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Resumo:  
O MOVA – Brasil Desenvolvimento & Cidadania como legado de Paulo Freire encontra-se 
em Sergipe desde 2004. Esse trabalho propõe elucidar a proposta político-pedagógica deste 
projeto e compreender a sua relação com a comunidade no processo de elaboração do Projeto 
Político Pedagógico – PPP. A partir de então, analisar os impactos na comunidade do Bairro 
Santa Maria, do município de Aracaju, com a presença do programa. Para tanto, foi necessário 
os levantamentos bibliográficos e documentais sobre a temática, além da realização de 
entrevista semi-estruturada identificando os impactos individuais e coletivos causados na 
comunidade com a presença dessa modalidade educacional. A prática pedagógica 
problematizadora da realidade propicia a realização de intervenções sociais que causam 
impactos não só os atores do processo educativo, como também à comunidade. 
Palavras – Chaves: EJA; MOVA – Brasil; Comunidade.  

 

Abstract:  
MOVE - Brazil Development & Citizenship as a legacy of Paulo Freire is in Sergipe since 
2004. This work aims to elucidate the political-pedagogical proposal of this project and 
understand its relationship with the community in the drafting of Project Political - PPP. Since 
then, analyze the impacts on the community of Barrio Santa Maria, the city of Aracaju, in the 
presence of the program. Thus, it was necessary to the bibliographic and documentary on the 
subject, besides conducting semi-structured interview by identifying individual and collective 
impacts on the community caused by the presence of this mode of education. The pedagogical 
practices of the reality enables the achievement of social interventions that cause impacts not 
only the actors of the educational process, but also to the community. 
Keywords: AYE; MOVA - Brazil; Community. 
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1 - Introdução 

 O projeto MOVA consiste em um programa de Alfabetização elaborado em 2003, que 

foi inspirado no Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA – SP), no governo 

de Luiza Erundina em 1989.  Nesse período o então Secretário de Educação do município de 

São Paulo, Paulo Freire, através do diálogo entre os movimentos sociais e o poder público do 

estado de São Paulo idealizou o projeto que futuramente influenciaria todas as ações 

educativas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA (GADOTTI, 2008a). 

 Com o fim do mandato da referida prefeita, o projeto é interrompido pelo prefeito 

Paulo Maluf. Esta ação não matou a experiência freiriana, e fortaleceu os laços dessa 

pedagogia com os movimentos sociais, ONGs, e em alguns Municípios e Estados o projeto 

contou com a parceria do poder público, apresentando então a gestão compartilhada.  

(GADOTTI, 2008a; SANTOS & CUKIERCORN, 2003). 

 Em 2003 o projeto estende – se a sua primeira etapa para o Nordeste brasileiro, e no 

estado de Sergipe somente em 2004. Entre setembro de 2008 a junho de 2009 realizou-se sob 

o polo de Sergipe/Alagoas, atendendo ao público de 3.500 educandos, distribuídos em 157 

turmas. Só no município de Aracaju foram registradas 14 turmas (FERREIRA, ANDRADE & 

BARROS, 2009). 

 A fim de compreender as relações deste programa educacional de EJA com a 

comunidade, procura-se nesse trabalho discutir sobre os princípios pedagógicos e filosóficos 

adotado pelo programa MOVA – Brasil. Como também compreender o processo de 

elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP presente no projeto. Acima de tudo, propõe 

analisar os impactos na comunidade do Bairro Santa Maria, do município de Aracaju, com a 

presença do projeto. 

 Para tais fins, este estudo move-se para alguns questionamentos: Quais os princípios 

Políticos/ Pedagógico são incorporados pelo programa? Há estratégias de diálogo entre o 

programa MOVA – Brasil e a comunidade Santa Maria? Quais? Qual o nível de participação 

da comunidade na elaboração do PPP do programa? Quais os impactos na comunidade 

provocados pela presença do programa? 

 

Materiais e Método 

 Para alcance dos objetivos propostos foi necessário os levantamentos bibliográficos e 

documentais (registros fotográficos, atividades pedagógicas desenvolvidas e relatórios), que 

forneceram informações sobre as estratégias de elaboração do PPP e das análises de conteúdo.  

  A realização das entrevistas semi-estruturadas permitiu a base para análise de 
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conteúdo. As amostras foram dois educandos por turmas, que contabilizou um total de 10 

pessoas. Assim a entrevista procurou a elucidação das indagações como: O que você tem a 

falar sobre a presença do MOVA em sua comunidade? O que vocês acham da forma como 

eram realizadas as aulas? Qual a atividade que você participou e que mais gostou no projeto? 

Por quê? Mudou alguma coisa na sua vida a partir do MOVA? E na comunidade?   

A análise dos discursos fornecidos pela entrevista – semi estruturadas, permitiu 

compreender a relação da comunidade com projeto MOVA – Brasil Desenvolvimento & 

Cidadania, bem como identificar os impactos individuais e coletivos causados na comunidade 

pela presença do mesmo. 

 

2 – Breve histórico das políticas de EJA no Brasil e o surgimento do MOVA.  

 As transformações na estrutura socioeconômica do Brasil por volta da década de 1930 

desencadearam a necessidade de se desenvolver uma educação voltada ao jovem e ao adulto 

que correspondia ao grande volume de mão-de-obra. Impulsionada a atender os anseios do 

modelo de sociedade vigente, urbanizada e industrializada, o Estado fortalece as políticas 

educacionais até porque o analfabetismo passava a ser visto como uma praga a ser combatida. 

(SANTOS A. & SANTOS C., 2009). 

 A campanha de educação de Adultos lançada em 1947 representa a primazia de uma 

política mais concisa direcionadas a EJA. Para Soares (1996, p. 2) esta Campanha defendia a 

“alfabetização dos adultos analfabetos do país em três meses, [bem como] oferecimento de 

um curso primário em duas etapas de sete meses, a capacitação profissional e o 

desenvolvimento comunitário”. 

 Nesse período na ótica de Gadotti (2008, p. 56) o “analfabetismo era visto como causa 

e não como efeito da situação econômica, social e cultural do país”. Mesmo com as distorções 

do campo pedagógico em destratar o conhecimento dos indivíduos envolvidos no processo de 

alfabetização, ocorre nesse período a intensificação das discussões para EJA. 

 No final da década de 1950 as críticas às Campanhas de Educação de Adultos 

denunciavam o caráter superficial do aprendizado que se efetivava no curto período de 

alfabetização, e a inadequação do método para a população adulta, bem como para as 

diferentes regiões do país. (SOARES, 1996).    

  Essas discussões em torno do processo de alfabetização de adultos desencadeiam num 

paradigma pedagógico que buscava o entendimento da relação educacional e social. Emerge 

assim um novo paradigma pedagógico em que o analfabetismo se torna visto como efeito da 

situação de pobreza gerada por uma estrutura social não igualitária. Nessas condições, Paulo 
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Freire propõe uma alfabetização concientizadora em que o processo de alfabetização não se 

dá somente na codificação e decodificação da palavra, mas destes interligados a leitura do 

mundo numa perspectiva crítica e reflexiva (SANTOS, A. & SANTOS. C., 2009; FREIRE, 

1987; 1979).  

 Soares (1996) compreende que o encerramento da 1ª Campanha pelo governo em 1963 

encarregou Freire de organizar e desenvolver um Programa Nacional de Alfabetização de 

Adultos. Porém, em 1964, com o Golpe Militar, deu-se uma ruptura nesse trabalho de 

alfabetização, já que a conscientização proposta por Freire passou a ser vista como ameaça à 

ordem instalada. Sufocada pela estrutura política da época, a ditadura, as proposta 

educacionais freirianas perderam espaço para o Movimento Brasileiro de Educação - 

MOBRAL, este apresentava um caráter de alfabetização funcional quebrando toda a proposta 

de educação problematizadora das propostas freirianas (SANTOS. A & SANTOS, C., 2009; 

SOARES, 1996; GADOTTI, 2008a).  

 O MOBRAL tem a sua expansão em termos territoriais e de continuidade, e inicia-se 

uma proposta de educação integrada, que objetivava a conclusão do antigo curso primário. 

Paralelamente, porém, alguns grupos que atuavam na educação popular continuaram a 

alfabetização de adultos dentro da linha mais criativa.  

 Em 1985, o MOBRAL segundo Soares (1996) foi extinto e surgiu em seu lugar a 

Fundação EDUCAR como um programa a servir como modelo de alfabetização.  Três anos 

após, a Constituição de 1988 prevê a ampliação do dever do Estado para com a EJA, como 

também garante o ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos.  

 A redemocratização do país permitiu o surgimento das discussões descentralizadas 

sobre EJA, assim na década de 1990 o Brasil se mobiliza para a realização da V CONFITEA – 

Conferência Internacional de Educação de Adultos, após esta conferência houve o 1° 

Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos - ENEJA em 1999, e no mesmo período 

consolidam a realização dos fóruns permanentes de discussão envolvendo poder público, 

movimentos sociais e sociedade civil (SOARES, 1996).   

 A mudança na estrutura política permite o retorno mais fortalecido das idéias da 

pedagogia freiriana. Na visão de Santos (2007, p. 55) a “redemocratização do Brasil e a 

tomada do poder político em muitos municípios brasileiros por parte dos partidos dos 

trabalhadores, sobretudo em São Paulo, favoreceram o desenvolvimento de políticas públicas 

no campo da educação, em especial da EJA”.  

 Gadotti (2008a) afirma que a aproximação entre o poder público, no governo de Eluiza 

Erudina em 1989, e os movimentos populares permitiu a idealização do MOVA que pretendia 
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superar o grave problema do analfabetismo em São Paulo na perspectiva de criar o 

protagonismo cidadão. 

 Com o fim do mandato de Eluiza Erundina, o MOVA é incorporado às ações do 

Instituto Paulo Freire – IPF3. Apesar da sua atuação está, até então, concentrada no sudeste 

brasileiro, o MOVA segue em outros Estados acrescentando a sigla do estado de atuação. Em 

2001 inicia-se a discussão da criação do MOVA – Brasil que só fora efetivado em 2003 

estendendo-se ao nordeste brasileiro em 2004 através das parcerias do IPF com a Petrobrás e 

a FUP – Federação Única dos Petroleiros (idem). 

 Segundo Ferreira et al (2009) e Gadotti (2008a) existiu em Sergipe quatro etapas do 

MOVA – Brasil entre 2004 e 2009, sendo que as três primeiras faziam parte do programa da 

Petrobras Fome Zero. A partir de 2008 o MOVA - Brasil passa a ser financiado pelo programa 

Desenvolvimento & Cidadania do mesmo parceiro. Acrescentando à nomenclatura ao projeto.  

 A tabela 01 demonstra as fases de atuação do MOVA – Brasil no Estado de Sergipe 

identificando os números de turma, de educandos atendidos e dos municípios atuados. 

 

Tabela 01 – Atuação do MOVA – Brasil no Estado de Sergipe. 

Etapas Períodos N° de turmas N° Educandos 
atendidos 

N° Municípios de 

Atuação 

1ª Novembro de 2004 a 
julho de 2005 

 
45 

 
950 
 

 
07 

2ª Setembro de 2005 a 
maio de 2006 

 
110 

 
1777 

 
17 

3ª Setembro de 2006 a 
junho de 2007 

 
120 

 
2292 

 
30 

*1ª Setembro de 2008 a 
junho de 2009 

110 em 
Sergipe e 47 
em Alagoas 

3500 30 em Sergipe e 07 em 
Alagoas 

Fonte: Adaptado do Polo SE/AL, 2009. 

* Insere-se o Estado de Alagoas, e inicia-se uma nova etapa do projeto o financiamento do programa 

Desenvolvimento e Cidadania da Petrobrás. 

 

 A partir da tabela 01 é possível observar que o número das turmas, dos educandos e 

dos municípios assistidos pelo programa tem aumentado significativamente nessas quatro 

etapas. Entre a primeira etapa e a quarta houve um aumento de 348,8% do número de turmas, 
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368,4% direcionados ao volume dos educandos assistidos e 528,5% dos municípios atendidos.   

 

3 – O estudo da realidade como ponto de partida para elaboração do Projeto Político 

Pedagógico. 

 Freire (1979) entende que nenhuma ação educativa pode ser desvinculada de uma 

reflexão obre o homem e de uma análise sobre seu contexto econômico, cultural, social e 

político. Não há educação fora das sociedades humanas e não há homens isolados. 

 Não se pode entender o pensamento pedagógico de Paulo Freire deslocado de um 

projeto social e político. Por isso não se pode “ser freiriano” apenas cultivando suas idéias é o 

que defende Gadotti, 2008b.  

 O projeto MOVA – Brasil está fundamentado na concepção político-pedagógico de 

Paulo Freire. Nessas condições, os procedimentos pedagógicos estão calcados na perspectiva 

da leitura do mundo e do desenvolvimento da consciência crítica da realidade dos sujeitos 

(GADOTTI, 2008a; SANTOS, 2007; SANTOS & CUKIERCORN, 2003). 

  Ferreira (2009) Aprofunda que:  

a perspectiva metodológica adotada neste projeto fundamenta-se nos princípios-
filosóficos-políticos-pedagógicos de Paulo Freire. A ação pedagógica se desenvolve 
com base na leitura do mundo do educando (a), a partir da qual se identificam as 
situações significativas da realidade em que está inserido. Desse processo, surgem os 
Temas Geradores que, por sua vez, orientam a escolha dos conteúdos programáticos. 
O conhecimento construído no ato de educar visa à problematização da realidade e à 
compreensão mais profunda do mundo vivido. A partir dessa compreensão crítica, 
educandos (as) são estimulados (as) a planejar ações de intervenção social, 
assumindo-se como sujeitos da construção de realidade mais justa e humana (2008, 
p.32). 

 

 Neste sentido, a ação pedagógica se desenvolve a partir da realidade do educando, 

identificando-se as situações significativas presentes no contexto em que ele está inserido 

(GADOTTI, 2008b). 

 O estudo da realidade consiste no processo de reconhecimento do educando como um 

ser historicamente construído envolvidos nas práticas econômicas, culturais e sociais 

(FREIRE, 1979). Na ótica de Nascimento (2008, p.23) “essa metodologia proporciona um 

maior envolvimento entre a escola e a comunidade, através de uma pesquisa participante, na 

qual educandos/as e educadores/as se unem para investigar mais profundamente o contexto 

em que estão inseridos”. 

 Do estudo da realidade, emergem os temas geradores que orientam a escolha dos 

conteúdos a serem problematizados no processo ensino-aprendizagem, para a compreensão 

dessa realidade e busca de alternativas de intervenção social (GADOTTI 2008a). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

7 

A leitura do mundo numa perspectiva crítica e investigativa dialógica permite a 

problematização da realidade de modo que a reflexão sobre o mesmo condicione a 

identificação do Tema Gerador. Com o levantamento das situações limites e/ou significativas 

é possível elabora o projeto político - pedagógico que irá nortear todas as atividades 

pedagógicas e de intervenção social. Nessas condições, baseado nas teorias de Paulo Freire, 

Gadotti (2008a) entende que a educação não é só ciência: é a arte e a práxis, ação – reflexão, 

conscientização e projeto. A prática pedagógica de caráter gnosiológico4 não permite a 

neutralidade na práxis educativa.  

4 – As ações desenvolvidas para elaboração do PPP na comunidade Santa Maria em 

Aracaju/SE 

As atividades desenvolvidas no processo de reconhecimento da comunidade foram 

pautadas nas Histórias de vida dos Educandos; no Estudo da realidade com a dinâmica 

dos corpos, entrevistas entre outros, na perspectiva do levantamento das potencialidades e 

fragilidades locais; no perfil dos educandos social e do nível de entendimento da escrita, 

matemática e oralidade. Esses procedimentos foram bases na coleta de informações para a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico contando com a participação dos educandos. A 

Figura 02 pode visualizar atividade do diagnóstico da escrita. 

 

 

Figura 02: Realização de atividade da escrita. 

                                     Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 

 

As informações fornecidas pelo Polo discriminam que das cinco turmas na 

comunidade Santa Maria duas estavam com o tema Gerador Violência, duas trabalhando o 
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Desemprego e uma a Saúde. Esses temas ramificaram em procedimentos e práticas 

pedagógicas, bem como os planejamentos de intervenções sociais.    

 A partir do trabalho em sala algumas ações interventivas foram elaboradas e aplicadas. 

O Quadro 01 destaca algumas situações significativas e as ações de mobilização, além dos 

respectivos impactos e os atores das ações. 

 

Situação 

significativa  

Ação de Mobilização Resultados e impactos Parceiros (atores) 

- Educandos com baixa 
acuidade visual. 
- Dificuldade no 
processo de 
aprendizagem pelas 
limitações visuais.  
- Demora na marcação 
das consultas 
oftomológica pelo 
SUS.  

Articulação com ONG e 
outras parcerias para 
promoção das consultas 
oftomológicas e doações 
de óculos. 

- Consultas gratuitas para 
a turma do MOVA na 
comunidade Santa Maria 
- Educanos usando óculos 
depois da consulta médica 
- Aumento da freqüência 
das aulas por parte dos 
educandos 
 

- ONG Vidart; 
- Clinica dos Olhos 
- FUNDAT 
- Personal Ótica 
- Comunidade 
-Educadoras e 
educandos 

-Educandos 
desestimulados com a 
realidade da sua 
comunidade 
- Pessoas com 
dificuldades de 
conseguir emprego em 
outros bairros pelo 
preconceito com a 
comunidade onde mora 

- Solicitação de uma 
“terapia de grupo” em 
que foi discutida as 
potencialidade e 
fragilidades locais. Com 
Agente de Saúde local, 
Associação dos 
moradores e um 
psicólogo  
 

- Valorização individual 
e coletiva 
- Melhoria da auto 
estima da população 
local 
- Mais motivação dos 
Educandos e comunidade 
em discutir e conhecer 
mais sobre a sua 
comunidade 

- Posto de Saúde local 
Elizabete Pita;  
- Monitores  
- Agente de Saúde  
- Associação dos 
Moradores e 
comunidade local  
- Psicólogo  

Muitos educandos que 
sabem fazer artesanato, 
porém não tinha 
motivação para a 
prática na sua 
comunidade 

Estimulo do projeto para 
confecção de persas 
artesanais para serem 
expostas à venda na 
Feira de Sergipe  

- Educando estimulados 
para produzirem 
artesanatos 
 - Oportunidade de 
práticas para a 
complementação da renda 
familiar 
 

- Equipe administrativa 
e pedagógica local do 
Projeto 
- Equipe da Feira de 
Sergipe 
- Educandos e 
Educadora 

- Muita gente 
desempregada e com 
alto potencial artesão 

Trabalho cooperativo 
com a arte do fuxico, 
bordados de sandálias e 
confecções de tapetes 

- Socialização de 
conhecimento e técnicas 
de produção 
- Realização do trabalho 
cooperativo 
- Complementação da 
renda familiar 
- Realização da 
Cooperativa de Fuxico 

- Comunidade local 
- Monitora e 
Educandos 
 

Quadro 01: Constatação de situações significativas e algumas ações interventivas 

Fonte: Adaptado de Ferreira, 2009. 

  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

9 

As situações significativas visualizada no Quadro 01 é a sistematização de algumas 

ações interventivas realizadas nas turmas do bairro Santa Maria em Aracaju/SE. Como se 

pode observar, em praticamente todas as mobilizações há participação dos educandos, e em 

algumas, há atuação da comunidade nas ações.  

As mobilizações levantaram à auto-estima da comunidade. De modo geral, essa 

atividade gerou estimulo para os educandos de participação em outras reuniões comunitárias. 

Bem como, as discussões dos pontos positivos e negativos contribuíram para o 

reconhecimento coletivo da comunidade em relação aos seus destaques e suas limitações. 

No entanto, a mobilização para garantir as consultas oftomológicas não apresenta uma 

perspectiva de mudança estrutural, ou na comunidade em geral. Apesar da significância 

mudança na vida das pessoas envolvidas, restringe-se a ser momentânea e seletiva essas 

ações, pois ainda permanece as dificuldades para o acesso desse serviço para a população.    

 

Figura 03: Mobilização para consultas e distribuições de óculos na sala de aula 

            Fonte: Arquivo do Polo SE/AL, 2009. 

  

Sobre a produção artesanal, permitiu o estreitamento da comunidade com as atividades 

pedagógicas, pois, segundo Ferreira (2009) essas atividades além de ter um caráter de 

valorização dos saberes locais, permitiu a realização de atividades pedagógicas com 

conteúdos da matemática, da escrita, da cultura, da história entre outros. Em uma das turmas, 

este estimulo permitiu a formação da Cooperativa de Fuxico. Na figura 03 algumas 

educandas mostram orgulhosas alguns produtos. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

 

Figura 04: Alguns membros da cooperativa apresentando seus produtos  

            Fonte: Arquivo do Polo SE/Al, 2009. 

 

Os dados fornecidos pelo projeto local foram verificados em lócus através das 

entrevistas semi-estruturadas. Ao ser perguntado aos educandos sobre o que eles têm a falar 

da presença do MOVA – Brasil na sua comunidade foi identificado tais relatos como o da 

educanda que tem 35 anos que freqüentou os 10 meses do projeto: 

P1: (risos) foi bom porque eu aprendi mais coisas que eu já tinha esquecido. 
A gente se movimentava, se desenvolvia e aprendia mais... Não tenho o que 
falar! Foi uma coisa boa que aconteceu na comunidade. Pra quem não sabia 
de nada, e hoje sabe ler e escrever...[sic]. (Bairro Santa Maria, Aracaju 30 de 
março de 2010) 

 

 A fala de P1 mostra a confusão em definir o que aprendeu de novo e o que já trouxe 

de conhecimento. No entanto, a mesma reconhece diferença na proposta pedagógica do 

programa em ser dinâmico e facilitador no processo de aprendizagem. 

 A educanda de 57 anos segue a mesma linha de raciocínio: 

P2: é diferente estudar no MOVA, eu aprendi a ler e escrever também. 
Nunca tive oportunidade na minha infância e hoje, leio algumas besteirinhas 
sem precisar de ninguém. Agora também assisto jornal pra saber mais graças 
a Deus e ao meu estudo porque antes eu era muito tapada no mundo [sic]. 
(Bairro Santa Maria, Aracaju 27 de março de 2010) 
 
 

 As análises de Freire permitem compreender como a educação forma as pessoas, e 

como a visão de P2 se encaixa nessa reflexão “a educação como prática da liberdade, ao 

contrário naquela que é prática da dominação, implica na negação do homem abstrato, 

isolado, solto, desligado do mundo, assim também na negação do mundo como uma realidade 

ausente dos homens” (FREIRE, 1987, p. 40). 

 Ao questionar os educandos sobre o que eles achavam da forma como eram 
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desenvolvidas as aulas, o educando de 29 anos relata: 

P3: achei muito diferente no começo porque eu queria mesmo era escrever logo e a 
professora ficava só puxando pela gente...(risos) Mais depois eu vi que eu aprendi 
muito falando da minha comunidade e da minha vida. Pois, muita das  vezes agente 
ia cansado pra aula do dia todo do trabalho e quando chegava lá nem via a hora 
passar. (Bairro Santa Maria, Aracaju 27 de março de 2010) 
 

 

 A resistência à nova metodologia no inicio do processo de alfabetização foi observável 

não apenas pela fala de P3, pois os entrevistados em sua maioria ficaram incomodados 

inicialmente pela forma como era conduzida as aulas. A educação “bancária” a qual muitos 

dos educandos experimentaram, permitia somente os educandos como telespectadores, e não 

como atores ativos do processo de aprendizado. Freire (1996, p. 47) afirma que “saber ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção”.  

  Apesar da resistência inicial da pedagogia freiriana, a educanda P4 a ser questionada 

sobre qual a atividade que ela mais gostou de participar durante o projeto, respondeu: 

P4: Meu Deus....(risos) eu gostava de quando cortava as figuras nos jornais, 
de saber sobre a fome, as crianças desnutridas, o desemprego e sobre o 
material reciclado. Tudo tinha sempre haver com a nossa comunidade, 
gostava de tudo na verdade, a professora era muito boa [sic]. (Bairro Santa 
Maria, Aracaju 30 de março de 2010) 
 

Na fala de P4 é possível identificar a empolgação da educanda quanto às atividades e 

discussões dos assuntos atrelados a sua realidade. Como também há uma valorização e 

destaque com o uso dos recursos e materiais pedagógico no processo de ensino/aprendizado. 

   

 

                                         Figura 03: Atividade de pesquisa em grupo 

                                         Fonte: Arquivo pessoal, 2009  

Encontra uma avaliação positiva da educanda P4 com relação às práticas e conteúdos 

trabalhados, bem como o reconhecimento do estudo vinculado com a realidade deles. 
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 A resposta da mesma pergunta do educando P5 de 57 anos: 

Descobrir coisas com os colegas uns com os outros. Gostava de ir ao quadro 
escrever o que eu sabia. Quando agente cortava e colava as figuras era bom 
porque a professora sempre pedia pra agente explicar, e nisso, agente se 
desenvolvia. Todo mundo dava uma opinião [sic].(Bairro Santa Maria, 
Aracaju 27 de março de 2010) 
  

 

 Nessas condições, o educando P5 compreende a importância do trabalho em grupo no 

processo de aprendizagem. A alternância das práticas pedagógicas é uma ferramenta muito 

poderosa no processo ensino-aprendizagem, e uma delas é a elevação da auto-estima na 

valorização das opiniões e idéias dos educandos como caminho para a compreensão dos 

conteúdos. O conhecimento que o educando traz para a sala de aula deve ser discutido com os 

diversos saberes, seja dos saberes formais ou acadêmicos, seja dos conhecimentos individuais 

e/ou coletivos da sala. Assim tem-se uma “educação como ato de produção e reconstrução do 

saber” (GADOTTI, 2008). 

 A pergunta de quais os impactos existentes na vida dos entrevistados a partir da 

participação no projeto tornou-se uma questão central para o entendimento do nível de 

participação e interesse dos educandos.  Os destaques estão no aprendizado da leitura, na 

escrita e na matemática. Mas falas como a de P6 enfatiza: 

P6: ... eu além de aprender a lê e escrever, acabei conhecendo meus direitos 
e meus deveres...na verdade hoje  eu faço muita coisa que antes não fazia, 
até mesmo falar sem ter vergonha. Sem falar dos amigos que arrumei aqui na 
escola que sempre agente se encontra e fica lembrando de lá [sic]. (Bairro 
Santa Maria, Aracaju 23 de março de 2010) 
 

  

 A fala da educanda P1 trás pontos importantes sobre os impactos na vida dela a partir 

das mobilizações das turmas do MOVA – Brasil Desenvolvimento & Cidadania I Fase: “Os 

óculos foi muito importante para eu poder estudar, aprendi a gostar de ir pra escola. Hoje eu 

enxergo além das letras, a minha comunidade e a minha vida”.  

 Em relação aos impactos na comunidade a educanda P7 de 32 anos afirma que: 

P7: As pessoas aprenderam a fazer crochê e fuxico para ajudar na renda de 
casa. Houve a mobilização para conseguir os óculos para muita gente que 
estava com a vista fraca, e hoje eu não tenho vergonha de morar aqui. 
Porque até pra se conseguir trabalhar na casa de família é difícil quando diz 
que mora aqui [sic]. (Bairro Santa Maria, Aracaju 23 de março de 2010) 

 
 

 A presença do projeto foi vista como importante pelos educandos entrevistados e os 

impactos é visivelmente identificado nas falas deles. No entanto, a dificuldade deles consiste 

em dá continuidade aos estudos, pois o choque dos modelos pedagógicos entre a educação 
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popular e formal torna-se como um desestimulador.  

 Para Ferreira (2009) os impactos não se restringem a vida dos educandos e da 

comunidade, pois o educador também está em constante processo de aprendizado, fato que 

pode ser comprovado através de informações em que educadoras desta comunidade uma delas 

foi aprovada no vestibular de uma universidade pública local; outras três foram selecionadas 

para trabalhar no Projovem Saberes do Campo, enquanto outro retornou aos seus estudos. 

 

5 - Considerações finais 

 As discussões apresentada no presente trabalho esclarece as ações de diálogos e 

atuação entre o MOVA – Brasil Desenvolvimento & Cidadania e a comunidade Santa Maria. 

Com base na concepção político-pedagógica do legado de Paulo Freire, o projeto desenvolve 

atividades de participação dos educandos na construção do ensino-aprendizagem. 

 A proposta pedagógica diferenciada do projeto em promover uma participação coletiva 

da construção do conhecimento é motivo de resistência da maioria dos educandos 

inicialmente. Pois, o modelo mecanicista da educação funcional enraizou, no imaginário 

popular, ser um modelo pedagógico único e eficaz a ser aplicado em sala de aula.  

 O estudo da realidade mostra-se como uma estratégia importante na proposta de 

educação defendida pelo projeto. É a partir dessas pesquisas constantes que surge os temas 

Geradores e as práticas pedagógicas. Trabalhar com a realidade sem a perspectiva de 

desenvolvimento de mudança, principalmente por parte dos educandos, não configura como a 

educação libertadora defendida por Freire. 

 Os educadores são peças chaves de mediar à discussão e produção do conhecimento, o 

que necessita cada vez mais de capacitação para o fortalecimento do seu papel no processo 

educativo.    

No caso das ações na comunidade em estudo, foi disponibilizado pelo polo 

administrativo do projeto em Sergipe dados que mostram a sistematização de algumas 

intervenções na comunidade a partir dos estudos da realidade. No entanto, a maioria das 

mobilizações não tem o caráter intervencionista estrutural, assim torna-se apenas como 

medida paliativa. 

    As discussões, com base no Tema Gerador Desemprego, propiciaram a realização da 

cooperativa de Fuxico, em que a produção artesão, na perspectiva da economia solidaria, 

aumentou a auto-estima dos educandos e a renda dos participantes. 

 Se tratando em continuidade aos estudos dos dez entrevistados (cinco homens e cinco 

mulheres), apenas três dos entrevistados estão em continuidade. A maior dificuldade em dá 
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continuidade aos estudos consiste, entre outros fatores, no processo de readaptação com a 

pedagogia institucional. 
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