em que consciência e mundo se dão simultaneamente. 

Não há uma consciência antes e um mundo depois e vice-versa” (Freire, 1982, p.81). 
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Essas concepções freireanas acabaram por transcender a atuação específica em 

núcleos de alfabetização e estão presentes em práticas diversas de educação popular, seja 

em cooperativas de trabalhadores, em grupos de empoderamento da mulher e de jovens. 

Nesse sentido, ela aparece mais focada na emersão da alienação, e os educadores, na 

relação dialógica com os educandos, seriam os agentes responsáveis por essa mudança de 

perspectiva. Assim, as formulações de Paulo Freire e as práticas que se originaram de suas 

teorias nem sempre estiveram calcadas objetivamente no direito à educação. É como se essa 

modalidade devesse ser realizada por grupos que realmente tivessem intenção de 

conscientizar as comunidades e transformá-las. Nesta acepção, essa modalidade de 

educação popular não pode ser confundida com a educação popular assentada na 

reivindicação iluminista de educação para todos os homens. 

Quando a Constituição de 1988 afirma a educação como um direito de todos, essa 

afirmação legal de direitos não encontra imediata correspondência em uma ampla rede de 

atendimento público. Embora as políticas sejam implementadas em virtude da demanda, 

como afirmou Marília Sposito (Cf. 1993), essa demanda não se expressa em uma procura 

ativa e massiva por escolas por parte dos analfabetos, ainda porque, por conta da falta de 

informação, divulgação e de despreparo das redes públicas, muitas pessoas não sabem onde 

procurar por uma vaga. Quando procuram, nem sempre encontram escolas disponíveis ou 

não obtêm informações precisas sobre quais os passos burocráticos devem ser dados para se 

efetuar uma matrícula. Outros ainda acreditam que com a idade avançada já não têm 

condições de aprender a ler e escrever. 

Isso nos coloca frente a uma grande questão relacionada ao analfabetismo. A pessoa 

que não lê e não escreve acaba por auto-excluir-se do sistema de ensino em virtude do 

constrangimento que sua situação lhe impõe. No caso do município de São Paulo, há uma 

grande distorção entre o número de analfabetos funcionais e o número de pessoas 

matriculadas em cursos de alfabetização36. O problema se agrava quando o retorno à escola 

não é obrigatório e os altos índices de analfabetismo se concentram nas faixas etárias mais 

elevadas da população. Dessa forma, não basta oferecer tantas vagas quanto o número de 
                                                
36 Analfabetos funcionais: 1.116.548 (Mapa do analfabetismo – 
http://www.inep.gov.br/estatisticas/analfabetismo. Acesso em 30 nov. 2006). 
Número de alunos matriculados ensino fundamental EJA: 124.554 (Dados do censo escolar 2006 – 
http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/matricula/default.asp. Acesso em 30 nov. 2006). 



 98 

analfabetos, mas saber quem são as pessoas interessadas em retomar seus estudos e, para 

isso, é necessário que os governos queiram saber quem são essas pessoas e em quais 

condições elas podem estudar. 

Se os governos ainda não cumpriram essa etapa, muitos grupos que vêm atuando 

nas comunidades a fizeram. Para se criar salas de alfabetização é necessária uma ampla 

divulgação, que significa bater de porta em porta, incentivar as pessoas e se adaptar aos 

horários de maior procura. Essa ação deu à sociedade civil uma ampla legitimidade de 

atuação na questão da alfabetização, pois vem mostrando que não basta que os portões da 

escola estejam abertos, mas sim que as pessoas sejam motivadas a se engajar num processo 

lento, que exige compromisso e adequação com suas realidades e expectativas. 

Talvez seja isso que justifique programas como o MOVA-SP, que reconhece o 

trabalho histórico feito pelas entidades comunitárias e lhes dá condições de continuar seu 

trabalho. Porém, não nos parece que essa legitimidade histórica dê à sociedade civil 

organizada o papel de decidir sobre a expansão de programas e tampouco autonomia para 

executar a política sem que a Secretaria de Educação construa critérios gerais de avaliação. 

O estudo sobre as duas experiências do MOVA-SP propiciou-nos mais algumas 

considerações. A questão do atendimento a todos que tenham interesse em se alfabetizar 

ainda requer muito esforço por parte do poder público municipal, que deve envolver, entre 

outras iniciativas, a ampliação das alternativas de atendimento, a focalização das atividades 

de escolarização nas áreas com maiores índices de analfabetismo adulto, a articulação da 

educação de jovens e adultos com programas de capacitação para o trabalho e geração de 

renda, a constituição de parcerias com empresas e universidades, o remanejamento de 

professores da rede pública que tenham interesse em atuar nesse segmento, a consulta à 

população com baixa escolaridade para que esta tenha possibilidade de dizer suas 

expectativas e condições para se engajar em um processo educativo. 

O papel exercido pela sociedade civil deveria incluir critérios mais precisos no que 

respeita à contratação dos educadores e à definição de áreas de instalação das escolas. Sua 

organização poderia estar mais voltada à consolidação do direito educacional para todos e 

não apenas na manutenção de um discurso de oposição à escola pública e àqueles que não 

possuem histórico de atuação nesse segmento. Um possível caminho de superação destes 
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antagonismos talvez pudesse ser encontrado na maior articulação entre a escola pública e o 

ensino instituído pelas comunidades. Entre outras alternativas viáveis, uma ampliação do 

atendimento nas escolas da rede pública poderia estar racionalmente associado às 

necessidades de continuidade dos estudos iniciados por jovens e adultos em escolas 

instaladas pelos grupos e movimentos da sociedade civil. Nesse estreitamento de relações, 

os dois espaços – o dos projetos comunitários e o da escola pública – se modificariam, 

seriam complementares. A escola pública, no diálogo com aqueles que organizam seus 

trabalhos a partir da demanda da comunidade, poderia ser um espaço mais ativo no sentido 

de entender de que forma aquela população conseguiria freqüentar as aulas, ao invés de 

deixar apenas uma faixa avisando o período de matrículas. Os projetos de alfabetização 

compreenderiam melhor a dimensão de seu trabalho, como apenas um primeiro momento 

que deve ter continuidade em outros espaços. Se a relação é de continuidade e 

complementaridade, a escola pública tem de ser chamada a negociar, o que obriga os 

representantes dos projetos de alfabetização a conhecerem as possibilidades de 

encaminhamento dos alunos, o caráter da oferta e a pressionar o poder público a ampliar e 

melhorar o atendimento. Já o poder público deve criar e disponibilizar dados mais precisos 

sobre o processo de alfabetização dos programas, como o MOVA-SP, e mapear o trânsito 

desses alunos para a rede pública. Deve criar novas vagas, sobretudo, mas saber dizer o que 

foi feito delas. 
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Ionilton Aragão é do Centro de Educação da Zona Leste foi monitor do MOVA-SP 

na experiência de 89, coordenador pedagógico na gestão Marta Suplicy e representante da 

região Sudeste na Rede MOVA Brasil. 

Janis Leonícia Cundra é coordenadora pedagógica Associação Cantareira, 

pedagoga e mestre pelo Programa de pós-graduação da PUC-SP. A Associação Cantareira 

foi fundada em 1996 e vem desenvolvendo atividades ligadas à democratização da 

comunicação, com projetos de rádio e jornal comunitários, além de 20 salas de 

alfabetização de jovens e adultos. 

Márcia Cristina de Oliveira é pedagoga, mestre em Educação pela FEUSP e 

assessora da ONG Ação Educativa, coordenando projetos de Formação de Educadores e de 

Programas de EJA. Coordenou as tarefas de formação pedagógica realizadas pela Ação 

Educativa junto aos educadores do MOVA-SP na gestão Marta Suplicy. “A Ação 

Educativa é uma organização não governamental que atua nas áreas da educação e da 

juventude. Fundada em 1994, desenvolve projetos que envolvem formação de educadores e 

jovens, animação cultural, pesquisa, informação, assessoria a políticas públicas, 

participação em redes e outras articulações interinstitucionais”. www.acaoeducativa.org. 

Acesso em 14 de fev. 2007. 

Maria Alice de Paula Santos é historiadora, doutoranda pela FEUSP. Participou da 

equipe de coordenação do MOVA-SP na Secretaria de Educação na gestão Luiza Erundina 

e foi assessora da ONG Ação Educativa. A maior parte de execução do MOVA-SP na 

gestão Marta Suplicy esteve à frente da equipe de formação do Instituto Paulo Freire. “A 

finalidade do IPF é, conforme o desejo daquele que inspirou sua criação, dar continuidade 

ao legado de Paulo Freire, aproximando pessoas e instituições que trabalham a partir de 

suas idéias. Para melhor cumprir essa finalidade, ou seja, sua missão institucional, o IPF 

busca desenvolver pesquisas, para, com as revelações e contribuições que elas propiciarem, 

fazer intervenções, ou seja, formular e implementar planos, programas e projetos nos 

campos da educação, da cultura e da comunicação. Todo este trabalho tem como meta 
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precípua a construção do mundo com o qual Paulo Freire sonhou e pelo qual tanto lutou: 

"menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais democrático, mais humano"’. 

www.paulofreire.org. Acesso em 14 de fev. 2007. 

Marisa Cristina Ferreira Darezzo é pedagoga e foi diretora da Divisão Técnica de 

Jovens e Adultos (DOT-EJA) na gestão 2001-2004. Trabalhou como monitora do 

MOBRAL que, na década de 70, estava vinculado à Secretaria do Bem estar Social da 

prefeitura de São Paulo. Depois de 6 anos de experiência nesta área, assumiu o cargo de 

formadora das equipes de monitores. Em 1989, com as mudanças administrativas que 

resultaram na transferência das ações de EJA para a  Secretaria Municipal de Educação, 

passou a ocupar o cargo de chefe de unidade técnica da SME, tornando-se responsável pela 

formação pedagógica de professores, coordenadores e diretores da rede. Na gestão seguinte 

(Paulo Maluf - PPB) deixou o cargo e voltou  a atuar nas escolas da rede municipal . No 

ano de 2001, com a eleição de Marta Suplicy - PT, assumiu o cargo de Diretora da DOT-

EJA, coordenando os programas: EJA, CIEJA e MOVA-SP. 

Vera Lúcia Barreto é pedagoga e diretora do Vereda – Centro de Estudos em 

Educação. Conheceu o Prof. Paulo Freire em 1963 e desde então, principalmente a partir de 

1975, vem trabalhando nas áreas da Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular. 

Participou do “grupo de passagem” dos programas da Secretaria do Bem-estar Social para a 

Secretaria de Educação em 1989 na gestão Luiza Erundina. Trabalhou em diversas 

assessorias a entidades ligadas à alfabetização de jovens e adultos e coordenou a equipe de 

formação pedagógica do Vereda junto aos educadores do MOVA-SP na gestão Marta 

Suplicy. O Vereda foi criado e presidido inicialmente por Paulo Freire e atua na área de 

educação popular através de assessorias pedagógicas, produção de textos e materiais 

diversos sobre Educação Popular e o pensamento de Paulo Freire. 
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Anexo 1 



Subprefeitura 2002 2003 2004 2002 2003 2004
ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 3 6 2 60 120 45
BUTANTA 18 32 32 360 640 637
CAMPO LIMPO 69 28 25 1.380 560 526
CAPELA DO SOCORRO 122 165 182 2.440 3.300 4.220
CASA VERDE/CACHOEIRINHA 11 12 21 220 240 435
CIDADE ADEMAR 14 24 43 280 480 962
CIDADE TIRADENTES 54 51 41 1.080 1.020 779
ERMELINO MATARAZZO 5 5 15 100 100 280
FREGUESIA/BRASILANDIA 33 51 49 660 1.020 893
GUAIANASES 62 81 44 1.240 1.620 908
IPIRANGA 24 25 42 480 500 833
ITAIM PAULISTA 59 86 114 1.180 1.720 2.323
ITAQUERA 65 69 63 1.300 1.380 1.291
JABAQUARA 4 30 16 80 600 333
JACANA/TREMEMBE 35 37 36 700 740 768
LAPA 2 1 2 40 20 39
M'BOI MIRIM 106 91 129 2.120 1.820 2.841
MOOCA 2 2 0 40 40 0
PARELHEIROS 13 25 43 260 500 873
PENHA 9 28 10 180 560 225
PERUS 4 7 14 80 140 316
PINHEIROS 0 0 0 0 0 0
PIRITUBA 20 20 29 400 400 582
SANTANA/TUCURUVI 2 1 3 40 20 54
SANTO AMARO 1 3 5 20 60 99
SAO MATEUS 54 76 61 1.080 1.520 1.282
SAO MIGUEL 74 108 111 1.480 2.160 2.290
SE 18 38 16 360 760 304
VILA MARIA/VILA GUILHERME 10 21 4 200 420 72
VILA MARIANA 5 6 1 100 120 24
VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA 1 15 17 20 300 375
Total geral 899 1.144 1.170 17.980 22.880 24.609

FONTE: SME-ATP/Centro de Informática
Anos 2002 e 2003 - SME-ATP/Convênios
Ano 2004 - Sistema Escola ON LINE
Base: Agosto

TURMAS MATRÍCULAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EVOLUÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 1993 a 2004

MOVA
Número de Turmas e Matrículas no MOVA por Subprefeitura - 2002 a 2004



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
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Quilômetros

Distritos                      

Subprefeituras
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03-Freguesia/Brasilândia 
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07-Vila Maria/Vila Guilherme 
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24-Itaim Paulista 

25-Mooca
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31-Cidade Tiradentes
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000. Projeção Estatística da Amostra.
Nota: Realizado com Philcarto - http://perso.club-internet.fr/philgeo.
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Quilômetros

 

Taxas de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais
Distritos do Município de São Paulo

2000

Taxas (%)
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Foram consideradas analfabetas todas as pessoas que 

responderam negativamente à pergunta do Censo Demográfico 

2000/IBGE: “Você sabe ler e escrever?”, ainda que em algum 

momento de suas vidas houvessem freqüentado a escola. A 

taxa de analfabetismo é a proporção de analfabetos em 

determinada faixa etária. Aqui foi considerada a população de 

15 anos e mais, idade a partir da qual espera-se que tenha sido 

concluído o ensino fundamental obrigatório.

Em 2000, a taxa de analfabetismo no Município de São Paulo 

era de 4,5%.
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Unidades Municipais de Educação de Jovens e Adultos
Município de São Paulo

2005

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/SME, abril / 2005
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