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Introdução
Este texto faz parte de um trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos educadores comunitários do MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos) O Mova é uma política pública implementada pela Secretaria Estadual da Educação, desde 1999,  na maioria dos municípios do RS para encaminhar a situação do analfabetismo de jovens e adultos.desde o ano de 2000. Ë importante dizer que esta atividade envolve ensino, pesquisa Esta pesquisa contou com o apoio do CNPq até Julho de 2001 através de uma bolsa de Iniciação Científica, desenvolvida pela acadêmica do curso de Pedagogia Fernanda da Silva Pereira. Atualmente temos desenvolvido este trabalho voluntariamente.  e extensão e conta com a participação de uma equipe pedagógica da 18a CRE (Coordenadoria Regional de Educação). Temos como propósito maior a produção de conhecimentos sobre alfabetização de jovens e adultos. 
O MOVA enquanto política pública tem como princípio norteador a criação de uma cultura de alfabetização através do processo de inclusão educacional de milhares de pessoas que não tiveram acesso a educação em idade regular. Desta forma, tem se estruturado na maioria dos municípios do estado do RS contando com uma organização que inclui além dos educadores comunitários, apoiadores pedagógicos, coordenadores pedagógicos e animadores que implementam , assessoram e acompanham esta política pública.
Para realizar esta pesquisa qualitativa temos tomado o cotidiano pedagógico com foco de análise no sentido de observar e compreender quais as  concepções de alfabetização que os educadores Na cidade do Rio Grande possui 3 coordenadores, 37 educadores, 5 apoiadoras pedagógicas, 1 animador popular e 377 alunos. A média de alunos por turma é de aproximadamente 3 a 8 alunos e a faixa etária varia de 14 à 63 anos de idade. As aulas são realizadas em espaços não formais cedidos pela própria comunidade como igrejas, associações e nas próprias casas dos educadores, o MOVA já é desenvolvido em  quase todos os bairros da cidade. 
  efetivam nas ações pedagógicas. Assim utilizamos a etnografia e a pesquisa participante  como metodologia de trabalho, as quais abordaremos em seguida.

 Desta forma, traremos aqui neste texto, as idéias e crenças que estes educadores têm tomado por referência ao desenvolverem suas propostas metodológicas . A pesquisa tem reafirmado a pertinência de tomarmos a prática pedagógica  como foco de análise para avançarmos metodologicamente e, ao mesmo tempo, para efetivar a formação continuada dos educadores de jovens e adultos.
1- A Metodologia Perseguida ao Longo do Processo 
Cabe dizer que temos realizado uma pesquisa de cunho qualitativo tomando por base a  etnografia e a pesquisa participante. A primeira estabelece que o pesquisador manterá contato direto com os participantes e com o contexto social em que vivem, procurando analisar detalhadamente todas as situações vivenciadas, através da observação participante e de entrevistas intensivas. André (1995) destaca a possibilidade deste tipo de pesquisa em “documentar o não - documentado, isto é, desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia - a - dia”.(1995p.41
