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•	 Fóruns Regionais de Educação de Jovens e Adultos;
•	 Fórum Social Nordestino, em Salvador (BA);
•	 I Congresso Internacional da Cátedra Unesco de 

Educação de Jovens e Adultos, em João Pessoa (PB);
•	 Fórum Mundial de Educação Profissional e Tec-

nológica, em Brasília (DF);
•	 2º Encontro Regional da Rede MOVA Nordeste, em 

Carpina (PE);
•	 6° Encontro da Rede MOVA Sudeste, em São 

Bernardo do Campo (SP);
•	 Encontros Estaduais de Educandos do Projeto 

MOVA-Brasil;
•	 Agenda Territorial;
•	 Fórum Mundial de Direitos Humanos, em 

Brasília (DF).

Campanhas/mobilizações
•	 Promova Consciência com Educação Popular em 

Direitos Humanos;
•	 doação de óculos;
•	 doação de sangue;
•	 doação de alimentos e roupas para acometidos 

pelas enchentes;
•	 combate à violência e desenvolvimento da Cul-

tura de Paz;
•	 emissão de documentos pessoais;

•	 caminhadas ecológicas e pela paz;
•	 saneamento básico, iluminação pública, reflo-

restamento, habitação;
•	 realização de exames oftalmológicos.

Participação em  
conselhos comunitários

•	 organização de grupos de mulheres;
•	 Projeto Central de Comercialização;
•	 iniciativas de reciclagem de lixo e coleta seletiva;
•	 reaproveitamento de óleo de cozinha para fabri-

cação de produtos de limpeza;
•	 parcerias com Secretarias Municipais de Saúde, 

Educação, Ação Social e Agricultura para atendi-
mento à comunidade;

•	 organização de cooperativas;
•	 organização e fortalecimento de associações 

comunitárias;
•	 criação de hortas comunitárias;
•	 iniciativas de avicultura, ovinocultura, caprinocultura  

e apicultura;
•	 produção e comercialização de artesanatos;
•	 participação no Fórum Social Nordestino  

com apresentação de trabalhos.

Estrutura 
A gestão do Projeto MOVA-Brasil acontece a partir das diretrizes do Comitê Gestor, que é formado por três 
instituições: IPF, FUP e Petrobras. Todo o processo de acompanhamento pedagógico acontece pela Coorde-
nação Nacional. O Projeto é constituído por polos, núcleos e turmas.

Formação
O processo de formação está organizado em escalas de âmbito nacional, estadual e local e nos níveis de For-
mação Inicial e Formação Continuada.

Em escalas
Nacional: participam os coordenadores de polo, os assistentes pedagógicos e os auxiliares administrativos.
Estadual: participam os coordenadores locais e os monitores dos polos onde o Projeto atua (AL, AM, BA, CE, 
MA, MG, PE/PB, RJ, RN e SE).
Local: participam os(as) monitores(as) dos núcleos.

Níveis
Formação Inicial: realizada no início do ano, com enfoque nos objetivos, metodologia, estrutura e funciona-
mento do Projeto, contexto e políticas da EJA.
Formação Continuada: realizada ao longo do ano, com enfoque nas orientações sobre a metodologia freiriana, 
subsídios referentes à leitura, à escrita, à avaliação, ao projeto pedagógico, à valorização dos saberes cotidianos 
e à troca de experiências.



O que é?
Inspirado no Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), criado pelo 
educador Paulo Freire (1921-1997), o Projeto MOVA-Brasil é desenvolvido pelo Instituto 
Paulo Freire (IPF) em parceria com a Petrobras e a Federação Única dos Petroleiros 
(FUP). Tem como finalidade promover a dignidade humana por meio de um curso 
de alfabetização que melhore as condições de participação cidadã, de trabalho e 
de geração de renda, garantindo aos educandos, às educandas e às comunidades 
a oportunidade de reconstruírem seus destinos e de conquistarem o direito à cida-
dania plena e participativa. Por isso, apoiamos as ações do governo e da sociedade 
organizada na luta pela inclusão social e pela superação da miséria no Brasil.

Objetivos
•	 Contribuir para a redução do analfabetismo no Brasil e para a inclusão dos 

participantes no mundo do trabalho, numa perspectiva sociocultural e socio-
ambiental, com base na tecnologia social freiriana, na economia solidária e 
economia de mercado

•	 Ampliar as oportunidades de acesso à educação, promovendo a alfabetização 
de 20 mil jovens, adultos e idosos

•	 Desenvolver ações de mobilização e intervenção social, visando à transfor-
mação da realidade vivida pelos alfabetizandos

•	 Contribuir para a inserção dos participantes no mundo do trabalho;

•	 Contribuir com o encaminhamento dos educandos para a continuidade dos 
estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Metodologia
O Projeto MOVA-Brasil se fundamenta nos princípios filosóficos, políticos e pedagógicos 
de Paulo Freire. A ação pedagógica se desenvolve por meio da imersão e da problemati-
zação sobre a realidade, mediada pelo diálogo entre alfabetizadores(as) e educandos(as).

Para Paulo Freire, o conceito de alfabetização tem um significado abrangente, que 
vai além do domínio do código escrito. 

A Leitura do Mundo é ponto de partida para aprender 
a ler e escrever, considerando que é da realidade que 
emergem as situações significativas para a construção 
do conhecimento. A análise da realidade provoca e 
estimula os(as) educandos(as) para o aprendizado, 
ao passo que se percebem e se veem como parte do 
processo de aprendizagem.

Esse processo de alfabetização está organizado no 
Projeto Eco-Político-Pedagógico (PEPP) do MOVA-Brasil, 
documento que consolida a compreensão teórico-meto-
dológica do MOVA, articulando as questões relacionadas 
aos conceitos e às práticas desenvolvidas em cada polo, 
em uma relação que envolve ações locais e globais pela 
sustentabilidade do planeta.

[...] o trabalho de alfabetização, na medida em 

que possibilita uma leitura crítica da realidade, 

se constitui como um importante instrumento 

de resgate da cidadania e que reforça o 

engajamento do cidadão nos movimentos 

sociais que lutam pela melhora da qualidade 

de vida e pela transformação social.

FREIRE, Paulo. A Educação na Cidade. São Paulo: Cortez, 1991, p. 68

Fases/etapas implantadas
Fase/etapa Período Abrangência

1ª Fase janeiro a outubro de 2004 BA, CE, RJ, RN e SP

2ª Fase novembro (2004) a julho (2005) BA, CE, RJ, RN, SE e SP

3ª Fase agosto (2005) a abril (2006) BA, CE, RJ, RN, SE e SP

4ª Fase agosto (2006) a junho (2007) BA, CE, PE/PB, RJ, RN, SE/AL e SP

1ª Etapa (2008) agosto (2007) a junho (2008) AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ, RN, SE/AL

2ª Etapa (2009) dezembro (2009) a novembro (2010) AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ, RN, SE/AL

3ª Etapa (2010) dezembro (2010) a dezembro (2011) AL, AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ, RN, SE

4ª Etapa (2011) dezembro (2011) a dezembro (2012) AL, AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ, RN, SE

5ª Etapa (2013) janeiro (2013) a janeiro (2014) AL, AM, BA, CE, MG, PE/PB, RJ, RN, SE

6ª Etapa (2014) fevereiro (2014) a janeiro (2015) AL, AM, BA, CE, MA, MG, PE/PB, RJ, RN, SE

Parcerias locais
Para a concretização das ações e das metas sociais, o 
Projeto MOVA-Brasil desenvolve parcerias com: 

•	 movimentos de jovens, de mulheres, de pessoas da 
terceira idade e de catadores de resíduos sólidos; 

•	 associações comunitárias; 
•	 movimentos de luta pela terra; 
•	 movimentos pela moradia; 
•	 organizações não governamentais (ONGs); 
•	 Movimento Negro; 
•	 agentes comunitários de saúde; 
•	 movimentos ambientalistas; 
•	 artesãos; 

•	 Secretaria Estadual da Pesca; 
•	 Secretarias Municipais de Ação Social, de Saúde 

e de Serviços Públicos; 
•	 Câmara de Vereadores; 
•	 Centros de Atenção Psicossocial;
•	 instituições de atendimento socioeducativo etc.

Os parceiros contribuem para a garantia das contra-
partidas da instalação de núcleos e turmas. Divulgam 
o Projeto nas bases locais, organizam a demanda de 
educandos, sugerem educadores populares para o 
processo de seleção, viabilizam espaços adequados 

•	 rádios comunitárias e fóruns de economia solidária; 
•	 fóruns de EJA; 
•	 federações de trabalhadores da agricultura familiar; 
•	 cooperativas; 
•	 sindicatos de trabalhadores rurais; 
•	 cáritas diocesanas; 
•	 centros espíritas; 
•	 Comissão Pastoral da Terra;
•	 Igrejas (evangélicas e católicas); 
•	 Redes Cidadãs (de economia solidária, de educação); 
•	 Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 

e Agricultura; 

para o funcionamento das salas de aula, bem como 
apoiam as lutas dos educadores e dos educandos no 
movimento de cidadania e intervenção social para 
garantir direitos básicos.

Estes parceiros acompanham o desenvolvimento 
do Projeto na localidade. Tais parcerias têm papel 
fundamental como motivadoras dos educandos na 
participação, na avaliação coletiva dos trabalhos de-
senvolvidos e no fortalecimento de suas lutas e de 
suas comunidades, à medida que se conscientizam e 
reivindicam seus direitos na sociedade.

Resultados e impactos
Quantitativo das fases implementadas

Projeto Fases/etapas
Número de 
municípios 
contemplados

Número de 
turmas formadas

Número de 
educandos 
participantes

Programa 
Petrobras Fome 
Zero

1ª Fase 161 543 12.167

2ª Fase 128 525 14.440

3ª Fase 138 863 23.301

4ª Fase 232 1.000 24.287

Programa 
Petrobras 
Desenvolvimento 
& Cidadania

1ª Etapa – 2008 199 1.325 33.979

2ª Etapa – 2009 194 1.329 31.897

3ª Etapa – 2010 184 1.311 33.472

4ª Etapa – 2011 204 1.417 41.416

5ª Etapa – 2013 188 1.352 31.612

Total geral das fases/etapas desenvolvidas 629* 9.665 246.571

Impactos sociais
Participação na organização e na apresentação de 
trabalhos nos seguintes fóruns, redes e congressos: 

•	 VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII edições do Encontro 
Nacional de Educação de Jovens e Adultos, em 
Porto Alegre (RS), Luziânia (GO), Recife (PE), 
Faxinal do Céu (PR), Rio das Ostras (RJ), Belém 
(PA), Salvador (BA) e Natal (RN);

•	 Edições do Fórum Mundial Temático de Educação, 
em São Paulo (capital), Nova Iguaçu (RJ), Alto 
Tietê (região metropolitana de SP) e Osasco (SP);

•	 Edições do Fórum Social Mundial, em Porto Ale-
gre (RS), Caracas (Venezuela), Nairobi (Quênia), 
Belém (PA), Dakar (Senegal) e Túnis (Tunísia);

•	 Edições do Fórum Social Brasileiro, em Recife 
(PE) e Salvador (BA);

•	 1ª e 2ª edições do Encontro Internacional de 
Osasco (SP);

•	 V, VI, VII, VIII e IX edições do Encontro Nacio-
nal da Rede MOVA BRASIL, em Luziânia (GO), 
Fortaleza (CE), São Sebastião (SP), Natal (RN) 
e Embu das Artes (SP);

* Nota: Ressaltamos que o total de municípios não corresponde à somatória simples dos municípios atendidos em cada fase/etapa, pois muitos são atendidos durante 
várias delas. Totalizam-se 629 municípios que tiveram turmas do Projeto MOVA-Brasil ao longo destes dez anos.


