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Entre os dia 31 de outubro, 01 e 02 de novembro de 2014 realizou-se o X Encontro da 

Rede MOVA – Brasil, na cidade de Porto Alegre (RS), com os objetivos de refletir sobre 

os princípios político-pedagógicos do movimento, dialogar com os gestores federais da 

educação (MEC-SECADI), bem como produzir trocas de experiências pedagógicas. 

Participamos como representante do Fórum de Educação de Jovens Adultos do Espírito 

Santo.  

No dia 31 de outubro, no turno da noite, ocorreu a solenidade de abertura, com uma 

mesa formada pela coordenação da Rede MOVA, representante do governo estadual, 

do MEC-SECADI – Macaé Evaristo, da Coordenação de EJA – Mauro Silva e do 

Programa Brasil Alfabetizado – Antônio Lídio. O clima estava fortemente marcado pelo 

processo e resultado da eleição presidencial. Tanto os representantes da mesa, quanto 

as delegações reiteravam a necessidade de continuar o processo de luta exposto no 

segundo turno das eleições (dois projetos distintos de nação), mas agora pela via da 

formação pedagógica dos educandos, mas sobretudo dos educadores. 

No segundo dia, pela manhã, realizou-se a mesa redonda acerca do MOVA – Brasil, 

com Liana Borges (do MOVA-RS), do professor Adriano Nogueira (do Instituto Federal 

Sul de Minas) e Pedro Pontual (da Secretaria Geral da Presidência). Liana Borges 

elaborou uma narrativa acerca da história da rede MOVA; Pedro Pontual pontuou que 

não basta nomear Paulo Freire patrono da educação brasileira; o que seria necessário 

é que “Freire entre no MEC”. Adriano Nogueira reiterou os princípios da Educação 

Popular. Nas falas da audiência eram frequentes os questionamentos do que é ser um 

educador popular; relatos de que muitos alfabetizadores se recusam a enxergar a 

dimensão política da alfabetização. 

No turno da tarde houve a formação dos grupos de trabalho. Nos inserimos no GT 

Formação de Educadores. O grupo era composto majoritariamente pelos Movas do 

ABC Paulista. Houve uma troca de experiências pedagógicas. Lemos os 

encaminhamentos acerca da política de formação da Rede MOVA aprovada no último 

encontro. Selecionamos os princípios aprovados e os encaminhamentos ainda não 

atendidos pelo MEC para comporem o Relatório Final do X MOVA. 

Não pudemos acompanhar toda a votação e discussão do Relatório Final do evento, na 

manhã do dia 02 de novembro, devido ao horário do avião. Consideramos a 

participação no evento uma experiência relevante, apesar de não entendermos o fato 

da rede MOVA postular a EJA como política pública e ao mesmo tempo se constituir 

em executora de programas de alfabetização municipais e federal. 

 


