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RESUMO 

 

 

Nossa pesquisa objetivou investigar a presença do ideário freiriano nas práticas  

educativas desenvolvidas no Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos do ABC 

(MOVA ABC). Queríamos saber como os conceitos de dialogicidade, saber de 

experiência feito e a vocação para o ser mais, foram apropriados e em que momentos 

eles se manifestam. Os procedimentos metodológicos incluíram levantamento 

bibliográfico e análise de documentos. Para a obtenção dos dados de campo foram feitas 

entrevistas semiestruturadas com educadores, sindicalistas, voluntários e integrantes de 

Pastorais Operárias envolvidos nesse processo, assim como a análise de documentos das 

políticas de alfabetização. Também realizamos estudos bibliográficos visando uma 

melhor compreensão da Região Metropolitana onde essas experiências educacionais 

foram efetuadas. Após a análise e interpretação dos resultados, podemos afirmar que 

existe uma forte presença do ideário freiriano, assim como das categorias por nós 

definidas, nas práticas do MOVA ABC. Porém são muitos os desafios que se 

apresentam, por exemplo, o risco de descontinuidade a que o Movimento está sujeito a 

cada mudança de governo nas prefeituras do ABC. Mas este é um aspecto do qual estão 

conscientes e não os tem impedido de buscar, cada vez mais, por meio de um trabalho 

de ação e reflexão, o desenvolvimento de uma educação transformadora e de qualidade.  

 

Palavras – chave: ABC Paulista, alfabetização, Paulo Freire, educação de adultos.   
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ABSTRACT 

 

 

Our research aimed to investigate the presence of the freirianideas in the educational 

practices developed at the Youngsters and Adults Literacy Movement of ABC (MOVA 

ABC). We desired to learn how the concepts of dialogicity, knowledge of made 

experience and vocation to be more, have been appropriated and at what time they were 

manifested. Methodological procedures included bibliographic review and document 

analysis. Semi-structured interviews were madewith educators, syndicalist, volunteers 

and Labor Pastorals’members involved in that process, to obtain data, as well as the 

documents on literacy policies. We also conducted bibliographic studiesaiming a better 

comprehension of Metropolitan Area where those educational experiences took place. 

After the analysis and interpretation of results, we can state that there is a strong 

presence of freirian ideas, as well as the presence of the categories we elected, in the 

practices of MOVA ABC. Even though there are many challenges present, for example, 

the risk of discontinuity of the movement at each government at ABC’s city hall, they 

are aware of this aspect and it has not prevented the pursue of the development of even 

more transforming quality education, by the means of an action and reflection work. 

 

Keywords: Paulista ABC; Literacy; Paulo Freire; Adult education. 
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O ABC DE PAULO FREIRE: PRESENÇA DO IDEÁRIO FREIRIANO NA 
CONTEMPORANEIDADE DAS METRÓPOLES BRASILEIRAS 

 
  
Introdução     

 Nossa pesquisa teve como objetivo localizar o ideário e os princípios freirianos 

nas experiências educativas não formais impulsionadas na região do ABC Paulista 

voltadas para a alfabetização de adultos. A sigla “ABC” vem das três cidades, Santo 

André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, e embora não contribuam com a 

sigla, também fazem parte da região, as cidades de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da 

Serra e Diadema.  

 Por ser uma região com grande densidade populacional e de grande 

vulnerabilidade social, os problemas sociais existentes são de toda ordem; por essa 

razão, acreditamos ser uma boa fonte para a nossa pesquisa, uma vez que projetos 

voltados para a alfabetização de adultos são frequentes, muitos, inclusive, 

desenvolvidos em parcerias com Igrejas, Associações Amigos de Bairros, Sindicatos, 

etc. Segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

(IBGE/2010) os índices de analfabetismo no Brasil, ainda estão em torno de 9,7% da 

população com mais de 15 anos, o que daria um total de, aproximadamente, 14 milhões 

de pessoas, e esse índice vem diminuindo muito pouco nos últimos anos. Os dados 

demonstram a urgência de incorporarmos essas pessoas para que possam, sensibilizadas 

por uma pedagogia que leva em conta os aspectos políticos da educação, virem a 

exercer com dignidade e criticidade, sua cidadania. 

Isso nos demonstra o quanto é importante a abordagem cuidadosa que deve ter a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) por parte dos envolvidos, para que essa 

experiência educativa tenha um perfil diferenciado e inclusivo, não tratando o 

analfabeto com qualquer tipo de preconceito ou como alguém totalmente desprovido de 

conhecimentos. As atividades a serem desenvolvidas por eles normalmente são 

infantilizadas e desconsideram seu contexto e cultura: é preciso tratar esse tipo de 

educação, não com uma visão assistencialista, mas como um direito público e subjetivo. 
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Trazemos a convicção de que, como mecanismo propulsor dos mais importantes 

avanços humanos, a educação constitui um meio para a melhoria do Brasil e do mundo. 

As práticas pedagógicas estabelecem diferentes maneiras de se construir o 

conhecimento, principalmente pelo diálogo entre professores e alunos. Após longas, 

diversificadas e até mesmo inusitadas análises sobre tais atividades pedagógicas, o 

professor Paulo Freire construiu um arcabouço de novos conceitos no âmbito do ensino, 

de modo a desenvolver projetos que contribuíssem para o implemento de uma educação 

crítica e questionadora da realidade. Mais do que isso, suas teorizações alicerçaram a 

construção de uma concepção de ser humano e sociedade pautadas na plena realização e 

na liberdade. 

Nesse contexto, o poder transformador das práticas educativas se torna cada vez 

mais profícuo tanto para o desenvolvimento interno dos países quanto para a pacificação 

das relações estabelecidas internacionalmente. Construir uma comunidade mais 

cooperativa e menos litigiosa, seja em termos brasileiros ou globais, demanda, 

sobretudo, uma pedagogia voltada à convivência com as diferenças. Nesse sentido, 

Paulo Freire edificou várias obras em prol da aludida pedagogia, com perspectivas 

construtivas e conscientizadoras, em três grandes períodos de sua vida. As ideias 

centrais da obra de Freire dizem respeito à necessidade de se desenvolver uma 

experiência educativa democrática apta a solidificar no educando a passagem da 

consciência ingênua à consciência crítica. Em tal transição, as propostas pedagógicas 

devem proporcionar ao indivíduo o enfoque nos problemas de seu país, do mundo e da 

própria democracia. 

Para o implemento desse novo processo educativo, Paulo Freire substituiu a 

organização tradicional das salas de aula em carteiras enfileiradas por círculos de 

cultura entre educadores e educandos, o que facilitaria o intercâmbio de saber entre 

ambos os agentes. O caráter crítico da pedagogia de Paulo Freire, de certa forma, 

colidiu frontalmente com os interesses do regime autoritário civil-militar instaurado 

após o golpe de 1964, o que ensejou a prisão e o posterior exílio do educador. Esse 

acontecimento iniciou o segundo grande período da vida de Freire, caracterizado pela 

maior abrangência internacional de suas ideias, pressupostos filosóficos e práticas 

sociais. Entre os anos de 1964 e 1969, o autor residiu em Santiago do Chile, onde 

escreveu a obra Educação como prática da liberdade (1967), além de ter escrito 
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Pedagogia do Oprimido (1970), vista por muitos intelectuais como a obra-prima 

freiriana. O tema central da referida obra diz respeito à ideia de que deve existir um 

diálogo contínuo de saber entre educadores e educandos, com o escopo de que os 

últimos não se limitem a repetir mecanicamente o conhecimento transmitido pelos 

primeiros. Por meio do diálogo entre professores e alunos, estabelecem-se 

possibilidades comunicativas em cujo cerne está a transformação do educando em 

sujeito de sua própria história. Traduzida em diferentes idiomas, Pedagogia do 

Oprimido revela que a educação conscientiza os indivíduos sobre as diversas 

contradições e disparidades do mundo, de modo a incutir-lhes a demanda por mudanças 

na realidade social. Ademais do referido livro, outras relevantes obras foram escritas por 

Freire no transcorrer de seus anos no exílio, tais como: Educação e mudança, de 1976, 

Cartas a Guiné – Bissau, de 1978, entre outras.  

Já durante a década de 1970, Paulo Freire passou a residir na Suíça, lecionando 

na Universidade de Genebra por sucessivos anos. A partir de então, Freire começou a 

expandir suas ideias sobre a prática educacional para diferentes países da Ásia, da 

América e da África, por meio de palestras em universidades e de contínuas traduções 

de seus livros. Por meio da leitura, exercitam-se reflexões por parte dos indivíduos 

acerca do contexto sócio-político e econômico no qual se inserem, de modo a se 

propiciar uma leitura crítica e fomentadora de transformações. Outros grandes livros 

foram escritos por Paulo Freire após seu retorno ao Brasil, entre eles: Conscientização: 

teoria e prática da libertação, 1980, A importância do ato de ler, 1982, Educação 

popular, 1982, Aprendendo com a própria história, 1987, com Sérgio Guimarães. Tal 

obra versa, basicamente, sobre a forma pela qual os fatos sociais e políticos vivenciados 

por Freire, no decorrer das décadas de 1960 e 1970, influenciaram a elaboração de seu 

método pedagógico. Por meio da publicação dos referidos livros e de aulas ministradas 

em instituições como a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e a 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o mencionado educador aprofundou 

suas ideias sobre as práticas educacionais, de modo a ampliá-las no contexto brasileiro. 

Ainda durante a década de 1990, Paulo Freire publicou diversos livros sobre 

temas pedagógicos, tais como Professora sim, tia não (1993), Política e educação 

(1993), Pedagogia da autonomia (1996) Cartas a Cristina (1994), À sombra desta 

mangueira (1995), entre outros. Os três primeiros livros supracitados tratam de facetas 
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já conhecidas do pensamento freiriano, no sentido de abordarem aspectos concernentes 

à construção crítica e politizada do saber individual. Já as duas últimas obras denotam 

as habilidades mais poéticas e filosóficas de Freire, de forma a pormenorizar memórias 

do autor sobre sua trajetória de vida e, sobretudo, retomando suas teses, avançar no seu 

constructo pedagógico-filosófico. Em diferentes obras, Freire salientou a importância de 

se implementarem concepções educativas que proporcionem o entendimento sobre os 

problemas do Brasil e do mundo. 

Paulo Freire delineou uma pedagogia da libertação, intimamente relacionada 

com a visão humanista do ser e das consideradas classes oprimidas na tentativa de 

conscientizá-las politicamente. Do ponto de vista de nossa pesquisa, algumas de suas 

maiores contribuições foram no campo da educação popular para a alfabetização e a 

conscientização política de jovens e adultos operários, chegando a influenciar em 

movimentos como os das Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e na organização da 

militância política imbuida de projetos de estabelecimento da justiça social no coração 

das metrópoles brasileiras. 

Nas nossas pesquisas, visitamos os sindicatos e outras organizações da sociedade 

civil que se dedicam à educação de adultos, na tentativa de ouvir as vozes dos 

educadores, localizar seus planejamentos, planos de aulas, atas de reuniões de formação 

de professores, assim como os temas dessas mesmas reuniões, para que, a partir deles, 

pudéssemos fazer também entrevistas com os coordenadores e professores com vistas a 

identificar a presença dos conceitos freirianos. 

Nessas incursões, por meio de entrevistas e análise documental, verificamos o 

que eles tinham a nos apresentar sobre suas experiências educativas, se a dinâmica e 

processo educacional pôde proporcionar condições para que eles superassem a visão 

ingênua e mágica da vida por uma mais realista e crítica. 

Acreditamos que uma das funções primordiais do processo educativo é tentar 

fazer com que os alunos se libertem da concepção determinista da história e se vejam 

como pessoas autônomas capazes de interferir nessa história. E que sua identidade seja 

levada em conta, assim como toda a sua experiência de vida   
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Dentro do contexto social em que vivemos, consideramos que uma proposta 

educacional que vise à autonomia e o desenvolvimento de uma consciência crítica, nos 

alunos, é instrumento importante na busca de uma sociedade mais humana e menos 

mecanicista, em que homens e mulheres sejam respeitados e possam ocupar, com 

dignidade, seus papéis na transformação da sociedade. E Paulo Freire representa, neste 

sentido, uma importante fonte de inspiração.  

Metodologia      

Optamos em desenvolver a metodologia de pesquisa nos marcos de uma 

abordagem qualitativa, fundamentada no método do materialismo histórico dialético. A 

pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contanto direto 

do pesquisador com a realidade estudada, enfatizando mais o processo do que o produto 

e preocupada em retratar a pesquisa participante.  

O método dialético, objetiva interpretar a realidade com enfoque na totalidade 

dos processos que a regem e no reconhecimento da existência do princípio de 

contradição dos fenômenos. Por isso, está muito ligado ao tema proposto para a presente 

pesquisa sobre a educação de adultos, assunto reconhecidamente povoado de 

contradições em nossa realidade histórica e social. 

A orientação teórica e metodológica da pesquisa envolveu a produção do 

conhecimento com o desenvolvimento das seguintes etapas: a) o conhecimento in loco 

ou vivo do objeto ou fenômeno estudado, traduzindo ao leitor as sensações, percepções 

e a visão do pesquisador; b) a análise dos dados ou fontes obtidas, penetrando na 

dimensão abstrata dos mesmos (ou seja, conceituando, com categorias de análise, o 

objeto estudado e não apenas narrando suas observações).  

A pesquisa também pressupôs a identificação de uma massa de dados oficiais 

produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e por 

outros organismos estatais preocupados em granjear informações sobre a estruturação, 

desenvolvimento e atualidade das regiões metropolitanas, e o levantamento de fontes 

bibliográficas, constituída de obras que se referenciam direta ou indiretamente ao estudo 

realizado.  
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A construção da mesma exigiu, ainda, a realização de entrevistas semi-

estruturadas com educadores, coordenadores e administradores do Movimento de 

Alfabetização de Adultos (MOVA) do ABC. As entrevistas foram gravadas, com a 

autorização dos participantes, sendo o teor das mesmas, posteriormente, transcrito na 

integra, no apêndice da dissertação, respeitando as características e singularidades 

linguísticas de cada um dos entrevistados.    

Lüdke e André (1986) observam que a entrevista representa um dos 

instrumentos básicos para a coleta de dados, dentro da perspectiva qualitativa, por nós 

adotada; simultaneamente, cria uma relação de interação, havendo uma atmosfera de 

influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, permitindo captar de modo 

imediato e corrente o teor e a substância da informação desejada, mais do que isso, 

transformando as entrevistas em verdadeiros depoimentos e concedendo aos sujeitos da 

pesquisa a sua devida importância histórica e social. 

Objetivos      

O nosso objetivo geral foi o de compreender como os educadores populares do 

ABC paulista que trabalham com a alfabetização de adultos no Movimento de 

Alfabetização de Adultos - MOVA ABC, assimilam e disseminam os conceitos e 

princípios freirianos na cotidianidade de sua prática educativa, com educandos adultos 

mergulhados num cenário de grande vulnerabilidade social.  

Em função da grande extensão da obra freiriana, resolvemos limitar nossa 

observação a três princípios (ou categorias) por entendermos que são profundamente 

significativos  e terem uma ligação estreita com a educação de jovens e adultos. São 

eles: o “saber de experiência feito”, que corresponde a todo o saber da realidade 

prática, todo o saber que os educandos construíram ao longo de suas histórias e 

experiências de vida. Segundo Freire, ele não deve ser negado, pois será justamente a 

partir dele que o educador conseguirá realizar as suas intervenções. Porém, deixa claro, 

que estes saberes devem ser o ponto de partida para a sua ação educativa e nunca o de 

chegada. 

 

Respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os medos, os desejos 
dos educandos, crianças, jovens ou adultos, os educadores populares 
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têm neles um ponto de partida para a sua ação. Insista-se, um ponto de 
partida e não de chegada. (FREIRE, 2007a, p. 31) 

 

 O “diálogo” é um dos temas centrais do pensamento freiriano. “A existência 

porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 

palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo”. 

(FREIRE, 2005, p. 90) Assim sendo, na construção do conhecimento, o diálogo é uma 

condição necessária e fundamental, pois possibilita uma reflexão com o outro. Ao ser 

estabelecida uma relação entre o educador e educando, o diálogo deve prevalecer, mas 

não um diálogo autoritário de quem sabe mais com quem sabe menos, mas numa 

relação de respeito mútuo e responsabilidade, pois para Freire (1992, p. 118):  

Não há diálogo no espontaneísmo como no todo-poderosismo do 
professor ou da professora. A relação dialógica, porém, não anula, como 
às vezes se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela 
funda este ato, que se completa e se sela no outro, o de aprender [...] O 
diálogo não pode converter-se num ‘bate-papo’ desobrigado, que 
marche ao gosto do acaso, entre professor ou professora e educandos. O 
diálogo pedagógico implica tanto o conteúdo ou objeto cognoscível em 
torno de que gira quanto à exposição sobre ele feita pelo educador ou 
educadora para os educandos.  

 

O terceiro princípio é o “ser mais”, que corresponde à curiosidade do ser 

humano na busca pelo conhecimento de si mesmo e do mundo em que vive. Esta 

vocação se concretiza na possibilidade de educação do ser humano. Quando jovens e 

adultos voltam à escola, essa busca esta associada à vocação de ser mais. Esta 

concepção de ser humano como finito e inconcluso, que se constitui historicamente, 

numa permanente busca, tem em si a vocação para ser mais. E é nela que se fundamenta 

Paulo Freire em toda a sua obra.  

Um ser que, vocacionado para ser mais pode, historicamente, porém 
perder seu endereço e, distorcendo sua vocação, desumanizar-se. A 
desumanização, por isso mesmo, não é vocação, mas distorção da 
vocação para o ser mais. (FREIRE, 2007a, p. 14) 

 O entendimento do ser mais como vocação deve ser considerado como algo que 

pode acontecer, pode se concretizar ao longo da história, dependendo exclusivamente 

daquilo que se faz. Esse entendimento da história como possibilidade e não como 
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determinismo não nega, porém, o condicionamento a que se está sujeito, pela realidade 

econômica, social, política e cultural. Neste sentido, para ser mais há necessidade de 

liberdade, de autonomia, possibilidade de escolha. Isso dá aos educadores progressistas 

a responsabilidade de trazer a vida real para dentro da sala de aula, o que permite aos 

educandos refletirem sobre o seu cotidiano e seus conflitos na busca legítima por sua 

vocação para o “ser mais”. 

Esses referenciais aqui apresentados é que nos deram subsídios para que, ao 

analisarmos as entrevistas apresentadas no capítulo III, pudéssemos identificá-los nas 

falas e nas ações daqueles personagens. Achamos prudente, no entanto, dentro da 

extensa obra freiriana, a delimitação em três categorias, para melhor abordá-las dentro 

dos limites desta dissertação. 

Entre os objetivos específicos, procuramos compreender e descrever alguns 

aspectos da constituição da vida e da obra de Paulo Freire na educação brasileira e 

universal; procuramos também analisar, por meio de dados empíricos, os projetos de 

educação de adultos, seus sujeitos sociais e o significado do pensamento de Paulo Freire 

para os educadores populares do ABC paulista, e descrever, no uso de fontes 

bibliográficas, aspectos da constituição das regiões metropolitanas brasileiras e o caráter 

da vulnerabilidade social que se produz no seu interior. 

 A pesquisa foi estruturada da seguinte forma:  

 Capítulo I – Paulo Freire: A Educação Popular como forma de libertação – 

apresentamos a trajetória de Paulo Freire, alguns de seus conceitos, obras e sua relação e 

importância com a história da educação de adultos no Brasil. Em seguida, alguns 

aspectos históricos da educação de adultos e seus desafios nos dias de hoje.  

O Capítulo II – Região Metropolitana:sua força e sua vulnerabilidade – traz a 

caracterização das regiões metropolitanas brasileiras, particularmente, a da chamada 

Grande São Paulo, da qual faz parte o ABC paulista e a vulnerabilidade social que se 

produz no seu interior; o histórico da criação do Mova ABC, o papel do sindicato dos 

metalúrgicos, seus protagonistas, o perfil dos sujeitos entrevistados, entre outras coisas, 

demonstrando como suas ações e concepções estão, ou não, associadas aos princípios 

educacionais de Freire.  
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Já no Capítulo III – A teoria de quem optou pela ação - desenvolveremos uma 

análise do problema estudado, com base nas referências bibliográficas, documentais e 

das falas dos entrevistados ou sujeitos sociais da pesquisa. Afinal de contas, como se dá 

a presença do ideário freiriano na contemporaneidade das metrópoles brasileiras? 

 Ao finalizarmos nosso estudo, oferecemos ao leitor considerações finais, nas 

quais retomamos, sinteticamente, os objetivos da pesquisa, se os mesmos foram 

alcançados, suas dificuldades e a relevância social da pesquisa. No apêndice, conforme 

havíamos nos comprometido, publicamos, na integra, com a anuência dos entrevistados, 

as entrevistas e depoimentos que colhemos com os sujeitos sociais desse estudo. 
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CAPÍTULO 1  PAULO FREIRE: A EDUCAÇÃO POPULAR COMO FORMA 

DE LIBERTAÇÃO   

A marca de todo indivíduo está naturalmente na herança do 
chão do qual provêm suas raízes. Como árvore, todo homem 
alimenta sua vida da seiva e do cheiro que traz dessa memória 
do primeiro local social - a família, a escola e outros lugares 
visitados em sua primeira etapa de vida.Freire não foge a essa 
regra; ao contrário, seus escritos exalam o cheiro desse 
contexto, dessas marcas, as quais fez questão de exaltar e delas 
se alimentar no cotidiano de seu trabalho.  

José Rubens Lima Jardilino, 2003.  

 

 

 A obra de Paulo Freire, com sua visão de mundo e de educação, é uma 

referência na história do pensamento educacional, e representa importante ruptura na 

pedagogia brasileira, visto que suas ideias são baseadas na concepção de educação 

popular, com um compromisso com os oprimidos e excluídos pela nossa sociedade, 

historicamente elitista. Seu projeto educacional dá grande contribuição para uma 

sociedade democrática, no contexto atual em que a massificação e a exclusão provocam 

total desarticulação da escola com a sociedade. Procuramos, na reflexão e análise da 

metodologia freiriana, subsídios que possam contribuir para nos dar respostas às 

dúvidas e conflitos existentes no trabalho educacional, possibilitando a recriação de 

nossas práticas, numa perspectiva crítica e emancipadora. 

 Freire jamais deixou de lutar pela superação da opressão e desigualdades sociais 

durante sua militância educacional, social e política, acreditando que um dos fatores 

determinantes para tanto seria conseguir a consciência crítica por meio da consciência 

histórica. Essa prática sempre fez parte de seu projeto educacional, construído, e 

baseado no respeito pelos educandos, na busca pela sua autonomia e na dialogicidade 

enquanto princípios metodológicos. 

 

1.1  O Educador Paulo Freire 

           Paulo Reglus Neves Freire nasceu no Recife, região do nordeste brasileiro. 

Embora criado em uma família de classe média, interessou-se pela educação dos 

oprimidos de sua região. 



24 

 

          Segundo nos conta José Rubens Jardilino (2003), Freire foi iniciado nas primeiras 

letras por sua mãe e conforme costumava salientar, teve o chão pisado como seu 

primeiro quadro-negro, por isso a importância que dava sempre à retomada dessa 

experiência existencial para falar da importância do ato de ler e do ato de aprender.  

A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato 
de ‘ler’ o mundo particular em que me movia, me é absolutamente 
significativa (...). Me vejo então na casa mediana em que nasci, no 
Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente, tal a 
intimidade entre nós(...) A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu 
sótão, seu terraço - o sítio das avencas de minha mãe - , o quintal amplo 
em que se achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, 
balbuciei, me pus em pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo 
especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, 
por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. (FREIRE, 
2009b, p.12) 

          Foi graças à sua mãe, que vendo o desejo e a necessidade do filho de estudar, por 

várias vezes se deslocou de Jaboatão até Recife à procura de um colégio que pudesse 

lhe oferecer uma bolsa de estudos, uma vez que não tinha condições econômicas de 

bancar a educação de Paulo. Contou com a solidariedade de Aluizio Pessoa de Araujo, 

proprietário do Ginásio Oswaldo Cruz (e pai da futura esposa de Paulo, Ana Maria 

Araújo Freire), que lhe concedeu uma bolsa de estudos. Após o curso secundário, 

ingressou na Faculdade de Direito.  

             Casou cedo, antes mesmo de ter concluído os estudos universitários. 

“Atendendo à irresistível vocação de pai de família, casei-me aos 23 anos, em 1944, 

com Elza Maria Costa Oliveira, hoje Elza Freire, pernambucana de Recife, católica 

também. Com ela prossegui o diálogo que aprendera com meus pais” (FREIRE, 2001, 

p.17). Tiveram cinco filhos.  

Eu fiz a escola primária exatamente no período mais duro da fome. Não 
da fome intensa, mas de uma fome suficiente para atrapalhar o 
aprendizado. Quando terminei meu exame de admissão era alto, grande, 
anguloso, feio. Já tinha esse tamanho e pesava 47 quilos. Usava calças 
curtas, porque minha mãe não tinha condições de comprar calça 
comprida. Eu consegui fazer, Deus sabe como, o primeiro ano de 
ginásio com 16 anos. Idade com que meus colegas de ginásio, cujos pais 
tinham dinheiro, já estavam entrando na faculdade. (FREIRE, 1996, 
p.32)  

          Em 1947, formou-se em Direito, mas desistiu de ser advogado na sua primeira 

causa, por ter se penalizado com o devedor de seu cliente, no que foi prontamente 
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compreendido por Elza, sua primeira esposa, em quem encontrou sempre um grande 

apoio. “Em algum momento, entre os 15 e os 23 anos, descobri o ensino como minha 

paixão”. (FREIRE, l986, p.41) Dessa forma, tornou-se professor de língua portuguesa 

no Colégio Oswaldo Cruz, a mesma escola em que estudou. 

 Porém, quis o destino que aquela a quem amava e que tanto o apoiava o deixasse 

só. “Após a viuvez, já na plena maturidade, casou-se pela segunda vez com uma ex-

aluna e filha do proprietário do Colégio Oswaldo Cruz, Ana Maria Araújo, que havia 

enviuvado na mesma época e com quem dividiu suas alegrias e tristezas até sua morte”. 

(JARDILINO, 2003, p.15)  

          De acordo com Moacir Gadotti (1996, p. 33), Freire trabalhou inicialmente no 

Serviço Social da Indústria (SESI) e no Serviço de Extensão Cultural da Universidade 

do Recife. Ele foi quase tudo o que se pode ser como educador, de professor de escola a 

criador de ideias e métodos. Deu início a trabalhos com iniciativas populares, quando 

decidiu organizar, juntamente com paróquias católicas, projetos que abrangiam desde o 

jardim de infância até a educação de adultos, objetivando o desenvolvimento do 

currículo e a formação de professores. 

           Firma-se como educador progressista quando, em 1958, apresenta no II 

Congresso Nacional de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro, seu relatório sobre a 

educação de adultos das Zonas de Mocambos, existentes em Pernambuco. “Com uma 

linguagem muito peculiar e com uma filosofia de educação absolutamente renovadora, 

propunha que a educação teria que se fundamentar na consciência da realidade vivida 

pelos alfabetizandos, para jamais reduzir-se num simples conhecer de letras.” 

(GADOTTI, 1996, p. 35)  

           No final da década de 1950, trabalhando como coordenador dos projetos de 

educação de adultos, apóia a criação do Movimento de Cultura Popular –  MCP em 

Recife, onde nasceria o seu método de alfabetização, com a criação dos “círculos de 

cultura”. A princípio, esses círculos não tinham uma programação pré – estabelecida; 

eram feitas consultas aos grupos, que estabeleciam os temas a serem tratados. Os 

coordenadores poderiam acrescentar, alguns outros temas, como o próprio Paulo Freire 

nos explica: “Na Pedagogia do oprimido, chamei de temas de dobradiça – assuntos que 
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se inseriam como fundamentos no corpo inteiro da temática, para melhor esclarecer ou 

iluminar a temática sugerida pelo grupo popular”. (FREIRE, 2003, p.14)  

           Porém, um conflito se estabelece, quando militantes católicos, protestantes e 

comunistas, numa interpretação equivocada de suas tarefas educativas, criam uma 

cartilha de alfabetização de adultos optando por uma diretriz política de abordagem. 

“Freire opôs-se, firmemente, ao ensino de mensagens prontas aos analfabetos. 

Mensagens prontas produziriam sempre ‘efeitos domesticadores’, quer vindo da direita, 

quer vindo da esquerda”. (GERHARDT, 1996, p.155) 

            Entretanto, parte do MCP passa a adotar no seu trabalho uma postura diretiva, 

oposta ao pensamento de Freire, o qual argumentava que bastava a possibilidade de 

haver uma “aceitação acrítica de doutrina e a manipulação teria início”, (Idem, 1996, p. 

155), portanto, essa linha de trabalho deveria ser evitada, com a criação de um currículo 

que tivesse origem, diretamente no povo e ser elaborado por ele.                    

           Não conseguindo convencer alguns participantes do MCP, que começam a 

trabalhar de forma diretiva, Paulo Freire reduz a sua colaboração com o Movimento e 

passa a trabalhar com suas concepções de educação. Acreditava na “capacidade inata 

das pessoas, pois ele já fizera experiências nos domínios visual e auditivo, enquanto elas 

aprendiam a ler e escrever”(GERHARDT, 1996, p. 156). Essa educação exigia um 

método que tornasse possível ao educador ajudar os alunos a se ajudarem e se fazerem 

agentes de sua própria recuperação, adotando uma postura conscientemente crítica 

diante de seus problemas. E isso só poderia ser conseguido por meio do diálogo. 

O diálogo parecia o único caminho possível, pois nele os dois pólos se 
ligam ‘com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos 
na busca de algo’ e só ai há comunicação. Mas qual o conteúdo desse 
diálogo? Pareceu então que o conceito antropológico de cultura, a 
distinção entre o mundo da natureza e o mundo da cultura, seria o 
conteúdo mais adequado para ajudar o analfabeto a superar a sua 
compreensão mágica do mundo e desenvolver uma postura crítica 
diante da realidade. Ele ajudaria o homem a perceber o seu papel como 
sujeito e não como mero objeto e serviria de base para a mudança de 
suas atitudes. (PAIVA, 1987, p. 252) 

           E foi num círculo de cultura que coordenava como monitor, com participantes 

que conhecia pessoalmente, que Freire fez sua primeira experiência com essa nova 

concepção de alfabetização. E nos relata que na 21ª hora de alfabetização, um 
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participante já era capaz de ler pequenos artigos de jornal e escrever sentenças curtas. 

Fazia uso da projeção dos slides, que criavam nos participantes um maior interesse, 

contribuindo para a sua motivação.  “Depois de 30 horas (sendo uma hora por dia, 

durante cinco dias por semana) a experiência foi concluída. Três participantes tinham 

aprendido a ler e escrever. Podiam ler textos curtos e jornais e escrever cartas. Dois 

participantes evadiram-se. Assim nasceu o “Método Paulo Freire de Alfabetização”. 

(GERHARDT, 1996, p. 156)  

          De acordo com o que nos informa Gerhardt  (1996, p. 156), na aplicação do 

Método na cidade de Diadema (SP), entre os anos de 1983-86 e, parcialmente, na tão 

discutida estrutura do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de 

São Paulo (MOVA – SP), durante a “administração Freire” 1 na Secretaria Municipal de 

Educação, os vários passos do método permaneceram os mesmos, embora houvesse 

mudanças na ordem e no conteúdo, de acordo com a situação socioeconômica dos 

vários locais de alfabetização. 

           Com a criação do Movimento de Cultura Popular (MCP), Paulo Freire passou a 

ser um dos seus líderes mais atuantes. O “método” passa a ter um enorme sucesso em 

todo o Brasil. Era possível agora tornar os iletrados, que eram cerca de 40 milhões nessa 

época, alfabetizados e conscientes dos problemas nacionais. Reformistas e 

revolucionários de esquerda investiram em Freire e em sua equipe, que logo se 

encarregou de implementar o Plano Nacional de Alfabetização.  

           A implantação nacional de suas concepções educacionais que o Movimento 

Popular de Educação fazia com que tivesse uma rápida expansão por todo o país, 

fizeram com que contra ele se levantassem muitas críticas dos que se opunham a sua 

aplicação, que, de certa forma, já eram esperadas por Paulo Freire. Porém, com a 

derrubada do Governo Federal, interrompeu-se a grande experiência, que “não fora o 

golpe militar de 1964 e a resistência das elites brasileiras, provavelmente teria colocado 

a termo o analfabetismo no Brasil.” (JARDILINO, 2003, p. 16)  

          Após ter sido preso por duas vezes sob a acusação de ter criado um método 

subversivo, Paulo Freire passou a temer por sua vida. Desse modo refugiou-se na 
                                                            
1 Paulo Freire permaneceu na Secretaria Municipal de Educação de 1º de janeiro de 1989 a 27 de maio de 
1991 (GADOTTI, 1996, p. 102) 
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embaixada da Bolívia, única a aceitá-lo, cujo governo o contratou como consultor 

educacional para o Ministério da Educação. Porém, vinte dias após sua chegada a La 

Paz, ele testemunhou um novo golpe de Estado contra a administração reformista de Paz 

Estensoro. Freire decidiu, então, buscar refúgio no Chile, onde, com a da vitória de uma 

aliança populista, o democrata-cristão Eduardo Frei assumira o poder. 

           No Chile encontra um clima social e político favorável ao desenvolvimento de 

suas teses e passa a desenvolver trabalhos em programas governamentais de educação 

de adultos no Instituto de Pesquisa e Treinamento em Reforma Agrária (ICIRA) e no 

Escritório Especial para a Educação de Adultos. Foi também professor da Universidade 

Católica de Santiago e consultor especial do escritório regional da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), sediado na capital 

chilena. Freire permaneceu no Chile por quatro anos e meio.   

           Em 1969, lançou o livro “Extensão e comunicação”, com a primeira edição pelo 

ICIRA, sobre as relações entre técnicos e camponeses no desenvolvimento da sociedade 

agrária, no qual opunha o conceito de extensão da cultura, aquela que invade, e da 

comunicação sobre a cultura, a que promove a conscientização. “Não se pode aprender, 

se o novo conhecimento é contraditório com o contexto do aprendiz. O educador 

agrônomo que não conhece o mundo do camponês não pode pretender sua mudança de 

atitude”. (GERHARDT, 1996, p. 160) 

            O principal objetivo era mostrar a importância dos princípios e fundamentos de 

uma educação que promove a prática da liberdade e essa prática não pode ser reduzida a 

um simples suporte técnico, mas deveria envolver o esforço humano para decifrar-se e 

decifrar os outros. 

            Em 1967, Freire participou como conferencista de seminários realizados nos 

Estados Unidos, promovidos por universidades de vários Estados. Foi a primeira vez 

que teve contato com esse país. Em 1969, recebeu o convite para lecionar, por dois 

anos, na Universidade de Harvard. Sua ansiedade era grande, queria experimentar a 

cultura norte-americana, queria “descobrir o Terceiro Mundo (guetos, favelas) que 

existia no Primeiro Mundo” (GERHARDT, 1996, p. 160).  Porém, isso acarretaria o seu 

distanciamento e contato mais direto com qualquer tipo de experiência pedagógica 

realizada nos países em desenvolvimento. Para ele seria insuficiente só estudar em 
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bibliotecas, longe da América do Sul. Decidiu, então, que ficaria em Harvard apenas por 

seis meses. 

           Aceitou, nessa ocasião, um convite do Conselho Mundial das Igrejas, em 

Genebra, e, coerente com sua postura, segundo nos declara Gerhardt (1996, p. 163) em 

seu artigo Uma voz européia: arqueologia de um pensamento, Paulo faz a seguinte 

afirmação: “Vocês devem saber que tomei uma decisão. Meu problema é o problema 

dos esfarrapados da Terra. Vocês precisam saber que optei pela revolução”.  

           Em seguida, junto com um grupo de exilados brasileiros, criou o Instituto de 

Ação Cultural (IDAC) que tinha por finalidade oferecer serviços educativos a países do 

Terceiro Mundo que lutavam por sua independência. Esse trabalho consistia em 

introduzir nos sistemas educacionais a “conscientização” como um fator revolucionário. 

Embora tenha sido eleito Presidente do IDAC e alcançado um grande nível de 

popularidade com suas idéias sendo disseminadas por todo mundo, “chegou   mesmo a 

parar de usar o termo ‘conscientização’, porque não queria contribuir para a equivocada 

concepção de que seria suficiente interpretar o mundo criticamente e não transformar, 

concomitantemente, as estruturas sociais, interpretadas por ele como opressoras” 

(GERHARDT, 1996, p. 163). Posteriormente, Freire retomou o conceito, chegando a 

escrever o livro Conscientização: teoria e prática da libertação, de 1980. 

            Quando ainda se encontrava no Brasil, antes de 1964, Freire estava ciente dos 

custos políticos e das dificuldades envolvidas em seu programa pedagógico. 

 Entretanto, seus postulados epistemológicos conduziram-no a 
interpretar tais resistências como algo acidental e destinado a ser 
removido por meio de oposição tática a uma dada ditadura e seus 
respectivos interesses. Com a adoção explícita de uma perspectiva 
política nova, seus postulados teóricos relativos à ideologia e ao 
conhecimento mudaram. Do ‘tático’, Freire deslocou-se para o 
‘estratégico’. O ‘processo de conscientização’ tornou-se sinônimo de 
luta de classes. Integração cultural mudou para revolução política. 
(GERHARDT, 1996, p. 160)  

 

           Paralelamente a essa mudança do pensamento de Freire, em direção ao 

radicalismo revolucionário, outro deslocamento também teve lugar em relação ao 

significado e implicações de um verdadeiro conceito de conscientização. A prática 



30 

 

educativa tornou-se uma práxis mais revolucionária e maior ênfase foi colocada no tema 

do compromisso com o oprimido. 

          O filósofo Antonio Faundez 2(1996, p. 190), referindo-se a esse período, afirma 

que, de 1970 a 1980, Paulo Freire trabalhou no Conselho Mundial de Igrejas e este pode 

ser considerado um período muito rico de sua práxis pedagógica. Lá, pode usufruir de 

uma liberdade que não encontrou em nenhum outro lugar e foi essa liberdade que 

permitiu ao seu pensamento melhor desenvolver-se, possibilitando-lhe, principalmente, 

a descoberta da África. Assim, trabalhou em São Tomé e Príncipe, Angola, 

Moçambique e Guiné-Bissau, cujas realidades representaram para ele um desafio 

incomensurável. Trabalhou não apenas como um técnico, mas como um militante 

compromissado com a causa da libertação e o amor pelos oprimidos. “Os problemas da 

África pareciam-se, em muitos aspectos, com os da América Latina, mas revelavam 

manifestações específicas. Era necessário, assim, repensar, recriar, reatualizar a prática 

e a reflexão pedagógicas desenvolvidas até então” (GADOTTI, 1996, p. 191). 

           O Estado africano de São Tomé e Príncipe, recém libertado da colonização 

portuguesa, confiou a Freire um programa de alfabetização. Os resultados desse 

programa superaram as expectativas. “O trabalho de Paulo na África constitui 

certamente a etapa mais avançada de sua práxis atual, na medida em que ele retomou 

totalmente seu pensamento e sua ação, mas também na medida em que, fazendo isso, 

teve oportunidade de redescobrir a América Latina e seu país, por intermédio da 

África.” (IDEM, 1996, p. 191) 

           Em agosto de 1979, Freire visitou o Brasil durante um mês, mas seu retorno 

definitivo só ocorreu em junho de 1980. O educador voltou ao Brasil quando o 

Movimento de Educação Popular, que ele ajudou a implantar nos anos 1960, estava 

tendo seu segundo momento de influência. Era uma época de crise econômica, com o 

consequente desejo dos comandos militares, diante da impopularidade do regime e das 

Forças Armadas, de abandonar o governo. Paulo teve de “reaprender” seu país. 

                                                            
2 Antonio Faundez, chileno, é filósofo e ex-professor da Universidade de Concepción, no Chile, e 
substituto de Paulo Freire no Conselho Mundial das Igrejas, após o seu retorno ao Brasil em junho de 
1980. É autor, juntamente com Paulo Freire, do livro: Por uma pedagogia da pergunta, de 
1985.(GADOTTI, 1996, p. 190) 
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Descobriu logo que os mesmos atores sociais dos idos da década de 1960 ainda tinham 

influência política como nos aponta Gerhardt. (1996, p. 166) 

 A classe trabalhadora brasileira, que durante a ditadura civil - militar 
(1964 – 1984) tinha suportado o maior ônus do ‘Milagre Brasileiro’ e 
que ainda sofria com a ‘Crise da Dívida Brasileira’, parecia estar mais 
organizada e trabalhava nos seus próprios projetos políticos. Dentre 
eles, destaca-se a fundação de um novo partido político, o ‘Partido dos 
Trabalhadores’ (PT), do qual Paulo Freire tornou-se membro fundador 
em 1980.   

 A classe média, esmagada por consideráveis perdas na renda, mais uma 
vez radicalizava, juntando forças com a classe trabalhadora, tornando-se 
a mais ativa na proposição da redemocratização do país (1978 -1984).  

           Ainda de acordo com Gerhardt (1996), Paulo Freire idealizou e testou tanto um 

sistema educacional quanto uma filosofia de educação, primeiramente, nos vários anos 

de seu ativo envolvimento na América Latina. Seu trabalho foi, posteriormente, 

desenvolvido nos Estados Unidos, na Suíça, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, 

na Nicarágua e em vários outros países do Terceiro e do Primeiro Mundos. A concepção 

educacional freiriana centra-se no potencial humano para a criatividade e a liberdade no 

interior de estruturas político-econômico-culturais opressoras.  

            Essa concepção aponta para a descoberta e a implementação de alternativas 

libertadoras na interação e transformação sociais, via processo de “conscientização”, 

que foi definido como o processo pelo qual as pessoas atingem uma profunda 

compreensão, tanto da realidade sócio-cultural, que conforma suas vidas, quanto de sua 

capacidade para transformá-la.  Ela envolve entendimento praxiológico, isto é, a 

compreensão da relação dialética entre ação e reflexão. Freire propõe uma abordagem 

praxiológica para a educação, no sentido de uma ação criticamente reflexiva e de uma 

reflexão crítica que seja baseada na prática. 

           O sistema educacional e a filosofia da educação de Freire têm suas referências 

em uma miríade de correntes filosóficas tais como fenomenologia, existencialismo, 

personalismo cristão, marxismo humanista e hegelianismo, cujo detalhado enfoque 

ultrapassaria os limites desse perfil. Ele participou da importação de doutrinas e ideias 

europeias para o Brasil, assimilando-as às necessidades de uma situação específica e, 

dessa forma, expandindo-as e refocalizando-as em um modo de pensar provocativo, 

mesmo para os pensadores e intelectuais europeus e norte-americanos. Para decepção de 
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muitos intelectuais acadêmicos tradicionais dos países centrais do capitalismo, sua 

filosofia e “sistema” tornaram-se tão correntes e universais que os “temas geradores” 

permaneceram no centro dos debates educacionais da pedagogia crítica nas últimas três 

décadas. 

           Paulo Freire é um dos maiores e mais significativos educadores do século XX. 

Sua pedagogia mostra um novo caminho para a relação entre educadores e educandos. 

Caminho este que consolida uma proposta político-pedagógica elegendo educador e 

educando como sujeitos do processo de construção do conhecimento, mediatizados pelo 

mundo, visando a transformação social e a construção de uma sociedade justa, 

democrática e igualitária. 

            Paulo Freire faleceu no dia 02 de maio de 1997, em São Paulo, vítima de um 

infarto agudo do miocárdio. No I Encontro Internacional – Fórum Paulo Freire, 

realizado em São Paulo, após um ano da sua morte, Junger Zimmer lhe prestou uma 

homenagem, que oportunamente foi aproveitada por Jardilino em seu livro Paulo 

Freire: retalhos biobibliográficos, com a seguinte declaração: 

 Talvez o mais importante pedagogo deste século se despediu do 
mundo, cheio de energia até o fim, um furioso advogado da causa dos 
pobres, com uma atuação no mundo inteiro, doutor honoris causa de 28 
universidades, candidato ao Prêmio Nobel, cujo livro Pedagogia do 
Oprimido foi traduzido para trinta idiomas: um homem da revolta e do 
amor, do diálogo e da clareza, da resistência e  da reconciliação. 
(ZIMMER, apud JARDILINO, 2003, p. 20)  

            Como estudioso ativista e trabalhador cultural, Freire desenvolveu, mais do que 

uma prática de alfabetização, uma pedagogia crítico-libertadora. Em sua proposta, o ato 

de conhecimento tem como pressuposto fundamental a cultura do educando; não para 

cristalizá-la, mas como “ponto de partida” para que ele avance na leitura do mundo, 

compreendendo-se como sujeito da história. É através da relação dialógica que se 

consolida a educação como prática da liberdade. “A liberdade, portanto, pressupõe a 

utopia, a luta contra a dominação e o reconhecimento da história como possibilidade, 

não como fatalidade.” (BAUER, 2008, p. 94) 

           Segundo Paulo Freire, as questões e problemas principais da educação não são só 

questões pedagógicas, ao contrário, são políticas. Sua proposta, a pedagogia crítica 



33 

 

como práxis cultural, contribui para revelar a ideologia encoberta na consciência das 

pessoas. 

 Por isso a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de 
fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro 
para fora pelo próprio analfabeto, somente ajustado pelo educador. Esta 
é a razão pela qual procuramos um método que fosse capaz de fazer 
instrumento também do educando e não só do educador e que 
identificasse, como claramente observou um jovem sociólogo brasileiro 
(Celso Biesiegel), o conteúdo da aprendizagem com o processo de 
aprendizagem. Por essa razão, não acreditamos nas cartilhas que 
pretendem fazer uma montagem de sinalização gráfica como uma 
doação e que reduzem o analfabeto mais à condição de objeto de 
alfabetização do que de sujeito da mesma. (FREIRE, 1979, p. 72)  

            

            Os trabalhos de Paulo Freire revelam dedicação e coerência, aliados a convicção 

de luta por uma sociedade justa, voltada para o progresso permanente de humanização 

entre as pessoas em que ninguém é excluído ou posto à margem da vida. Paulo Freire 

provou que é possível educar para responder aos desafios da sociedade, neste sentido, a 

educação deve ser um instrumento de transformação global do homem e da sociedade, 

tendo como essência a dialogicidade. 

 

1.2  O Método Paulo Freire 

 

           Paulo Freire pensou que um método de educação construído com base na ideia 

de um diálogo entre educador e educando, havendo sempre partes de cada um no outro, 

não poderia começar com o educador trazendo pronto, do seu mundo, do seu saber, o 

seu método e o material da fala dele. Paulo Freire “pretende fundar não apenas um novo 

método de trabalho ‘com o povo’ através da educação, mas toda uma nova educação 

libertadora, através do trabalho do/com o povo sobre ela”. (BRANDÃO, 1984, p. 67) 

           Um dos pressupostos do método é a ideia de que “ninguém educa ninguém, 

como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 2005, p. 79)        
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Assim compreendida e posta em prática, a Educação Popular pode ser 
socialmente percebida como facilitadora da compreensão científica que 
grupos e movimentos podem e devem ter acerca de suas experiências. 
Esta é uma das tarefas fundamentais da educação popular de corte 
progressista, a de inserir os grupos populares no movimento de 
superação do saber do senso comum pelo conhecimento mais crítico, 
mais além do ‘penso que é’, em torno do mundo e de si no mundo e 
com ele. (FREIRE, 2007a, p. 31)   

 

             Desse modo, podemos notar a importância da luta de Paulo Freire, para que as 

pessoas pudessem ser inseridas num processo de superação do seu saber de senso 

comum, para que, a partir dele, tivessem acesso a um conhecimento mais crítico e, dessa 

forma, pudessem  exercer plenamente a cidadania e atuar na sociedade de forma mais  

consciente dos seus direitos e deveres, e não simplesmente serem marionetes de um 

sistema de ensino falho.  

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos 
de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, 
ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio ‘eu’, submetido às 
prescrições alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o 
outro. Que o predispusesse a constantes revisões. A análise crítica de seus 
‘achados’. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da expressão. Que o 
identificasse com métodos e processos científicos. (FREIRE, 2009a, p. 97) 

 

           O sistema educacional e os movimentos educativos influenciam a sociedade a 

que servem, refletindo basicamente as condições sociais, econômicas e políticas dessa 

sociedade.   

Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da 
cultura, que fosse uma introdução a esta democratização. Numa alfabetização 
que, por isso mesmo, tivesse no homem, não esse paciente do processo, cuja 
virtude única é ter mesmo paciência para suportar o abismo entre sua 
experiência existencial e o conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem, 
mas o seu sujeito. (FREIRE, 2009a, p. 112)         

              

            Para Paulo Freire, alfabetizar é um ato político, pois não há educação neutra. A 

própria decisão de alfabetizar já demonstra, em si, uma decisão e uma opção política, 

que se transferem para a relação educador-educando no ato de aprender e ensinar a 

palavra e a realidade nela contida. Alfabetizar, portanto, seria um ato de conhecimento 
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em que educador e educando buscam, sempre, conhecer algo, não com o sentido da 

transferência do conhecimento, mas numa relação em que ambos ensinam e aprendem, 

juntos, por meio do diálogo e da colaboração. É uma ação organizativa através da qual 

educador e educando criticam e buscam alternativas para a transformação da sociedade. 

          O método Paulo Freire consiste em três momentos, que nos são expostos por 

Gadotti (2010, p. 39) de forma muito clara: o primeiro seria a investigação temática, 

momento em que são escolhidas as palavras e temas geradores, necessariamente 

relacionados com o cotidiano dos alfabetizandos. Antes do primeiro contato, o 

alfabetizador começava o seu trabalho saindo a campo com um caderno, atento a tudo o 

que via e ouvia. Tudo devia ser explorado: palavras, frases, ditos, modos peculiares de 

falar. Enfim, a técnica de alfabetização proposta por Paulo Freire surgia como uma 

consequência dos problemas vividos pelo grupo. Dessa pesquisa nasciam as palavras e 

os temas geradores, isto é, o miolo do método.  

Projetada a situação com a primeira palavra geradora, representação 
gráfica da expressão oral da percepção do objeto, inicia-se o debate em 
torno de suas implicações. Somente quando o grupo esgotou, com a 
colaboração do coordenador, a análise (descodificação) da situação 
dada, se volta o educador para a visualização da palavra geradora. Para 
a visualização e não para a memorização. Visualizada a palavra, 
estabelecido o vínculo semântico entre ela e o objeto a que se refere, 
representado na situação, apresenta-se ao educando, noutro slide, a 
palavra, sem o objeto que nomeia. (FREIRE, 2009a, p. 123) 

           O segundo momento, a tematização, quando são codificados e decodificados os 

temas anteriormente escolhidos. Após ser contextualizada, a visão mágica é substituída 

pela visão crítica e social. “É nesta fase que são elaboradas as fichas para a 

decomposição das famílias fonéticas, dando subsídios para a leitura e a escrita”. 

(GADOTTI, 2010, p. 40) 

Logo após, apresenta-se a mesma palavra separada em sílabas, que o 
analfabeto, de modo geral, identifica como “pedaços”. Reconhecidos os 
“pedaços”, na etapa da análise, passa-se à vinculação da família 
fonêmicas que compõe a palavra em estudo. Estas famílias, que são 
estudadas isoladamente, passam depois a serem apresentadas em 
conjunto, do que se chega a última análise, a que leva ao 
reconhecimento de vogais. A ficha que apresenta as famílias em 
conjunto foi chamada pela professora Aurenice Cardoso de “ficha da 
descoberta”. É que, através dela, fazendo a síntese, o homem descobre o 
mecanismo de formação vocabular  numa língua silábica, como a 
portuguesa, que se   faz por meio de combinações fonéticas. 
Apropriando-se criticamente e não memorizadamente, começa a 
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produzir por si mesmo o seu sistema de sinais gráficos. Começa então, 
com a maior facilidade, a criar palavras com as combinações fonêmicas 
à sua disposição, que a decomposição de um vocabulário trissilábico lhe 
oferece, no primeiro dia em que debateu para alfabetizar-se. (FREIRE, 
2009a, p. 124)  

           E o terceiro momento, a problematização, em que são observadas as situações 

existenciais concretas analisadas na primeira etapa. Na passagem do concreto para o 

abstrato e do abstrato para o concreto, volta-se para o concreto problematizado. 

“Descobrem-se os limites e as possibilidades das situações existenciais concretas, 

captadas na primeira etapa.” (GADOTTI, 2010, p. 40) Desta forma, fica evidente a 

necessidade de uma ação concreta, cultural, política e social, com o objetivo de superar 

as situações limites, que se apresentam como obstáculos à sua hominização.  

 Figuremos a palavra ‘tijolo’, como primeira palavra geradora, colocada 
numa situação de trabalho em construção. Discutida a situação em seus 
aspectos possíveis, far-se-ia a vinculação semântica entre a palavra e o 
objeto que nomeia. Visualizada a palavra dentro da situação, era logo 
depois apresentada sem o objeto: Tijolo. Após vinha : ti – jo – lo. 
Imediatamente a visualização dos ‘pedaços’ e fugindo-se a uma 
ortodoxia analítico-sintética, parte-se para o conhecimento das famílias 
fonêmicas. 

Após o conhecimento de cada família fonêmica, fazem-se exercícios de 
leitura para fixação das sílabas novas. O momento mais importante 
surge agora, ao se apresentarem as três famílias juntas.                                                            

De um a um vão todos fazendo palavras com as combinações possíveis 
à disposição – tatu, luta, tijolo, jato, juta, lote, lula, tela (...) E isto na 
primeira noite em que iniciava a sua alfabetização (...) Terminamos os 
exercícios orais, em que não houve apenas o conhecimento, mas 
reconhecimento, sem o que não há verdadeira aprendizagem, o homem 
passa na mesma primeira noite, a escrever. (FREIRE, 2009a, p. 124-
126) 

             Esta educação problematizadora partia da concepção histórica de que o homem 

é um ser inacabado e que vive interagindo com a realidade, igualmente histórica, tão 

inacabada quanto ele. “Assim se localizaria a raiz da própria educação, como 

manifestação exclusivamente humana, na inconclusão dos homens e na consciência que 

dela tem. Por isso mesmo, a educação seria permanente, pela razão da inconclusão dos 

homens e do vir a ser da realidade. Tal educação, em vez de acentuar a permanência, 

reforçaria a mudança.” (BEISIEGEL, 2008, p. 339) 
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           Ao contrário da concepção tradicional da escola que se apóia em métodos 

centrados na autoridade do professor, esse método, em que os alunos e professores 

aprendem juntos, demonstrou ser muito eficaz na construção do conhecimento.  

           A metodologia foi completamente inovadora e diferente das técnicas até então 

utilizadas que eram, na maioria das vezes, resultado de adaptações simplistas das 

cartilhas. Foi diferente por possibilitar uma aprendizagem libertadora, não mecânica, 

mas uma aprendizagem que requer uma tomada de posição frente aos problemas que 

vivemos. Uma aprendizagem integradora, abrangente, não compartimentalizada. Foi 

diferente, pois promovia a horizontalidade na relação educador-educando, a valorização 

da cultura, da oralidade, enfim, acima de tudo, pelo seu caráter humanístico. Dessa 

forma, o Método proposto por Freire rompeu com a concepção utilitária do ato 

educativo propondo outra forma de alfabetizar. 
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CAPÍTULO   2   HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL  

 

 Neste capítulo, ao abordarmos aspectos históricos da educação de jovens e 

adultos no Brasil através dos tempos, temos como objetivo mostrar questões relevantes 

que aconteceram,  que se repetem e que acabaram por delinear a educação e, 

especificamente, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) que temos hoje. Não que esses 

acontecimentos tenham sido fruto de um determinismo histórico,  diante do qual nada se 

pode fazer; ao contrário, nossa pesquisa tenta mostrar, de forma panorâmica, que ela foi 

urdida, planejada, defendida com todo o seu poder de interferência e negociação pelas 

elites brasileiras através das décadas. Cabe à consciência crítica, semeada por aqueles 

que constatam esses fatos, tentar mostrar este lado, desvendá-lo e dar um passo adiante, 

em direção ao seu melhor entendimento. Com essa consciência, cabe entender a 

educação como ato político, que já esteve a serviço de tantos interesses, esteja 

finalmente ao lado dos interesses e das necessidades dos que mais dela precisam para 

que possam realizar as transformações há tanto esperadas. 

 Ao nos referirmos ao conceito de educação voltada ao jovem e adulto, 

analfabeto ou que ainda não possui a educação básica completa, temos que nos remeter 

à história da educação, para que esse conceito não fique descontextualizado, solto num 

vazio inexplicável.  

 Esse tipo de Educação vem tomando corpo ao longo de muito tempo e em 

diversas fases, merecendo denominações diferenciadas. Já foi chamada de Madureza, 

Supletivo, Educação de Adultos e, a partir da lei 9394/96, de Educação de Jovens e 

Adultos. Até a vigência da atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a referência que se 

fazia era Educação de Adultos. Cada denominação traz a marca do momento histórico 

que se vivia, a visão de mundo correspondente às relações estabelecidas entre Estado e 

Sociedade e as ações políticas decorrentes, assim como, o entendimento sobre a 

Educação necessária para cada momento. Se optarmos por uma análise cronológica das 

fases mais significativas em relação à Educação de Jovens e Adultos (EJA),  temos que 

ressaltar que o movimento histórico real não é linear e a compreensão das políticas 

implementadas, ou mesmo de suas ausências, está relacionada a um amplo contexto, 

que envolve as perspectivas   econômicas, políticas e sociais do nosso país.  
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 Até a Segunda República, com raras exceções, a Educação de Jovens e Adultos 

começa ser percebida devido a fatores que indicavam a existência de 55% de 

analfabetos a partir dos 18 anos de idade. Em 1940, de acordo com Cunha (1999, p. 10) 

surgem as primeiras obras, livros e artigos especificamente dedicados ao ensino 

supletivo. Inicia-se, nessa época, a polêmica entre os que acreditavam ser o mais 

razoável solucionar o problema do analfabetismo pela maior ampliação das redes de 

ensino elementar comum e os que solicitavam medidas de efeitos em curto prazo, 

enfatizando a necessidade de programas especiais para adultos. 

           Tudo isso se reflete na regulamentação do Fundo Nacional do Ensino Primário, 

criado em 1942, que destinava 25% dos recursos à alfabetização de adultos, pelo qual se 

estabeleceram as condições para o desenvolvimento independente de programas para 

adultos, incentivando, indiretamente, a abordagem teórica do problema e a proposição 

de soluções.  

           Vanilda Paiva (1987, p. 159) aponta que, enquanto na Segunda República a 

primeira experiência com educação de adultos, de caráter mais extensivo, situou de 

forma clara o papel político de tais programas, mostrando o seu caráter ideológico e sua 

função potencial como instrumento de recomposição do poder político e das estruturas 

socioeconômicas, durante o Estado Novo, embora se explicite a intenção de utilizar a 

educação como meio de difusão ideológica, as discussões se travam basicamente entre 

os técnicos. Tratava-se de discutir a necessidade de um programa ainda inexistente para 

adultos, e não de orientá-lo concretamente; além disso, o Estado Novo, eliminando a 

consulta popular, não propiciava especulações acerca do papel da alfabetização na 

modificação do equilíbrio político eleitoral no campo ou na recomposição do poder 

político ou das estruturas socioeconômicas em geral. A difusão da propaganda 

ideológica getulista se fazia através da rede formal de ensino existente, servindo a 

educação como instrumento de sedimentação da ordem vigente.  

 Se existe um marco histórico ao qual podemos nos referir como sendo uma 

tomada de posição por parte do Estado em relação à educação para aqueles que não 

possuem escolaridade completa, este marco é o fim da 2ª Guerra Mundial, em que a 

ideia de reconstrução mundial e retomada do desenvolvimento econômico passou a 

permear o pensamento das várias nações. A Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura, (UNESCO), que havia sido criada recentemente (1946), 
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facilitou a discussão, destacando o papel da educação e, em especial, a de adultos, como 

aspecto fundamental para o desenvolvimento econômico das nações periféricas. 

 A expressão Madureza, de acordo com Torres (2005, p. 46), já existia desde 

antes da República, mais precisamente no final do século XIX. Fora trazida do sistema 

educacional alemão, em que o aluno, ao terminar seu ginásio, deveria prestar um exame 

para comprovar sua maturidade intelectual para realizar estudos superiores. Entrou no 

Brasil com a mesma finalidade, visto que, como se sabe, o sistema educacional 

começou primeiro criando os cursos superiores, para só então dedicar atenção à 

educação pública para as etapas anteriores. Para se entender essa inversão, basta 

verificar que tipo de sociedade o país apresentava. Com o tempo, a expressão Madureza 

foi perdendo essa concepção, mas ainda se identificava com a realização de exame. A 

Constituição de 1934 refletia-se na legislação de 1935, a qual facultava requerer exames 

de madureza para aqueles que assim o desejassem, reconhecendo que o número de 

cursos noturnos de ensino secundário não era suficiente. Portanto, por muito tempo, este 

foi o motivo pelo qual muitos não puderam estudar.  

 A Constituição de 1937, ainda segundo Torres (2005), assinalava que o ensino 

profissional deveria ser destinado às classes sociais menos favorecidas. E em plena 

ditadura Vargas (1930-1945), pela primeira vez, era normatizado um sistema de 

educação no país, quando, então, foi instituído o ensino primário para adultos, com 

currículo definido. O poder público oferecia, para a continuidade dos estudos, cursos 

profissionais nas áreas da agricultura, comércio e indústria; entretanto, esses cursos não 

eram reconhecidos para prosseguimento em estudos superiores. Outro caminho, 

somente por meio de exames de madureza, cuja preparação ficava a cargo da iniciativa 

privada ou da própria pessoa. Com isso, as camadas sociais desfavorecidas 

financeiramente não podiam chegar aos cursos superiores, além, é claro, do número 

insuficiente de escolas.  

  Para Paiva (1987), com o final da guerra em 1945 e a vitória dos ideais 

democráticos, houve uma reorientação da política interna iniciada pelo próprio Getúlio 

Vargas. Isso reabriu o processo eleitoral, e trouxe o problema da educação das massas 

como instrumento de construção de uma sociedade democrática. A nova ordem 

estabelecida procurava se tornar mais sólida, com a implantação de uma estratégia 

educacional que procurava interferir na escolha de uma diretriz política para um amplo 

programa de educação de jovens e adultos. 
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  Lançada logo em seguida, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA) deixava claro o seu sentido político, por meio de uma orientação quantitativa 

que buscava criar condições para o funcionamento da democracia liberal. Nesse cenário 

de pós-guerra, com a educação de adultos ganhando uma maior independência o que 

aumentava sua importância, ressurgem alguns aspectos do “entusiasmo pela educação”, 

de décadas anteriores, que tinham como característica considerar a educação como 

sendo capaz de, por si só, resolver todos os demais problemas do país. Porém, esse 

quadro não perdurou por muito tempo. 

 
O final dos anos de 1940 e início dos 1950 assiste ao desenvolvimento 
dos programas de massa destinados à educação dos adultos. 
Assistiremos à euforia dos primeiros momentos da CEAA (Campanha 
de Educação de Adolescentes e Adultos) e a persistência de atividades 
rotineiras a partir do início dos anos de 1950. O fim da euforia 
quantitativa, o declínio do “entusiasmo pela educação”, que reflete a 
modificação das condições políticas nacionais e internacionais quando 
se desfazem algumas das ilusões da democracia liberal, e as próprias 
dificuldades dos programas de educação em massa, se acompanha da 
busca de soluções técnico pedagógicas para uma educação dos adultos 
não limitada à escolarização. (PAIVA, 1987, p. 161) 

 
            Assim, surge a Campanha Nacional de Educação Rural, na qual se reflete a 

reorientação dos organismos internacionais em relação à educação dos adultos 

analfabetos, instalando suas missões em pequenas comunidades do interior do país. 

 

Reprimidos os marxistas a partir de 1947, os novos ‘realistas’ só 
surgirão no período seguinte, especialmente quando a radicalização 
política do final dos anos 1950 coloca para novos elementos 
interessados em problemas educacionais a necessidade de desenvolver 
métodos e técnicas de ensino para adultos a partir da escolha de uma 
orientação política definitiva. (PAIVA, 1987, p. 161) 
 

 Na década de 1950, a industrialização e a urbanização eram fatos concretos. O 

desenvolvimento urbano expunha a necessidade de políticas sociais como saneamento 

básico, saúde, educação, transporte, moradia, tudo sob a responsabilidade do poder 

público. A industrialização e a urbanização pediam sujeitos com habilidades de leitura e 

escrita. Como observa Paiva (1987, p. 161), para a educação de adultos, o poder público 

passa à promover Campanhas de Alfabetização e, concomitantemente, surgem os 

Movimentos de Cultura Popular. No final da década, Paulo Freire se destaca, 

apresentando uma concepção de educação para adultos não escolarizados. 
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             No início do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), também não se 

observa qualquer modificação no campo da educação dos adultos. No programa de 

Metas, a educação é restrita à formação técnico-profissional, com base nos avanços da 

economia e da sociologia. Tenta-se, além disso, a revitalização da Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), surgindo o Sistema Rádio Educativo 

Nacional (SIRENA). O “desenvolvimentismo” juscelinista começa a se acompanhar da 

exigência de que a educação forme os contingentes de mão de obra necessários para 

atender ao crescimento das indústrias. Como nos aponta Vanilda Paiva (1987, p. 162):  

 

Finalmente reconhece-se que as campanhas lançadas com os recursos 
do FNEP (Fundo Nacional do Ensino Primário) não mais cumpriam 
suas finalidade; a euforia democrática de pós-guerra desaparecera, as 
missões rurais  não pareciam oferecer resultados satisfatórios. Convoca-
se então, o II Congresso Nacional de Educação de Adultos. Mais uma 
vez o problema da educação dos adultos mostrava-se não resolvido.  

 
            O ano de 1958, quando é realizado o II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, é considerado  como o início de uma nova fase da educação de adultos no 

Brasil. Foi possível então, confirmar a ineficiência das campanhas do DNE 

(Departamento Nacional de Educação), o que acabou por estimular experiências locais 

em busca de soluções e trazer à tona o grande debate entre os educadores em torno da 

LDB, que desde 1948 se encontrava no Congresso. 

 

Nesse debate estavam em jogo alguns dos ideais educativos 
tradicionalmente aceitos pelos educadores que derivavam do 
movimento renovador e tradicionalmente contestado pelos católicos 
conservadores: tratava-se do problema da escola pública. Sua discussão, 
entretanto, acirrada pelo substitutivo Lacerda em favor da escola 
privada, referia-se diretamente ao ensino secundário, pois o superior 
sempre fora público, o elementar cabia aos Estados com ajuda da União 
e a educação dos adultos se fazia com recursos federais através das 
campanhas do DNE (Departamento Nacional de Educação). (PAIVA, 
1987, p. 162)  

 
           A luta pela defesa do ensino secundário público acaba por ter repercussões na 

educação de adultos, pois os conservadores ligados ao ensino privado conseguem 

dominar a comissão de redação da carta de princípios do II Congresso, deixam de lado 

todas as recomendações do Congresso e fazem com que o documento passe a defender, 

exclusivamente, suas ideias e interesses.  
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           Nesse clima de efervescência político ideológica, paralelamente, à defesa do voto 

do analfabeto, surgem diversos movimentos de educação de adultos que pretendem não 

mais formar apenas eleitores que ampliassem as bases de representação da versão 

brasileira da democracia liberal, mas que fossem conscientes de sua posição nas 

estruturas socioeconômicas do país. Esta mobilização torna-se cada vez mais ampla na 

medida em que percorremos os primeiros anos de 1960. 

O próprio governo central em face da multiplicação dos movimentos 
locais, pensa em estabelecer uma coordenação nacional que permita o 
crescimento dos programas: uma frente ampla em favor da educação e 
da conscientização da população adulta e analfabeta ou semi-analfabeta 
encontra respaldo no governo da União. Os ideais de recomposição do 
poder político e de substituição do modo de produção coexistem com 
esperanças de manipulação do eleitorado potencial por setores ligados à 
maquina governamental. (PAIVA, 1987, p. 164) 

            O final dos anos de 1950 e o início dos anos de 1960 foram marcados por uma  

intensa mobilização de alguns setores da sociedade civil em torno das reformas de base. 

O país passava por significativas transformações sociais, políticas e econômicas. Essa 

nova conjuntura contribuiu para a modificação do caráter das iniciativas públicas em 

relação à educação de adultos.        

Nesta fase de transição, a sociedade abrigava fundas contradições. 
Seguras em suas posições e interesses no estágio anterior de fechamento 
e autoritarismo, ciosas de seu poder de mando e de seus privilégios, as 
‘oligarquias anacrônicas’, na expressão de Guerreiro Ramos, insurgiam-
se contra tudo o que pudesse implicar a ‘ampliação da consciência’ e a 
possibilidade de participação das maiorias na ordenação da vida social. 
Dando forma a ‘verdadeiras manchas de reação’, arregimentavam-se 
precisamente contra aquelas alterações que a fase de transição estava a 
reclamar, isto é, o esclarecimento da consciência do povo e o 
envolvimento das maiorias na construção da vida coletiva. E, no 
entanto, esta crescente presença das massas populares era um produto 
das transformações provocadas pela industrialização. (BEISIEGEL, 
2008, p. 147)  

             

Em 1963, o Ministro da Educação encerrou a Campanha Nacional de Educação 

de Adultos, iniciada em 1947, e encarregou Paulo Freire de se empenhar na elaboração 

de um Programa Nacional de Alfabetização. Esse movimento, como as demais 

iniciativas da sociedade civil que tinham como base de suas ações a “transformação 

social”, foi interrompido, em 1964, com o golpe civil militar. 



44 

 

           A mobilização do período de 1961 a 1964 contrasta com a quietude do período 

seguinte, no qual o único grande movimento a sobreviver parece ter sido o  Movimento 

de Educação de Base (MEB), provavelmente devido ao seu vínculo com a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), embora sua sobrevivência tenha custado a 

revisão da sua metodologia, do seu material didático e a orientação político-pedagógica 

de seu programa.  

Com o Golpe Militar, poucas foram as ações de Educação de Jovens e 
Adultos que sobreviveram. Princípios como ‘conscientização’ e 
‘participação’ deixam de fazer parte do ideário da Educação de Adultos, 
que no período anterior a 1964, tinha caminhado lado a lado com a 
educação popular. (GADOTTI, 2010, p. 53)   

           A partir de 1970, surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

como organismo executor. Entretanto, na mobilização do período observa-se que a 

educação das massas passa a ser utilizada como meio de sedimentação do poder político 

e das estruturas vigentes, restringindo o conceito de alfabetização à habilidade de 

aprender a ler e escrever. 

           A Educação de Adultos reapareceria em 1971, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. A Lei 5692/71 promoveu a extensão da obrigatoriedade da 

escolarização de quatro para oito anos, criando assim o ensino de 1º. Grau. A Lei 

dedicou, pela primeira vez na história das legislações educacionais, um capítulo ao 

ensino supletivo, estabelecendo sua função no Art.24: “suprir a escolarização regular 

para adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído na idade própria”.      

Esta Lei limitou o dever do Estado à faixa etária dos 7 aos 14 anos, mas o reconheceu 

como um direito de cidadania, o que pode ser considerado um avanço para a área da 

EJA no país naquela época. Considerando que a educação abrange outros espaços além 

do escolar, fundamentou a criação do ensino supletivo, permitindo ao adulto que 

desejasse concluir seus estudos fazê-lo por meio de exames ou cursos com duração 

menor, aproveitando os conhecimentos adquiridos durante a sua vida.  

 De 1964 a 1985, sob o regime de exceção, foram criados os mecanismos para 

implantação e implementação da escolarização de adultos. 

 As décadas de 1960 e 1970 caracterizaram-se pelo crescimento intenso, 

destacando-se o desabrochar do interior do país, onde se consolidaram a moderna 

agricultura e a diversificação e incremento industrial. O interior se  urbaniza. Devido à 
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tecnificação da agricultura e ao crescimento industrial, as migrações internas foram num 

crescente, acarretando nas décadas subseqüentes, o congestionamento urbano. Advém, 

como conseqüência, o processo de metropolização sustentado na concentração 

industrial. 

 Nos anos de 1980, expandiu-se a oferta de cursos de Suplência e de exames 

supletivos por várias regiões do país. Movimentos populares ganham corpo e, em 

decorrência, greves e manifestações políticas surgem por toda a parte. 

 
Mais uma vez, aqueles que sonhavam com um mundo mais justo se 
levantaram, organizaram-se em sindicatos, organizações populares, 
associações de bairros e conseguiram trazer à tona as discussões sobre a 
necessidade de democratização do país. É nesse contexto que as lutas 
populares conquistam a anistia para os presos políticos, e o país começa 
a mudar de ‘cara’. (PEREIRA, 2007, p. 62)  

 

 Em maio de 1985 foram estabelecidas as eleições diretas para presidência da 

República. Os analfabetos ganharam direito ao voto e todos os partidos políticos foram 

legalizados. A Constituição de 1988 procurou garantir o direito ao ensino fundamental 

público e gratuito aos jovens e adultos e ampliou o debate sobre a municipalização. 

 Na última década do século XX, anos 90, o Brasil, assim como toda a América 

Latina, começa a sofrer os efeitos da globalização, um novo formato de capitalismo, 

bem como do liberalismo, doutrina que diminui a responsabilidade social do Estado, 

pela primazia dos mercados e a livre negociação. Com isso, a sociedade se vê 

desamparada, enquanto os índices de desenvolvimento e as políticas sociais diminuem. 

Ao sair da ditadura política formal, passou-se à ditadura do mercado. 

 

A década de 1990 iria ser marcada pelas mobilizações nacionais 
provocadas pelos apelos internacionais particularmente os da UNESCO, 
diante do crescimento do analfabetismo no planeta, mormente nos 
países mais pobres e populosos do Terceiro Mundo, entre os quais se 
incluía o Brasil. (ROMÃO& GADOTTI, 2007, p. 82) 

   

  O ano de 1990 foi marcado como Ano Internacional da Alfabetização, pela 

Organização das Nações Unidas, que realizou uma Conferência Mundial em Jomtien, na 

Tailândia. Nela foi aprovada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que 

propunha uma abordagem global do problema da educação no mundo. Nessa mesma 

época, iniciou-se um processo de discussão e debates para a elaboração do projeto da 
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nova Lei de Diretrizes e Bases, sinalizando para uma proposta de inclusão educacional 

na qual a EJA estivesse também incluída como um direito à educação, como já rezava a 

Constituição Federal. No entanto, alguns direitos defendidos no projeto não chegaram a 

ser incluídos no texto final da Lei, que acabou sendo aprovada em 1996. 

 Assim, a partir da lei 9424/96 foi regulamentado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o 

qual excluía a EJA de seus cálculos, priorizando apenas o Ensino Fundamental regular 

(para crianças de 7 a 14 anos), com distribuição de recursos realizada de acordo com o 

número de alunos matriculados em cada uma de suas escolas. O FUNDEF vigorou até 

2006, sempre acompanhado de fortes debates impulsionados por movimentos sociais e 

entidades não governamentais pela derrubada do veto presidencial referente à exclusão 

do Ensino Fundamental supletivo no cálculo para redistribuição dos recursos da 

Educação Básica, realizado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

Essa exclusão é reveladora do descaso com a EJA, ocorrida no governo 
FHC, que vetou a inclusão das matrículas no Ensino Fundamental nos 
cálculos para a redistribuição de recursos da Educação Básica, que eram 
provenientes das esferas governamentais. As razões apresentadas para 
justificar tal veto foram as alegações de insuficiência de estatísticas, 
fragilidade de dados, heterogeneidade da oferta e possíveis aberturas 
indiscriminadas dos cursos de EJA. (SEPULVEDAS, 2009, p. 45) 

 No entanto, a mobilização social em prol da luta por melhor educação e 

implantação de políticas de financiamento para a Educação de Jovens e Adultos 

alimentou o diálogo da sociedade civil com o Governo Lula, o que culminou na criação 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). A aprovação se deu em abril de 2007, com a 

inclusão no FUNDEB das matrículas de Ensino Infantil e do Ensino Especial das 

instituições conveniadas com o poder público, e ampliou a distribuição dos recursos 

para atender aos alunos da Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio e Educação 

de Jovens e Adultos. Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), não foram ainda 

conquistados os direitos de igualdade contidos nas leis educacionais, pois a 

contabilização e a destinação dos recursos para esses educandos no FUNDEB não foi 

integral. Esta situação nos leva a continuar lutando pela tão esperada igualdade de 

inclusão da EJA no Sistema Educacional Brasileiro.    
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  A Lei vai sendo implementada na corrente de certa lógica, trazendo para o 

interior da educação de adultos, o jovem, ou melhor, o adolescente. Conforme Peluso 

(2005, p. 38), com o foco de atenção voltado para a obrigatoriedade do ensino 

fundamental dos 7 aos 14 anos e dadas as razões históricas e ainda não superadas do 

insucesso escolar, previu-se outra possibilidade de escolarização para os adolescentes 

que não conseguissem adequar a sua idade conforme a série correspondente, qual seja, a 

modalidade antes destinada aos adultos. Assim sendo, a educação supletiva converteu-

se também em mecanismo de “aceleração de estudos” para adolescentes e jovens com 

baixo desempenho na escola regular. 

 Vários obstáculos ainda se colocam para as Políticas Públicas de Educação de 

Jovens e Adultos, tais como a questão do financiamento, ainda não plenamente 

resolvida, e a questão das grandes transformações do público atendido por essa 

modalidade de ensino, o que aponta para novos desafios, principalmente do ponto de 

vista pedagógico. 

 O fato é que adolescentes, jovens e adultos possuem especificidades e são 

grupos diferentes entre si e, embora convivam juntos em ambientes educativos, isso 

acaba não ocorrendo sem muitas dificuldades. Portanto, chamamos a atenção para que, 

na medida em que esses grupos etários apresentarem características específicas, que 

sejam tratados de acordo com essas especificidades. O adulto já traz consigo uma 

complexa carga de experiências e conhecimentos que não pode ser ignorada, e este é um 

desafio que não deve ser perdido de vista por parte de quem pretende trabalhar com a 

EJA.   

 

Ao longo das últimas cinco décadas, diferentes correntes educacionais 
construíram concepções sobre a Educação de Adultos a partir de 
experiências que se desenvolveram, de modo mais formal, no interior 
dos sistemas educacionais e, de modo informal, no âmbito da sociedade 
civil. Essas concepções acabaram por delimitar o campo da Educação 
de Adultos, ora dando-lhe identidade específica, ora confundindo-a com 
outras modalidades de ensino. (ROMÃO & GADOTTI, 2007, p. 26) 

  
 Nesse aspecto, os autores fazem uma reivindicação para que seja resgatada a 

denominação de Educação de Adultos (EDA), por considerarem que: 

 

Lugar de jovem é na escola regular e, não, em formações 
compensatórias. Consagrar na denominação uma distorção é perpetuar a 
injustiça, sem falar que, por sua maturidade, precoce e duramente 
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alcançada, mesmo os jovens excluídos da escolarização regular serão, 
certamente, tratados como adultos nos cursos de ‘EJA’. Trata-se 
portanto, de efetiva Educação de Adultos! (ROMÃO & GADOTTI, 
2007, p. 30) 

 
  A intenção é restaurar a denominação politicamente mais adequada, no sentido 

de estancar, no futuro, o ingresso de jovens na Educação de Adultos, permitindo-lhes as 

condições para que concluam sua formação na escola regular. 
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CAPÍTULO 3 REGIÃO METROPOLITANA: SUA FORÇA E SUA 

VULNERABILIDADE 

O cão e a árvore também são inacabados, mas o homem se sabe 
inacabado e por isso se educa. Não haveria educação se o homem fosse 
um ser acabado. O homem pergunta-se : quem sou ? de onde venho ? 
onde posso estar ? O homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se 
num determinado momento, numa certa realidade: é um ser na busca 
constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode 
descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante busca. Eis 
aqui a raiz da educação. 

                                                                                         Paulo Freire, 1979 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a caracterização das regiões metropolitanas, 

particularmente aquela na qual o ABC paulista está integrado, o histórico da criação do 

Mova Santo André, o papel do sindicato dos metalúrgicos, seus protagonistas, como é o 

caso de Francisco Duarte (conhecido como Alemão), o porquê do período escolhido, o 

perfil dos sujeitos entrevistados, entre outros, demonstrando como suas ações e 

concepções estão, ou não, associadas, aos princípios educacionais de Freire. 

 Na construção dessa caracterização geral das regiões metropolitanas brasileiras e 

alguns aspectos de sua vulnerabilidade social, lançamos mão dos estudos realizados por 

J. L. S. Ross (1996), Bogus & Pasternak (2009), L. C. Q. Ribeiro (2009) entre outros 

autores; de dados fornecidos pelo Observatório da Metrópole (2011) e do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Também pudemos nos valer das 

informações fornecidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA), com o 

objetivo de localizar política, econômica e socialmente o sujeito social de nossa 

pesquisa, assim como o terreno pelo qual palmilha suas tardias incursões educacionais. 

A região metropolitana de São Paulo é resultado do processo de conurbação das 

cidades no em torno da capital paulista. O fenômeno urbano é um fato contundente nos 

dias atuais. As zonas rurais, que antes eram tão habitadas quanto as zonas urbanas, têm 

hoje uma população numericamente bem inferior à das cidades. O processo de 
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conurbação se deu no Brasil a partir dos anos 1950, motivado pela aceleração da 

industrialização do Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek.  

As denominadas “metrópoles” são áreas formadas a partir de uma “cidade-mãe” 

que, em seu crescimento, se expande para fora de seus limites territoriais, ocorrendo 

uma integração entre várias cidades, numa vasta mancha urbana. Historicamente, os 

fatores de formação dessas áreas são os setores industriais (secundário) e de serviços 

(terciário). A maior metrópole brasileira, São Paulo, comporta também uma grande 

região metropolitana. E o fator preponderante nessas áreas é o populacional, ou seja, o 

seu crescimento demográfico marca a sua expansão. 

No caso da região metropolitana de São Paulo, conforme J. L. S. Ross (1996, p. 

377), em Geografia do Brasil, sua tendência atual é de desconcentração espacial da 

indústria e de serviços que ocorre desde as décadas de 1970 e 1980, enquanto outras 

regiões metropolitanas do país crescem vertiginosamente, como é o caso do sul e do 

nordeste. 

Crescimento Populacional das regiões metropolitanas em relação ao Estado da federação 
(%) 1980-91 

 

Fonte: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil, São Paulo, EDUSP, 1996, p. 431. 

As regiões metropolitanas são, respectivamente, São Paulo (1), Rio de Janeiro (2), Porto Alegre (3), 

Salvador (4), Fortaleza (5) e Curitiba (6). 
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Ainda, segundo Ross, as regiões passaram a preocupar as autoridades devido ao 

adensamento populacional e à concentração de atividades econômicas, com o 

consequente aumento das demandas por infraestrutura como saneamento básico energia, 

saúde, educação e habitação, gerando, em todas elas, situações de precariedade. Além 

dessas preocupações, também a insatisfação popular parece ter motivado os governos 

militares a estabelecerem, na década de 1970, regiões metropolitanas legalmente 

definidas, como forma de dar atenção especial a elas, sobretudo para que fosse superada 

a descentralização administrativa, principalmente na solução de problemas que 

envolviam as cidades da área de conurbação, como vias de comunicação e transporte. 

Assim, de acordo com os dados fornecidos pelo IBGE (2009), os municípios 

definidos são: 

 

ARUJÁ São Paulo lei complementar federal 014 08.06.1973 

BARUERI   lei complementar federal 014 08.06.1973 

BIRITIBA-MIRIM    lei complementar federal 014 08.06.1973 

CAIEIRAS   lei complementar federal 014 08.06.1973 

CAJAMAR   lei complementar federal 014 08.06.1973 

CARAPICUÍBA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

COTIA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

DIADEMA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

EMBU   lei complementar federal 014 08.06.1973 

EMBU-GUACU   lei complementar federal 014 08.06.1973 

FERRAZ DE VASCONCELOS   lei complementar federal 014 08.06.1973 

FRANCISCO MORATO   lei complementar federal 014 08.06.1973 

FRANCO DA ROCHA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

GUARAREMA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

GUARULHOS   lei complementar federal 014 08.06.1973 

ITAPECERICA DA SERRA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

ITAPEVI   lei complementar federal 014 08.06.1973 
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ITAQUAQUECETUBA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

JANDIRA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

JUQUITIBA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

MAIRIPORÃ   lei complementar federal 014 08.06.1973 

MAUÁ   lei complementar federal 014 08.06.1973 

MOJI DAS CRUZES   lei complementar federal 014 08.06.1973 

OSASCO   lei complementar federal 014 08.06.1973 

PIRAPORA DO BOM JESUS   lei complementar federal 014 08.06.1973 

POÁ   lei complementar federal 014 08.06.1973 

RIBEIRÃO PIRES   lei complementar federal 014 08.06.1973 

RIO GRANDE DA SERRA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

SALESÓPOLIS   lei complementar federal 014 08.06.1973 

SANTA ISABEL   lei complementar federal 014 08.06.1973 

SANTANA DE PARNAÍBA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

SANTO ANDRÉ   lei complementar federal 014 08.06.1973 

SÃO BERNARDO DO CAMPO   lei complementar federal 014 08.06.1973 

SÃO CAETANO DO SUL   lei complementar federal 014 08.06.1973 

SÃO LOURENÇO DA SERRA   instalação do município 01.01.1993 

SÃO PAULO   lei complementar federal 014 08.06.1973 

SUZANO   lei complementar federal 014 08.06.1973 

TABOÃO DA SERRA   lei complementar federal 014 08.06.1973 

VARGEM GRANDE PAULISTA   lei complementar 332 21.11.1983 

Fonte: IBGE. (2009) 

Reconhecida, portanto, pelos organismos estatais, pela Lei complementar 

número 14, de 08 de junho de 1973, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é 

constituída pelo município de São Paulo e mais 38 municípios que se agrupam em torno 

da Capital do Estado e são diretamente por ela polarizados. 

Os 39 Municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo ocupam 

uma área de 8.051 km2 e concentravam, em 2000, cerca de 48% da população de todo o 

Estado, reunindo um total de 17.878.703 habitantes. Hoje, com os dados recentes do  

Censo 2010, expostos na Tabela a seguir, esses números aumentaram substancialmente.   
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Brasil: População segundo as divisões territoriais – 1991, 2000 e 2010 

Brasil, metrópoles e demais municípios 

Belém                                  1.401.306                                 1.795.536                                2.040.843 
Belo Horizonte                     3.522.908                                  4.357.942                                4.882.977 
Campinas                             1.866.022                                     2.338.148                                 2.798.477 
Curitiba                                2.101.680                                    2.768.394                                3.168.980 
Florianópolis                           530.619                                      709.407                                   877.706 
Fortaleza                              2.401.539                                    2.984.689                                3.525.564 
Goiânia                                1.259.545                                  1.672.589                                2.091.335 
Grande Vitória                     1.136.841                                    1.438.596                                1.685.384 
Manaus                               1.134.988                                  1.572.137                                2.021.722 
Porto Alegre                        3.230.732                                     3.718.778                                3.960.068 
Recife                                  2.919.980                                     3.337.565                                3.688.428 
RIDE  DF                               2.161.708                                     2.958.196                                 3.716.996 
Rio de Janeiro                      9.637.049                                  10.710.515                              11.602.070 
Salvador                               2.435.810                                    2.940.122                                 3.353.704 
São Paulo                            15.444.942                                  17.878.703                              19.672.582 
15 Metrópoles                    51.185.669                                 61.181.317                              69.086.836 
Demais Municípios             95.630.146                           108.617.853                          121.645.858                                   
Brasil                                   146.815.815                               169.799.170                           190.732.694 

Fonte: Observatório da Metrópole, disponível em  www.observatoriodasmetropoles.net. Acesso em 12-05-2011. 

 

Segundo nos explicam Bogus & Pasternak (2009, p. 6), a formação da RMSP 

iniciou-se ao longo dos eixos da Estrada de Ferro Santos Jundiaí e da Estrada de Ferro 

Sorocabana. Isso veio propiciar o início da integração num contínuo urbano de áreas 

pertencentes, além de São Paulo, aos municípios de Osasco, São Caetano do Sul e Santo 

André. Paralelamente, municípios situados a leste da área metropolitana tiveram suas 

áreas urbanas conurbadas com as do município de São Paulo, ao longo do eixo da 

Estrada de Ferro Central do Brasil, muitos dos quais se transformaram em municípios-

dormitório. 

De 1960 a 1980 houve a estruturação de blocos de atividades industriais, 

liderados, principalmente, pelo desenvolvimento da indústria automobilística, que 

reforçou as concentrações industriais ao longo da Via Anchieta e na Região do ABC, na 

área que reúne os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul. 
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Atualmente, como já mencionado, “a região metropolitana passa à 

desconcentração das atividades industriais e da população – já iniciada em meados dos 

anos 1970 – à reestruturação das atividades econômicas, à inserção do país no contexto 

da globalização, e ao crescimento das atividades terciárias.” (BOGUS & PASTERNAK, 

2009, p, 7 - 9) 

 

 

 

Fonte: Boletim do Observatório das Metrópoles, 2010 

 

Do ponto de vista da governança da RMSP, sua área pode ser dividida nas 

subregiões: 

1. Nordeste, composta pelos municípios de Arujá, Guarulhos e Santa 
Isabel. 
2. A Norte é integrada pelos municípios de Caieiras, Cajamar, Francisco 
Morato, Franco da Rocha e Mariporã. 

3. A região Oeste é integrada pelos municípios de Barueri, Carapicuiba, 
Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de 
Parnaíba e Vargem Grande Paulista. 
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4. A Sudoeste está integrada por Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da 
Serra, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Taboão da Serra. 

5. A Sudeste, ou seja, a Região do Grande ABC, compreende, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo 
do Campo, e São Caetano do Sul. 

6. A região Leste tem como partes integrantes os municípios de Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquacetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. (BOGUS & PASTERNAK, 2009, p. 
209) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um estudo de 2009, baseado em dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento-PNUD de 2003 para taxa de pobreza e renda, associados à oferta de 

condições mínimas de abastecimento de água e saneamento, com as informações do 

Censo de 2000, classificou a RMSP segundo a condição social. Observando os 

resultados, verifica-se a condição social ruim em municípios da subregião sudoeste, do 

extremo leste – Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis – e 2 municípios da subregião 

norte: Mairiporã e Francisco Morato. As subregiões oeste e leste apresentam condição 

média, e para a sudeste, sobretudo o ABCD, condição social avaliada como boa, ou 

seja, a oferta de saneamento e renda domiciliar – cujo marco é o valor de meio salário 

mínimo per capita – representadas por uma estrutura de abastecimento de água, esgoto 
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e coleta de lixo, assim como soma dos salários por domicílio superando meio salário 

mínimo. 

 

Região Metropolitana de São Paulo segundo a condição social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RIBEIRO, L. C. Q. (org.) Hierarquização e identificação dos espaços urbanos, Rio de Janeiro, Letra Capital-Observatório das 

Metrópoles, 2009, p. 141) 

 

              Os municípios com maior concentração de pobreza, até 2004, eram Francisco 

Morato e Itaquaquecetuba – ambos classificados com concentração alta, ou seja, com 

mais de 30 a 40% de pobres – e, de modo geral, as subregiões apresentavam 

concentração média – de 20 a 30% de população pobre – e média baixa – de 10 a 20% 

da população pobre. (GONÇALVES & SARAIVA, 2007, p. 86 - 95) 
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RMSP segundo a concentração de pobreza 

(GONÇALVES, Renata & SARAIVA, Camila. “Vulnerabilidade social, segregação urbana e desigualdades intra-regionais 

(Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo)”.  (2007,  p. 93. Editora centro de estudos da metrópole, 2007) 

 

                O conceito de vulnerabilidade social baseia-se numa composição cruzada de 

vários indicadores. Ele classifica a população – famílias, domicílios – em grupos de 

vulnerabilidade. Grosso modo, vulnerável – de alta ou altíssima vulnerabilidade – é 

aquela população cuja renda familiar, especialmente do chefe da família, é baixa, com 

baixa taxa de escolaridade e grande número de dependentes – filhos em idade infantil ou 

muito jovens. A situação inversa marca a vulnerabilidade baixa, baixíssima ou nula, ou 

seja, famílias de alto nível socioeconômico, tendo, assim, elevados níveis de renda e 

escolaridade, com nenhum ou reduzido número de dependentes ou componentes 
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familiares jovens. Quando são detectadas áreas de alta vulnerabilidade, trata-se de 

grupos sociais compostos de famílias de baixas renda e escolaridade, geralmente com 

muitos filhos e cujo chefe é jovem – como jovens que compõem famílias oriundas do 

não planejamento familiar e da gravidez precoce. 

               Destacam-se no nível de altíssima vulnerabilidade os municípios das 

subregiões leste, extremos sul e sudoeste; no nível de alta vulnerabilidade social estão 

as subregiões norte e sudoeste. 

 

 

 

 

Vulnerabilidade Social na RMSP 

 

 

 

 

 

(DESCHAMPS, Marley Vanice. Vulnerabilidade sócio-ambiental das regiões metropolitanas brasileiras, Rio de Janeiro, Letra 

Capital-Observatório das Metrópoles, 2009, p. 27) 

               Conforme nos alerta Marley Vanice Deschamps, em seu trabalho 

Vulnerabilidade sócio-ambiental das regiões metropolitanas brasileiras (2009), no 

tocante, portanto, a um panorama da RMSP, merecem atenção como áreas de nível 

socioeconômico precário os municípios das subregiões sul e sudoeste, leste e norte, com 

destaque para Francisco Morato e Itaquaquecetuba. Em sentido inverso, além dos 

municípios imediatamente fronteiriços com a capital, a sub-região oeste e o ABCD 

apresentam níveis considerados bons e, em alguns casos, altos – casos de São Bernardo 
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do Campo e São Caetano do Sul, este último, como se sabe, com um dos maiores 

Índices de desenvolvimento humano (IDHs) do país, superando grandes cidades. 

A distribuição de médicos por mil habitantes mostra que, em 2000, o número 

não ultrapassava 3 (três), podendo evidenciar um déficit no equipamento de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, disponível em www.pnud.org.br, acesso em 17-05-

2011  

            Algumas subregiões caracterizam-se como apresentando maior precariedade de 

acesso aos bens e serviços públicos e em situação de risco pessoal e social. A situação 

de déficits na saúde, que não será aqui aprofundada pelo fato de não ser o foco deste 

dossiê, é mais ou menos generalizada em termos de carência de políticas públicas, 

porém agravada nessas subregiões vulneráveis. 

No tocante à disponibilidade de serviços públicos, segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU), o fornecimento de água encanada, 

energia elétrica e coleta de lixo já atingiu mais de 80% da população da RMSP. Ainda 

segundo o PNUD, o número de crianças entre 7 e 14 anos de idade que está fora da 
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escola não ultrapassa 7% para alguns municípios – Biritiba Mirim, Juquitiba e São 

Lourenço da Serra, estando a maioria entre os 2 e 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, e com base na consulta a esses documentos oficiais, embora haja índices 

satisfatórios de saneamento, fornecimento de energia elétrica e educação, relativamente, 

por exemplo, a outras regiões metropolitanas como a de Salvador, a RMSP que abriga a 

maior cidade brasileira e uma das maiores do mundo, São Paulo, faz subir a média de 

seus indicadores, com níveis de alta vulnerabilidade e, como de resto em todo o país, a 

educação, aprensenta como desafio problemas de permanência na escola e de qualidade 

da educação pública, tendo no analfabetismo funcional um alvo privilegiado para as 

políticas públicas. Além desse quadro, um ponto nevrálgico de qualquer região 

metropolitana está nos déficits habitacionais e na ocupação desordenada, que gera áreas 

de risco. 

     Outro fator que não coloca a RMSP numa situação ainda mais grave nestes 

itens é o fato de ela não estar mais se expandindo, comparativamente a outras, como 

mencionado antes. As taxas de expansão e crescimento populacional têm se mantido 

estáveis, o que diminui a pressão nos déficits. Grosso modo, merecem destaque como 

melhores áreas da Grande São Paulo o ABCD, havendo maior precariedade em 

Francisco Morato, Itaquaquecetuba e em municípios da subregião sudoeste. 
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Quando se analisa o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

2009, como o fez Mauro Osório (2010), da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, 

para cidades com mais de 50 mil habitantes, apenas tomando-se as regiões 

metropolitanas, verificam-se as coincidências de esses municípios de condição social 

mais precária e maior vulnerabilidade apresentarem os piores índices educacionais. 

 

IDEB 2009 nas Regiões Metropolitanas – RJ e SP – Piores Resultados 

UF CIDADE IDEB 2009 
RJ BELFORD ROXO (RMRJ) 3,6 
RJ MAGE (RMRJ) 3,6 
RJ DUQUE DE CAXIAS (RMRJ) 3,7 
RJ NILOPOLIS (RMRJ) 3,7 
RJ SEROPEDICA (RMRJ) 3,7 
RJ QUEIMADOS (RMRJ) 3,8 
RJ SÃO GONCALO (RMRJ) 3,8 
RJ NOVA IGUACU (RMRJ) 3,9 
RJ SÃO JOAO DE MERITI (RMRJ) 3,9 
RJ GUAPIMIRIM (RMRJ) 4,0 
RJ ITABORAI (RMRJ) 4,1 
RJ JAPERI (RMRJ) 4,1 
RJ MESQUITA (RMRJ) 4,1 
RJ NITEROI (RMRJ) 4,3 
SP ITAQUAQUECETUBA (RMSP) 4,5 
SP FERRAZ DE VASCONCELOS (RMSP) 4,5 
SP FRANCISCO MORATO (RMSP) 4,7 
SP JANDIRA (RMSP) 4,7 

Elaboração: Mauro Osório – Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, 2010 

 

 

3.1  A Região do Grande ABC     

 

 Região tradicionalmente industrial do Estado de São Paulo, faz parte da região 

metropolitana de São Paulo, embora possua identidade própria. Inicialmente a sigla vem 

das três cidades, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul; 

entretanto, também fazem parte da região, embora não contribuam com a sigla, as 

cidades de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema.  
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 Esses sete municípios somados perfazem uma área de 825 Km², com uma 

população de mais de 2,5 milhões de habitantes. A região do ABC Paulista, é marcada, 

historicamente, por ser o primeiro centro da indústria automobilística do Brasil, sede de 

várias montadoras como Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen e General Motors, entre 

outras. Aliado a isso, outro setor que cresce significativamente é o de serviços. 

 A presença de indústrias desse porte, entre outros fatores, acabou por 

transformar a região no berço do movimento sindical contemporâneo do Brasil. As 

greves dos operários metalúrgicos marcaram o final da década de 1970 e resultariam na 

fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), no início da década seguinte. Essa força mobilizadora dos operários, 

concentrada numa só região, atingiu dimensões gigantescas e repercussão nacional, 

pelos movimentos de defesa dos direitos dos trabalhadores, vindo a marcar a história 

política brasileira e lançando nomes de destaque como o ex-líder sindical e ex-

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Na época de crescimento da 

indústria metalúrgica, os sindicatos tiveram um caráter  combativo, hoje, acabaram 

assumindo um papel que vai além das reivindicações trabalhistas, como parcerias com 

redes de planos de saúde, colônia de férias e atendimento jurídico. A partir da década de 

1980, a região deixou de ser um polo de atração de migrantes. Contudo, apesar da 

diminuição do seu número de indústrias, o ABC ainda não deixou de ocupar um lugar 

de destaque como um dos polos industriais mais importantes do país.  

 Vale ressaltar que seis dos seus sete municípios possuem renda per capita bem 

superior à média brasileira. Apesar de  trazerem uma ideia de unidade, essa região é 

composta por municípios muito diferentes e até desiguais. E embora sejam altas as taxas 

de analfabetismo, há parcerias com sindicatos, empresas e outras organizações da 

sociedade civil, para a elaboração de programas e projetos destinados à alfabetização de 

jovens e adultos. Com exceção das salas de alfabetização do MOVA, que ocupam 

espaços cedidos pelas instituições da sociedade civil e utilizam monitores oriundos da 

comunidade, os demais programas ocupam as escolas das redes municipais.  

3.2  O que é o MOVA 

 Criado na cidade de São Paulo durante a gestão de Luíza Erundina, como 

Prefeita e de Paulo Freire como Secretário de Educação, no período de 1989 a 1992, o 
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Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) foi uma parceria entre o 

governo municipal e os grupos sociais. Para que essa parceria se concretizasse, alguns 

critérios foram estabelecidos: os grupos se constituíram em entidades com 

personalidade jurídica, sem fins lucrativos; participaram do Fórum Municipal de 

Alfabetização de Jovens e Adultos e do processo de formação permanente junto ao 

coletivo dos educadores do projeto MOVA-SP. O nome escolhido, “movimento”, dá o 

sentido de mobilização e engajamento dos setores organizados da sociedade, de apoio 

aos grupos que já desenvolviam um trabalho de educação de jovens e de adultos. 

 A experiência do MOVA-SP serviu de inspiração para muitos outros que foram 

se constituindo ao longo desses anos. Cada programa se apropriou da proposta político-

pedagógica, da estrutura e funcionamento do MOVA, de 1989 a 1992, e construiu a sua 

própria identidade, sem contudo, abandonar seus princípios norteadores, ou seja, a 

educação popular libertadora. 

 3.3  Origens do MOVA ABC    

 O Movimento de Alfabetização Regional do ABC foi uma iniciativa das 

prefeituras das cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e das suas respectivas Câmaras Municipais, em 

parceria com empresários, sindicatos, igrejas, movimentos populares, universidades, 

faculdades, escolas e outras entidades ou grupos organizados da sociedade.  As aulas 

são ministradas por educadores populares, selecionados a partir de critérios 

estabelecidos pelas autoridades municipais em conjunto. Esses educadores, que recebem 

apenas uma ajuda de custo, trabalham em caráter voluntário. As prefeituras, por 

intermédio das respectivas equipes técnico-pedagógicas das suas secretarias de 

educação, realizam a capacitação dos educadores e estes, por sua vez, comprometem-se 

com o processo formativo permanente, participando de reuniões semanais de 

capacitação. 

Para definir as diretrizes do MOVA Regional constitui-se no início de 1998, 

constituiu-se o Fórum Regional de Alfabetização, composto por representantes dos 

MOVAs locais, sob a coordenação e assessoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 

Nos anos seguintes, após a realização de três seminários regionais e do o 2º Encontro 

Nacional de MOVAs, em 2002, o MOVA Regional decidiu pela criação de uma 
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personalidade jurídica, que veio a se concretizar no ano de 2003, a Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) do MOVA ABC. 

 No início de 1997, com a posse das administrações recém-eleitas, iniciou-se um 

amplo processo de discussão dos problemas comuns, o que culminou com a criação da 

Câmara Regional do Grande ABC, que vem se consolidando como experiência inédita 

de convergência entre sujeitos sociais diferentes – poder público municipal e estadual, 

entidades da sociedade civil, sindicatos de trabalhadores, associações empresariais, 

ONGs, igrejas, movimentos sociais, na busca de soluções urgentes e eficazes para os 

problemas estruturais vividos por essa região. 

 A Câmara Regional do Grande ABC constituiu grupos de trabalho com o 

objetivo de identificar os problemas e propor soluções. Participando do grupo de 

Educação, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC propôs a criação do MOVA nos sete 

municípios da região, retomando a proposta lançada em 1995, quando só o município de 

Diadema assumiu o movimento. Iniciou-se, então, um processo de reuniões com os 

secretários de educação das prefeituras que resultou no acordo firmado no dia 03 de 

novembro de 1997, na Câmara Regional do Grande ABC, pelos sete municípios 

integrantes, segundo o qual se constituiria o MOVA em cada cidade e se organizaria o 

MOVA Regional.  

3.4  Objetivos     

 O MOVA ABC tem por objetivo buscar a integração e o engajamento de 

diversos setores da sociedade com o poder público, a fim de constituir um amplo 

movimento de alfabetização e educação para a cidadania, assegurando a todos os jovens 

e adultos não escolarizados do Grande ABC o direito à alfabetização e, ao mesmo 

tempo, promover a continuidade dos estudos. Propõe ainda reduzir a demanda hoje 

existente, levando em consideração as reais necessidades do aluno trabalhador, partindo 

da realidade do educando e respeitando o seu processo de conhecimento, na perspectiva 

da Educação Inclusiva. 

 Um ponto muito enfatizado é o combate ao preconceito em relação ao 

analfabeto, reconstruindo o conceito de alfabetização realçando os direitos sociais desse 

público. Desse modo, visam trabalhar uma rede cultural, ampliando os canais de 
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participação da sociedade junto ao poder público, integrando-os e engajando-os na 

construção do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. 

 Outro enfoque do Programa é criar espaços de debate sobre as políticas públicas 

de jovens e adultos, fortalecendo o Fórum Municipal de Educação e Cidadania, o que 

consideramos de suma importância para o desenvolvimento pessoal do educando e a sua 

efetiva participação na sociedade, proporcionando espaços de reflexão e de debate 

ampliados entre os participantes co-autores da elaboração e da implementação do 

Movimento. 

 O MOVA ABC é composto por uma Diretoria Administrativa que possui 

Coordenador Regional, Tesoureiro, Conselho Fiscal e Conselho de Direção, 

Departamentos de Coordenação, Administrativo-Financeiro e Pedagógico.   

 

3.5  Formação de Educadores – Ampliando o conhecimento 

 A formação de educadores e articuladores exige uma programação pré-

estabelecida, para ocorrer de forma sistemática durante todo o ano letivo. Essa formação 

se dá, inicialmente, de forma intensiva com a duração de 50 horas de encontros à noite e 

em fins de semana, para facilitar a presença de todos os educadores. Os principais 

objetivos da formação inicial são levantar e caracterizar as expectativas dos educadores 

populares referentes à proposta de formação, relacionando-as aos princípios do MOVA.  

 Os temas, inicialmente, contam com uma apresentação das contribuições de 

Paulo Freire à Alfabetização de Jovens e Adultos, História do MOVA, Metodologia da 

Educação Popular e Planejamento. Num segundo momento, em encontros que se 

realizam uma vez por mês, são abordados temas relevantes do trabalho a ser 

desenvolvido pelos educadores, assim como alguns aspectos da metodologia do 

Programa. Dentre esse temas, estão: Como fazer um levantamento com a turma; 

Planejamento e manejo de sala de aula; Aprendizagem – problemas de escrita; A 

matemática e sua linguagem, integrando o nosso saber; Problemas com a leitura; 

Definição de conteúdos – Que sujeitos queremos educar; Meio ambiente: pensando o 
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município em sala de aula; A importância da cultura popular na aprendizagem nas 

diferentes áreas do conhecimento; Reconstrução da história a partir dos relatos pessoais. 

 Além desses encontros, existem outros denominados: Momentos de conversa 

para tirar dúvidas e entregar relatório, todas as primeiras sextas-feiras do mês. Nesse 

dia, é preciso que o educador marque um horário com a sua orientadora pedagógica. 

 Uma das educadoras mais antigas do MOVA - ABC é a professora Maria Nilce 

Moura Ramos de Oliveira, que há 15 anos vem trabalhando no projeto, numa trajetória 

construída no enfrentamento de desafios e na superação de obstáculos. Segundo ela, 

“crescendo junto aos educandos e comemorando vitórias”. Logo no início de seu 

trabalho, nos conta a professora Maria Nilce, teve a oportunidade de conhecer 

pessoalmente Paulo Freire, pois até então só o conhecia pelos jornais e livros. “Após 

ouvir sua palestra, passei a entender a importância do movimento e a partir daí me 

envolvi. Falar do mesmo é falar de sonhos e emoções, é comprometimento, é entender 

ser cidadão”.  (Profª.Maria Nilse, entrevistada em 2011) 

 Depois de todo esse tempo, a professora considera que o MOVA já faz parte de 

sua vida e tem a certeza de que aprendeu muito com ele; sente também que contribuiu 

para a formação de muitos, que foram em frente, participando e exercendo a sua 

cidadania. A palavra da professora Maria Nilce nos dá a certeza da sua consciência de 

uma prática educacional cujo objetivo maior é romper com a visão mágica e ingênua 

que os educandos possuem da realidade e, a partir daí, construir uma visão crítica e 

autônoma. 

 Outra figura importante dentro do MOVA ABC, que trabalha muito para a sua 

manutenção e crescimento, é o seu coordenador, Francisco Duarte Lima, mais 

conhecido como “Alemão”. Mas, quem é o Alemão? Segundo suas palavras,  

Meu nome é Francisco Duarte, conhecido como Alemão Duarte, e 
trabalho na Volkswagen há vinte e sete anos. Minha origem, eu sou do 
nordeste, do estado do Ceará, cheguei aqui em 1984 e numa situação 
mais tranqüila de que se tivesse chegado hoje. Imagine eu chegando em 
1984 do jeito que eu cheguei, se fosse hoje eu jamais entraria na 
Volkswagen, praticamente nada de estudo, e aí, tem todo um trabalho 
de militância na Volkswagen. (Alemão, entrevistado em 2011) 
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 Alemão, uma vez empregado, buscou a escolarização, oferecida pela própria 

empresa, iniciando seus estudos no ano seguinte ao seu ingresso na fábrica. Por ter, na 

época, uma jornada de 48 horas semanais de trabalho, acompanhava as aulas com muita 

dificuldade, vindo assim mesmo a se formar em 1992, dentro da própria Volkswagen, 

nos cursos de primeiro e segundo graus. “Bom, isso me despertou para fazer os cursos aqui 

no sindicato. A minha militância vem da Igreja, mas no decorrer do trabalho dentro da Igreja 

também eu ajudava ao Sindicato” (Alemão, entrevistado em 2011). A forte influência da 

Igreja católica derivou de sua participação na Pastoral Operária, dando início à sua 

formação política e sindical, que depois foi se diversificando, conforme nos relatou.  

Eu cheguei a participar da Pastoral Operária e fui catequista de crisma, 
isso no final dos anos de 1980 e início de 1990. Em 1992 e 1993, por 
dois anos, eu fui cipeiro (CIPA - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) na Volkswagen, e acabando o meu mandato em 1993 eu 
volto para trabalhar na produção e aí, em 1996, eu venho para trabalhar 
na diretoria do Sindicato. (Alemão, entrevistado em 2011) 

 Trabalhando como voluntário no sindicato, foi secretário de organização, 

ficando, de 1996 a 2002, direto na fábrica. Em 2002, aceitou o grande desafio de ir para 

o próprio sindicato como responsável por todos os departamentos e, em 2005, elegeu-se  

vice-presidente. Fez, em Campinas e em São Carlos, os cursos de economia do trabalho 

e o de gestor público. 

 Por morar em Santo André há 27 anos, Alemão participa também da Secretaria 

de Política Sindical do PT de Santo André e acompanha a agenda de desenvolvimento 

econômico, do plano diretor da cidade e da junta de recursos fiscais. “Então de fato essa 

é a pequena trajetória minha até os dias de hoje dentro do campo do movimento 

sindical, das lutas do movimento sindical”.  

Acho que esse seria um resumo da minha história, enquanto uma 
família grande, 16 irmãos, eu sou o caçula de todos né, chegar aqui em 
São Paulo, prá mim foi uma batalha, que nem, eu montava um carro 
pela cor do carro, pelo modelo do carro, porque não conseguia ler a 
ficha, foi uma luta e foi um desafio, e são aproximadamente 27 anos, foi 
a primeira fábrica que eu entrei e estou lá até hoje e continuei 
estudando. Estou fazendo agora pós graduação em direito 
administrativo público na Direito de São Bernardo. (Alemão, 
entrevistado em 2011) 

 Alemão lembra que quando Luiz Marinho era presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, ele propôs uma discussão na Câmara Regional do ABC e no 
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Fórum Regional do ABC, na presença de todos os prefeitos da época, alertando para o 

grande número de analfabetos existentes na região, inclusive nas fábricas e que algo 

precisava ser feito.  

 Na ocasião em que esteve como vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

do ABC, Alemão teve uma maior aproximação com o MOVA, até que, em 2009, 

assumiu a coordenação do MOVA ABC, juntamente com toda a direção da OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 

 Alemão diz que sempre trabalhou em equipe e que aprendeu muito com todos.  

“Trabalhando sempre com a mesma visão de Paulo Freire, educar é construir, é libertar 

o homem do determinismo, passando a reconhecer o papel da história”. Demonstrando 

conhecer bem os princípios educacionais do MOVA e o saber de experiência feito dos 

educandos, segue citando-os. “Sem respeitar a identidade do educando, sem levar em 

conta as experiências vividas por eles antes de chegar à escola, o educador não terá 

êxito na sua tarefa”. 

  De forma detalhada, ele nos contou como se deu o seu contato com a 

metodologia e as ideias de Paulo Freire: 

Na realidade é assim, os cursos administrados aqui pelo nosso 
sindicato é também voltado para a metodologia Paulo Freire, e 
alguns cursos lá atrás, eu nem estava na categoria, acho que no 
início dos anos de 1980, no tempo das grandes lutas, tinha a 
participação do Frei Beto. O Frei Beto foi formador, sempre 
usando a metodologia. Mas daí, já em 1989 a Erundina ganha a 
eleição e chama o Paulo Freire prá ser secretário de educação e 
dali sai uma política de formação discutida por eles, de abrir 
várias salas, devido a uma pesquisa na época que mostrava o 
índice muito alto de analfabetismo, e aí se cria o movimento, o 
MOVA São Paulo, e essa discussão acaba vindo prá cá, e quando 
o Marinho vira presidente do sindicato, ele busca uma discussão 
na Câmara Regional do ABC e no Fórum Regional do ABC. 
(Alemão, entrevistado em  2011) 

 Dessas discussões é criada a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público), uma ONG, responsável pelo MOVA ABC, que atua nos sete 

municípios da grande ABC; desta forma resultaram as primeiras parcerias com as 

diversas cidades, sendo a primeira Diadema, onde são abertas várias salas. Sem perder 
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de vista a preocupação com a inclusão social, Alemão criou, em 2010, o MOVA 

Digital, uma parceria entre o Movimento de Alfabetização e a Escola ARPS, com o 

objetivo de atingir o público do MOVA além da alfabetização. Segundo nos disse, 

percebeu que essa iniciativa poderia atingir um maior número de pessoas, indo além dos 

educadores e educandos, mas envolvendo todos os colaboradores desse Movimento, 

principalmente as pessoas das comunidades. "Com esse projeto sinto que estamos 

prestando algo para a sociedade carente que não tem condições de pagar um curso e ter 

novas perspectivas de vida", avalia Alemão (2011), palavras cujos ecos encontramos em 

Gadotti (2008ª, p. 137) 

A exclusão digital é uma forma de dominação política e contribui para a 
manutenção e a ampliação das desigualdades. Daí a necessidade de uma 
alfabetização digital, que não se restringe ao domínio de uma 
tecnologia, mas que vai muito além.  

Com isso, segundo o nosso interlocutor, foi iniciada a parceria e as inscrições 

para o curso básico de Informática em agosto de 2010, em setembro do mesmo ano 

iniciando-se as aulas. Nesse período,  

[...] atingimos um número de 22 alunos, sendo que 18 já receberam seu 
certificado na Formatura do MOVA em dezembro de 2010. Com o 
sucesso dessa parceria em 2011 foi renovado o contrato, agora 
atingindo um público de 55 alunos que iniciou as aulas em fevereiro e 
concluiu em julho do mesmo ano. (Alemão, entrevistado em 2011) 

Hoje, o MOVA ABC, nas palavras de Alemão,  

[...] com a ajuda de vários parceiros tem em toda a região, 102 salas. É 
um trabalho gratificante que se realiza graças ao apoio das 
Comunidades, Igrejas, Associações Amigos de Bairros, Espaço 
Solidário, Secretaria de Educação e parceiros que se empenham nesta 
luta de inclusão das pessoas na educação. (Alemão, entrevistado em 
2011) 

Em 10 anos de atuação o MOVA-ABC alfabetizou mais de 77 mil pessoas e se 

firmou como o processo de educação mais atuante e eficiente já criado na região do 

ABC. 

 Apesar de todo esse movimento no ABC, assim como no Brasil na luta contra o 

analfabetismo, ainda existem cerca de 14,1 milhões de pessoas analfabetas entre a 

população com mais de 15 anos. Esse total de pessoas representa 9,7% da população. 
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Este é um aspecto que, por si só, justifica e valoriza todo o esforço daqueles que se 

empenham para que este trabalho continue, e venhamos a ter, num futuro que 

esperamos esteja próximo, um país sem analfabetos. 
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CAPÍTULO   4   A TEORIA DE QUEM OPTOU PELA AÇÃO 

A educação popular está associada a uma história de lutas que 
precisamos rememorar, principalmente contra o autoritarismo e os 
regimes de exceção da América Latina. É uma história de lutas pela 
liberdade, autonomia e pelo desenvolvimento auto-sustentado, que 
valoriza a participação cidadã e a sua emancipação histórica.  

Moacir Gadotti, 2008a. 

 

 

 Ao iniciarmos as nossas pesquisas com o objetivo de verificar como se dá a 

presença do ideário freiriano na Região Metropolitana do ABC paulista, dentro do 

Movimento de alfabetização de Adultos (MOVA), tivemos a informação de que uma  

comunidade muito atuante em Santo André havia sido uma das pioneiras na aplicação 

do Método Paulo Freire na alfabetização de adultos, bem antes da implantação do 

MOVA ABC pelas prefeituras  da região e que contou com a presença de Paulo Freire 

numa de suas visitas à região do ABC. Tratava-se da Paróquia de Santa Gema Galgani, 

no Bairro Ana Maria, liderada pelo Frei Luiz, que com um grupo de Base da Pastoral 

Operária atuava politicamente na evangelização. 

 Ao ser dado o início da parceria com a Prefeitura de Santo André, em 1997, as 

ações já estabelecidas por Frei Luiz ganharam um pouco mais de força e houve a 

possibilidade de continuar a realizar um fazer pedagógico com os princípios da 

Educação Popular. O MOVA ABC, portanto, surge com esse viés de Movimento e 

sempre procurou se constituir como um coletivo que se compôs pela atuação de várias 

pessoas. E foram algumas dessas pessoas que nós buscamos encontrar para uma 

reflexão sobre como se deu a participação de cada uma delas, motivadas pelo 

pensamento freiriano.     

 Iniciamos a coleta dos dados empíricos na Paróquia Santa Gema Galgani, em 

Santo André, dada a simbologia que ela representa por ter sido a primeira parceria 

realizada com o poder público ao ser criado o Mova em Santo André. Fomos acolhidos 

por um grupo de participantes da Pastoral Operária da Paróquia, por educadoras e 

educandas do antigo MOVA, (em Santo André, o MOVA funcionou subsidiado pela 

prefeitura; de 1997 a 2008, a atual gestão optou pelo sistema Brasil Alfabetizado) pela 



72 

 

Deise, atual educadora que dá continuidade ao curso de alfabetização, pelo professor 

Manoel e pelos paroquianos João Pereira e Domingos, participantes ativos daquela 

Pastoral. Todos fizeram questão de se colocar à disposição para que pudéssemos 

esclarecer as nossas dúvidas com relação ao histórico da implantação pioneira do curso 

de alfabetização com inspiração freiriana, desenvolvida por eles desde o início da 

década de 1990. 

 O local de encontro, foi numa das salas da Paróquia. Como manda a tradição 

freiriana, as cadeiras estavam dispostas em círculo e um a um os presentes foram se 

apresentando e nos colocando a par dos fatos que achavam mais relevantes para a nossa 

pesquisa. O tom era de muita simpatia e orgulho por estarem contando a sua história 

para alguém da Universidade interessado em pesquisar esses fatos. 

 A educadora Dulcinéia nos falou dos primeiros tempos de voluntariado quando 

surgiu a idéia, por volta de 1991, de alfabetizarem os paroquianos; e da necessidade que 

sentiram ao afirmar que “nós debulhamos aquele livrinho da Brasiliense, ‘O método 

Paulo Freire’3, para passar para os nossos colegas educadores e para trabalhar com 

nossos educandos”. Quanto entusiasmo nas palavras daquela mulher simples; falou 

como uma camponesa do interior de Minas Gerais, como de fato era. Sua prática 

buscava na teoria uma legitimidade científica, para que posteriormente, de posse dessa 

teoria, pudesse se voltar para a sua prática, possuidora agora de uma legitimidade 

política. 

Entre nós, mulheres e homens, a inconclusão se sabe como tal. Mais 
ainda, a inconclusão que se reconhece a si mesma implica 
necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente 
processo social de busca. Histórico-sócio-culturais, mulheres e homens 
nos tornamos seres em quem a curiosidade, ultrapassando os limites que 
lhe são peculiares no domínio vital, se torna fundante da produção do 
conhecimento. Mais ainda, a curiosidade é já conhecimento. Como a 
linguagem que anima a curiosidade e com ela se anima, é também 
conhecimento e não só expressão dele. (FREIRE, 2007b, p. 55) 

 

 Movidas por essa curiosidade, em busca desse conhecimento, essas educadoras 

voluntárias davam início a um importante trabalho social de transformação na 

comunidade.  
                                                            
3 Livro “O que é Método Paulo Freire”, da Editora Brasiliense, de Carlos Rodrigues Brandão, 1982. 
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  A educadora Terezinha nos exibiu uma carta de sua aluna, premiada por ter sido 

a melhor redação entre milhares de outras de educandos do MOVA de toda a região. 

Sua educanda Antonia fez um bonito depoimento sobre seu sonho de criança de estudar, 

interrompido em função das dificuldades, uma vez que tinha de trabalhar para ajudar a 

família. Depois dos filhos crescidos, pode realizar seu sonho e incentivá-los  para que 

continuassem seus estudos, estando, hoje, todos os quatro formados e ela, motivada por 

sua educadora, deu continuidade a seus estudos, vindo a se formar no ensino 

fundamental, expondo-nos sua experiência de vida e seu processo de alfabetização, 

orgulhosa, de forma clara e fluente.  

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 
significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, mais que eles, 
para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não 
chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e 
reconhecimento da necessidade de lutar por ela. (FREIRE, 2005, p. 34)  

 

 O senhor Domingos, 67 anos, aposentado, nos deu uma lição de militância, 

narrando a sua participação ativa e consciente na Pastoral Operária desde 1989, 

ajudando na mobilização e luta dos paroquianos pelos seus direitos de cidadãos; e de 

humildade ao dizer que é simplesmente “um homem da roça que não sabe muito das 

coisas” 

 O senhor João Pereira foi a pessoa com quem tivemos o primeiro contato e quem 

tomou a iniciativa de organizar o pessoal para a nossa visita. Participa da Pastoral 

Operária desde 1991. Uma pessoa bem humorada, comunicativa, de fala simples e 

objetiva, tem 55 anos e concluiu recentemente o ensino médio, mas ainda pretende 

cursar faculdade. 

 O professor Manoel, 54 anos, professor de história e filosofia, titular de dois 

cargos no Estado, participante da Pastoral Operária desde 1991, com uma longa 

experiência de militância política em vários movimentos populares no seu tempo de 

seminarista. Foi o responsável pela implantação do método Paulo Freire quando do 

início do trabalho voluntário de alfabetização da comunidade. 

 Após as apresentações de cada um, o senhor João Pereira nos mostrou o acervo 

de fotos e documentos dos primeiros tempos da implantação do curso de alfabetização. 
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Em seguida, pudemos realizar um questionamento mais detalhado com outros 

participantes, que julgamos serem aqueles que nos poderiam dar um maior número de 

informações sobre as primeiras experiências realizadas, as razões da escolha e da  

implantação do método Paulo Freire e do momento atual, em que o MOVA em Santo 

André foi substituído pelo sistema Brasil Alfabetizado. 

 As atividades realizadas na paróquia de Santa Gema Galgani foram 

desenvolvidas a partir de uma Pastoral Operária atuante e organizada, cujos méritos se 

deve principalmente ao Frei Luiz Favaron, responsável pela paróquia. O senhor Manoel, 

com quem pudemos conversar, sobre a participação de Frei Luiz, foi veemente em 

afirmar que “ele é uma pessoa pé no chão”, muito seguro no que faz e muito prático. É 

de uma linha da Teologia da Libertação4, o que Manoel acha importante salientar; uma 

pessoa que realiza um trabalho maravilhoso em termos de pastoral e também 

ecumênico. Tem um relacionamento aberto e fraterno com outras religiões, tem uma 

preocupação e um zelo muito grande com a comunidade, que é marcada com a sua 

presença nas visitas que realiza aos doentes, aos hospitalizados, ao pessoal que se muda 

para a comunidade, enfim, desenvolve um bonito trabalho missionário. Segundo o 

senhor Manoel, “Frei que poderíamos dizer, é assim, completo no seu trabalho. Respeita 

quem é da linha tradicional, faz reuniões com esse pessoal, não deixa ninguém de lado.” 

Além da paróquia, administra também uma creche, sempre com muito empenho e 

rigidez no seu trabalho. 

Eu diria que saio preenchido todas as vezes que eu vou numa celebração dele. A 
minha esposa não é católica, mas não perde uma missa comigo e nossos filhos, 
e é respeitada como espírita, é assim, uma pessoa que responde às ansiedades, 
às necessidades de fé da população, da comunidade. Uma pessoa que eu tenho 
como referência. (Manoel, entrevistado em 2011) 

                                                            
4 A Teologia da Libertação é, por um lado, uma teologia polêmica, mal compreendida, difamada e 
condenada; por outro, uma teologia saudada como a primeira produção teórica nascida na periferia do 
cristianismo, que apresenta um novo modo de fazer teologia, a partir dos pobres e contra a sua pobreza, 
profética e com um apelo à consciência ética da humanidade, por colocar no centro de sua preocupação a 
sorte das grandes maiorias condenadas à miséria e à exclusão por causa das minorias nacionais e 
internacionais insensíveis, cruéis e sem piedade. (BOFF, 1986, 50) 
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 Durante o trabalho de implantação do projeto de alfabetização na comunidade, 

Frei Luiz esteve sempre presente, além de oferecer ajuda em tudo o que fosse 

necessário. Esteve sempre à disposição, apoiando, incentivando e cobrando resultados.  

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. (FREIRE, 2005, p. 90)  

 

 A Pastoral Operária da Paróquia Santa Gema nos revelou, nos primeiros 

contatos que tivemos com seus participantes, que em razão do apoio irrestrito que 

sempre tiveram do Frei Luiz acabou por aglutinar pessoas que passaram a refletir sobre 

seus problemas e lutarem juntos por sua solução, de forma política e solidária, 

características encontradas nas suas origens.   

 As Pastorais Operárias surgem em São Paulo, tiveram início com pequenos 

grupos de trabalhadores católicos, que se reuniam em algumas comunidades para refletir 

sobre o trabalho, numa ótica evangélica de justiça e solidariedade de classe. Por outro 

lado, procuravam desenvolver diálogos com o objetivo de organizar seus companheiros 

no local de trabalho, assim como se engajavam no movimento sindical, isso ainda no 

início da década de 1960. 

 A comunicação entre as diversas comunidades fez com que outras experiências 

fossem realizadas e essa participação, com características de militância, originou as 

oposições sindicais, que foram formando centenas de ativistas e dirigentes sindicais que, 

ao assumirem os sindicatos, deram uma importante contribuição para o ressurgimento 

das lutas operárias. A força adquirida a partir desses movimentos e a interferência na 

vida da própria igreja fizeram com que a arquidiocese a oficializasse como Pastoral 

Operária. Em outubro de 1970, na celebração da Missa pelo Salário Justo na Praça da 

Sé, foi dada a sua confirmação pelo Cardeal Agnelo Rossi; no mesmo ano, com a 
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nomeação de Dom Paulo Evaristo Arns5como arcebispo, houve um impulso ainda maior 

à Pastoral Operária, no desenvolvimento do seu compromisso com os trabalhadores. 

 A Pastoral Operária sempre se posicionou contra a ditadura civil-militar e seu 

estado de exceção, assim como contra os atos que impunham pesados fardos à classe 

trabalhadora e contra as prisões, torturas e assassinatos de muitos companheiros. As 

reflexões feitas a partir desses grupos, nas comunidades, se desdobraram envolvendo 

outros aspectos da vida do trabalhador como condições de moradia e de transporte, falta 

de saneamento básico, de postos de saúde, de escolas, iluminação nas ruas dos bairros, 

que eram apresentados como outras dimensões da exploração capitalista sobre os 

trabalhadores. Estas questões sempre estimularam os debates que tinham como foco a 

justiça e a solidariedade. 

 Foi assim também na Paróquia Santa Gema, como nos contou o senhor João 

Pereira, o primeiro com quem conversamos, que disse que para ele tudo começou com 

uma simples coincidência, mas que “coincidências são pequenas respostas que Deus nos 

dá, sem aparecer”. Ele participava de uma Romaria a Aparecida do Norte quando foi 

apresentado ao Frei Luiz, que o convidou para entrar no grupo da Pastoral Operária da 

Paróquia de Santa Gema, que já existia, mas que segundo o depoimento do senhor João, 

Frei Luiz queria que se ampliasse.  

 E foram chegando mais pessoas, até que surgiu a idéia de se trabalhar 
com a alfabetização do pessoal da comunidade. O Manoel então 
apresentou a idéia de trabalharmos com o método Paulo Freire, que ele 
conhecia, que era muito importante e que seria bom prá nossa 
comunidade. Ai, trouxe o material e foi ele quem deu o curso aqui 
dentro do grupo. Plantou a semente, que foi crescendo, crescendo e está 
aí até hoje. (João Pereira, entrevistado em 2011) 

 

 Uma frase que representa bem esse momento de busca de uma prática 

encontramos em Gadotti, quando afirma: “Freire nos dizia que a práxis nada tinha a ver 

com a conotação frequente de ‘prática’ em sua acepção pragmática ou utilitária. Para 
                                                            
5 Dom Paulo Evaristo Arns teve uma importante atuação na conquista da democracia no Brasil. E um dos 
momentos mais emblemáticos desse período foi o culto ecumênico pela morte do jornalista Vladimir 
Herzog, em outubro de 1975. Conduzido pelo Cardeal Arns, o ato foi a primeira grande manifestação 
coletiva contra a barbárie praticada pelos militares, ao reunir mais de 8.000 pessoas na Sé, em São Paulo. 
E foi uma contundente contestação à tese do suicídio alegada pelos assassinos de Herzog. (REVISTA DO 
BRASIL, set. 2011, p. 12) 
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ele, práxis é ação transformadora” (GADOTTI, 2008a, p. 59).  Portanto, podemos 

admitir que a Pastoral Operária do Jardim Santa Gema, ainda que no início de forma 

ingênua, conseguiu uma superação, na medida em que colocaram em prática uma ação 

que foi profundamente transformadora dentro da comunidade.    

 Não há para mim, na diferença e na “distância” entre a ingenuidade e a 
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos 
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma 
superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a 
curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, 
continuando a ser curiosidade, se criticiza. (FREIRE, 1996, p. 31) 

 

 Buscando elucidar como se deu a implantação do método Paulo Freire dentro da 

comunidade, conversamos com o Prof. Manoel, que foi apontado pelo Sr. João Pereira 

como seu mentor, e o questionamos sobre como se deu o seu contato com o método de 

alfabetização e o surgimento da idéia da sua implantação. Ele nos disse que no tempo 

em que cursava a faculdade pegou o final da ditadura e o início da redemocratização do 

país: “Ali, foi o auge de todas as lutas, diretas já, e foi nesse momento que tive a 

oportunidade de ter contato com grandes personagens da filosofia, como Gustavo 

Gutierrez do Peru6, Paulo Freire, Leonardo Boff7.” O contato para participar desses 

encontros, cursos e palestras, só foram possíveis pelo fato de exercer uma liderança 

atuante  no Centro Acadêmico, isso por volta de 1984. Por conta do seu engajamento 

político num grupo religioso, como seminarista, ele acabou indo para Curitiba, onde 

estudou filosofia e posteriormente, Belo Horizonte, onde participou dos movimentos 

populares na luta dos “sem casa” e teve contato com o trabalho de alfabetização 

                                                            
6 O peruano Gustavo Gutiérrez é considerado o pai da teologia da libertação na América Latina, quando 
escreveu a Teologia de La Liberación, em 1968 . 

7Leonardo Boff,  ingressou na Ordem dos Frades Menores  em 1959  e foi ordenado sacerdote em 1964. 
Em 1970, doutorou-se em Filosofia e Teologia na Universidade de Munique, Alemanha. Ao retornar ao 
Brasil, ajudou a consolidar a Teologia da Libertação no país. Seus questionamentos a respeito da 
hierarquia da Igreja, expressos no livro Igreja, Carisma e Poder, renderam-lhe um processo na  
Congregação para a Doutrina da Fé, então sob a direção de Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI. Em 
1992, ante nova ameaça de punição, desligou-se da Ordem Franciscana e pediu dispensa do sacerdócio. 
Sua reflexão teológica abrange os campos da Ética, Ecologia e da Espiritualidade, além de assessorar as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e movimentos sociais como o MST. Sua produção literária e 
teológica é superior a 60 livros, entre eles o best-seller A Águia e a Galinha. (BOFF, 1986)        
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realizado pelos voluntários do movimento. “Era um grupo religioso que trabalhava com 

educação popular com o pessoal dos ‘sem casa’ e usavam o método Paulo Freire de 

alfabetização.” Sempre com um trabalho de militância intenso, Manoel foi em seguida 

para o interior de São Paulo, para a cidade de Sumaré, onde trabalhou com alfabetização 

de adultos com o pessoal dos “sem casa” e em Promissão com os “sem terra”. Ficou em 

Sumaré durante quatro anos, de 1988 a 1991, e viveu uma época de grande influência da 

Teologia da Libertação. 

  Em 1991, vem para São Paulo, onde conheceu a sua esposa, com quem veio 

finalmente morar em Santo André. Quando chegou, sentiu que havia um terreno fértil 

na região, pois a comunidade de Santa Gema era liderada por Frei Luiz que fazia um 

trabalho diferenciado numa comunidade com uma Pastoral Operária toda organizada e 

uma consciência política. “Mas um problema nos chamava a atenção, era um ambiente 

de trabalhadores com um analfabetismo imperante aqui na região.”  

 A região do ABC paulista, tinha um grande índice de analfabetismo, o que 

obrigava algumas indústrias da região de maior porte a elaborarem seus próprios cursos 

de alfabetização, a fim de atingirem as metas necessárias de qualificação do seu pessoal.  

Antes de mais nada é preciso reconhecer que as nossas altas taxas de 
analfabetismo são decorrentes da nossa pobreza. O analfabetismo 
representa a negação de um direito fundamental, decorrente de um 
conjunto de problemas sociais: falta de moradia, alimentação, 
transporte, escola, saúde, emprego...Isso significa que, quando as 
políticas sociais vão bem, quando há emprego, escola, moradia, 
transporte, saúde, alimentação...não há analfabetismo. Quando tudo isso 
vai bem, a educação vai bem. Isso significa ainda que o problema do 
analfabetismo não será totalmente resolvido apenas por meio de 
programas educacionais. Eles precisam vir acompanhados de outras 
políticas sociais. (GADOTTI, 2008a, p. 11) 

 

 É com carinho que o Prof. Manoel se refere à conversa que teve com o saudoso 

senhor João Bonfim, já falecido, um dos idealizadores do curso de alfabetização,  por 

ocasião da sua chegada à comunidade, quando ele o indagou que: “Tínhamos que partir 

para a prática, e sugeriu que nós trabalhássemos alfabetizando essa gente, pois eram 

muitos os adultos que não sabiam ler e escrever, na comunidade”. Manoel falou que 

tinha algum conhecimento em alfabetização e sugeriu que trabalhassem com o método 

Paulo Freire. “Eu conhecia o método, sabia como funcionava, conhecia as experiência. 
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Eles acataram e nós partimos para o curso de formação para aqueles que viriam a ser os 

primeiros voluntários educadores.”   

Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso 
com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor 
está em comprometer-se com sua causa. A causa de sua libertação Mas, 
este compromisso, porque amoroso, é dialógico. Como ato de liberdade, 
não pode ser pretexto para a manipulação, senão gerador de outros atos 
de liberdade. A não ser assim, não é amor. (FREIRE, 2005, p. 92)  

 

 O trabalho foi, portanto, sugerido, mas não aleatoriamente, e sim como algo que 

estava dentro dos objetivos que a comunidade estava querendo colocar em prática. O 

método foi estudado, foi proposto um curso e todos os voluntários da Pastoral Operária 

que queriam atuar como educadores participaram, leram o livro “O método Paulo 

Freire” da Brasiliense, foram tiradas as dúvidas e feita uma avaliação. 

Meu trabalho foi mais com a parte teórica e de formação do pessoal. O 
objetivo nosso consistia em buscar a inserção desses adultos no seu 
contexto social e político, na sua realidade, promovendo na medida do 
possível o despertar para a cidadania plena e transformação social. 
Procurávamos valorizar sempre a capacidade educativa do diálogo e da 
participação, de todos e também considerando os nossos educandos 
como sujeitos portadores de saberes que precisavam ser reconhecidos e 
valorizados. O sonho tornou-se realidade. Obtivemos lindas histórias de 
vida. (Manoel, entrevistado em 2011) 

 Destacamos uma frase da educadora voluntária Dulcinéia, que esteve presente 

nesse período inicial de formação dos educadores: “era um trabalho danado, a gente 

tinha que entender primeiro o que era o método Paulo Freire, que foi difícil de entender, 

como ele trabalhava, por exemplo, a questão da prática cotidiana do trabalhador”. Nesse 

comentário, podemos perceber o envolvimento dos voluntários na busca pela teoria que 

subsidiaria a sua prática e como houve a apropriação de um aspecto relevante neste 

trabalho, que é o da importância de se levar em conta a realidade do alfabetizando 

adulto. 

Para Freire, na efetivação de uma educação libertadora é necessário 
produzir uma prática pedagógica a partir da cotidianidade, que não 
fique marcada apenas por mudanças de consciência meramente 
verborrágicas e discursivas, que não se manifestam na vida social, pois 
não libertam os homens, alienando-os. (BAUER, 2008, p. 30) 
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 E as dificuldades foram grandes durante a implantação do programa, pois pouca 

gente acreditava na viabilidade do projeto, vieram poucos alfabetizandos, a ponto de, às 

vezes, cada educador ficar com apenas um educando, mas eles não desistiram. Com o 

passar do tempo, os primeiros resultados foram aparecendo, a repercussão foi muito 

grande, chegando a ter sete salas de aula funcionando por período. Destacamos que todo 

esse tipo de mobilização contava apenas com o trabalho voluntário dos participantes da 

Pastoral Operária, sem nenhum tipo de remuneração. 

 Tudo voluntário, havia uma consciência política muito grande em todo 
mundo, mas era sempre a partir da Pastoral Operária. Toda a decisão 
nós íamos na Pastoral Operária central, e toda decisão era tomada ali, 
com a coordenação geral. (Manoel, entrevistado em 2011) 

 

 Alguns dos participantes da Pastoral Operária que atuavam como voluntários 

alfabetizadores tinham só o primário; ao se envolverem muito com o trabalho, foram  

estimulados a dar continuidade aos seus estudos. Alguns foram fazer a suplência, 

chegando a se formar na faculdade como professores. Tiveram até alunos que estão 

fazendo faculdade. “Então, cresceram juntos, foi bom para os educadores, foi bom para 

os educandos” (Manoel, entrevistado em 2011) 

O compromisso, próprio da existência humana, só existe no 
engajamento com a realidade de cujas ‘águas’ os homens 
verdadeiramente comprometidos ficam ‘molhados’, ensopados. 
Somente assim o compromisso é verdadeiro. Ao experimentá-lo, num 
ato que necessariamente é corajoso, decidido e consciente, os homens já 
não se dizem neutros. (FREIRE, 1979, p. 19) 

 

 Em 1997, quando saiu candidato para prefeito de Santo André pelo PT, Celso 

Daniel foi convidado pela comunidade a dar uma palestra, convite que foi aceito. Na 

oportunidade, foi apresentado a ele o projeto de alfabetização desenvolvido e que na 

ocasião era um sucesso, inclusive já se estendendo a outros bairros da cidade. “E daí, 

quando ele assumiu a prefeitura, não deu outra, ele já levou o método prá prefeitura”. 

(João Pereira, entrevistado em 2011)  

 Foi desta forma que a Paróquia de Santa Gema Galgani  foi escolhida  para ser a 

primeira parceria realizada pelo poder público ao ser criado o MOVA em Santo André. 

Ainda no ano de 1997, a parceria entre poder público e sociedade civil se intensificou e 
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o convênios se firmaram com 29 entidades da sociedade civil. Ao dar início à parceria 

com a Prefeitura, ações já estabelecidas ganharam mais força e houve a possibilidade de 

continuar a realizar um trabalho pedagógico com os princípios freirianos de educação 

popular. O trabalho desenvolvido por iniciativa da própria comunidade teve duração de 

1991 até a implantação do MOVA em 1997, que apesar de algumas modificações, 

continuou mantendo inclusive o mesmo número de salas e a mesma estruturação do 

Programa. Com a implantação do MOVA, os professores passaram a ser contratados e 

remunerados. 

 Esse trabalho teve continuidade até o ano de 2008, quando o candidato do PT 

perdeu as eleições e houve por parte da Secretaria Municipal de Educação a decisão de 

mudar para o sistema Brasil Alfabetizado, interrompendo um trabalho de muitos anos.  

E, pior, não dando a mesma assistência de até então, como nos informou a nova 

educadora Deise que atualmente faz esse trabalho de alfabetização  na comunidade, hoje 

com apenas duas salas. 

Quando era o MOVA, era muito diferente, eles faziam muita coisa, muita, eles 
faziam excursões para museus, para o MASP, depois mudou muito, agora não 
tem nada, as meninas, (antigas educadoras) ficaram sem receber  um ano, e foi o 
Sr. João que foi batalhar para que elas recebessem. Eu trabalhava na catequese, 
aí me chamaram, porque foram saindo as educadoras, pois com a falta de 
pagamento, elas dependiam do salário e como não queríamos fechar as turmas, 
porque o pessoal vai saindo também, aí me chamaram e eu peguei as turmas. 
(Deise, entrevistada em 2011) 

 O trabalho realizado na comunidade da Paróquia de Santa Gema foi fruto de 

uma mobilização intensa e consciente de todo o seu coletivo e teve o reconhecimento 

pela incorporação de suas atividades, às políticas públicas do município. Lamentamos, 

no entanto, que este trabalho, por questões político partidárias, tenha sofrido  

descontinuidade capaz de comprometer a sua qualidade e  mesmo sua sobrevivência. 

 

  

4.1  Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC, sede do MOVA ABC         

 Na busca pelas evidências da presença freiriana no ABC, voltamos a São 

Bernardo do Campo, na sede do MOVA ABC, localizada no Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, que centraliza o atendimento a todas as salas do MOVA, nas 
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cidades do ABC, para ouvirmos, desta vez, a administradora Alexandra, a coordenadora 

Juliana e a Irmã Gabriela. As três trabalham há um ano, junto à coordenação no sentido 

de manter, no MOVA ABC, a consciência de movimento popular. Queríamos conhecer 

melhor a administração e o trabalho de formação dos educadores atualmente. Segundo o 

que nos passou a administradora Alexandra, “fizemos o convite à Irmã Gabriela, porque 

nós precisávamos desse suporte.”  

 O MOVA ABC está num novo processo de formação dos educadores, para que 

eles voltem a ter a consciência de movimento popular que, com o tempo, vem se 

perdendo. Querem resgatar os princípios da educação popular que é baseada no 

profundo respeito pelo senso comum que possuem as camadas mais populares na sua 

prática cotidiana, problematizando-a, a ponto de alcançarem uma consciência crítica e 

transformadora da sua realidade. 

 

Educadores e grupos populares descobriram que Educação Popular é 
sobretudo o processo permanente de refletir a militância, refletir, 
portanto, a sua capacidade de se mobilizar em direção a objetivos 
próprios. A prática educativa, reconhecendo-se como prática política, se 
recusa a deixar-se aprisionar nas estreitezas burocráticas de 
procedimentos escolarizantes. Lidando com o processo de conhecer, a 
prática educativa é tão interessante em possibilitar o ensino de 
conteúdos às pessoas quanto em sua conscientização. Neste sentido a 
Educação popular, de corte progressista, democrático, superando o que 
chamei na Pedagogia do Oprimido, educação bancária, tenta o esforço 
necessário de ter no educando um sujeito cognoscente, que , por isso 
mesmo, se assume como um sujeito em busca de, e não como a pura 
incidência da ação do educador. (FREIRE, 2008b, p. 16)  

 

 Na região do ABC paulista, em função de algumas prefeituras de “esquerda8”, 

como nos contou Alexandra, terem perdido nas últimas eleições, o movimento acabou 

ficando fragilizado. E ela citou o exemplo : “Em Santo André o MOVA foi embora de 

                                                            
8 Estamos  trabalhando com o conceito clássico de “Esquerda" e "Direita" , que são uma forma comum de 
classificar posições políticas, ideológicas, ou partidos políticos. A origem dos termos remonta à época um 
pouco anterior à Revolução Francesa, na qual os membros do Terceiro Estado (que representava o povo) 
se sentavam à esquerda do rei, enquanto os do clero e da nobreza se sentavam à direita. Os mais radicais, 
que normalmente eram contra as decisões, ficaram conhecidos como a esquerda enquanto os favoráveis as 
decisões eram os de direita. 
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‘mala e cuia’, (sic) e isso aconteceu também em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; 

onde a ‘direita’ comanda, não tem movimento.” Com a rotina e não havendo um 

trabalho constante de formação em serviço, os educadores acabam não só perdendo os 

princípios da educação popular como passam a assimilar outras referências que de certa 

forma lhes são impostas, e que os fazem deixar de lado a contextualização e a 

criticidade, comprometendo a busca pela emancipação e transformação dos educandos. 

“As políticas vindas da ‘direita’ são paternalistas, e isso faz com que o conflito político 

e tudo mais se perca. A Irmã Gabriela veio para nos ajudar neste contexto.” (Alexandra, 

entrevistada em 2011) 

A própria decisão de fazer alfabetização é um ato político. É preciso 
estarmos vigilantes com relação às insinuações feitas às vezes, 
ingenuamente, às vezes astutamente no sentido de nos convencer de que 
a alfabetização é um problema técnico e pedagógico, não devendo, por 
isso, ser ‘misturada com a política’. Na verdade não há educação e por 
isso alfabetização de adulto neutra. Toda educação tem, em si, uma 
intenção política. (FREIRE, 2007b, p 110)  

 

 A Irmã Gabriela tem uma história de militância na zona sul de São Paulo, onde 

atuou nos anos de 1970 e 1980. Segundo ela, a zona sul tinha um movimento de 

alfabetização muito forte e muito politizado, foi uma região que teve muitos presos 

políticos, alguns até foram assassinados. O trabalho da Pastoral Operária na qual 

militava, na Vila Remo, era muito forte. “Quando a gente ficava sabendo que a polícia 

ia dar batida, a gente saía correndo”. Outro aspecto importante citado com relação a essa 

região é que, por ocasião das eleições, muitos candidatos que eram militantes foram 

eleitos. “A  gente nota que na zona sul, na hora das eleições, eles votam em quem eles 

querem, eles têm uma história muito interessante”. (Irmã Gabriela, entrevistada em 

2011) 

 Com relação ao trabalho de alfabetização realizado nessa época, ela nos 

informou que o “espírito pedagógico era freiriano, marcado pela ação transformadora, 

por isso político”. Contava com a participação de muitos estudantes universitários e 

também do pessoal da comunidade. 

Nesse tempo a alfabetização tinha ainda o espírito de militância política. 
Tinha a preocupação com a leitura, a escrita e tudo mais, mas era uma 
forma de militância. Durante a repressão, a alfabetização era uma 



84 

 

necessidade para fortalecer o movimento, ela vinha dos interesses do 
movimento. (Irmã Gabriela, entrevistada em 2011) 

 

 A igreja católica em sua opinião, “foi uma das pioneiras, através do trabalho do  

Movimento de Educação Básica (MEB)”. Criado em março de 1961, tinha como 

objetivo desenvolver um programa de educação de base, por meio de milhares de 

escolas radiofônicas, instaladas a partir de emissoras católicas. Após dois anos de 

funcionamento reviu esse objetivo e, alinhando-se aos outros movimentos de cultura 

popular, passou a entender a educação de base como processo de “conscientização” das 

camadas populares, para a valorização plena do homem e consciência crítica da 

realidade, visando sua transformação. “E isso era feito a nível de Brasil”. (grifo nosso) 

Falou-nos também que, naquela época, havia em São Paulo um grupo muito atuante na 

alfabetização de adultos, o pessoal do Vereda9, que acabou indo trabalhar junto às 

comunidades no ABC e a cidade de Diadema foi uma delas. 

 O PT havia elegido, lá, sua primeira prefeitura no país “e realizava uma gestão 

diferente” e, nessa perspectiva de participação, alguns grupos da cidade, preocupados 

com a educação, principalmente com a educação popular, pensaram na possibilidade de 

se trabalhar a alfabetização de adultos e dessa forma surgiu “em Diadema, com a 

participação da Vera10 do Vereda, as primeiras experiências de educação com os 

princípios freirianos”. De modo geral, essas experiências eram desenvolvidas no interior 

de projetos sociais da Igreja Católica, e visavam formar sujeitos conscientes da 

realidade social e das desigualdades geradas por uma sociedade de classes. A 

administradora Alexandra nos confirmou, dizendo que: “temos alguns documentos 
                                                            
9 Grupo Vereda:-  Centro de Estudos em educação. Criado por um grupo de educadores reunidos em 
torno do educador Paulo Freire, após sua volta ao Brasil.  

10 Vera Barreto :- Licenciada em pedagogia pela USP. Em 1963, como participante de um grupo de 
estudantes interessados em realizar um trabalho de alfabetização de adultos, teve a sorte de descobrir 
Paulo Freire. Sua insistência levou a  União Estadual dos Estudante (UEE) a trazer Paulo Freire a São 
Paulo. Em 1983, junto com Paulo Freire e outros educadores, fundou o Vereda – Centro de Estudos em 
Educação, onde vem trabalhando na formação de educadores, sejam eles professores ou educadores 
populares. É autora do livro: “Paulo Freire para educadores” (Ed. Arte e ciência – 1968) e coordenadora 
da coleção: “Trabalhando com a educação de Jovens e Adultos” (Ministério da Educação – 2006).  
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dessa época que é antes do Sindicato assumir o MOVA, a Vera Barreto também tem 

alguns documentos guardados com os registros desse período.” 

 A partir de 1996, os prefeitos das sete cidades da região - Santo André, São 

Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra passaram 

a se envolver num trabalho de planejamento estratégico comum, inédito, para tornar a 

região menos vulnerável aos novos paradigmas econômicos. A região sempre antecipou 

os grandes movimentos da economia, por causa da concentração forte de indústrias de 

ponta. Vivia-se um momento de profunda renovação. Essas mudanças exigiram também 

um aumento da pressão por escolaridade uma vez que as reuniões e discussões 

estimulavam os moradores a novas demandas culturais. As discussões “se davam com o 

Luiz Marinho11 e o Joel Fonseca de Diadema, que eram pessoas mais ligadas às 

fábricas, sobre a questão da mão de obra dos operários analfabetos.” Destes diálogos é 

que surgem os primeiros convênios entre as Prefeituras do ABC e o MOVA. Na 

ocasião, uma das articuladoras foi Selma Rocha, que é citada pela Alexandra como a 

pessoa que implantou o MOVA no formato em que ele existe atualmente no ABC. 

Selma Rocha, em 1997, assumiu, a Secretaria de Educação de Santo André, nomeada 

pelo prefeito recém eleito Celso Daniel; hoje ela trabalha na Fundação Perseu Abramo.     

Paulo Freire já assinalava que a ideologia fatalista, paralisante, que 
anima o discurso neoliberal, anda solta no mundo. Com ares de pós-
modernidade, essa ideologia insiste em convencer-nos de que nada 
podemos contra a realidade social e de que esta não é cultural nem 
histórica, mas quase natural. O MOVA, inspirado em nosso mestre 
maior, tem sido a contestação dessa ideologia. Em nome da 
alfabetização de jovens e adultos, temos superado as diferenças político-
partidárias, as particularidade sócio-econômicas de cada município, 
bem como suas diferenças de administração e gestão pública. (LUIZ 
MARINHO, 1999, p. 9)  

 

 Notamos que, pelo fato de algumas prefeitura de “esquerda” terem perdido nas 

últimas eleições, houve uma descontinuidade no trabalho educacional desenvolvido 

pelo MOVA ABC por elas terem escolhido outro sistema de alfabetização.   

                                                            
11 Luiz Marinho foi coordenador do MOVA ABC e é o atual prefeito da cidade de São Bernardo do 
Campo 
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As pesquisas e estudos mais recentes sobre o tema da formação de 
educadores de jovens e adultos, nas políticas públicas educacionais, tem 
nos revelado que as ações nessa área da educação continuam sendo de 
forma fragmentada, subsidiadas em programas emergenciais, de curta 
duração e frágeis, por perder sua força e relevância a cada transição 
governamental. (SEPÚLVEDA, 2008, p. 9) 

 Atualmente, os educadores de São Bernardo do Campo, toda a parte 

administrativa e o auxílio à bolsa recebido pelos educadores são pagos pela prefeitura, 

assim como a formação pedagógica de todos os educadores, inclusive os de outras 

cidades que romperam com o MOVA.  “Ela passa o dinheiro para o MOVA ABC, que 

repassa para os educadores. Quanto aos educadores das outras cidades, são repassados 

os recursos vindos das entidades privadas”. 

 Alexandra comentou sobre as dificuldades em administrar os recursos vindos do 

setor privado, com o qual são mantidas as salas de aula, “que não é muito, pelo tanto 

que a gente faz”. E que as entidades e empresas parceiras bancam as salas dos outros 

municípios. “São aqueles municípios que são de ‘direita’ hoje. Nós mantemos algumas 

salas, que é para não deixar o MOVA acabar nesses municípios, pelo menos ficam 

aquelas salas ali.”   

 Ao ser questionada sobre a forma de remuneração dos educadores, a 

coordenadora Juliana nos respondeu o seguinte: 

Atualmente, São Bernardo está fazendo per capita, então, até um x 
número de alunos eles recebem 200 Reais e depois eles começam a 
receber por cada aluno a mais que tem na sala. Nos outros municípios, 
até 10 alunos o educador ganha 250 Reais e a partir do 11º, ganha 500 
Reais, além do auxílio transporte para as reuniões de formação 
pedagógica. (Juliana, entrevistada em 2011) 

 

 O professor Gadotti (2008) critica o pagamento aos alfabetizadores feito em 

forma de bolsa, não incorporados ao salário do professor, como sendo um equívoco. 

Os educadores sempre lutaram para que a modalidade EJA da educação 
básica fosse profissionalizada. A bolsa é uma forma de precarizar ainda 
mais a área, colocando a EJA no campo da atividade voluntária e não 
profissional A bolsa vai contra a tendência mundial de 
profissionalização da educação de adultos defendida, por exemplo, pela 
Conferência Internacional de Educação de Adultos da Unesco, a 
Confintea V (Hamburgo, 1997). (GADOTTI, 2008a, p. 19) 
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 Outro grande desafio do momento é trabalhar com a formação dos educadores, 

uma das razões da vinda da irmã Gabriela para o MOVA ABC. Para Alexandra, na 

medida em que o poder público assumiu o MOVA, para os voluntários “virou 

emprego”, o que é muito justo, pois é importante que se tenha uma remuneração pelo 

seu trabalho, “mas não podemos deixar que o MOVA passe a ter as característica de 

uma escola comum, e sim de uma escola com uma proposta de  educação 

transformadora.” 

A educação popular - e a educação de adultos como parte desta - tem a 
seu favor o surgimento das novas forças do poder local democrático e 
também a presença nos aparatos burocráticos estatais de antigos 
militantes ou simpatizantes do movimento de educação popular. Mas 
tem sobretudo uma nova arma teórica, que nasceu da prática da 
organização popular, para enfrentar os novos desafios. A luta contra o 
analfabetismo tem a marca das organizações não-governamentais e dos 
movimentos populares. O diálogo, a parceria, entre estes e o Estado, é 
essencial, se se quiser, com sucesso, enfrentar esse desafio, que é, ao 
mesmo tempo, internacional e histórico. (GADOTTI, 2008b, p. 96) 

 

 A irmã Gabriela está consciente de sua responsabilidade e tem bem claro aquilo 

que pretende com relação à formação dos professores.  “É essa visão mesmo de 

mudança, porque a proposta de Paulo Freire, é realmente mudar a educação, porque ela 

é autoritária, o professor representa aquela autoridade mais hierárquica.” Para ela, esse 

tipo de postura não é compatível com a proposta dos círculos de cultura, no qual todos 

se manifestam de forma livre e espontânea sobre temas que fazem parte do seu 

cotidiano e lhe dizem respeito diretamente. Ela busca por “uma educação que desvela 

essa realidade, porque o sistema educacional faz isso ao contrário, de forma altamente 

ideológica, escondendo essa realidade, dando a ela outra cara”, e o que ela pretende é 

abordá-la de forma crítica. Podemos até dizer que, na medida do possível, ela deve ser 

como: 

[...] a pedagogia do oprimido: aquela que tem de ser forjada com ele e 
não para ele, enquanto homens e povos, na luta incessante de 
recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de 
suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 
engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta 
pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 2005, p. 34) 
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 “Então, eu acho que Paulo Freire vinha questionar esse sistema educacional que 

está aí, que é de séculos, que não é uma educação voltada a um projeto de um povo, é 

um projeto para o povo, mas não com ele.”  A Irmã demonstrou ter consciência de que 

as mudanças não são fáceis, “é uma transformação de cabeça, cultural”, mas que o seu 

trabalho junto ao grupo de  professores tem lhe causado algumas boas surpresas. Tem 

um grupo de educadores que segundo ela, deu um passo bastante importante, 

trabalhando com uma proposta que consegue envolver os alunos e a comunidade sobre a 

sustentabilidade. “Eles trouxeram para o centro essa discussão para tentar resolver 

alguns problemas que eles estão percebendo, com as propostas que partiram dos 

alunos”.  Isso tem feito com que ela se entusiasme com o seu trabalho, mas reconhece 

que é um processo lento. 

[...] assim, quanto mais me aproximo criticamente do objeto de minha 
observação [reflexão] mais consigo perceber que esse objeto não é, 
porque está se tornando. Então, começo a notar cada vez mais, na minha 
observação, [reflexão] que o objeto não é algo em si mesmo, mas está 
dialéticamente se reiniciando com outros que constituem uma 
totalidade. (FREIRE, 1986, p. 104)  

 Observamos a rigorosidade com que Freire sugere que devemos ter para com a 

nossa formação, mas que, para que ela seja rigorosa, é preciso que se tenha liberdade e 

autonomia para pensá-la e exercitá-la. Somente desta forma, “nós nos tornamos algo 

mais porque estamos aprendendo, estamos conhecendo, porque mais do que observar, 

estamos mudando” (FREIRE, 1986, p. 104). Este é o objetivo maior da Irmã Gabriela: 

tentar interpretar essa complexa realidade, comprometendo-se com a luta pela sua 

transformação.  

 Portanto, é de fundamental importância que nesta busca pela formação haja o 

entendimento de que a história somos nós que a gestamos em comunhão com os outros 

sujeitos e que ela também nos faz e refaz. Que nos formamos e educamos nas próprias 

circunstâncias. E para que isso possa acontecer temos que compreender a vida de forma 

crítica, não só a que vivemos, partindo da nossa vida individual, mas a ampliando, para 

que possamos facilitar os caminhos que temos de trilhar para a sua superação em favor 

de todos. 

 A formação pedagógica dos educadores é feita mensalmente em dois encontros, 

num total de 12 horas. Um dos encontros é reservado para tratar de assuntos teóricos e 
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outro para serem trabalhadas atividades práticas. Além desses encontros, há um 

acompanhamento semanal, que pode ser solicitado pelo educador. “Temos um espaço 

que nós criamos, para produção de material pedagógico, pois os educadores sentem 

muita falta, uma vez que nós não trabalhamos com cartilhas, portanto achamos muito 

importante esses momentos”. 

 É um local onde há troca de idéias e sugestões que são apresentadas pelos 

educadores e os materiais são elaborados em cima de cada realidade vivenciada por 

eles. Existe uma proposta agora, resultado de uma conversa com a coordenação, de 

montarem um material, para ser trabalhado em sala, “mas tem que ser um material bem 

diferenciado desse outro material de formação, pois a cada turma nova que inicia, pode 

ser que surjam outras preocupações e nós teríamos que refazê-lo.” (Irmã Gabriela, 

entrevistada em 2011)   

  Neste sentido o argumento da Irmã está correto, pois Freire enfatiza que o papel 

dos educadores progressistas, nesta perspectiva, deve ser o de trazer a vida real para 

dentro das salas de aula e discutir, analisar as questões relacionadas à cotidianidade dos 

educandos, as situações de cerceamento de seus direitos, os abusos de autoridade, as 

situações de discriminação, entre outros, e isso sempre partindo da realidade de cada 

sala de aula ou círculo de cultura. 

 O trabalho de formação do educador toma uma importância maior, na medida 

em que os educadores do MOVA ABC, em sua maioria, possuem apenas o Ensino 

Médio completo, então 

 [..] antes de qualquer coisa, tem toda uma formação, para que eles 
possam ter condições de fazer um estudo de sala de aula, o relatório das 
atividades, o seu planejamento. Não adianta tentar chegar nessa parte se 
não houver antes  uma boa formação. (Alexandra, entrevistada em 
2011) 

 

 Além disto, a educação de jovens e adultos  não é prioridade das políticas 

públicas educacionais e a formação de professores não dá ênfase a este tipo de ensino. 

Assim ganha destaque o papel do educador popular em programas de alfabetização 

como o do MOVA ABC. É o educador popular que estabelece a ponte com o 

analfabeto, localizando-o e o incentivando a participar do projeto. Para tanto, maior 
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sucesso obterá se fizer parte do seu meio, vivenciando-o integralmente do ponto de vista 

cultural, compartilhando com a pessoa adulta e o jovem analfabetos as angústias 

inerentes a uma estrutura econômica e social extremamente injusta, resistindo com eles 

à opressão e construindo conjuntamente tanto a crítica ao que aí está, quanto as 

perspectivas de sua superação. 

  É importante que a proposta de educação trate os educandos com respeito e 

diálogo, e atenda principalmente às suas necessidades. E uma tarefa educativa 

importante, que deveria ser assumida por todos aqueles que atuam na educação de 

jovens e adultos, é a de sonhar e viabilizar sonhos.   

 
 
 
 
4.2  Identificando a presença do ideário freiriano       
 
 
 

É possível vida sem sonho, mas não existência humana e História sem sonho. 
 

Paulo Freire 
 
 Ao realizarmos nossa pesquisa sobre o MOVA ABC, pudemos constatar que a 

presença do ideário de Paulo Freire foi e continua sendo uma importante referência para 

essa modalidade de educação, tanto nas reflexões que se fazem permanentemente sobre 

os seus fundamentos, quanto nas ações que se realizam dentro e fora da sala de aula. 

Para corroborar nossa afirmação, apresentaremos a seguir algumas observações que 

foram feitas ao longo dos nossos contatos que acreditamos possam ser consideradas 

como fruto da influência e da presença dos princípios freirianos. 

 Há uma coerente coincidência nas origens do MOVA ABC, a partir das 

experiências observadas; elas foram realizadas principalmente por meio das Pastorais 

Operárias. A análise das entrevistas mostrou as circunstâncias que levaram alguns 

educadores a se engajarem em movimentos educacionais e políticos, solidarizando-se e 

comprometendo-se com a organização das lutas populares. Destacamos que foi a 

inserção religiosa um dos fatores que levou alguns desses educadores e ativistas a optar 

pela educação das camadas populares, conduziu-os também à descoberta das exigências 

de um engajamento social e de uma prática política, trazendo em algumas ocasiões uma 
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revisão crítica da própria prática religiosa. Entretanto, não podemos esquecer que 

embora as experiências por nós observadas tenham essa ligação maior com a Igreja 

Católica, é preciso considerar que haviam outros espaços importantes de atuação, como 

os movimentos de cultura popular, as organizações sindicais e as articulações com as 

forças políticas de esquerda que existiam nessa época. 

 A pesquisa envolveu diferentes momentos e as observações apresentadas são o 

resultado da análise de alguns documentos e das entrevistas realizadas com 

administradores, coordenadores e educadores do MOVA ABC. Pelo contato realizado, 

foi possível conhecer as diretrizes e práticas pedagógicas e fazer algumas reflexões a 

respeito da proposta que vem sendo desenvolvida pelo MOVA ABC. Os princípios que 

resolvemos destacar em função da sua importância, para a Educação de Jovens e 

Adultos, foram: O “saber de experiência feito”, o “diálogo” e a vocação para o “ser 

mais”.   

 

4.3  O saber de experiência feito: ponto de partida para o projeto educacional      

 

 O MOVA, compreendido como uma educação popular, procura partir dos 

saberes dos educandos para conseguir, em seguida, a superação do senso comum por 

um conhecimento mais crítico.  

Como educador preciso ir ‘lendo’ cada vez melhor a leitura do mundo 
que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto 
imediato e do maior de que o seu é parte. O que quero dizer é o 
seguinte: não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-
pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de 
experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a 
compreensão de sua própria presença no mundo. E isso tudo vem 
explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo ‘leitura do mundo’ 
que precede sempre a ‘leitura da palavra’. (FREIRE, 1986, p. 75) 

  

 Durante a leitura dos objetivos do curso do MOVA ABC, já no início pudemos 

verificar a existência desta preocupação com o princípio do “saber de experiência feito”, 

quando o texto mostra de forma explícita que devemos “levar em consideração as reais 

necessidades do aluno trabalhador, partindo da realidade do educando e respeitando o 

seu processo de conhecimento.” (MOVA REGIONAL, 1999, p. 27) 
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 Em outro momento, o texto combate o preconceito contra o analfabeto 

mostrando que ele deve ser tratado como pessoa possuidora também de sabedoria, assim 

como o próprio educador, uma vez que, como afirma Freire (2005, p. 93), “não há 

ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam 

saber mais.”  

 Nossa entrevista com o líder sindical “Alemão” foi outro momento em que 

notamos a consciência da importância de se considerar esse aspecto, quando ele cita:  

“sem levar em conta as experiências vividas pelos educandos antes de chegar à escola, o 

educador não terá êxito na sua tarefa”. Em seguida, nos falou do tradicional 

autoritarismo em sala de aula e de sua disposição em lutar em favor de uma escola mais 

democrática e inclusiva.  

 Para Paulo Freire, (2007b, p. 31) não existe uma ruptura entre o saber de 

experiência feito e os procedimentos metódicos e rigorosos, mas sim uma superação 

quando essa sabedoria ingênua passa a questionar o que está à sua volta, se criticizando. 

E isso pôde ser notado na Paróquia Santa Gema, quando resolveram alfabetizar os 

paroquianos, e na hora de escolher a metodologia, conscientemente, a escolha foi por 

Paulo Freire, que propõe uma educação transformadora. 

 A fala da educadora voluntária Dulcinéia, que me causou tanto impacto, é outro 

momento emblemático desse respeito ao saber de experiência feito, quando ela cita a 

dificuldade que teve até entender o texto de Freire; a importância que ele dava ao 

cotidiano dos educandos e à necessidade de se trazer essa realidade para dentro da sala 

de aula para, a partir dela, estabelecer uma forma de trabalho. 

 A Irmã Gabriela, assumiu o MOVA ABC com o objetivo de resgatar os 

princípios da Educação Popular, baseada no respeito ao senso comum que possuem as 

camadas mais populares, propor a problematização do cotidiano para que os educandos 

possam alcançar uma consciência crítica e, posteriormente, transformadora das suas 

realidades. 

 A experiência do Grupo Vereda, liderado por Vera Barreto, com seu 

maravilhoso histórico de trabalho na educação popular, não só se inspira em Freire, 

como foi sua parceira na criação do Vereda. E chegou ao ABC com todos os requisitos 
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para desenvolver um trabalho na mais profunda concepção freiriana. Ou seja, visavam 

formar sujeitos conscientes da sua realidade social, partindo dos seus saberes, 

mostrando as desigualdades das quais eram vítimas, geradas por uma injusta sociedade 

de classes.  

 Foi criado pela coordenação do MOVA ABC um espaço especialmente para o 

trabalho com os educadores na criação de material para as suas aulas, sempre a partir da 

realidade de seus educandos, “elaborados em cima de cada realidade vivenciadas por 

eles”. Esse material é único e pode se renovar a cada turma, “pois a cada turma que 

inicia, pode ser que surjam outras preocupações”. Preocupação clara com o respeito 

pelas características de cada turma e da sua realidade específica, assim como dos seus 

saberes. 

 

4.4 A vocação para o ser mais, permeando os objetivos propostos     

 

 Embora difícil de ser identificado na prática pedagógica, o princípio freiriano da 

vocação para o “ser mais” às vezes aparece de forma implícita em atitudes e 

procedimentos. Apresentaremos a seguir algumas passagens que podem representar, no 

nosso entender, a forma com que esses princípios podem se mostrar no cotidiano das 

práticas educativas. 

A minha raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da 
negação do direito de ‘ser mais’ inscrito na natureza dos seres humanos. 
Não posso, por isso, cruzar os braços fatalistamente diante da miséria, 
esvaziando, desta maneira, minha responsabilidade no discurso cínico e 
‘morno’, que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é 
mesmo assim. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso 
da exaltação do silêncio imposto de que resulta a imobilidade dos 
silenciados, o discurso do elogio da adaptação tomada como fado ou 
sina é um discurso negador da humanização de cuja responsabilidade 
não podemos nos eximir. A adaptação a situações negadoras da 
humanização só pode ser aceita como conseqüência da experiência 
dominadora, ou como exercício de resistência, como tática na luta 
política. Dou a impressão de que aceito hoje a condição de silenciado 
para bem lutar, quando puder, contra a negação de mim mesmo. 
(FREIRE, 2000, p. 88) 
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 Um bom exemplo dessa vocação no ser humano pode ser observada no 

sindicalista “Alemão”, que em seu depoimento disse ter chegado do nordeste analfabeto 

e já foi se apresentar na Volkswagem para trabalhar. “Eu montava um carro pela cor e o 

modelo, não conseguia ler a ficha, foi uma luta e um desafio.” Mais adiante confessa 

com orgulho: “Estou fazendo agora pós graduação”. Essa luta pela superação é um 

exemplo da nossa vocação para o “ser mais”. Atualmente, “Alemão” vem se empenhado 

na implantação do MOVA DIGITAL que é uma forma de inclusão das pessoas nesse 

novo tipo de tecnologia, para que possam ter novas perspectivas de vida. Cada vez mais 

esse tipo de conhecimento será importante no cotidiano e no trabalho. 

 O depoimento da educanda Antonia, que nos comoveu, fala da sua 

impossibilidade de estudar quando criança e de sua alegria quando lhe foi dada a 

oportunidade pelo MOVA, seu orgulho em ter formado todos os quatro filhos e de ter 

concluído o Ensino Fundamental, incentivada pelos seus educadores. O professor 

Manoel, que trabalhou na formação dos primeiros educadores da Paróquia Santa Gema, 

com enorme satisfação disse que muitos desses educadores, entusiasmados com o 

aprendizado e a riqueza das experiências que estavam vivenciando com seus educandos, 

viram-se motivados a continuar seus estudos, vindo a se formar como professores. 

  Num determinado momento de sua entrevista, a Irmã Gabriela nos falou sobre 

as características do seu trabalho educacional como militante. “ O espírito pedagógico 

era freiriano, marcado pela ação transformadora”. Essa busca pela transformação pode 

ser traduzida por busca pela dignidade, pela cidadania,  pela superação, enfim, pelos 

princípios da vocação para o “ser mais”.  

  Há, por parte da administração do MOVA ABC, uma grande preocupação com 

a formação dos educadores, certo rigor até, e a esse respeito Freire  (1986, p. 104) 

afirma: “nós nos tornamos algo mais porque estamos aprendendo, estamos conhecendo, 

porque mais do que observar, estamos mudando”. Neste sentido, a Irmã Gabriela 

desenvolve o seu trabalho, sempre junto aos educadores, numa procura constante pela 

superação e crescimento de cada um. 
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 Os exemplos apresentados acima, podemos ilustrá-los com a citação veemente 

de Freire. São pessoas simples e humildes, que tocadas por uma justa ira e em face da 

negação do direito de “ser mais”, resolveram, à sua maneira, não cruzar os braços. 

 

4.5  O diálogo como princípio educativo        

 

 Podemos considerar o diálogo, principalmente para os educadores,  como um 

dos princípios que devem ser incorporados com seriedade e responsabilidade. É pelo  

diálogo que, refletindo sobre o que sabemos e o que não sabemos, que podemos, a 

seguir, atuar criticamente para transformar a realidade. 

Penso que deveríamos entender o ‘diálogo’ não como uma técnica 
apenas que podemos usar para conseguir obter alguns resultados. 
Também não podemos, não devemos, entender o diálogo como uma 
tática que usamos para fazer dos alunos nossos amigos. Isto faria do 
diálogo uma técnica para a manipulação, em vez de iluminação. Ao 
contrário, o diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da 
própria natureza histórica dos seres humanos. É parte do nosso 
progresso histórico do caminho para nos tornarmos seres humanos. [...] 
Isto é, o diálogo é uma espécie de postura necessária na medida em que 
os seres humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente 
comunicativos. (FREIRE, 1986, p. 122)      

  

Ao surgir a ideia de alfabetização na comunidade de Santa Gema em Santo 

André, o professor Manoel apresenta a proposta do “Método Paulo Freire” de forma 

dialógica. “Eu conhecia o método, sabia como funcionava, conhecia as experiência. 

Eles acataram e nós partimos para o curso de formação. Segundo Freire (2005, p. 92), 

esse ato de amor e de coragem, em comprometer-se com a causa dos oprimidos, 

“porque amoroso é dialógico”. O diálogo sempre permeou todas as atividades dentro da 

Pastoral Operária e não foi diferente com o professor Manoel. 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma 
relação horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é conseqüência 
óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não 
provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. (FREIRE, 2005, p. 94) 
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 Logo em seguida, com o trabalho de alfabetização se desenvolvendo, o professor 

Manoel comentou que “havia uma consciência política muito grande em todo mundo”, 

mas que as decisões eram tomadas no diálogo entre os participantes e as lideranças da 

Pastoral Operária. O diálogo e o entendimento democrático é que davam as diretrizes de 

todo trabalho. Quando a Irmã Gabriela nos declarou que tem “essa visão mesmo de 

mudança, porque a proposta de Paulo Freire é realmente mudar a educação”, é porque 

ela defende uma postura menos hierárquica e autoritária nas propostas educacionais, que 

não são compatíveis com os círculos de cultura, por exemplo, nos quais o diálogo é o 

princípio fundamental para que todo o trabalho possa ser realizado para que os 

participantes se sintam identificados com os temas abordados. Isso só é possível num 

ambiente em que o diálogo prevaleça. “A conquista implícita no diálogo é a do mundo 

pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo para a libertação 

dos homens.” (FREIRE, 2005, p. 91) 

 Ainda sobre o desafio que existe nas mudanças que pretende implantar, ela nos 

declarou que, embora difíceis, tem tido algumas surpresas diante do grupo de 

educadores, por eles terem apresentado propostas com questões levantadas pelos 

próprios alunos, numa demonstração de que o diálogo esta sendo uma linha condutora 

durante as aulas. E que a própria modificação percebida nas atitudes dos educadores 

demonstra, segundo Freire, que o objeto da sua observação (os educadores), “não é, 

porque esta se tornando” e que, portanto, “não é algo em si mesmo, mas está 

dialéticamente se relacionando com outros que constituem uma totalidade.” 

 Outro momento importante que notamos é o fato de a Irmã ter uma grande 

resistência ao uso de uma cartilha, usada por outros programas de alfabetização e às 

vezes sugerida por colegas menos informados sobre as propostas freirianas. Por 

considerar que o trabalho deve sempre partir do levantamento na própria comunidade e 

que isso só é possível se for buscado com muito diálogo. O próprio Freire (2005, p. 101) 

nos aponta que “o momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação como 

prática da liberdade” 

 Após a interpretação e análise da nossa pesquisa, os resultados demonstram que 

os princípios freirianos estiveram e continuam presentes nas práticas do MOVA ABC. E 

essa presença é caracterizada por uma busca pelo seu encontro, a cada atividade, a cada 

novo desafio, e que as condições para a sua continuidade com qualidade estão presentes, 
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numa proposta de permanente repensar e refazer, criando e se inovando constantemente, 

com inspiração freiriana, à procura de uma educação transformadora.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 Nossa pesquisa tinha como objetivo localizar na Região Metropolitana de São 

Paulo, mais especificamente a do grande ABC, a presença dos princípios de Paulo 

Freire na cotidianidade das experiências educativas do Movimento de Alfabetização de 

Adultos, MOVA ABC. Valores que alicerçam uma educação que se caracteriza pela 

politicidade, criticidade e busca pela emancipação do ser humano. 

 No desenvolvimento da pesquisa resolvemos escolher, dentro do incomensurável 

universo teórico freiriano, três categorias, por julgarmos que possuem uma forte ligação 

com o momento e o tipo de educação de adultos que fomos pesquisar. São elas, a 

dialogicidade, o saber de experiência feito e a vocação para o ser mais.  

 Nossa intenção era debater e trazer à tona o tema do analfabetismo, que é uma 

questão que está presente na história da educação brasileira e não foi superado ainda. 

Estávamos  preocupados em não apenas denunciar essa mazela social, como também 

em ouvir aqueles que estão buscando a superação desse problema: em procurar os que 

estão imbuídos de um determinado princípio educativo, aqui chamados de freirianos. 

Paulo Freire, na sua obra, nas suas preocupações sociais, trouxe algumas discussões que 

podem nos ajudar a entender essas questões. 

 Queríamos dar voz a esses personagens, por isso fomos ouvir os que assumem 

uma responsabilidade nessa guerra de trincheira. A guerra de trincheira é uma guerra 

defensiva, de retaguarda, quer dizer, nós temos grandes batalhas na educação, essa não é 

de avanço, de superação, é de defesa, defesa de um direito básico, a educação. Então 

quem são essas pessoas que estão nessas trincheira? Nós queríamos localizar os 

princípios freirianos contidos nas suas práticas, saber o que elas teriam a nos relatar, que 

discursos nos ofereceriam, em quais momentos esses princípios poderiam ser 

identificados. E o exemplo, demonstrado pelos nossos entrevistados do ABC, nos deram 

essa certeza e uma lição: são educadores e voluntários que no seu dia a dia lutaram e 

lutam pela transformação, pois, freirianamente, já a descobriram como possível. 

E se o homem é capaz de perceber-se, enquanto percebe uma realidade 
que lhe parecia ‘em si’ inexorável, é capaz de objetivá-la, descobrindo 
sua presença criadora e potencialmente transformadora desta mesma 
realidade. O fatalismo diante da realidade, característico da percepção 
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distorcida, cede seu lugar à esperança. Uma esperança crítica que move 
os homens para a transformação. (FREIRE, 1979, p. 51) 

 Após o trabalho, podemos afirmar que existiu e existe uma forte presença do 

ideário freiriano nas atividades educacionais do MOVA ABC, assim como em outras 

modalidades de ensino das prefeituras da região. Um traço que caracterizou as 

trajetórias dos primeiros educadores foi a resistência ao Estado autoritário e às 

iniciativas educativas que dele advinham, concomitantemente a uma busca por criar 

alternativas fora do sistema escolar estatal, incorporando em suas ações educativas a 

colaboração de pessoas que se opunham ao regime, católicos ou não, o que acabou 

dando à ação pastoral um caráter político-pedagógico maior. 

 Atualmente, a luta é diferente, porém não menos importante, e muitos são os 

desafios que se impõem ao MOVA ABC, como, a própria continuação do programa, 

que se vê ameaçado a cada novo governo que assume as prefeituras da região. Contudo, 

independentemente desse fato, pudemos observar que há o compromisso de se fazer 

uma educação popular com qualidade social. Consideramos também que apesar de 

todos os esforços a formação dos educadores ainda pode ser considerado como um 

processo frágil enquanto esses educadores permanecerem em uma situação de 

prestadores de serviço voluntário, com o agravante de, em sua maioria, não possuirem 

uma formação docente para o exercício do magistério. 

 Durante a desenvolvimento do nosso trabalho, procuramos apresentar no 

Capítulo 1 as contribuições de Paulo Freire à educação brasileira, através da sua obra, 

assim como o contexto em que ela foi gerada e um panorama da educação de adultos no 

Brasil. As dificuldades com que algumas políticas educacionais foram propostas e as 

questões político-ideológicas que as impediram de ser implantadas.  

 No Capítulo 2, fizemos um levantamento da Região Metropolitana de São Paulo, 

apresentando um quadro das suas características econômicas e sociais, cenário onde se 

desenvolveram as experiências de alfabetização que foram pesquisadas e a luta para a 

implantação do MOVA REGIONAL, que foi fruto de uma articulação política dos 

partidos de esquerda que assumiram as prefeituras do ABC na década de 1990.  

 A análise das entrevistas realizadas ficaram para o capítulo 3, na qual 

localizamos os princípios e valores freirianos aplicados ou inseridos no universo da 
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educação de adultos, em que são muito propalados, porém, sua aplicação é realizada 

com muita dificuldade na realidade social educativa das metrópoles brasileiras.   

 Portanto, nosso trabalho tem também essa preocupação, de trazer à tona não só a 

figura do mestre Paulo Freire, mas, principalmente, os fundamentos da sua obra, que 

tem no oprimido sua fonte maior de inspiração. Vivemos numa sociedade em que são 

muitos os oprimidos e, por conta deles, é preciso lançar mão da teoria freiriana, para 

representá-los na luta pelos seus direitos, em busca de uma educação que os liberte para 

a conquista de um mundo mais justo e solidário. Neste sentido, lançamos mão de Bauer 

(2008, p. 123) quando afirma: 

Por fim, defendemos que esse diálogo com o humanismo freiriano 
responde em nossa própria época, à necessidade de reconhecer que a 
práxis revolucionária e a libertação humana na América Latina, como 
também em outras partes do mundo, exigem uma aliança política e um 
compromisso histórico entre  os jovens, camponeses, estudantes, 
professores, mulheres, trabalhadores e intelectuais, marxistas e os que 
tem na obra de Paulo Freire sua principal referência no combate às 
relações alienadas e na instauração de uma práxis transformadora nas 
próprias condições de vida e projetos de futuro. 

 Este é um dos objetivos deste trabalho. Esperamos através dele, poder ajudar a 

dar mais alguns subsídios a quem optar política e pedagogicamente por Freire, e, dessa 

forma, venha a expor seus pensamentos com um pouco mais de legitimidade. Na 

esperança de que no cotidiano de seus trabalhos como educadores suas vozes tenham 

mais força. E neste sentido concordamos com Freire quando, por ocasião da sua saída 

da Secretaria Municipal de Educação, fez a seguinte declaração: 

Na vida, a gente tem que travar muitas brigas e se existe uma briga na 
vida que a gente tem de brigar é a briga pela dignidade coletiva; cada 
um e cada uma de nós briga numa esquina da vida. Você pode até 
mudar de esquina; o que você não pode é mudar de briga. (FREIRE, 
1999, p. 36) 

 Portanto, precisamos de todo argumento, todo fôlego e muito compromisso, pois 

essa “briga”, ainda vai longe. 
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APÊNDICE 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Informamos que os nossos entrevistados concordaram em ceder , para publicação, 

suas entrevistas e depoimentos, bem como a divulgação dos seus nomes. 

Entrevista com o ex coordenador do MOVA ABC e líder sindical “Alemão”. 

Nelson – Eu gostaria que você falasse inicialmente sobre a sua origem. 

Alemão – Meu nome é Francisco Duarte, conhecido como Alemão Duarte, e trabalho na 
Volkswagem a vinte e sete anos, minha origem, eu sou do nordeste, do estado do Ceará, 
cheguei aqui em 1984 e numa situação mais tranqüila de que se tivesse chegado hoje, 
imagine eu chegando em 1984 do jeito que eu cheguei, se fosse hoje eu jamais entraria 
na Volkswagem, praticamente nada de estudo, e aí, tem todo um trabalho de militância 
na Volkswagem, no decorrer desse tempo inteiro eu acabei buscando essa questão dá 
informação, retomar, ou melhor, iniciar os estudos, aí eu inicio em 1985, já tinha feito 
todo um período de 1984 eles fizeram em casa e foi aí que eu acabei recebendo o 
certificado da quarta série e foi em 1985, quando eu entrei na Volkswagem, comecei a 
estudar um pouco mais, ai eu estudei no avanço, parei no avanço, porque era jornada de 
48 horas semanais e acompanhava com muita dificuldade e acabei de 1988 a 1992 me 
formando dentro da própria Volkswagem, primeiro e segundo grau. Bom isso me 
despertou para fazer os cursos aqui no sindicato, então eu fiz vários cursos aqui no 
sindicato. A minha militância, vem da Igreja, mas no decorrer do trabalho dentro da 
Igreja também eu ajudava ao Sindicato. 

Nelson – Você era da Pastoral Operária ? 

Alemão – Eu cheguei a participar da Pastoral Operária e eu fui catequista de crisma e 
isso em todo o final dos anos de 1980 e início de 1990. Em 1992 e 1993, por dois anos 
eu fui cipeiro (CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) na Volkswagem, e 
acabando o meu mandato em 1993, eu volto para trabalhar na produção e aí em 1996 eu 
venho para trabalhar na diretoria do Sindicato. Eu vindo para a diretoria do sindicato, o 
tempo já estava mais curto prá mim acompanhar o movimento da Igreja e o movimento 
sindical e foi nessa época que eu comecei a fazer vários cursos, em 1999 eu vim como 
voluntário, mas não para acompanhar os cursos, mas com o olhar de quem está 
praticando para ajudar,  junto com o companheiro que estava aqui, que era o Salvador. 
No decorrer de todo esse tempo eu fui secretário de organização do sindicato, aí eu 
fiquei de 1996 a 2002, direto na fábrica, eu era do conselho da diretoria, lá direto com a 
Volkswagem, aí em 2002, prá mim foi um grande desafio, eu vim prá este sindicato ser 
secretário de organização deste sindicato, fiquei com a responsabilidade de todos os 
departamentos desse sindicato, e aí em 2005, eu na chapa que o FEIJÓ encabeçou como 
presidente eu sai como vice presidente, 2005 a 2008, em 2008 a 2011 eles me deram 
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uma tarefa.  Como eu já tinha feito curso em Campinas, em São Carlos, em Campinas 
eu fiz um curso de economia do trabalho na CESIPE. Em São Carlos eu fiz um curso de 
gestor público e terminando esses dois cursos eu fiz a minha graduação em gestão 
pública, aí no decorrer desse trabalho que eu estava desenvolvendo, então o sindicato de 
2008 a 2011, a julho desse ano, eu fiquei na responsabilidade de acompanhar as 
questões públicas. Ou seja, a relação entre sindicato e prefeitura, aí, não era só a 
prefeitura de São Bernardo, não, era a relação desse sindicato com as prefeituras do 
ABCDMRR. Em Santo André, por termos perdido a eleição, neste mandato agora, eu 
continuo com essa relação mais diretamente com a prefeitura, mais de Santo André, tem 
um outro companheiro, que está na relação constitucional, que ele também faz essa 
relação com o poder público, e eu por morar a 27 anos em Santo André, sou da 
secretaria de política sindical do PT de Santo André e eu acompanho hoje a agenda de 
desenvolvimento econômico, plano diretor da cidade e também a junta de recursos 
fiscais que também tem lá na prefeitura. Então de fato essa é a pequena trajetória minha 
até os dias de hoje dentro do campo do movimento sindical, das lutas do movimento 
sindical, eu escrevi um artigo prá uma revista, pois a constituição federal fez 23 anos 
agora, e eu acabei escrevendo um artigo. No artigo eu estou falando do projeto que a 
gente tem em Brasília e também relato as grandes lutas dos anos de 1980, prá mostrar 
que muito que a Constituição Federal escreveu foi também palco de muitas lutas que 
acabou entrando na Constituição Federal, estão eu acho que esse seria um resumo da 
minha história, enquanto uma família grande, 16 irmãos. Eu sou o caçula de todos né, 
chegar aqui em São Paulo, prá mim foi uma batalha, que nem, eu montava um carro 
pela cor do carro, pelo modelo do carro, porque não conseguia ler a ficha, foi uma luta e 
foi um desafio, e são aproximadamente 27 anos, em março do ano que vem eu faço 27 
anos, foi a primeira fábrica que eu entrei e estou lá até hoje e no decorrer de todas essas 
coisas eu continuei estudando. Estou fazendo pós graduação em direito administrativo 
público na Direito de São Bernardo, mas muito mais na área pública. 

Nelson – Como se deu o seu contato com a metodologia e as idéias de Paulo Freire ? 

Alemão – Na realidade é assim, os cursos administrados aqui pelo nosso sindicato é 
também voltado para a metodologia Paulo Freire, e alguns cursos lá atrás, eu nem estava 
na categoria, acho que no início dos anos de 1980, no tempo das grandes lutas, tinha a 
participação do Frei Beto. O Frei Beto foi formador, sempre usando a metodologia. Mas 
daí, já em 1989 a Erundina ganha a eleição e chama o Paulo Freire prá ser secretário de 
educação e dali sai uma política de formação discutida por eles, de abrir várias salas, 
devido a uma pesquisa na época que mostrava o índice muito alto de analfabetismo, e aí 
se cria o movimento, o MOVA São Paulo, e essa discussão acaba vindo prá cá, e 
quando o Marinho vira presidente do sindicato, ele busca uma discussão na Câmara 
Regional do ABC e no Fórum Regional do ABC, dizendo o seguinte, que tínhamos 
muitos analfabetos na região do ABC e nas fábricas, também tinha que pensar nas 
fábricas, porque tinham muitos analfabetos também nas fábricas. Bom, eu não era mais, 
mas eu era, então aparecia isso numa pesquisa feita pela Tribuna Metalúrgica. Bom aí, o 
Gilson Meneses era prefeito de Diadema e o Marinho puxa essa discussão prá ele e vira 
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o coordenador do movimento, mas ainda não era especificamente MOVA ABC, era 
apenas o início do movimento. Esse movimento acaba discutindo uma parceria e na 
parceria, muito rapidamente, era apenas uma ONG, foi feito toda a documentação 
trabalhada para virar a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). 
Ela atua em 7 municípios, o MOVA ABC é história, na realidade é MOVA 
ABCDMRR. Daí o Marinho vira coordenador, faz uma parceria com Diadema, abre 
muitas salas em Diadema. Quando Lula ganha a presidência, o Marinho é convidado  
para ministro e o Tarcísio Seccoli assume a coordenação do MOVA, até então não tinha 
com o poder público de São Bernardo nenhum convênio, mas aí foi feito um convênio 
com a FORD. 

Nelson – O Tarcísio assume então em 2002, mas e nesse período anterior, do final dos 
anos de 1990? 

Alemão – A gente trabalhou todo esse tempo em parceria com a FORD, a gente fez um 
convênio com a FORD, isso aconteceu de 1995 em diante. Quando o Celso Daniel 
assume em 1997 nós fazemos também convênio com ele, que depois teve continuidade 
com o prefeito Djalma Minelli; em Santo André nós tínhamos 112 salas. Aí nós 
tínhamos duas questões que eu acho importante neste movimento, a primeira era o 
poder público, o outro era dizer o seguinte; no município que não tiver o poder público, 
nós temos que fazer salas, portanto, aqui como não tem verba pública, nós vamos buscar 
parceria. Aí tem, Ford, Termomecânica, Volkswagem, Scania, que doou o material. Em 
2005 o Tarcísio passa a coordenação do movimento para o Paulo Dias, que em 2007 tira 
licença do MOVA e então eu assumo em seu lugar, em virtude da candidatura dele para 
vereador. A gente encerra o mandato que era do Paulo Dias, e fizemos uma nova eleição 
com a diretoria que vai agora até 20l3. E aí, qual é a lógica de todo esse movimento, é 
dizer às educadoras e educadores, a importância do movimento, não perder de vista o 
movimento, porque, se hoje nós temos aqui, na prefeitura de São Bernardo, com o 
prefeito Luiz Marinho, 46 salas, se uma hora nós perdermos o apoio do poder público, 
então como é que a gente mantém essas salas, então eu acho que esse é o desafio. E aí, 
hoje a gente tem em Diadema, 36 salas também, que não é direto com o poder público, 
mas é uma parceria com o Espaço Solidário que tem um convênio com a prefeitura, 
temos 16 salas em Santo André, com a ausência do poder público, temos duas em Mauá 
com a ausência do poder público e 3 no Rio Grande da Serra que também não tem a 
presença do poder público e uma em São Caetano. Então, parece que é fácil, mas isso 
tem as suas dificuldades, primeiro a questão do próprio recurso, a outra é a pessoa falar 
prá gente que é analfabeto, é um cuidado muito grande na hora em que você vai abordar 
as pessoas, às vezes a pessoa está do teu lado, não sabe ler nem escrever, mas não fala, 
então é isso, mas nós estamos ainda aproximadamente entorno de 140 mil analfabetos 
no ABC, e aqui nós estamos atuando muito, mas ainda é um índice muito alto. Essa 
questão do MOVA, é de fato metodologia de Paulo Freire, e porque que eu me 
identifico muito com o MOVA, é minha história, no meu tempo não tinha o MOVA prá 
eu estudar, mas hoje nós temos essa possibilidade. E no movimento, nós temos hoje 
uma pessoa formada em economia, que já foi aluna do MOVA, hoje nós temos uma 
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funcionária do MOVA, que ela foi aluna do MOVA, ela virou educadora do MOVA e 
hoje ela é articuladora do movimento e é formada em pedagogia, que é uma menina 
daqui de São Bernardo do Campo. E no decorrer desse meu mandato agora, eu criei 
uma questão que foi pensar o MOVA Digital, que foi uma parceria com a escola de 
informática, e criamos essa parceria. A idéia era a gente se comunicar mais rápido, e às 
vezes a gente tinha dificuldade de fazer isso na diretoria, na própria diretoria, quando eu 
perguntei, 70% não sabia nem ligar um computador, ai a gente acabou abrindo uma 
turma de 25 prá diretoria, mais articuladores e educadores, depois abrimos prá 55 e 
agora mais 30, são poucos, mas só ai já passou de 100 pessoas que a gente está dando 
uma formação na questão da informática. Então no geral é um pouco isso. 

Nelson - Cogitou-se para a alfabetização uma outra metodologia, ou a opção sempre foi 
por Paulo Freire ? 

Alemão – Nós partimos do princípio de que a pessoa parou de estudar por algum 
motivo, porque tem gente nova, tem gente com mais de 70 anos, mas majoritariamente a 
média é em torno de 48 anos, então a média é alta. Então quem tem 48 anos, ele deve ter 
parado de estudar, na época da ditadura, ou alguma dificuldade, então, quem estudou na 
década de 1970, 1980, era um estudo, em que as pessoas diziam, eu não volto para a 
escola, então a gente acha que muita gente parou de estudar por causa daquele método, 
que era um método em que o professor chegava lá e enchia a lousa, um método 
autoritário sem dar muita vez para o aluno. E já Paulo Freire coloca sempre nos livros 
dele, essa questão do educador e do educando, que quando o educando está falando, ele 
é o educador, então seria a troca de experiência, a troca de informações, a história de 
cada um, ou seja, é não discutir somente a educação, mas pensar a educação e a cultura 
de cada cidadão, não importa que região quem vem do país, é ter esse olhar. E ter 
também, salas de aula em que as pessoas se sintam bem, porque imagine a pessoa com 
48 anos, 50 anos, que volta a estudar novamente, aí ele chega lá, na classe e ele vê tudo 
aquilo que ele já viu quando ele iniciou lá em 1970. A avaliação da gente é que ele não 
volta. A idéia é que a pessoa se sinta à vontade, ou seja ele chega, o ideal é que o lugar 
para sentar seja em círculo e que se faça todo esse debate, explorando um pouco a 
cultura de cada um, o saber de cada um. Como tem uma historinha de que uma vez 
Paulo Freire foi em Pernambuco, e foi conversar com três agricultores, e os três 
agricultores muito vergonhosos, quem somos nós, três agricultores aqui, prá falar com 
um cara que é mestre, um cara que escreveu livro, secretário da educação da maior 
cidade, e ele olha pro pessoal e fala assim; eu vou fazer uma pergunta prá cada um e 
quero que cada um faça uma pergunta prá mim. Bom, o que aconteceu, ele fez três 
perguntas e nenhum agricultor soube responder, só que os três agricultores fazem uma 
pergunta cada um para Paulo Freire e ele também não sabe responder. O que Paulo 
Freire está chamando a atenção para isso ? É que na área da agricultura e na área 
daqueles agricultores, não tinha ninguém mais sábio do que eles, o que ele quis mostrar 
é que todo mundo tem sua identidade, todo mundo tem o seu saber, e por que não partir 
de uma formação, levando em consideração o saber e a cultura de cada um. Então eu 
acho que esse e outros exemplos é que esse sindicato , principalmente esse movimento é 
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metodologia Paulo Freire, é aquela questão do aprender e do ensinar coletivamente, 
quem é professor como quem é aluno, nós somos eternamente educadores e educandos. 
Quando o educando está falando a gente tem de colocar ele como educador que também 
está passando algo prá gente, então é nesse sentido que aí aparece Paulo Freire, é claro 
que tem outras pessoas aí, na área da educação, mais esse é o sinal mais vivo aí da 
escolha de Paulo Freire. 

Nelson – Quais suas perspectivas para o futuro com relação ao MOVA e pessoalmente ? 

Alemão – Eu, tenho uma história de vida que é uma história relacionada com o 
movimento sindical, mas uma história de pensar as coisas além do portão da fábrica, eu 
sempre defendi isso, eu fiquei duas semanas no Canadá, eu fiquei lá, voltei prá essa casa 
e discuti o seguinte, precisava ter curso de formação pra que os trabalhadores e as 
trabalhadoras se preocupassem com as questões da rua, do bairro onde mora, e a gente 
acabou criando os cursos sindicato e sociedade, que relacionava o sindicato com a 
sociedade, a sociedade e o sindicato. E o sindicato vem trabalhando bem essa questão. E 
quais as minhas perspectivas futuras se tudo der certo, eu já fui presidente de bairro, já 
atuei na área de saúde, e venho atuando muito dentro do partido dos trabalhadores de 
Santo André, atuando muito de dois anos e meio prá cá, atuando no sentido de buscar a 
unidade do partido, que tinha muita disputa e acho que a gente nunca decide o que de 
fato a gente quer da vida, às vezes as pessoas é que decidem prá gente. Mas de fato o 
ano que vem, eu devo disputar uma cadeira pela prefeitura de Santo André, é claro que a 
campanha é só a partir do dia 7 de julho do ano que vem, mas a gente já vem dialogando 
com atores da cidade e a importância de ter um projeto público prá cidade, porque a 
cidade de Santo André é uma cidade grande, uma cidade de 760 mil habitantes, tem 530 
mil eleitores na cidade aproximadamente e tem 130 entre vilas e bairros, parece 
pequeno, mas não é, faz divisa com São Paulo, com São Bernardo, São Caetano, e aí 
vai. Então de fato, o pessoal que fala qual que seria a minha linha de atuação, eu acho 
que dentro da inclusão, eu falo dentro da inclusão das pessoas, trabalhar dentro da 
dignidade da pessoa humana, e aí, quando eu falo isso, eu estou falando de educação, de 
segurança, de saúde, de ter transporte. Eu acho que Santo André hoje precisa se pensar 
numa alternativa de transporte, acho que outras cidades também, esse é um ponto, a 
questão da educação eu também acho que precisa mudar um monte de coisa, eu sou 
defensor da educação humanista, eu acho que não dá prá discutir a educação, se não 
tiver colado com a cultura, com a arte. Então se tudo correr bem, eu serei mais uma 
pessoa lá, prá tentar melhorar algumas questões em Santo André quem sabe no ABC, eu 
tenho um olhar muito regional e não local, claro que a disputa se dá em Santo André, 
então eu tenho que pensar no município de Santo André, mas a minha cabeça pensa 
muito de ter uma política mais macro. Então está é a minha perspectiva para menos de 
um ano, se hoje é dia 10 de outubro, nós já não temos mais 365 dias para as eleições. E 
eu acho que é isso, o debate está legal no ABC como um todo entre as lideranças 
partidárias, e nós estamos acompanhando, somos soldados tentando ajudar.      
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Entrevista realizada na Paróquia de Santa Gema em Santo André com a 
educadora Deise. 

 

Educadora Deise (trabalhando desde agosto/11) 

 Dá aulas de 2ª. a 5ª. feira e na 6ª. comparece à rua Catequese para receber 
capacitação com as orientadoras pedagógicas da prefeitura. Tem orientação com a 
Mara, Cidinha e Maria José. Segundo a educadora, Paulo Freire é a fonte de inspiração 
para o trabalho que é realizado. 

Deise – Inclusive temos um livro que tem a história dele, que é narrada no livro e agente 
conta para os alunos a história dele. Esse livro nós recebemos a um mês, tem português, 
matemática, que a gente está começando com eles. 

Nelson – As suas turmas são de quantos alunos ? 

Deise – Olha, de manhã estou com 15 alunos e na parte da tarde com 14, eles faltam 
algumas vezes, por motivos de doença ou pelo tempo. 

Nelson – Qual a faixa etária desses alunos ? 

Deise – A minha aluna mais nova tem 56 anos e a mais velha tem 85. 

Nelson – A sua remuneração como é feita ? 

Deise – Precisa ter no mínimo 14 alunos e se recebia 500 reais, numa parceria da 
prefeitura com o governo, mas me parece que caiu o salário agora, parece que o governo 
ou a prefeitura tirou a ajuda, mas não puxando para o partido, mas quando era o 
MOVA, era muito diferente, eles faziam muita coisa, muita , eles iam prá museus, pro 
Masp, depois, mudou muito. Agora não tem nada as meninas (antigas professoras), 
ficaram sem receber um ano e foi o João mesmo que foi, batalhou para que elas 
recebessem. Por isso que eu digo que estou colhendo os frutos. 

Nelson – E a sua formação, qual é ? 

Deise – Eu não tenho formação, a minha formação é até o 2º. Grau, eu cheguei a 
trabalhar 8 anos, mas em outra área, na área da estética, que não tem nada a ver com o 
que eu estou fazendo agora. 

Nelson – E o seu vínculo com a comunidade, se deve a que ? 

Deise – Eu sempre trabalhei na comunidade, desde criança mesmo, eu trabalhava em 
outra, mas depois que eu casei vim morar perto daqui, já entrei na comunidade, já é da 
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minha formação mesmo e eu não gosto de ficar só vendo, sem fazer nada, eu gosto de 
arregaçar a manga e fazer alguma coisa, daí eu comecei a participar da catequese e 
outras atividades, até que me chamaram porque foram saindo as educadoras, pois com a 
falta de pagamento, como dependiam do salário, aí como não queriam fechar as turmas, 
porque o pessoal vai saindo também, ai me chamaram e eu peguei essas turmas. Nossa, 
eu me apaixonei, é apaixonante. Olha só(mostrando o livro recebido) bem no 
comecinho do livro, a gente já fala sobre o Paulo Freire 

Nelson - O livro é do aluno ? 

Deise – Sim, o livro é do aluno, tem toda a história do Paulo Freire, a gente conta para 
os alunos, o livro é totalmente consumível, é dos próprios alunos e eles deixam aqui na 
sala, por ser pesado, os alunos não gostam de levar para casa. Aqui tem os contos que 
nós trabalhamos neste mês do folclore, tem “o que é, o que é”, eles estão preparando 
agora lá na Secretaria de Educação um CD com as músicas, o resto é de educador para 
educador mesmo, pesquisa, trabalhamos aqui o dia a dia, aqui (mostrando um cartaz 
feito pelos alunos e colado na parede da sala de aula), são rótulos de produtos que eles 
usam. 

Nelson – Isso são metodologias que você adquiriu durante a formação 

Deise – Isso, nós vamos até a rua Catequese, lá nós recebemos alguns materiais, há uma 
troca de experiências com outras educadoras, prá saber o que está funcionando, cada um 
leva o que tem de novo, eu por exemplo fiz com eles um bingo com letras, no final só 
ganhava, quem conseguisse ler a palavra que encheu. Muita gente pode pensar, a que 
coisa simples, boba, mas prá quem não sabia o que era a letra A, uma palavra já é um 
grande passo. Aqui eu tenho alunos que estão comigo a três anos, às vezes podem 
pensar, puxa três anos, já era para estar adiantado, mas é que houve muita troca de 
educadores, direto, falta de material, um monte de empecilhos, que vão causando isso 
daí. Mas eles são persistentes, teve agora, em julho e agosto, dias que fizeram aquele 
frio, e às vezes na chuva, que até eu falava, gente, quando estiver chovendo vocês 
podem faltar, porque alguns vem até com muletas, mas não querem faltar.  
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Entrevista realizada com os participantes da comunidade Santa Gema, Manoel, 
João Pereira e Dulcinéia.    

Nelson – A favela de Heliópolis da Vila Prudente é anterior à fazenda da Juta, como é 
que o Paulo Freire veio cair na fazenda Juta, porque a gente sabe historicamente que o 
Paulo Freire, entrou na administração de São Paulo em 1989 com a prefeita Luíza 
Erundina, então, esse fato tem alguma coisa a ver com a fazenda Juta e a Vila Prudente 
ou são coisas que já estavam ocorrendo. O que vocês lembram ? 

Manoel – Nós tivemos em todo período da Faculdade, durante o período da ditadura 
militar, nas diretas já, (dirigindo-se à sua esposa) que esta aqui está numa linda foto lá 
na praça da Sé, e Paulo Freire, com aquela questão lá de 1964, o exílio, depois o que 
aconteceu com ele e aqui já tinha um efeito profundo e foi como o João Pereira falou 
das circunstâncias, “que as coisas boas chegam quando a gente está distraído”. Foi 
quando o João falou brincando, que nós poderíamos fazer alfabetização, uma vez que 
nós tínhamos muitos adultos sem saber ler e escrever, e aí, que a gente poderia estar 
conversando sobre Paulo Freire, e ele era bem prático e disse: então quando a gente 
começa o curso ?.  

João Pereira - Ai veio o senhor Domingos, Lima, Tião e na época a única pessoa que 
conhecia o método do Paulo Freire era o Manoel. 

Manoel – Então nós estudávamos aquele livrinho da Brasiliense, “O método Paulo 
Freire”, o pessoal fez prova, devemos ter até cópia da prova por aqui. Daí unimos o útil 
ao agradável, a necessidade o método respondeu. 

Nelson  – E a Pastoral Operária, onde entra nessa história ? 

João Pereira – Foi dentro da Pastoral Operária que surgiu, começou em 1989. 

Nelson – Eu sei que o Paulo Freire tinha contato inclusive com membros da Pastoral 
Operária; vocês tinham notícias dele, como é que ele aparece, como a pastoral conheceu 
Paulo Freire ? 

João Pereira – A Pastoral Operária não é só o estado de São Paulo, ela é nacional, agora 
não é em todas as cidades que tem o núcleo de Pastoral Operária. No ABC praticamente 
tem em todas as cidades e dentro desse trabalho, tinham pessoas que conheciam o 
trabalho de Paulo Freire, e como a gente colocou desde o começo, as coisas e as 
coincidências acontecem. Quando nós fomos convidados pelo Frei Luiz (frei 
franciscano, responsável pela paróquia Santa Gema), para entrarmos no grupo da 
Pastoral Operária, ela já tinha aqui no bairro Ana Maria, já tinha, só que era um grupo 
com o senhor João, o Olegário, o Salvador, dona Lourdes, só que eles trabalhavam só 
dentro da comunidade mesmo. Só que aí eu penso que o Frei Luiz queria algo mais. 

Manoel – Ele tinha uma visão maior. 
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João Pereira – Isso, tinha uma visão maior e quando ele viu a gente na romaria, ele nos 
convidou. Aí o seu João Bonfim, que foi o primeiro educador,(o primeiro educador da 
comunidade) ele ainda não tinha essa visão do método Paulo Freire, então chegou o 
Manoel, e foram vindo as coincidências, chegou o Manoel, eu cheguei no grupo, o 
Roberto, a Neca, a Nélia, o Tião, aí pronto, aí foi onde o seu João Bonfim falou, nós 
precisamos de alguma coisa mais, aí o Manoel chegou com a idéia, passou para nós aqui 
no grupo, que aconteceu desse jeito lá na favela de Heliópolis esse método, que é muito 
importante, que era bom para a comunidade e nós na hora já dissemos, vamos trazer prá 
cá. Foi ou não Manoel ? Ai o Manoel acompanhou tudo e trouxe, e ele que deu o curso 
aqui dentro do grupo, aí plantou a semente, foi crescendo, crescendo e está aí até hoje. 
Foi quando a maioria das cidades que tinham a Pastoral Operária e conheciam o método 
Paulo Freire, mas não tinham implantado em nenhuma comunidade, a primeira a 
implantar, foi essa daqui, ai foi que todas as prefeituras copiou da nossa comunidade. 

Dulcinéia – (esposa do Manoel) E o curso, o primeiro material do curso, foi baseado 
num livrinho da Brasiliense, “O método Paulo Freire”. Nossa, a gente praticamente 
debulhou aquele livrinho, era um trabalho danado, a gente tinha que entender primeiro o 
que era o método Paulo Freire, que foi difícil de entender, como ele trabalhava a 
questão da prática cotidiana do trabalhador. Até prá mim foi difícil começar, eu tive que 
ler, eu tive que entender, prá depois ajudar a passar, porque sem entender, você não 
consegue praticar, e o pessoal assimilou de uma forma maravilhosa. 

Nelson – Vocês poderiam falar como o Celso Daniel entrou apoiando o MOVA, ou foi 
o secretário da educação ? 

João Pereira – Nós vamos explicar como aconteceu. O Celso Daniel foi prefeito em 
1989, depois ele perdeu a eleição e aí, em 1997 ele retornou como candidato. Aí o grupo 
estava montado e nós fizemos um convite para ele vir falar aqui na nossa comunidade, 
sobre o governo e o poder e filosofia política. Aí ele veio tranqüilo, aí ele veio e 
conheceu o grupo aqui, aí entra a coincidência. Ele chegou um dia naquele uninho dele, 
no dia que ele veio aqui, ele tinha um Uno, chegou sozinho, pontual. Né Manoel, 8 
horas da manhã num domingo. Nós convidamos, ele aceitou, e daí, quando ele assumiu 
a prefeitura, imagina o que é que ele ia fazer, não deu outra, ele já levou o método prá 
prefeitura. Foi a primeira prefeitura a implantar no ABC, foi em Santo André. Aí depois 
as outras foram tudo copiando o método. Foram as coincidências que foram 
acontecendo, como ele era candidato e nós tínhamos simpatia pelo trabalho que ele 
tinha feito, ai nós convidamos ele para dar uma palestra para nós aqui no Ana Maria e 
ele veio nos dar a palestra e foi o que aconteceu. 
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Entrevista com o professor Manoel da comunidade de Santa Gema em Santo 
André, sobre a sua participação na implantação do método Paulo Freire.  

Nelson – Como surgiu a idéia de usar o método Paulo Freire na comunidade Santa 
Gema ? 

Manoel – Eu na faculdade peguei o final da ditadura e a redemocratização, e ali, foi o 
auge de todas as lutas, diretas já, então teve esse momento ai, tive contatos com grandes 
personagens da filosofia, Gustavo Gutierrez do Peru, Paulo Freire, Leonardo Boff. 

Nelson – Esses contatos se deram em que circunstâncias ? 

Manoel- Eu era do Centro Acadêmico, e aí a gente, como a gente tinha uma liderança 
que lutava prá caramba, tinha muito pelego no meio, mas ali, onde tinham cursos, 
encontros de formação nós participávamos. Isso por volta de 1984, foi esse período que 
acenderam tudo isso. Todos esses contatos que a gente teve e ali praticamente foi 
quando eu fui para Belo Horizonte, também numa luta de moradores, nesta que a gente 
acabou trabalhando com os sem casa. Lá a alfabetização, não era pela Pastoral Operária, 
era um trabalho popular com o movimento dos sem casa. Nós fazíamos parte de um 
grupo religioso, tanto em Curitiba quando a gente estudou lá filosofia, depois no ano 
seguinte, 1987 em Belo Horizonte, a gente trabalhou em movimentos populares lá 
também. Depois a gente acabou fazendo um trabalho num ano e nós fundamos um 
bairro chamado Papa Paulo VI lá, que existe até hoje. De lá fomos para os movimentos 
dos sem terra de Promissão, Sumaré, interior de São Paulo e a gente foi morar em 
Sumaré, de 1988 a 1991. Pegamos toda a teologia da libertação, então cheguei em 
Campinas para fazer teologia. Fomos num grupo para lá e éramos chamados de 
Dulcelianos, teólogos Dulcelianos porque nós todos éramos da linha do Henrique 
Dulcel da filosofia da libertação. Ali pegamos padre Ferraro, até hoje que é uma pessoa 
muito boa e trabalhamos com movimento dos sem casa ali de Sumaré. O movimento 
dos sem terra, com alfabetização com o método Paulo Freire, e depois em 1991 a gente 
veio para São Paulo, aí conheci a minha esposa e viemos morar aqui em Santo André. E 
aqui havia um terreno fértil aqui na região. E aí, naquela comunidade, com aquele 
bendito Frei Luiz e essa comunidade com uma Pastoral Operária toda organizada, com 
uma consciência política, mais o problema de um ambiente de trabalhadores com um 
analfabetismo imperante aqui na região. Foi aí que o seu João falou que nós tínhamos 
que sair das quatro paredes e foi quando ele sugeriu e com ele não tinha muita conversa, 
nós queremos é partir para a prática. Foi quando eu ofereci a idéia. Eles acataram a idéia 
e nós partimos para o curso de formação, prática, teórica, aquela teoria prática, da 
prática à teoria e a gente continuou. Tivemos outros cursos de formação, trouxemos 
gente de Curitiba, fizemos até outros encontros que não consta no trabalho. Aí o 
trabalho se desenvolveu a ponto de nós termos o mentor do método de alfabetização, 
Paulo Freire, junto com a gente. 

Nelson –  O que motivou a usar o método de Paulo Freire ? 
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Manoel – Eu conhecia o método, sabia como funcionava, conhecia as experiências. 

Nelson – Você chegou a exercer a função de educador ? 

Manoel – Não, meu convívio foi mais com a parte teórica e de formação. Inclusive 
quando ele foi secretário de educação da Erundina, tivemos contato lá também, ali em 
São Paulo e quando foi a sugestão do pessoal, a gente trouxe, porque foi a primeira 
idéia e de certa forma, para o ambiente, era o método mais fácil, até da gente aplicar, 
porque para eles era um negócio totalmente estranho. Então aí, quando fizemos o curso, 
tem até uma provinha. 

Nelson – Quer dizer que vocês montaram um curso, com questões, com textos ? 

Manoel – Estudamos o método, todos leram o livro “O método Paulo Freire” da 
Brasiliense, os membros da Pastoral Operária, todos e fizemos o curso, estudamos 
detalhes, fizemos a prova. Então foi assim, sugerido, mas não aleatoriamente, mas 
dentro da necessidade do que o pessoal estava precisando colocar em prática alguma 
coisa. 

Nelson - Qual a sua formação acadêmica ? 

Manoel – Sou formado em Filosofia pela PUC de Curitiba, em Teologia pela PUC de 
Campinas e o 4º. Ano eu terminei no ITESP em São Paulo, que era ligado a Roma e eu 
sai com Honra ao Mérito pela Santo Ancelmo de Roma. Depois minha esposa fez 
Pedagogia e me instigou e eu acabei fazendo Pedagogia pela UNIFIES de Osasco. 
Então hoje eu tenho o certificado de plena pela PUC do Paraná e tenho agora o diploma 
de História pela UNIBAN de Rudge Ramos. 

Nelson – Atualmente onde você atua profissionalmente ? 

Manoel – Eu tenho dois cargos na rede estadual, os dois são de história, mas eu trabalho 
também com Filosofia, leciono Filosofia para o ensino médio e história para o ensino 
fundamental II, sou lotado nas escolas aqui da região. Trabalho também como 
voluntário na UNIAFRO como professor de geografia, é uma dissidência da 
EDUCAFRO da Bahia, onde 70% da população de Salvador é negra, então lá coube 
muito bem, agora aqui para nós que temos mais brancos, abriu para pobres também. 
Então abrimos a UNIAFRO e eu estou como voluntário. 

Nelson – Como se deu o seu encontro com o Frei Luiz ? 

Manoel – Conheci o Frei Luiz em 1991 mesmo, na comunidade. Uma pessoa pé no 
chão, muito segura do que faz, muito prático, muito assim, é numa linha da teologia da 
libertação, isso é importante enfatizar, realiza um trabalho maravilhoso em termos de 
pastorais, faz um trabalho ecumênico maravilhoso, essa relação com outras religiões, de 
visitas, uma preocupação muito grande com a comunidade, com o pessoal doente, o 
pessoal que está hospitalizado, pessoal que muda para o lugar, pessoal novo, um 
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trabalho missionário mesmo, concreto. Agora neste mês de outubro pro exemplo há em 
toda a comunidade celebrações procissões, então é um Frei que ele é assim, completo no 
seu trabalho; respeita quem é da linha tradicional, faz reuniões com esse pessoal, então 
não é porque é do coração de Jesus que usa cordão vermelho, que você deixa de lado, 
não, então é uma pessoa muito prática e revolucionária. Aqui ele é Frei, lá na Creche ele 
é empresário, lá, não trabalhou ele manda embora mesmo, e aqui ele é Frei, pé no chão 
e muito rígido no trabalho. Nem todos gostam dele, mas é uma pessoa muito, eu diria 
que eu saio preenchido todas as vezes que eu vou numa celebração dele. Pena que ele já 
tenha 70 anos, pois nós gostaríamos que ele tivesse 30 anos, é um trabalho maravilhoso 
mesmo. A minha esposa não é católica, mas não perde uma missa comigo e nossos 
filhos, e é respeitada como espírita, é assim, uma pessoa que responde às ansiedades, as 
necessidades de fé da população, da comunidade. Uma pessoa que eu tenho como 
referência. 
Nelson – Na implantação do trabalho de alfabetização na comunidade, ele estava 
presente ? 

Manoel – Além de estar presente, ele ofereceu o que a gente precisasse. Quando é um 
trabalho prático assim, em prol da população, ele está presente. Agora, se ele percebe 
que é uma furada, ele já corta na hora. Mas quando é uma coisa assim, prá comunidade, 
ele apóia, incentiva, cobra resultados, cobra resultados mesmo e não é que ele seja um 
policial, mas ele tem controle de tudo o que acontece dentro da comunidade. Não sei 
como será depois que ele sair, mas é uma presença significativa. Ele foi uma pessoa que 
na ditadura militar, ajudou bastante gente. Ele tem uma intuição muito aguçada, a ponto 
de a gente querer algum conselho, tirar alguma dúvida, a gente vai falar com ele e sai 
sempre com uma resposta. 

Nelson - Quais as maiores dificuldades na implantação do MOVA, na comunidade ? 

Manoel – Durante a implantação, pouca gente acreditava, então vieram poucas pessoas, 
mesmo assim, nós não desanimamos. À vezes cada educador pegava só um educando, 
todos voluntários, até 1997, todo o trabalho era voluntário. Então as dificuldades foram 
essas, as pessoas não acreditarem, mas só que ao passar do tempo, quando as pessoas 
perceberam que ia dando resultado, aí o trabalho chegou no auge, chegamos a ter 7 salas 
por período. Foi aí que se deu a implantação do MOVA em 1997 que continuou 
mantendo o mesmo número de salas. Eles trouxeram elementos novos, mantendo a 
mesma estruturação do programa. Com a implantação do MOVA, os professores 
passaram a ser contratados e remunerados, mas nós que trabalhávamos na coordenação 
ficamos de fora, isso nos deixou um pouquinho ressentido na época, mas é bom deixar 
claro, que nós queríamos que ele continuasse melhor, o que de fato acabou acontecendo 
com os educadores sendo remunerados, e tudo mais que motivou o pessoal; mas eu acho 
que nós teríamos contribuído bastante com a secretaria da educação, porque nós 
conhecíamos todos os bairros que tinham o nosso trabalho, não era só aqui, tínhamos 
também do outro lado da cidade, vários lugares, várias comunidades, escolas 
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emprestavam salas para nós fazermos cursos de formação, então nós expandimos por 
toda a cidade. 

Nelson – E isso tudo como voluntários ? 

Manoel – Tudo voluntário, havia uma consciência política em todo mundo, mas era a 
partir da Pastoral Operária. Toda a decisão nós íamos na Pastoral Operária central, na 
praça do Carmo, na sede do Bispo e toda decisão era tomada ali, com a coordenação 
geral da Pastoral Operária. Não era nenhum político, tínhamos essa autonomia. A partir 
de 1997, aí sim houve um contrato com a prefeitura. E uma coisa belíssima, foi quando 
na ocasião da implantação do método aqui, Paulo Freire veio à Santo André e ficou na 
Escola Adamastor de Carvalho e nós fomos vê-lo. E ouvir aquela palestra de Paulo 
Freire, prá gente que estava estudando a vida dele e o método dele, foi assim uma coisa 
muito emocionante. O interessante do nosso grupo ali da Santa Gema, é que os 
participantes da Pastoral Operária, alguns que eram voluntários como alfabetizadores, 
tinham só o primário e mesmo assim se envolviam muito com o trabalho e acabaram 
por voltar a estudar e dar continuidade aos seus estudos, alguns fazendo a suplência, 
chegando a se formarem na faculdade como professores. Temos até educandos que 
estão fazendo faculdade. Então, cresceram juntos, foi bom para os educadores, foi bom 
para os educandos. 
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Entrevista com as participantes do MOVA ABC, irmã Gabriela, a administradora 
Alexandra e a coordenadora Juliana,  na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC. 

 

Nelson – Gostaria que a senhora nos falasse sobre seu envolvimento nos movimentos de 
alfabetização em São Paulo. 

Irmã Gabriela – O movimento se inicia em São Paulo e vem com uma reivindicação do 
próprio movimento de se tornar políticas públicas, enfim de ser reconhecido e da 
secretaria de educação assumir, porque ela tem um papel importante. Eu acho que o nó 
importante hoje, é discutir se o MOVA, essa relação MOVA e Políticas Públicas. O 
pessoal que acompanhou muito de perto, foi o pessoal do Vereda, isso no início. Por 
exemplo, se fala muito da zona leste em São Paulo, como sendo a que mais lutou, mas 
existia um movimento muito forte e que é deixado para segundo plano, na zona sul. A 
zona sul estava organizada, tinha um movimento de alfabetização muito forte e muito 
mais politizado que o da zona leste. São algumas coisas que estão mal explicadas, mas 
ninguém parou para escrever. E um bom contato seria a Mara do Jardim Ângela, que 
participou desde o início. A gente nota que na zona sul, na hora das eleições, eles votam 
em quem eles querem, eles tem uma história muito interessante. É porque há uma 
diferença da alfabetização no tempo da repressão e depois. Nós estamos falando, depois. 
No período da repressão foi na zona sul onde tivemos muitos presos alguns que foram 
assassinados, o pessoal morria de medo, nossa casa mesmo foi vasculhada, então o foco 
era a zona sul. O trabalho da Pastoral Operária, era muito forte, e era a Vila Remo que 
tinha um grupo de reflexão que quando a gente sabia que a polícia ia dar batida, a gente 
saia correndo.  A alfabetização vinha do movimento, dos interesses do movimento, isso 
durante a repressão dos diferentes movimentos, era uma necessidade a alfabetização, 
para fortalecer esses movimentos, era uma via de mão dupla. Era uma alfabetização que 
tinha uma característica, ela era altamente politizada, que depois foi se 
descaracterizando e agora a gente está tentando trazer a discussão novamente, da ação 
política. Isso em São Paulo, agora aqui eu sei que era o Adolfo, no ABC era esse 
Adolfo, que é daqui, que fazia todo esse trabalho dos movimentos e participava também 
em São Paulo. Eu sei que o grupo Vereda vinha prá cá, isso eu não tenho muita 
informação, é com as meninas e o Adolfo. 

Alexandra – Disso tem documentos dessa época, que é antes do sindicato assumir. Esse 
documento tem com o Adolfo e com a Vera, acho que eu tenho uma cópia só, porque 
esse documento foi o Adolfo que fez, um histórico disso a pouco tempo e não acabou a 
formatação. Mas está para sair o documento sobre isso ai, ele começa a falar de 1979 até 
1987. 

Nelson – Seria os registros de como teria sido o início ? 
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Alexandra – O MOBA ABC, tem 15 anos, começou em 1997. Ele era um movimento 
que não tinha esse formato que ele tem hoje, mas o Luiz Marinho, implantou em 1997. 
O primeiro MOVA implantado foi em Diadema, começou lá com o Joel juntamente 
com o Luiz Marinho. Começaram a discutir, pois eles eram de fábrica e começaram a 
discutir a questão da FORD, que precisava discutir essa questão sobre a mão de obra 
dos operários analfabetos, então começou essa discussão lá. Então, quer dizer, ela é a 
primeira sala de aula montada no ABC, foi em Diadema, ela é mais velha que a de 
Santo André. É o projeto que hoje está implantado, agora se pensarmos em 
alfabetização de adulto, em Mauá, era também muito forte, através da turma ligada à 
Pastoral Operária, que era feita através de voluntários, eles se engajavam, e era 
altamente político, eram da paróquia dos padres redentoristas. 

 A pessoa que implantou o MOVA em Santos André, no formato que nós temos 
aqui agora, foi a Selma Rocha, que hoje está na fundação Perseu Abramo, foi ela que 
implantou durante o governo Celso Daniel, lá em 1997. Foi ela que ajudou na discussão 
aqui dentro do ABC e aí começou. Primeiro em Diadema, depois em Santo André. Eu 
não tenho isso anotado, sei que houve uma discussão, que teve a participação do 
Vereda, mas que começou com o Joel e com o Marinho. 

Irmã – Nesse tempo a alfabetização tem ainda o espírito de militância política, formação 
política, tinha a preocupação com a leitura e a escrita e a educação, tudo mais, mas era 
uma forma de militância. Tinham muitos estudantes universitários, e também da 
comunidade e tudo mais, mas de forma mais institucionalizada. 

Nelson – Nessa época, se tocava no nome de Paulo Freire e a sua metodologia como um 
fio condutor. 

Irmã – Sim, era um espírito pedagógico freiriano, que era marcado pela ação 
transformadora, por isso, político. Hoje já é difícil motivar o pessoal a participar, na 
época não, e havia também a discussão da prática pedagógica, mas ela não era a ponta 
de lança, a organização da comunidade, a participação era a prioridade. Houve um 
esvaziamento desse viés, esse eixo de uma educação humanista. Na ocasião, essa 
preocupação era bastante grande, e também com a democracia, por isso era 
participativa, dava voz e naquele momento de repressão, isso era o máximo. Hoje em 
dia se fala de tudo, você precisa ficar atento, para falar que não, que não. 

 A Igreja foi uma das pioneiras, inclusive através do MEB, e isso era a nível de 
Brasil. Depois que Paulo Freire volta do exílio, ele começa a participar dos grupos, ele 
vai conhecer e esteve sempre muito presente. Depois ela começa saindo desse espírito 
de movimento, ela começa a se tornar mais profissionalizada, a ter um olhar como de 
Políticas Públicas, que esta sendo o grande nó agora, de como dar qualidade e 
continuidade. 

Nelson – Qual a razão de sua vindo para o MOVA ABC ? 
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Alexandra – Porque o MOBA ABC ficou fragilizado em função das prefeituras de 
esquerda terem perdido e o movimento ficou fragilizado. Em Santo André o MOVA foi 
embora de mala e cuia e isso aconteceu também em Ribeirão Pires, Rio Grande da 
Serra, onde a direita comanda, não tem movimento. Na verdade o movimento está lá, 
mas está camuflado. E aí nós fizemos o convite à irmã Gabriela, porque nós 
precisávamos de suporte. Agora nós estamos num novo processo de formação dos 
educadores, nós estamos formando os educadores, para que eles voltem a ter a 
consciência do movimento popular, que é o ensino popular, que eles perderam. Cada 
um precisa cuidar da sua vida, aí perdem as referências, por isso nós falamos com a 
irmã Gabriela, para que ela pudesse dar esse suporte prá nós, até mesmo a questão das 
entidades também, perderam-se as referências enquanto educação popular. Eles 
passaram a ter as referências que a direita impõe e ai aquela coisa de movimento, de 
luta, isso tudo eles perderam, não falando mal , mas a direita paternaliza, ai a luta o 
conflito político se perde. Aí nós chamamos a irmã Gabriela, para esse contexto. 

Nelson – Que forma se mantém o MOVA ABC ? 

Alexandra – Temos as doações do setor privado, que não é muito, é pouco, pelo tanto 
que a gente consegue fazer, porque a OSCIP tem uma estrutura, tem um gasto muito 
grande, mas as entidades e empresas parceiras bancam as salas de aula que nós temos no 
ABC, e quando eu falo no ABC, são aqueles municípios que não tem, que são de direita 
hoje. Então nós mantemos algumas salas, poucas salas como em Mauá e em Santo 
André, para não deixar aquilo acabar, porque há sempre uma discussão dentro da cidade 
assim, foi embora, mas tem aquelas salas, ficaram aquelas salas. E aqui nós já estamos a 
dois anos na administração de São Bernardo, dos recursos públicos, mas é uma guerra, 
porque quando entra o poder público, aí vira emprego para quem era educador popular, 
eles tem essa visão, mesmo não sendo registrados, tendo caráter de voluntário, mas eles 
entendem como sendo um emprego e não como algo que eles estejam fazendo um bem 
para a sociedade, não tem importância tudo isso. Eles passam a ter a mentalidade de que 
são professoras e não educadoras, e a alfabetização do MOVA passa a ter uma 
característica escolar e não de uma educação transformadora, enfim, tudo o que Paulo 
Freire falava, você tem que ficar reforçando nas formações, esse é um grande desafio. 

Nelson – Ao optarem por Freire, qual a maior preocupação com a formação dos 
professore ? 

Irmã Gabriela – É essa visão mesmo da mudança, porque a proposta do Paulo Freire é 
realmente mudar a educação, o sistema educacional como um todo, porque é autoritário, 
o professor representa aquela autoridade mais hierárquica. É uma educação que desvela 
essa realidade, porque o sistema educacional faz isso ao contrário, altamente ideológica, 
escondendo essa realidade, dando uma outra cara, dialógica, porque dialógica, porque 
principalmente o povo, o trabalhador de uma certa forma é proibido de falar, de se 
expressar, de se colocar, se nega a cultura popular, mas corremos o perigo dela ser 
engolida pela mídia que está aí, que é o que está acontecendo, porque o povo é 
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altamente criativo, mas não tem os espaços, então eu acho que Paulo Freire vinha 
questionar esse sistema educacional que está aí, que é de séculos, que não é uma 
educação voltada a um projeto de um povo, é um projeto para o povo, mas não com ele. 

 Eu entendo Paulo Freire como um visionário, eu penso que nós não conhecemos 
ainda completamente suas idéias, ainda não foram completamente entendidas, 
principalmente no campo filosófico. Como ele pensa o ser humano, e ela é uma 
educação revolucionária e eu acho que a grande novidade das suas idéias hoje, é que 
elas estão entrando não só na área da educação, mas também em outros segmentos; hoje 
por exemplo tanto no Brasil como fora, engraçado que fora muito mais, a proposta de 
Paulo Freire, sua visão, está entrando na área da saúde, do serviço social, e outros, 
porque ele é muito atual, eu diria que ele é até de futuro. A escolha por Paulo, é que ele 
é o nosso pensador, é aquele que pensou a educação a partir daquele que era proibido de 
falar, de se expressar, que lhe tem negado seus espaços, que lhe nega a vida, quer dizer 
ele teve uma coragem muito grande e faz a gente ainda se empolgar com a educação. 

Nelson – Nos trabalhos de vocês, quais as estratégias para passar os fundamentos 
freirianos para os educandos ?    

Irmã Gabriela – É lenta, porque necessita de uma transformação de cabeça, cultural, 
agora eu estou tendo algumas surpresas, por exemplo, nós estamos com um grupo de 
educadores que deu em passo bastante grande, saindo de uma proposta de trabalhar com 
uma temática, conseguiram envolver os alunos, a comunidade e com algo novo, por 
exemplo, a sustentabilidade. Eles trouxeram para o centro essa discussão prá tentar 
resolver alguns problemas que eles estão percebendo, com as propostas dos alunos, quer 
dizer, veio dos alunos, mas para chegar até isso demorou, a gente percebe que esta 
havendo uma preocupação característica da educação popular, começaram a buscar 
fontes e fontes sérias de escritores que escreveram sobre a cultura popular, sem que nós 
tivéssemos dito nada, eu vi aquilo e falei; acho que estão percebendo. 

Nelson – Como esses conceitos estão chegando nas salas de aula, nos educandos, vocês 
estão percebendo isso ? 

Irmã Gabriela – Temos sim, é uma preocupação nossa, já havia esse processo, houve 
uma quebra um pouco, por “n” razões, mas agora foi retomado. Tem uma avaliação, até 
entregamos para eles um material prá fazer um mínimo de avaliação, daqueles que já 
conseguem por exemplo escrever, ter maior entendimento, escrevem um bilhete, uma 
carta, ou coisa parecida e outros que ainda estão naquela pré escrita, então nós fomos, 
estabelecendo um processo de avaliação, de acompanhamento, nós queremos ter um 
retrato de cada aluno. Teve um grupo que depois de assistirem ao vídeo discutiram e 
fizeram uma representação do conteúdo, do que eles entenderam, através de desenhos e 
outros por escrito e num português correto. 

Nelson – E quanto a remuneração dos educadores e seu vínculo empregatício ? 
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Juliana – O MOVA ABC está dividido da seguinte maneira; nós temos os educadores 
de São Bernardo, a parte administrativa e o auxílio à bolsa recebido pelos educadores, 
que é a prefeitura que paga. Já os educadores de Santo André, Mauá, Rio Grande da 
Serra, é feita aqui conosco, a formação pedagógica e a bolsa auxílio é o MOVA ABC 
que paga. Na verdade é a prefeitura de São Bernardo, ela passa o dinheiro para o 
MOVA, que repassa para os educadores. Quanto aos educadores das outras cidades, são 
repassados os recursos vindos das entidades privadas. 

Nelson – E o valor é o mesmo tanto para os educadores de São Bernardo, quanto de 
outros municípios ? 

Juliana – Antigamente era, mas agora não, São Bernardo está fazendo per cápita,então 
até um x número de alunos eles recebem 200 Reais e depois eles começam a receber por 
cada aluno a mais que tem em sala. Nos outros municípios, até 10 alunos o educador 
ganha 250 Reais e a partir do 11º. ganha 500 Reais, além do auxílio transporte para as 
reuniões de formação pedagógica. 

Nelson – E como é feita essa formação pedagógica ? 

Juliana – Atualmente nós temos feito uma vez por mês, o dia inteiro e mais um meio 
período num outro dia. 

Irmã Gabriela – E depois tem um encontro livre desse acompanhamento pedagógico 
com a Juliana, que é só telefonar e vir. Tem um momento durante o mês teórico e outro 
prático e um acompanhamento. Temos um espaço que nós criamos, para produção de 
material pedagógico, pois eles sentem muita falta e como nós não usamos cartilha, 
achamos muito importante. Tem uma proposta agora de nós montarmos um material, é 
uma conversa que estamos tendo com a coordenação, porque é também uma prática do 
sindicato de ter um material, aí chegamos num acordo, que poderíamos até fazer, mas 
teria que ser bem diferenciada desse material de formação, pois a cada turma nova que 
inicia, pode ser que tenham outras preocupações e nós teríamos que refazer. Parece que 
estamos conseguindo negociar, se aceitarem, nós estamos pensando em fazer de forma 
coletiva e não fazer alguma coisa, passar um espiral e soltar para os educandos. 

Juliana – É que a nossa principal preocupação é que os nossos educadores tem apenas o 
Ensino Médio completo, então antes de fazer qualquer coisa, tem todo um estudo de 
sala de aula, planejamento, a importância do relatório, não adianta chegar nessa parte, 
sem que ele tenha essa formação.  

Nelson – E quanto ao perfil dos educandos, qual a faixa etária ? 

Juliana – Sem sombra de dúvidas, o nosso maior número de alunos são idosos, na faixa 
dos 50, 60 e 70 anos, embora tenhamos também alunos de 30 anos e até menos, mas a 
gente vê que vem crescendo esse número, são jovens que muitas vezes tem vergonha, 
mas talvez por exigência do mercado de trabalho, estão começando agora. 
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Irmã Gabriela – O movimento passa por uma grande crise, continuar sendo um 
movimento, mesmo a partir do momento que ele se transforma em Políticas Públicas.  

 
 


