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 EIXO TEMÁTICO 3. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS/LITERACIAS NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

 

A reflexão proposta neste artigo resulta da experiência vivenciada  por professores e alunos da 

Rede Municipal do município de Guanambi na modalidade da educação de jovens e adultos. A 

temática da VII Noite cultural da EJA: Teatro resgate da cidadania foi pensada no coletivo de 

professores da EJA, durante os encontros quinzenais de planejamento pedagógico.No período 

de agosto a novembro do ano de 2011.O projeto tem como referência a pedagogia dialógica e 

problematizadora de Paulo Freire e o Teatro do Oprimido de Augusto Boal, eles trazem 

contribuições importantes no que se refere ao trabalho educativo de reconhecimento e 

superação das opressões dos diferentes sujeitos. Trabalhar com teatro na educação de jovens e 

adultos propicia um aprendizado com diferentes estímulos e formas de pesquisa, em que a 

crítica, a autocrítica e o autoconhecimento são elementos essenciais. Portanto, é uma excelente 

forma de promover e valorizar a autoestima, pois o saber de vida do aluno é a matéria-prima da 

atividade pedagógica. Os professores perceberam que os alunos jovens não estavam dialogando 

com os adultos e idosos, já percebia um quadro de baixa autoestima, repetência e evasão escolar. 

Nos encontros formativos surgiu a ideia de mudar, reinventar práticas pedagógicas dinâmicas 

para dar conta de atender a sujeitos tão diversos; cultural, social e politicamente, com muitos 

saberes construídos no seu cotidiano. Memórias essas que foram resgatadas como contos 

populares e lendas regionais usando o teatro como recurso didático capaz de vivenciar essas 

figuras folcloricas. Nesse sentido, temos como objetivos: Construir, expressar e comunicar-se 

em artes plásticas e visuais, articulando a percepção, a imaginação, a memória, a sensibilidade 

e a reflexão, observando o próprio percurso de criação e suas conexões com o dos outros. 

Utilizar da linguagem escrita como instrumento de registro de descobertas, para a compreensão 

e produção de diferentes gêneros de textos que circulam no meio social. Reconhecer a prática 

do teatro como tarefa coletiva de desenvolvimento da solidariedade e ao participar da atividade 

teatral na escola, estabelecer relação de respeito e compromisso com o trabalho de todo o grupo 

e com o próprio trabalho. Desta forma, propõem que a leitura dos textos deva ser precedida de 

atividades que motivem os sujeitos da EJA a levantarem questões a respeito de temáticas que 

fazem parte de seus interesses e realidades. Foi proposto atividades que provoquem debates e 
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reflexões acerca de questões pertinentes ao campo da educação de jovens e adultos em todos os 

componentes curriculares, pois representar, poder recriar a realidade em que se vive e ampliar 

ou transcender os limites, são as maiores contribuições do aprendizado de teatro. O público da 

educação de jovens e adultos (EJA) retorna à escola com graves problemas de leitura e escrita 

e, ainda, com dificuldades de compreensão dos conceitos linguísticos mais abstratos, 

necessitando por isso de práticas de ensino diferenciadas e apropriadas para sua condição de 

adultos.  As representações teatrais feitas através de jogos e dinâmicas podem materializar, de 

forma lúdica, alguns conteúdos, bem como elucidar comportamentos que dificultam tanto a 

relação com o ensino quanto as relações sociais.  No âmbito educacional, portanto, a troca de 

experiências proporcionada pela prática teatral pode estimular o respeito mútuo entre os alunos. 

Na experimentação teatral a sensibilidade e a entrega são elementos importantes para haver o 

compartilhamento, o diálogo, a negociação, a tolerância e, principalmente, a convivência, tão 

válidas e importantes para nossa vida em sociedade. A proposta sobre a VII Noite Cultural da 

EJA foi desenvolvida numa perspectiva interdisciplinar, trabalhada em todos os componentes 

curriculares da modalidade da educação de jovens e adultos, enfocando o teatro como resgate 

da cidadania.  Para tanto, utilizou-se os seguintes passos: encontro com todos os professores da 

EJA, para estudo e sugestão da proposta temática; apresentação da ideia e construção da 

proposta com os alunos; identificação da problemática a ser trabalhada; reunião com a 

comunidade escolar para apresentar o projeto e ouvir sugestões; Os alunos, professores 

juntamente com a equipe gestora assistiram a peças teatrais com artistas regionais; realização 

de palestras temáticas e oficinas teatrais promovida pela equipe gestora; Contextualização do 

objeto de estudo nos espaços de sala de aula; planejamento e organizações das ações (professor 

e aluno); partilhou periodicamente os resultados obtidos; estabeleceu com o grupo os critérios 

de avaliação; elaboração das formas de apresentação e divulgação; apresentação do produto 

final a toda comunidade guanambiense. Ressaltamos que para desenvolver esse projeto com os 

sujeitos alunos da EJA, fez se necessários vivenciar nos encontros coletivos de planejamento 

pedagógico a prática teatral de oficinas com os sujeitos professores da EJA. Nesse sentido, a 

formação continuada, se faz necessária para o aprimoramento dos conhecimentos específicos 

do teatro, pode ocorrer por meio de cursos de especialização, através de constantes leituras, 

estudos, pesquisas e práticas autônomas. A formação pode contribuir também no 

aperfeicoamento do conhecimento teórico-prático; e no desenvolvimento de habilidades 

pedagógicas e metodológicas, que sejam adequadas para alcançar os objetivos específicos dessa 

proposta nos diversos componentes curriculares. Cabe ainda salientar que o jovem e o adulto 

não escolarizados em geral são pessoas desvalorizadas socialmente, que alimentam um 

sentimento de inferioridade e de insegurança, havendo, então, a necessidade de os educadores, 

numa ação conjunta, proporcionarem um ambiente onde possa ser resgatada a sua credibilidade 

e autoconfiança para que a aprendizagem aconteça. O diálogo, para Freire e Boal, é visto como 

a base para as relações de emancipação, pois é por meio da palavra que as pessoas se libertam. 

Quando só uma pessoa fala, perde-se o caráter do diálogo, pois é necessário que cada sujeito 

reflita sobre a sua realidade a partir da sua vivência. A palavra, assim como o ato de ler, é 

libertadora, pois ambos propiciam a reflexão, que é o ponto de partida para qualquer mudança, 

principalmente no que tange às relações de opressão (FREIRE, 1987). Magda Soares (2003) vê 

uma progressão da alfabetização para o letramento quando os sujeitos, que  após  a 

alfabetização, têm a necessidade de irem além, participando de práticas sociais de leitura e 

escrita. Assim, ela  distingue essas duas concepções enfatizando que (...) alfabetização e 

letramento são dois processos distintos, de natureza interdependente e indissociável. A 

alfabetização não precede, nem é pré-requisito para o letramento, pois pessoas analfabetas por 

estarem inseridas no contexto letrado, possuem um nível de letramento, o que pode ser visto 

como uma consequência da imersão na cultura letrada. A alfabetização faz parte de um contínuo 



 

 

____________________________________________________________ 
IV ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 
3 

linear, com limites claros, pois o sujeito passa-se de analfabeto a alfabetizado. Já o letramento 

é um processo contínuo não-linear, multidimensional, ilimitado, sempre em permanente 

construção (p.93).   Dentre as atividades, trabalhamos a expressão artística por meio do teatro, 

dança, música, literatura, onde envolvemos os alunos em jogos que possibilitaram discussões 

acerca das obras literárias que foram estudadas na sala de aula e depois dramatizadas. Os 

resultados mostram que o trabalho com a leitura/releitura inserida nas artes, abordando 

diferentes linguagens artísticas, desperta nos alunos o interesse e o gosto pelo ato de ler, atuar, 

dançar e produzir o espetáculo, propiciando a ampliação de conhecimentos estéticos e culturais. 

O produto desse projeto foi apresentado em uma noite denominada noite cultural da EJA, pois 

as amostras pensadas por cada escola participante foram culturais retratando a temática 

trabalhada. As atividades culturais foram construídas, lidas, escritas em diversos gêneros 

textuais e apresentada na grande noite, fruto do trabalho prazeroso de cada sujeito envolvido. 

Observa que todas as escolas municipais da modalidade da EJA, apresentaram sua amostra, e 

nessa apresentação tanto o sujeito aluno quanto o sujeito professor subiam no palco e sentiam-

se incorporados pela personagem, maestria que só através da  arte teatral o sujeito pode assumir 

outras identidades e desse modo as escolas que apresentaram foram: Colégio Colônia Agrícola 

de Ceraíma (serenata) Colégio Professora Josefina Teixeira de Azevedo (Coreografia 

gospel)Colégio José Neves Teixeira (Peça teatral mímica) Colégio Professora Enedina de Costa 

Macedo  (Dança folclorica boi bumbá) Colégio Pedro Prates Barros(Música dramatizada o abc 

do preguiçoso)Colégio Maria Regina de Freitas (Literatura de Cordel)Escola Emília Mila de 

Castro(Dança cultural afro- brasileira) Escola Vereador João Farias Cotrim (coral ) Escola João 

Paulo II (paródia)Escola Getúlio Vargas (Baile medieval) Os sujeitos foram protagonistas do 

processo de ensino aprendizagem. Ao analisar os resultados das produções e interpretações 

textuais após a aplicação das técnicas teatrais do Teatro do Oprimido ficou evidente, a 

ampliação do letramento escolar na construção da argumentação e na capacidade de 

fundamentação dos argumentos, bem como, do letramento social pela elevação da autoestima, 

possibilitando-lhes intervenções no meio social, observado nas diversas situações propostas. 

Quando o corpo docente e discente trabalha acreditando no potencial humano “sujeitos da 

EJA”, barreiras são quebradas e uma nova cortina de alegria, esperança e realizações se abre. 

Segundo o dramaturgo brasileiro Augusto Boal. “Atores somos todos nós, e cidadãos não é 

aquele que vive em sociedade: é aquele que a transforma”. E assim a educação de jovens e 

adultos e idosos de Guanambi, escreve mais uma página da sua  história..  

Palavras- chave: Alfabetização e letramento. Noite cultural. Teatro.  
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