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Forum Social
Temático – Porto Alegre

“Apenas uma ordem justa é viável, a injustiça só pode ser provisória.”
(Luc Ferry – Filósofo francês, ex-ministro da educação da França)
O Projeto MOVA-Brasil: Desenvolvimento & Cidadania iniciou suas
atividades da 4ª Etapa organizando o processo de Formação Inicial
com monitores e coordenadores locais ingressantes no Projeto.
Além da Formação Inicial em cada localidade, as coordenações dos nove
polos do MOVA-Brasil participaram do Fórum Social Mundial Temático,
que ocorreu na cidade de Porto Alegre (RS), no período de 23 a 29 de
janeiro de 2012, cujo tema foi Crise Capitalista, Justiça Social e Ambiental.

Trata-se não de uma mera participação em um
evento dessa natureza e amplitude, mas de ocupar
         
proposição de formas alternativas de construção
      
transmissão de conteúdos, o paradigma positivista
e a lógica da competição entre os educandos.
Nesse grande encontro de pessoas, ideias e
sentimentos, pudemos vislumbrar a busca de um
projeto educacional pautado na ruptura de velhos
padrões e na construção de novos conhecimentos
movidos pela lógica da cooperação e solidariedade
para o qual o domínio de conteúdos, o trabalho
com diferentes tipos de inteligência e saberes
são fundamentais. E para que o processo se
desenvolva dessa forma, o diálogo e as relações
horizontais são essenciais, como nos ensinou
o educador Paulo Freire, nome por demais
citado e homenageado durante o Fórum.
O Fórum Social Temático representou mais
uma forma de luta das forças do cosmos
contra as forças do caos em busca da justiça
e da paz mundial, um grito de alerta sobre
a grande ameaça de destruição das espécies
e da estrutura do planeta e uma declaração
de amor à Terra, motivada por iniciativas de
desenvolvimento com sustentabilidade.
Foi uma demonstração, por meio de argumentos
     
sempre é positivo, podendo tanto servir ao
enriquecimento de alguns e à destruição gradativa
do planeta, como pode ser útil à construção de
uma vida mais saudável, caracterizada pelas
relações solidárias e democráticas, movida
pelo sentimento de inclusão e preservação de
todas as espécies da Terra. Portanto, o acúmulo
de conhecimento não é garantia de uma vida
melhor, depende de atitudes e decisões nos
campos da ética, da política e da estética.
Dialogando com a temática do Fórum Social
Temático: Crise Capitalista, Justiça Social e
Ambiental, vale ressaltar os diversos momentos de
coroamento do MOVA-Brasil: Desenvolvimento
& Cidadania na realização das formaturas em
cada um dos nove polos constitutivos do Projeto.
A sinceridade dos depoimentos das educandas e
educandos, sua emoção e o brilho nos olhos pelo
fato de terem aprendido a escrever seu próprio
nome, a ler e escrever as primeiras frases de suas
vidas, como leitores diretos e autores de suas
palavras comoveram a todos os presentes nas
diversas cerimônias ocorridas nos dez estados
        
da epígrafe: a injustiça só pode ser provisória.
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e ambiental na medida em que se percebiam nos
olhos e depoimentos de cada educanda e educando
a conquista de mais espaço na sociedade e a
esperança de uma vida melhor proporcionada
pelo aprendizado da leitura e da escrita e pelo
alargamento da Leitura do Mundo. É como se o
Projeto MOVA-Brasil representasse uma espécie
de óculos para essas pessoas simples, que passaram
     !  
e um conjunto bem maior das coisas do mundo.
          
MOVA-Brasil: Desenvolvimento & Cidadania
foram movidas pelas deusas representantes
das Três Graças: Bom Humor, Esplendor e
Festa, de acordo com a mitologia grega. Por
essas e por muitas outras razões, queremos
dar os parabéns a todas e todos que, de formas
diferentes, participaram da realização do sonho
de alfabetizar mais de trinta mil jovens, adultos
e idosos, nessa etapa que se encerrou, e convidálos para que, juntos novamente, enfrentemos o
        
pessoas corajosas e esperançosas que continuam
buscando dar mais sentido às suas vidas.

Neste número o leitor encontrará matérias
sobre a participação do Projeto MOVABrasil: Desenvolvimento & Cidadania no
Fórum Social Temático, sobre os processos de
seleção de coordenadoras(es) e monitoras(es)
em cada polo, e as celebrações das formaturas
como mais uma importante etapa vencida por
mais trinta mil educandas e educandos que
contribuíram para fazer valer a outra parte da
epígrafe: Apenas uma ordem justa é viável.
Desejamos a todas e todos uma ótima trilha
pelas veredas da esperança, traduzidas nas
poucas palavras aqui pronunciadas pelos
Polos Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,
Minas Gerais, Pernambuco/Paraíba, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Notícias do Brasil
(Milton Nascimento)
Uma notícia está chegando lá do Maranhão.
Não deu no rádio, no jornal ou na televisão.
Veio no vento que soprava lá no litoral
de Fortaleza, de Recife e de Natal.
A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus,
João Pessoa, Teresina e Aracaju
e lá do norte foi descendo pro Brasil Central
Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul!
Aqui vive um povo que merece mais respeito!
Sabe, belo é o povo como é belo todo amor.
Aqui vive um povo que é mar e que é rio,
E seu destino é um dia se juntar.
O canto mais belo será sempre mais sincero.
Sabe, tudo quanto é belo será sempre de espantar.
Aqui vive um povo que cultiva a qualidade,
ser mais sábio que quem o quer governar!
A novidade é que o Brasil não é só litoral!
É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.
Tem gente boa espalhada por esse Brasil,
que vai fazer desse lugar um bom país!
Uma notícia está chegando lá do interior.
Não deu no rádio, no jornal ou na televisão.
Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil,
não vai fazer desse lugar um bom país!

Polo Alagoas
O município de Pilar contará na 4ª Etapa com
um núcleo de 15 turmas do Projeto MOVABrasil, tendo todo o apoio e parceria do gestor
de Educação, Sr. Luiz Carlos Omena, abrindo
as portas das escolas da rede e prédios da
cidade para as instalações das turmas.

Polo Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
O Polo Ceará, convidado pelo Tribunal de Contas
dos Municípios (TCM), em 8 de janeiro de 2012,
no Centro Administrativo do Governo do Estado,
deu contribuição sobre o estudo de EJA no estado.
A intenção, segundo o TCM, é fortalecer as formas
de controle no combate ao mau uso das verbas
públicas e contribuir, assim, nesse caso, para a
diminuição dos índices de analfabetismo no País.
Nossa contribuição, representando o MOVABrasil, foi destacar a importância de recomendar o
cuidado com a formação das(os) educadoras(es),
a metodologia que deve cuidar bem do diálogo
afetivo, da escuta e do respeito às diferenças,
o acompanhamento às turmas, buscando
    
promovem a evasão, o planejamento e a avaliação
sistemática das ações de ensino aprendizagem,
a instalação de turmas em locais públicos.

Polo Amazonas
Criação do núcleo do MOVA-Brasil no
município de Parintins é comemorada por
instituições parceiras e comunidade local.
A cidade de Parintins tem a segunda maior
população do estado, com 102 mil habitantes, e é
conhecida internacionalmente pelo seu potencial
artístico-cultural, manifestado principalmente
pela cultura do Boi-Bumbá, que ganha formato
espetacular durante o Festival Folclórico que
acontece no mês de junho, onde se destacam os
Bumbás Garantido e Caprichoso. Nesta cidade,
além da parceria com a Secretaria de Estado
da Produção Rural do Amazonas (Sepror),
o Projeto MOVA-Brasil contará com o apoio
do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), da
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e
de movimentos populares, como o “Grito da
Periferia” e Associação Lindolfo Monteverde.

Polo Bahia
"  # $ %  '
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um mutirão com os próprios educandos(as) que se
inscreveram no Projeto MOVA-Brasil nesta nova
etapa, em melhoria da Associação de Moradores
na qual irá funcionar a turma de alfabetização.

Polo Sergipe
O Polo Sergipe busca em abril viabilizar parceria
para levar a Unidade Móvel do Senac às
comunidades onde há turmas do MOVA-Brasil, para
          
  ;< 7  7 7 ;
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Polo Pernambuco/Paraíba
O Polo soma para este ano mais duas turmas
organizadas dentro de comunidades quilombolas,
ambas situadas no povoado de São Lourenço,
no município de Goiana (PE). Nesta 4ª Etapa,
atuaremos novamente na comunidade quilombola
de Onze Negras, localizada no Engenho Trapiche,
no Município do Cabo de Santo Agostinho
(PE). Atuaremos nessas comunidades com o
objetivo de alfabetizar e fortalecer as lutas sociais
e políticas das populações quilombolas.

Polo Rio de Janeiro
“Pretendo participar do Projeto MOVA-Brasil de
forma muito positiva, contribuindo para que as
    
e práticas, de modo a se tornarem multiplicadoras
de um saber libertador e não alienante.”
=>         ?@  
coordenador local em Quissamã - por Jocyvan
Hanael Pinheiro Araújo (*03/10/1976 + 27/02/2012)]

Polo Minas Gerais
O Projeto MOVA-Brasil participa de projetos
e iniciativas no Norte de Minas Gerais
O MOVA-BRASIL está participando efetivamente
em conjunto com parceiros, instituições e
movimentos sociais do Norte de Minas Gerais
(professora Magda Martins, da Unimontes, MST,
CPT etc.) na construção de duas importantes
iniciativas que objetivam transformar e fortalecer
o cenário socioeducacional da região Norte
mineira: da construção do seminário “Educação
do Campo e Ruralidades”, que objetiva atender
e fortalecer os diversos sujeitos participantes e
construtores da luta pela Educação do Campo, e na
construção do projeto de uma escola regional de
   ? @      7  
mineiro, com o objetivo de atender às populações
tradicionais, agricultores familiares, quilombolas,
indígenas, estudantes e educadores populares.

Polo Alagoas
em intenso movimento
O Polo Alagoas organizou os eventos de formatura
dos educandos concluintes da 3ª Etapa do Projeto
MOVA-Brasil por município, em decorrência da
logística e comodidade dos educandos, uma vez que,
em sua maioria, são pessoas idosas. No dia 26/11/11,
na cidade de Maceió, foi realizada a formatura de 25
turmas, reunindo uma média de 350 participantes
no Clube dos Empregados da Petrobras, na praia de
[       
de núcleo, parceiros locais, a articuladora social
do Projeto no Estado, Maria Rosilda Paranhos
Cavalcante, e apoiadores do Projeto, como Solange
Cavalcanti – coordenadora de Comunicação e
Segurança de Informações da Petrobras AL.
Todos os momentos foram marcados com
depoimentos emocionantes, como o de D. Lúcia
– educanda do Núcleo Esperança I: “Agora começa
uma nova etapa em minha vida. Vou dar continuidade
aos meus estudos”. O Sr. Antônio, comovido, lendo a
Bíblia, disse: “O meu maior desejo era ler a Palavra de
Deus. Hoje posso ler e consigo entender sem a ajuda de
ninguém”. Outra fala que chamou muito a atenção foi
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Formatura – Maceió

a da educadora Cledineide, do Núcleo Conquistando
Uma Vitória – comunidade Cidade Sorriso: “Através
do Projeto MOVA-Brasil, é possível acreditar num mundo
menos desigual, onde as pessoas são respeitadas pelo que
são. Foi no Mova que me descobri enquanto educadora”.
Foi possível observar durante esses momentos, além
da euforia dos educandos pela conclusão de uma etapa
importante em suas vidas, o comprometimento de
     \  ^_`^;
“Projetos como esse têm todo nosso apoio. Alagoas é o estado de
maior índice de analfabetismo no Brasil, algo em torno de 24%.
Precisamos nos unir para mudar essa realidade”, enfatizou o
prefeito George Clemente, do Município de São Miguel
dos Campos, durante a formatura naquele município.

A participação da equipe do Polo Alagoas num
evento como o Fórum Social Temático (FST) na
cidade de Porto Alegre(RS), sob o tema: “Crise
Capitalista, Justiça Social e Ambiental”, acrescentou
 k  k       
durante este ano de 2012. Constituiu-se como um
importante espaço de articulação e mobilização
        
pedagógica e fortalecendo assim a prática educativa.
As pré-seleções para os novos colaboradores do
Polo Alagoas para os cargos de coordenadores
locais e monitores ocorreram com muita seriedade
e imparcialidade. Houve um total de cento e dois
inscritos para o processo seletivo, que constou
de avaliação da escrita e desenvolvimento do
candidato durante dinâmica de grupo. “Sem
w        
       x     
habilidades e potencialidades locais”, enfatizou
a candidata pré-selecionada Heliete Amorim.

Pré-seleção de monitores – Pilar

     
começo de mais uma etapa
Fórum Social Temático 2012 – Porto Alegre
A equipe de coordenação do Polo Amazonas esteve
presente na formação nacional do Projeto MOVABrasil, que ocorreu integrada à programação do
Fórum Social Temático, no período de 23 a 29
de janeiro de 2012, na capital do Rio Grande do
$;   {  |
e manifestações norteadas pelo tema central
do encontro: “Crise Capitalista, Justiça Social
e Ambiental”. No dia 24, o público do Fórum
Mundial participou da marcha de abertura e, no
caloroso clima de politização e alegria, a equipe
amazonense permeou sua disposição militante a
uma empolgante caminhada pelas ruas de Porto
Alegre. Esta atividade de massa foi o marco para
a semana de atividades de formação, que também
contou com ricos debates, como os de “Direitos
Humanos, Justiça e Memória”, “Os Direitos
Humanos e as Memórias das Lutas”, dentre outros.
Valorosos pensamentos foram compartilhados.
Em consequência, a coordenação de polo voltou
       {
com novos conhecimentos que serão agregados ao
conjunto de atividades a serem realizadas nesta 4ª
Etapa do Projeto MOVA-Brasil que se inicia em 2012.

Pré-seleção – Careiro da Várzea

Pré-Seleções
Ao retornar da formação nacional do Projeto MOVABrasil, a equipe de coordenação do Polo Amazonas
dedicou o mês de fevereiro para a realização das
pré-seleções dos coordenadores locais e monitores
– educadores que atuarão em oito municípios do
Amazonas, organizados em nove núcleos. Foi uma
verdadeira jornada amazônica pelos rios, estradas e
céu, contabilizando mais de 2.200 km percorridos.
Pela primeira vez o Projeto contemplará os municípios
de Rio Preto da Eva, Iranduba, Careiro da Várzea e
Parintins, sendo o último conhecido mundialmente
pelo seu Festival Folclórico, onde atuam os famosos
Bois Bumbás Garantido e Caprichoso. Presente em
todas as ações de pré-seleção, o articulador social
Aldemir Caetano, da FUP, destacou em cada uma
de suas falas a importante função político-social
que desempenha o Projeto MOVA-Brasil em cada
localidade ~          
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instituições envolvidas na gestão do Projeto. Na
oportunidade, foram entregues aos colaboradores
!     {  
informativo do Projeto. A etapa de pré-seleção no
Polo Amazonas teve como resultado a formação
de uma equipe de educadores locais que conta
com 135 monitores e nove coordenadores locais.
Formaturas 2011
A maior alegria dentro do Projeto é ver uma
turma de educandos e educandas alfabetizados e
conscientes de sua importância na sociedade.
Formatura – Anajaú

Foi com esse sentimento que no Polo Amazonas foram realizadas, em dezembro de 2011, as
formaturas dos núcleos que trabalharam na 3ª Etapa do Projeto MOVA-Brasil. Uma das maiores
        7     w %w # "  %  
  $   {         
Paulo Neves, da FUP, emocionou a todos quando disse:           
com orgulho, somos vitoriosos, agora nossa vida vai mudar” (momento retratado na foto). Em seguida,
Paulo, em sua fala, citou o poeta amazonense Thiago de Mello: “Não, não tenho caminho novo, o
que tenho de novo é o jeito de caminhar”    “agora, vocês poderão caminhar sem
correntes atadas ao pensamento... Parabéns!... Seguiremos juntos na construção de uma nova sociedade”.

Formatura em destaque
Na antiga sede da Petrobras, em Salvador, o
Edifício Jequitaia sediou, no dia 18 de dezembro
de 2011, a cerimônia de formatura de 2.088
educandos, de 41 municípios baianos, do projeto
de alfabetização de jovens e adultos MOVA-Brasil.
Mais de 4 mil pessoas participaram do evento, sendo
recepcionadas com um delicioso café da manhã.
Compuseram a mesa cerimonial o presidente
da Petrobras, Sérgio Gabrielli, o deputado
federal Luiz Alberto (PT), o deputado estadual
Rosemberg Pinto (PT), a coordenadora estadual
do Programa Todos pela Alfabetização (Topa),
Eleni Alves, a gestora do Projeto na Petrobras,
Cristina Rabelo, o presidente do Instituto Paulo
    [        
Única dos Petroleiros (FUP), João Antônio de
Moraes e a representante dos(as) educandos(as)
formandos(as), Dona Maria Pulquéria de Jesus.
"  #      
Gabrielli quebrou o protocolo e saudou primeiro
Maria Pulquéria de Jesus, a educanda mais idosa
do grupo. Ela veio de Conceição de Jacuípe, região
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Formatura – Salvador

metropolitana de Feira de Santana, para receber o
  ;$  \       
pois aos oito anos foi entregue a uma família para
ser empregada doméstica até a velhice, e terminou
aprendendo a ler e escrever aos 90 anos.
    $?  [{     
a necessidade da continuidade do Projeto e sua
articulação com ações voltadas para a geração de

Coordenadores Locais – Salvador

trabalho e renda: “Neste sentido, vejo potencial
de relacionar o MOVA-Brasil com o Programa de
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural (Prominp)”, declarou o presidente.
  [     <%@'   
que um projeto, é um movimento social. Paulo Freire já
sabia da importância da articulação social para levar a

alfabetização a maior quantidade de pessoas. Agora, cabe
a vocês, jovens e adultos presentes aqui hoje, continuar
sua formação. Batam nas portas das escolas. Façam o
fundamental, o médio, e cheguem à universidade”.
Já o coordenador da FUP, João Antônio de Moraes,
falou da importância das parcerias na construção
de um Brasil mais solidário: “Parcerias como esta
entre a Petrobras, a Federação Única dos Petroleiros
e o Instituto Paulo Freire é que tornam possível
alfabetizar as pessoas, conscientizá-las e dar a elas
a oportunidade de participar da construção de
um novo país. Um país de diversos saberes, como
dizia Paulo Freire, e um país mais humano”.
É de suma relevância destacar a homenagem a
Isabel Silveira, pela sua dedicação e trajetória de
seis anos de atuação como coordenadora de polo
do Projeto MOVA-Brasil. Também enfatizamos
que para acontecer este evento, contamos com o
apoio do articulador social da Bahia Luciomar
Machado, o qual tem provado cada vez mais
seu compromisso com a Educação Popular.

Polo Ceará e o começo da nova
etapa do Projeto
Os núcleos participantes desta nova etapa são:
Fortaleza, Ocara, Icapuí, Acopiara, Cascavel,
* 7      7
Redenção. Nesta etapa, Maranguape se junta aos
demais, somando 12 núcleos. Totalizamos 180
turmas, 180 educadoras(es), destes, 93 egressos
(monitores que atuaram na etapa anterior) e 97
novos monitoras(es), 12 coordenadoras(es).

Pré-seleção monitores – Paramoti
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NÚCLEO

MUNICÍPIOS
ABRANGIDOS

REGIÃO

QUANT. DE
TURMAS

PARCEIRO

UNIDADE/
PETROBRAS

DIVERSIDADE
SOCIOCULTURAL

ACOPIARA

ACOPIARA/IRAPUÃ
PINHEIRO

CARIRI CENTRO
SUL/SERTÃO
CENTRAL

16

SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

NÃO EXISTE

OPERÁRIOS, AGRICULTORES(AS),
TRABALHADORES AUTÔNOMOS

CASCAVEL

CASCAVEL/
PINDORETAMA

METROPOLITANA

15

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NÃO EXISTE

PESCADORES, ARTESÃOS,
AGRICULTORES

CAUCAIA

CAUCAIA

METROPOLITANA

16

SECRETARIA DE
ARTICULAÇÃO POLITICA

TERMO CEARÁ

QUILOMBOLAS, CATADORES,
INDÍGENAS, PESCADORES(AS),
AGRICULTORAS(ES), TERREIROS

FORTALEZA

FORTALEZA/
CAUCAIA/
PINDORETAMA

METROPOLITANA

17

SINDIPETRO

LUBNOR

CASAS DE RECUPERAÇÃO,
SEMILIBERDADE, OPERÁRIOS(AS),
PESCADORES(AS), OCUPAÇÃO
URBANA

ICAPUÍ

ICAPUÍ/ARACATI

LITORAL LESTA/
JAGUARIBE

15

SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

FAZENDA BELÉM

ARTESÃOS, PESCADORES,
OPERÁRIOS(AS), AGRICULTORES.

OCARA

OCARA

SERTÃO
CENTRAL

13

SINDICATO DOS
TRABALHADOS(AS) RURAIS

NÃO EXISTE

AGRICULTORES(AS), ASSENTAMENTOS

MARANGUAPE

MARANGUAPE

METROPOLITANA

15

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

NÃO EXISTE

AGRICULTORES(AS), OPERÁRIOS

PALMÁCIA

PALMÁCIA

BATURITÉ

13

SINDIPETRO/SR. GILVAN

NÃO EXISTE

AGRICULTORES(AS)

PARACURU

PARACURU

LITORAL OESTE

15

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLATAFORMA

PESCADORES, AGRICULTORES(AS),
UNIDADE PRISIONAL, ARTESÃOS

PARAMOTI

PARAMOTI

SERTÃO
CENTRAL

15

SECRETARIA DE AÇÃO
SOCIAL

NÃO EXISTE

AGRICULTORES(AS), ASSENTAMENTOS

QUIXADÁ

QUIXADÁ/
BANABUIÚ/
IBARETAMA

SERTÃO
CENTRAL

15

SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS

USINA
BIODIESEL

ASSENTAMENTOS,
AGRICULTORES(AS), OPERÁRIOS

REDENÇÃO

REDENÇÃO/
BARRERA/ACARAPE

BATURITÉ

15

SINDIPETRO

NÃO EXISTE

AGRICULTORES(AS), COLONIA/
HANSENÍASE, OPERÁRIOS

Mobilizações para a implementação da
4ª Etapa do Projeto MOVA-Brasil

Formaturas e celebrações da 3ª
Etapa do Projeto MOVA-Brasil
Aconteceu no Polo Minas Gerais, em dezembro de
2011, nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte,
Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, as
formaturas e celebrações de 104 turmas do Projeto
<%@'  ;%    
garantiu uma rica diversidade na realização das
{  |      
e o potencial transformador da alfabetização e da
educação popular. Os parceiros do MOVA-Brasil
em Minas Gerais – Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg),
Associação Amanu, Comissão Pastoral da Terra
(CPT), Rede de Educação e Cidadania (Recid), Cabo
Jair Santos, Rede Nós Amamos Neves, Centro de
Estudo e Pesquisa de Ribeirão das Neves, Secretaria
de Direitos Humanos de Betim, BR Biodiesel,
Câmara Municipal de Brumadinho – apoiaram e
contribuíram para a realização das celebrações.

No município de Jaboticatubas, a Associação
Amanu – Educação, Ecologia e Solidariedade
realizou, em parceria com as educadoras, nove
encontros de mobilização em nove das 10
turmas para fortalecimento e rearticulação do
núcleo para a 4ª Etapa do Projeto. Os encontros
ocorreram nos dias 23, 25, 26, 29 e 30 de janeiro
e 03, 25, 27 e 28 de fevereiro. Foi apresentada às
comunidades uma análise preliminar da pesquisa
que o núcleo vem realizando sobre a demanda de
alfabetização nas comunidades rurais, as ações
realizadas em 2011 e as previstas para 2012,

Mobilização – Jaboticatubas
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bem como a nova coordenadora Gislaine e o vídeo
institucional do Projeto MOVA-Brasil. Na
comunidade de Mato Barreiro, o Sr. José Valentino
contou um pouco da história da comunidade para
todos os participantes. Na comunidade do Mato do
Tição, a turma do Mova apresentou um teatro
baseado no que estudaram no ano de 2011, e na
comunidade do Capão do Berto, o encontro
terminou com relatos dos participantes, uma reza e
   \     ;
Marcados pela participação do representante
x %  k >? x  
Rural (Emater) local, do presidente da Câmara
Municipal, dos representantes das associações
locais, dos(as) educandos(as), familiares e demais
pessoas das comunidades, e contando com um
número de 20 a 40 pessoas em cada encontro,
entre crianças, jovens, adultos e idosos. Esse foi
um momento que despertou a curiosidade de
todos para os projetos que serão implementados
este ano (Projeto da Agricultura Familiar e Projeto
de Homeopatia para a Agricultura Familiar)
no Mova de Jaboticatubas em parceria com a
Amanu e a Emater local. Mais informações
se encontram disponíveis no blog: <www.
associacaoamanu.blogspot.com.br>.

Formatura dos Educandos: um
grande acontecimento

Pré-seleção – Montes Claros

emoção. Tivemos a presença da comunidade local,
que conferiu às formaturas o reconhecimento da
importância social do Projeto no seu objetivo de
alfabetização e de corroborar a dignidade cidadã
de cada formando. Encerramos as formaturas em
29 de dezembro de 2011, com o Núcleo Prisional I,
na Escola Prof. Joel Pontes, que funciona dentro da
instituição penal Presídio Prof. Aníbal Bruno, na
cidade do Recife. Tivemos em torno de 470
formandos em todo o sistema prisional. As
formaturas aconteceram de acordo com as normas
de cada instituição, ocorrendo, na maioria das
vezes, por sala.
Fórum Social Temático
A Coordenação do Polo PE/PB esteve presente no
FST em Porto Alegre (RS), de 23 a 29 de janeiro
de 2012, onde acompanhou as discussões nas
várias mesas de debate e participou da Marcha
de Abertura do Fórum junto aos ambientalistas,
movimentos sociais e centrais sindicais. A
participação nos momentos destinados à formação
com o IPF foi considerada relevante para a nossa
         
nova etapa do Projeto. Do Fórum, ressaltamos
a riqueza dos debates e os temas essenciais
para a nossa prática político-pedagógica.

As formaturas no Polo PE/PB foram iniciadas em
15 de novembro de 2011, com o núcleo de Patos
(PB). Contamos nesta ocasião com a presença
w      
na Câmara de Vereadores Patoense. Também
estiveram presentes a este evento, além da equipe
de coordenação de polo, lideranças sociais,
representantes do legislativo, familiares e parceiros
locais. Tivemos a fala dos presentes, com destaque
para as educandas e os educandos formandos
e educandos de etapas passadas que deram
continuidade aos estudos e frequentam atualmente
o 5º ano do Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
As formaturas foram realizadas em ginásios
esportivos, na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) e em espaços sociais nas
comunidades, sempre com muita festa e muita

Formatura – Pontes dos Carvalhos/PE
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Tiramos encaminhamentos, que serão direcionados
para o Polo na construção dos debates junto às
comunidades sobre a Conferência das Nações para
o Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá no
Rio de Janeiro no mês de junho, a Rio + 20.
Pré-seleções de educadores para
a 4ª Etapa do Projeto
Iniciamos as pré-seleções de educadores no dia
6 de janeiro de 2012, em Patos (PB). Contamos
com a presença de 30 candidatos, dos quais foram
selecionados 15. Seguiu-se a pré-seleção para as
turmas do sistema prisional com 50 candidatos
concorrendo a 45 vagas. Destacamos que nesta
     w   7  
o Polo com três núcleos prisionais, com 45 turmas
que atuarão em 21 instituições, 14 presídios
(masculinos e femininos) e sete Fundações de
Atendimento Socioeducativo (Funase), com
adolescentes. Teremos núcleos, ainda, nos
municípios de Ipojuca, Goiana e Cabo de Santo
Agostinho, num total de 12 núcleos e 180 turmas.

Formatura – Patos/PB

mudança é possível. A cada etapa do Projeto
MOVA-Brasil conseguimos agregar pessoas
   k  {   
enriquecer nossos conhecimentos e ações, por
    k ;
A cada novo grupo que se forma, podemos
vislumbrar a diversidade do nosso povo
e proporcionar o acesso à alfabetização de
jovens e adultos, conseguindo penetrar em
comunidades que se encontram à margem da
sociedade, esquecidas pelos órgãos públicos.
Neste caminho, temos como principais
atores os articuladores sociais que mobilizam
instituições locais para reuniões de apresentação
do Projeto e proposta de parceria.
Nessas reuniões é possível mapear as áreas de
maior demanda e garantir o envolvimento das
instituições locais com o objetivo do Projeto, pois
quando as mesmas se propõem a serem parceiras
do Mova, encaminham ao Polo uma carta, na qual
se comprometem com a montagem da turma e
manutenção de espaço adequado para sua locação
(sala com 25 a 30 carteiras, quadro branco ou
quadro de giz, ventilação, água e banheiros), assim
como indicam dois nomes, com os respectivos
currículos, para participação na pré-seleção.
A pré-seleção se dá em três etapas: leitura e
          
em dias e horários agendados junto às instituições
locais. Com este movimento, visamos a selecionar
pessoas aptas a desenvolverem a proposta do
Projeto MOVA-Brasil nas comunidades onde
estão inseridas. Esse diálogo inicial fortalece o
       |    
no alcance das metas relacionadas ao número
de educandos(as), ações de mobilizações e na
resolução compartilhada de possíveis problemas
que possam surgir no desenvolvimento do Projeto.

Começar de novo...
“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta
sozinho, as pessoas se libertam em comunhão.”
(Paulo Freire)

Uma sociedade mais justa e igualitária
só se constrói com o trabalho de pessoas
comprometidas e que acreditam que a
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Pré-seleção – Nova Iguaçu

Nesta nova etapa, voltamos a atender o município
de Magé e aumentamos nosso raio de atuação no
Norte do estado, chegando aos municípios de
Carapebus, Quissamã e São João da Barra.
Realizamos 10 reuniões com instituições, 23 préseleções de monitores(as) (com 289 participantes) e
quatro pré-seleções de coordenadores(as) locais
(com 10 participantes), no período de 5 de janeiro a
7 de março de 2012, concluindo o processo com 138
monitores(as) e 6 coordenadoras selecionadas.
Em 2012, o Polo Rio de Janeiro implementará
180 turmas, distribuídas em 13 núcleos: Bom
Jesus de Itabapoana, Campos, Cachoeiras de
+*  ?" 
Iguaçu, Quissamã, Rio de Janeiro (Zona Oeste),
Rio de Janeiro (Zona Norte), São Gonçalo,
São João da Barra e São João de Meriti.

Pré-seleção – São João de Meriti

Nesta 4ª Etapa, o Polo RN iniciou suas ações
com a pré-seleção de coordenadores locais
realizada no dia 27 de dezembro de 2011, na
cidade de Natal. Participaram 18 candidatos e
foram pré-selecionados 12 participantes para
desenvolverem atividades em seus núcleos. Em
seguida, no período de 5 a 13 de janeiro de 2012,
aconteceram as pré-seleções de monitores nos
municípios onde serão instalados os núcleos e
turmas do Projeto: Alto do Rodrigues (RN), Assú
(RN), Apodi (RN), Campo Grande(RN), Macau
(RN), Mossoró (RN), Natal (RN), Parnamirim
(RN) e São Gonçalo do Amarante (RN).
Participaram desta atividade 281 candidatos e
destes foram pré-selecionados 180 participantes.
A pré-seleção iniciou-se com o recebimento dos
currículos dos candidatos que foram convidados a
realizarem as atividades. A metodologia aplicada
foi desenvolvida em três momentos: a apresentação
            
{         
          \  
mesmo. O processo de pré-seleção também levou
em consideração a importância de contemplar os
municípios/comunidades que apresentam números
relevantes de analfabetos. Para o desenvolvimento
das atividades, contamos com a colaboração
dos parceiros locais que articularam as turmas
e cederam os espaços para a sua realização.
O Polo RN, para esta 4ª Etapa, terá 180
turmas distribuídas em 43 municípios e
organizadas em 12 núcleos para atender 4.500
{  ;[      
alcançar a meta, que não é só quantitativa,
mas abrange vários fatores, indo muito além
do que os números conseguem mostrar.

Polo RN - Entre o ocaso festivo
e o nascente esperançoso
No ano de 2011, o Polo RN concluiu a 3ª Etapa
do Projeto MOVA-Brasil: Desenvolvimento
& Cidadania, realizando suas ações com o
apoio e a contribuição das parcerias locais
e o efetivo envolvimento dos participantes
e comunidades de atuação do Projeto.

Pré-seleção monitores – Mossoró
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A equipe do Polo (coordenação de polo,
coordenadores locais e monitores) sente-se
segura de que os colaboradores desta etapa
terão muito a contribuir com a realização
do trabalho na perspectiva da cooperação
das ações e do compartilhamento de saberes
como grupo responsável pela inclusão social
de todos que participam dessa luta.

“formatura” e que cabe, sim, ser utilizado no
desfecho de tantos sacrifícios e realizações.
A alegria e satisfação do trabalho, não acabado,
mas bem feito, com lágrimas, risos e conquistas,
inundaram os municípios de Porto da Folha, Simão
Dias, Laranjeiras, Nossa Senhora das Dores e Nossa
Senhora de Lourdes, locais onde, respectivamente,
aconteceram as solenidades dos núcleos Suçuarana,
Parafuso e Samba de Roda, Vale do Contiguiba,
Central Leste Sergipano e Romeiros da Esperança.

Pré-seleção coordenadores – Natal
Formatura – Aracaju

É preciso prosseguir
Um ciclo se encerrou, mas a roda vida, a roda
gigante, roda moinho, roda peão não parou e não
parará. O sonho da alfabetização cidadã continua
neste pequeno estado que, apesar de tantas belezas
culturais e naturais, persiste em engrossar o
número de pessoas não alfabetizadas brasileiras.
Uma trajetória foi percorrida ao longo de 10
meses de 2011, e o desfecho daquele momento
foi precioso para trazer alento aos corações,
inspiração nas mentes e força nos braços para
ser dado prosseguimento ao combate. Tal
momento foi a realização das cerimônias de
encerramento da 3ª Etapa do Projeto MOVA-Brasil:
Desenvolvimento & Cidadania no Polo Sergipe.
Dos sete núcleos sergipenses, cinco conseguiram
realizar cerimônias de encerramento, chamadas, às
vezes, carinhosamente, por educandos e educandas
de “formaturas”. Mais adiante será entendido o
   ?    ?    
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Falar sobre cada um dos momentos de forma
isolada seria negar a mística integrada que
envolveu a todos e todas. Mas o que não pode
    ?     
das festas de encerramento da 3ª Etapa, a poesia,
a dança, a cultura das turmas deram o tom dos
eventos. Não foram simples ocasiões de mera
formalidade, para ouvir somente os parceiros
locais e a articulação. Estes também quebraram

       #
 
presente, que reportava para outro mundo possível,
onde as pessoas são mais respeitadas por meio do
instrumento de luta e beleza que é a educação.
Naquele momento festivo, mais que perceber o
aumento no nível de alfabetização, foi constatado
que mentes foram fortalecidas na cidadania,
que sonhos foram resgatados, que o mundo da
    7   
ser escuridão para muitos. E se luz ainda não
veio por completo, não é motivo para negar
tudo o que foi conquistado, mas de regozijar
pelo alcançado, e que não foi pouco. Certas
foram as palavras da educanda Eládia Bernades
dos Santos, da turma da monitora Edjane,
comunidade Povoado Salobra: “Este Projeto
MOVA-Brasil veio trazer muita alegria para
todos nós, foi muito bom, aprendi muitas coisas
que ainda não sabia. Um projeto assim é muito
animado mesmo, que ninguém se engane”.

Formatura – Salgado

Os educandos se formaram e formaram todos
os seus educadores, equipe de coordenação
local e de polo, parceiros e articuladores
locais e nacionais. Lições inesquecíveis de
humildade, de coerência, de esforço, de
cultura, de felicidade e de perseverança foram
        
participaram do processo de alfabetização
proporcionado pela etapa que encerrou.

Como diria o poeta Gonzaguinha, é preciso
prosseguir, e, sem dúvida, prosseguiremos, não
nos entregaremos sem lutar. O analfabetismo
 7  ?   ?  
sem vacilar, que lutaremos sempre juntos e ao
lado de educandos e educandas, pois é deles
que vem nossa força para lutar. Nesta 4ª Etapa,
em Sergipe, são sessenta turmas, serão 60
 {  ?    
não economizaremos esforços para ver a festa
da vitória, a “formatura” tão desejada de 2012,
quiçá, semelhante ao que aconteceu na etapa
passada. Com encanto e boniteza virá, como
diria Caetano Veloso: “impávido que nem
%  7 %   
com Peri, virá que eu vi/ Tranquilo e infalível
como Bruce Lee, virá que eu vi”.

Agora você tem mais um espaço de informação, comunicação e interação no Projeto MOVABrasil: trata-se do site do MOVA, um ambiente virtual onde você dialoga e se mantém
informado sobre os acontecimentos do processo de alfabetização para a cidadania planetária
desenvolvido pelo Projeto. Esperamos que você acesse o nosso endereço e participe da
realização do sonho de compartilhar a conquista de ler e escrever com mais de 30 mil
brasileiras e brasileiros que vivem nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas
Gerais, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Esperamos por você em www.movabrasil.org.br
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Se a educação sozinha não
transforma a sociedade, sem ela,
tampouco, a sociedade muda.
Paulo Freire
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Com esta publicação esperamos contribuir para alimentar o sonho de construir um planeta com mais
justiça e paz social, onde a desigualdade não passe de marcas do passado integrante da nossa memória
como um alerta a todos os povos do que se deve e do que não se deve fazer no planeta e com o planeta. O
MOVA-Brasil tem envidado esforços para tornar a utopia da sustentabilidade algo desejável e viável para
todas as espécies de vida da Terra numa relação tensa e harmoniosa em busca do equilíbrio necessário.
A participação no Fórum Social Temático, o processo de seleção com monitores de cada sala
e dos coordenadores dos núcleos, bem como todo o processo das formaturas em cada polo,
acreditamos, serviram para aumentar a esperança em dias melhores para o mundo, por sabermos
que há muitas outras pessoas e entidades preocupadas com o presente e o futuro do planeta, e
para o fortalecimento da gestão democrática e da qualidade da educação proporcionada pelo
Projeto a mais de 30 mil educandas e educandos do dez estados onde o MOVA-Brasil atua, como
uma demonstração de respeito e carinho por essas pessoas que, apesar de todas as adversidades,
  {       @     ;
O primeiro boletim da 4ª Etapa do Projeto MOVA-Brasil : Desenvolvimento & Cidadania apresenta
as marcas de uma longa caminhada em busca da Justiça e da Paz que se traduzem nas ações
supramencionadas e, inclusive, em atitudes da sociedade civil como a marcha de abertura do Fórum
Social Temático (representada pela imagem ao lado), da qual participaram as equipes de cada um
dos nove polos do Projeto, com a certeza de que a educação tem uma importância fundamental na
promoção das mudanças tão almejadas por todas e todos que lutaram e continuam lutando por uma
sociedade mais democrática e mais humana, unidos numa grande marcha rumo à construção de
um planeta sustentável para todas as espécies que dele fazem parte, movidos pelo sentimento de
cooperação e solidariedade, como dizem estes versos da canção de Beto Guedes: “Vamos precisar
de todo mundo/ Pra banir do mundo a opressão/ Para construir a vida nova/ Vamos precisar de
  ;$      {           ;
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