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RESUMO  

Enquadrado na Educação de Adultos, o projeto de intervenção comunitária Letras Prá 

Vida (LPV) visa promover a alfabetização e literacias, no seio de três comunidades da 

região centro de Portugal. Desenvolvido, desde 2015, pela Escola Superior de Educação 

de Coimbra e pelo núcleo de Coimbra da Associação Portuguesa para a Cultura e 

Educação Permanente (APCEP), com parcerias locais, nomeadamente a Câmara 

Municipal de Condeixa, a Associação ICreate, o Município de Vila Nova de Poiares e 

as Juntas de Freguesia, dinamiza oficinas de alfabetização e literacia digital em 

Condeixa-a-Nova, Belide e Vila Nova de Poiares.  

O nome do projeto expressa a filosofia associada à intervenção, que potencia a literacia 

da vida que os participantes trazem para as oficinas. Parte-se do muito que as pessoas 

sabem para promover a aprendizagem e o desenvolvimento de competências das 

literacias importantes para a vida, num ambiente onde se privilegiam os afetos.  

As práticas de intervenção são ancoradas teoricamente na Pedagogia da Autonomia de 

Paulo Freire e promovem a literacia emancipatória, baseada na leitura e transformação 

do mundo (Freire e Macedo, 1987). Para isso, utilizamos o método adaptado de 

aprendizagem da leitura e da escrita de Paulo Freire e recorremos aos Media, à 

tecnologia, às artes, à cultura, à natureza, ao convívio, à vida. A aprendizagem 

autodirigida de Knowles norteia o processo andragógico. As oficinas são centradas nos 

aprendentes, sendo que a planificação e avaliação é personalizada e participada.  

Realizado um diagnóstico em que foram identificadas as necessidades e potencialidades 

dos potenciais participantes, a partir de um contato direto estabelecido pelas entidades 

parceiras, foi criada uma estrutura organizativa que integrou a planificação das várias 

oficinas, umas dedicadas à leitura e à escrita (Letras Prá Vida) e outras dedicadas à 

literacia digital (Teclas Prá Vida). 

Os 60 participantes, entre os 20 e os 90 anos, foram organizados em 6 grupos 

heterogéneos, com pessoas imigrantes, de etnia cigana, idosas a viverem em casa e 

outras institucionalizadas, em estrutura residencial para idosos, centro de dia e unidade 

de cuidados continuados, com cerca de 50 mulheres e 10 homens. Entre os participantes 

encontram-se pessoas com demência numa fase inicial, com consequências cognitivas 

resultantes de acidentes vasculares cerebrais, com baixa autoestima, solidão, tristeza, em 

luto, com depressão e com necessidades educativas especiais.  

Para cada grupo é dinamizada uma sessão semanal, diferenciada em função das 

especificidades do próprio grupo. Com níveis de literacia diversos, que vão desde a 

necessidade de aprender a ler e escrever até a questões específicas de literacia funcional, 

como interpretar os horários dos transportes públicos; de literacia digital, como usar o 
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serviço de mensagens no telemóvel ou as redes sociais na Internet, os grupos trabalham 

com base em planificações flexíveis, em função das suas necessidades e motivações.  

A intervenção andragógica proporcionada pelo projeto decorre de um processo de 

investigação-ação, baseado numa abordagem qualitativa. Pretende-se compreender o 

impacto das oficinas no bem-estar, empoderamento e inclusão social das pessoas 

adultas participantes.  

Para isso, faz-se uma análise qualitativa dos processos e produtos desenvolvidos nas 

oficinas, baseados na observação e relatórios críticos, recolhem-se testemunhos dos 

participantes e familiares que evidenciam o impacto desta intervenção nas suas vidas. 

Os benefícios da participação nas oficinas ultrapassam o notório desenvolvimento de 

competências de literacia. Muito para além da aprendizagem da leitura e da escrita, são 

evidentes os ganhos no bem-estar, na autoestima e até na saúde.  

A oportunidade de escrever no computador, de contactar com familiares e amigos com 

ferramentas como o Skype, de criar contas nas redes sociais, de surpreender os 

maridos e os filhos com mensagens, de escrever para o jornal, visitar a biblioteca e até 

fazer uma sessão especial junto ao mar, levar livros para casa para ler com os netos, de 

compreender os resultados da avaliação escolar dos filhos, de receber um abraço no 

final da sessão, foi significativa para os participantes. 

A satisfação de reconhecerem que são capazes de aprender, cumprir o que, para alguns 

é o sonho de uma vida, às vezes tão simples, como saber escrever o próprio nome ou o 

dos filhos e netos, assumiu uma importância transformadora nas suas vidas.  

No que diz respeito às mulheres participantes, verifica-se que a aprendizagem da 

leitura e da escrita revelou-se um instrumento fundamental de autonomia e liberdade. 

No caso das pessoas institucionalizadas, só a oportunidade de saírem da instituição foi 

sentida como libertadora. O seu entusiasmo com que chegavam à instituição fez com 

que os que lá ficaram, porque impossibilitados de se deslocar, solicitassem à direção 

da instituição que a equipa do projeto dinamizasse lá a oficina. Desejo que esperamos 

satisfazer na próxima edição. 

Alguns dos participantes apresentam problemas de saúde, chegando às oficinas 

debilitados e com dores, no entanto, com satisfação verificamos, que com o 

envolvimento nas atividades da oficina, “esquecem-se” da dor e saem visivelmente 

melhor. Também nos participantes com demência numa fase inicial, observamos 

algumas melhorias. Todavia, esta avaliação decorre apenas da observação e da análise 

dos resultados ao nível do desempenho e produções, mas carece de uma atenção mais 

técnica e rigorosa, com instrumentos adequados. Para o efeito, iremos recorrer a uma 

equipa multidisciplinar de especialistas, que irá permitir oferecer uma resposta mais 

adequada às problemáticas existentes e verificar o potencial terapêutico da 

aprendizagem. 

Quanto aos participantes em geral, foi evidente a mudança para uma perspetiva mais 

otimista, não só na forma como se percecionam a si mesmos, mas também como veem 

o mundo. 

A procura de convívio que também motiva a maioria das pessoas a participar é 

evidente nos seus testemunhos e levou-nos até a promover o que, com humor, 

intitulamos de “Copos Prá Vida”, convívios à volta da mesa, onde se partilham 

histórias e afetos e se reforçam os laços de amizade na comunidade Letras Prá Vida. 

Este espaço informal revela ser significativo no combate à solidão, no investimento na 

valorização da pessoa e da autoestima, e no caso de algumas mulheres, uma questão de 

liberdade.  

A valorização dos afetos é uma constante, partilhada pelos participantes, 

colaboradores e parceiros do projeto.  
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Estão envolvidos 20 colaboradores, entre professores, estudantes e voluntários com 

diferentes especializações, todos com formação em alfabetização de adultos, oferecida 

pelo projeto. Os colaboradores relatam as suas experiências vividas ao longo das 

oficinas como sendo significativas em termos de aprendizagem, não só técnica e 

científica, mas também de grande enriquecimento pessoal, e elevada satisfação pelo 

contributo em benefício das pessoas e comunidades. 

Para além da oferta de formação, o LPV criou uma comunidade de prática, com a 

APCEP, que reúne especialistas, estudantes e interessados, por forma a promover a 

investigação, a intervenção e o investimento na alfabetização de adultos. Junte-se a 

nós!  
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