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Resumo: 

 
Este artigo tem o objetivo de divulgar uma proposição metodológica embasada nos estudos 

científicos sobre currículo relacionado à cultura. Tal iniciativa encontra-se apoiada no valor atribuído a 
flexibilização de programas curriculares tendo em vista a incorporação dos universos culturais 
de alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, acreditando que assim, o letramento desta 
parcela escolar poderá avançar associado à perspectiva intercultural.  

Combatendo a ausência de uma representação cultural hegemônica, poderemos estar 
caminhando para novos horizontes na ação educativa da EJA. Como já salientaram vários 
estudiosos da área – currículo, cultura e formação docente, os estudos locais e/ou regionais 
poderão fornecer subsídios importantes para que se vislumbrem pontes entre o global e o 
local, em traduções diversas do multiculturalismo.  

Enquanto, nos sistemas escolares, questões de diversidades culturais, muitas vezes, 
não são levadas em consideração nas práticas pedagógicas, vários olhares no espaço intra-
escolar poderão demonstrar por que tais questões têm sido negligenciadas. Caberá à constante 
formação do docente da EJA em especial o papel de alargar o horizonte de sua perspectiva de 
ação e contribuir para a ascensão de um novo paradigma para este exercício docente. 

 O professor, muitas vezes, munido apenas de quadro e giz, torna-se o interlocutor de 
um discurso dominante que nem mesmo ele se deu conta ou nem mesmo percebeu. Porém, tal 
responsabilidade não deve ser debitada exclusivamente a ele. Todos os envolvidos neste 
processo são frutos de modelos de socialização profissional que não consideraram, até então, 
a seleção explícita de conteúdos culturais. Como um desafio à prática docente em Sergipe, 
especialmente a relativa à Educação de Jovens e Adultos, este tema é tratado neste trabalho 
apresentando ao professor de espaços regionais, a exemplo dos nordestinos, uma proposta 
metodológica para identificar-se com o acervo sociocultural local. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, cultura local, representação social, 
identidade. 
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This article has the objective to divulge a based proposal in the scientific studies on 

resume related to the culture.  Such initiative meets supported in the attributed value the 
change’s possibilities of curricular programs in view of the incorporation of the cultural 
universes of pupils of the Young and Adult Education of - EJA, believing that like this , the 
education of this pertaining to school parcel will be able to advance associated to the 
intercultural perspective. 

Fighting the absence of a hegemonic cultural representation, we could be walking for 
new horizons in the educative action of the EJA.  As already they had pointed out some 
studious of the area - resume, culture and teaching formation, the local and/or regional studies 
will be able to supply important subsidies so that bridges between global and the place are 
glimpsed, in diverse translations of the “multi culture”. 

While, in the pertaining to school systems, questions of cultural diversities, many 
times, are not taken in consideration in practical the pedagogical ones, some looks in the 
intra-pertaining to school space will be able to demonstrate why such questions have been 
neglected.  It will fit to the constant formation of the professor EJA, of the special, in the 
paper to widen the horizon of its perspective of action and to contribute for the ascension of a 
new paradigm for this teaching exercise 

The teacher, many times, armed only of square and chalk, becomes the interlocutor of 
a dominant speech that not even it gave account or not even perceived.  However, such 
responsibility does not have to be debited him exclusively.  All the involved ones in this 
process are fruits of models of professional socialization that had not considered, until then, 
the explicit election of cultural contents.  As a challenge to the practical professor in Sergipe, 
especially the relative one to the Young and Adult Education of , this subject is dealt with in 
this work presenting the professor regional spaces, the example of the northeasters, a proposal 
to identify itself with the local socio culture quantity. 
 
Key- words:  young education of e Adult, local culture, social representation, identity 
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I- Introdução 

 

Os elevados índices de analfabetismo do país e a dificuldade ainda manifestada por docentes 

para promover a inclusão social daqueles excluídos do processo de escolaridade em idade 

regular têm sido alvo de atenção de educadores em geral preocupados com a Educação de 

Jovens e Adultos em nosso meio. Esses dados são preocupantes sabendo-se que de acordo 

com as Declarações de Hamburgo sobre o EJA quando afirma que a educação de adultos 

torna-se mais que um direito, é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do exercício 

da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais é um 

poderoso argumento em favor do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um 

requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo 

e à cultura de paz baseada na justiça. 

Nesse ínterim, encontram-se estudiosos cuja atenção encontra-se voltada para a 

identidade cultural associada ao processo de desenvolvimento cognitivo. Tal estudo tem sido 

fomentado por teóricos da Antropologia Social e da Pedagogia cuja atenção está voltada para 

a questão curricular, como também por estudiosos da Psicologia Social bem como da 

Sociolingüística que investigam o papel da representação social ocupada por determinada 

expressão cultural e lingüística dentro de um determinado contexto social, entre os quais se 

encontram: Hall (1999). Candau (1997), Moreira e Silva (2002), Moscovici (2000) e Bagno 

(2000), além de estudiosos que avaliam a questão da carga ideológica que envolve questões 

relacionadas ao espaço sociocultural do Nordeste como Azevedo (1987) e Albuquerque Jr. 

(1999). Todos servem de apóio para alternativas metodológicas no âmbito do ensino-

aprendizagem que pretendem enfatizar a necessidade do desenvolvimento cultural no 

contexto curricular.  

Nos limites desta preocupação pedagógica, pretendeu-se analisar a referida questão 

pontual, atribuindo-lhe significativa importância, pondo em ação o re-conhecimento sobre a 



cultural local e a reflexão coletiva sobre a relação entre este conhecimento e o processo de 

construção de identidade. A preocupação com esta temática teve origem em várias iniciativas 

intuitivas de superar a lacuna que se percebia existir neste sentido, principalmente no âmbito 

escolar. Neste sentido, para refletir sobre a validade desta proposição pedagógica, foi 

idealizado o Projeto: Resgatando a identidade local – a ação do letramento através do 

diálogo intercultural entre alfabetizadores e alfabetizandos a ser executado pela Coordenação 

Setorial da Alfasol/UFS tomando como ponto de partida para o público-alvo do mesmo, os 

futuros alfabetizadores e alfabetizandos do Programa Alfabetização Solidária em dois 

municípios do estado de Sergipe: Campo do Brito (região agreste do estado) e Salgado (região 

sul), creditando que através desta iniciativa se pudesse contribuir para a expansão da EJA nos 

referidos municípios, através do processo de formação continuada de educadores dos 

respectivos município, objetivando gerar a oportunidade de continuidade dos estudos para 

alunos oriundos do Programa Alfasol em seus respectivos espaços sociais. Ampliar o 

reconhecimento do significado do poder cognitivo entre educadores e educandos deste 

segmento da Educação Brasileira. 
A temática cultura local constitui-se em proposição expressa nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais sob a alegação de que é de suma importância partir do acervo cultural 

natural do aluno, por isso sugere-se que sejam focalizadas no contexto curricular da escola 

diferentes referências pertencentes ao local onde o aluno vive, dimensionadas em diferentes 

tempos, a partir do seu entorno. No caso do espaço abarcado neste projeto investigativo, 

Sergipe, a cultura local é também propugnada através do Currículo Básico para as escolas 

públicas estaduais. Mas, apesar de tais orientações curriculares, o ensino aqui desenvolvido, 

infelizmente, ainda não se coaduna com as referidas propostas. A simples indicação em nível 

de currículo oficial não tem garantido a sua operacionalização. Ainda assim, não basta que tal 

conteúdo seja ministrado na escola, é imprescindível que o seu ensino contribua para o 

processo de construção de identidade e de formação de cidadania dos alunos. Especialmente, 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA), atuar pedagogicamente tendo essa diretriz, postula-

se que poderá ser extremamente significativo, pois se admitirá, para o contexto de 

desenvolvimento da aprendizagem, todo o cabedal de conhecimento que alfabetizadores e 

alfabetizandos construído informalmente ou em espaços educacionais pelos quais já passaram 

um dia, aqueles cuja escolaridade ainda precisa ser ampliada e estão inclusos na faixa etária a 

partir dos 15 anos. 



A representação da cultural local na ação educativa escolar apresenta-se no referido 

contexto como uma possibilidade de concretização da proposta de educação numa perspectiva 

intercultural, pela possibilidade de trabalhar com a realidade mais próxima das relações 

sociais que se estabelecem entre educador/educando/sociedade no o meio em que vivem e 

atuam. O local é o espaço primeiro de atuação do homem, por isso esta referência precisa 

configurar-se também como a oportunidade de se refletir acerca das ações dos que ali vivem 

como sujeitos históricos e cidadãos. Assim sendo, o espaço de letramento1 pode apresentar-se 

como um espaço de construção da reflexão crítica da realidade social, considerando-se que o 

local e o presente são referências para o processo de construção de identidade social, auto-

estima e exercício da cidadania. Este projeto, portanto, insere-se neste contexto como uma 

ação educativa para desenvolver e ampliar o letramento de jovens e adultos em comunidades 

do interior do estado de Sergipe. Esta iniciativa se apresenta como possibilidade de resgate da 

auto-estima dos envolvidos no referido processo objetivando contribuir para a qualificação e a 

expansão deste segmento educacional no Brasil. 

 

II. Currículo, cultura e sociedade 

 

Muitos estudiosos têm manifestado interesse científico pela tríade currículo, cultura e 

sociedade; sociolinguístas, antropólogos e educadores preocupados com as questões que 

envolvem a estreita ligação entre currículo, cultura e sociedade. Assim, numa análise crítica e 

sociológica do currículo, imbricam-se alguns conceitos como ideologia, poder e cultura os 

quais se constituem na tríade inseparável para alguns que teorizam sobre a educação. A 

educação e o currículo, tradicionalmente, são vistos como profundamente envolvidos com o 

processo cultural. E nessa perspectiva a idéia de cultura é inseparável da de grupos sociais, 

principalmente, de grupos minoritários como mulheres, indígenas dentre outros. O espaço 

regional, infelizmente, e principalmente, o Nordestino, passa por um processo que merece 

atenção especial neste contexto de interação sociocultural, já que sobre ele existe no contexto 

nacional uma visão esteriotipada que lhe é extremamente prejudicial dentro do processo da 

identidade. Pois, como disse Da Matta, e Foucault  (apud Albuquerque Jr.,1999, p.20):  

 

 

                                                 
1 A noção de letramento neste trabalho pressupõe exercício efetivo da tecnologia da escrita que implica em 
várias habilidades, tais como capacidade para ler ou escrever para atingir objetivos diferentes... (Soares , 2003). 



 

O discurso da estereotipia é um discurso assertivo, repetitivo, é uma fala 

arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica.” ( ...) “Pois, tanto o 

discriminado como o discriminador são produtos de efeitos de verdade, emersos de 

uma luta e mostram os rastros dela”: 

 

Em uma sociedade dividida como a nossa, a cultura é por excelência o terreno onde 

ocorre a luta pela manutenção ou superação das divisões sociais. O currículo educacional, por 

sua vez, o espaço privilegiado da manifestação desse conflito, não deve ser visto, na 

atualidade, como o local da transmissão de uma cultura unitária. No determinado contexto, a 

pergunta a que se faz Spencer, mais que intrigante, torna-se fundamental: “Que tipo de 

conhecimento vale mais?” Ela desperta conflitos agudos e profundos, que apontam para uma 

questão para além de educacional, por ser ideológica e política. E em sintonia com tal 

pensamento, Apple reformula a questão anterior para: “O conhecimento de quem vale mais?” 

Ou seja, é necessário o esforço de transmitir “ o conhecimento de todos nós” em vez do 

“conhecimento da elite” (MOREIRA E SILVA, 2002, p. 40). 

 

 Vislumbra-se, portanto, a profunda relação entre currículo e identidades sociais e 

individuais que tem conduzido educadores a formular projetos educacionais que contemplem 

as parcelas sociais e suas características para não reforçar ainda mais as desigualdades tão 

freqüentes na estrutura social a fim de que os currículos se tornem mais culturais e menos 

escolares. Este é um processo contínuo de análise e de reformulação. História que está apenas 

começando segundo Moreira e Silva (2002, p.35). Porque, ao se analisar o impacto de 

políticas educacionais no cotidiano docente, constata-se que pouco se alterou neste quadro, 

uma vez que tais políticas não conseguiram o envolvimento dos docentes e o reconhecimento 

da reformulação de paradigmas neste sentido. Tal observação ganha relevo no contexto 

brasileiro atual de discussão dos parâmetros curriculares nacionais. Embora tenha havido a 

inclusão, em seu bojo, do tema "pluralidade cultural" e ela se constitua um importante passo 

para a sensibilização intercultural docente, ainda são necessários estudos para se chegar à 

mobilização efetiva de "corações e mentes" para a questão cultural. Para confirmar esta idéia, 

relacionando-a ao contexto escolar, Sacristán (1995, p. 97) assim se pronuncia: 

 



 

A cultura dominante nas salas de aula é a que corresponde à visão de 

determinados grupos sociais: nos conteúdos escolares e nos textos aparecem poucas 

vezes a cultura popular, (...) as formas de vida rural e dos povos desfavorecidos 

(exceto os elementos de exotismo), o problema da fome, do desemprego ou dos maus 

tratos, o racismo e a xenofobia, as conseqüências do consumismo e muitos outros 

temas problemas que parecem “incômodos”. Consciente e inconscientemente se 

produz um primeiro velamento que afeta os conflitos sociais que nos rodeiam 

cotidianamente.   

 

III- Cultura local  no contexto escolar nordestino 

 

No contexto nordestino, parece que toda necessidade e toda dificuldade se acentua, 

já que este espaço sociocultural foi dimensionado a partir de algumas premissas que o 

tornaram peculiar dentro do contexto geral do país. O poder de um discurso já 

preestabelecido a seu respeito o diferencia, quando não o excetua. A este respeito nos 

advertia Albuquerque Jr. (1999, pp. 22- 23): “O Nordeste como identidade espacial foi 

construída (...) como fruto de entrecruzamentos de práticas e discursos “regionalistas”, 

(...) o nexo de conhecimento e poder que cria o nordestino e, ao mesmo tempo, o oblitera 

como ser humano.” Assim, a cultura local nordestina pouco ou nunca fez parte da 

formação docente o que “naturalmente” se transfere para a sua prática em seu exercício 

profissional. 

Segundo Albuquerque Jr. (op. cit.), nós também somos agentes desta nossa 

discriminação porque estas relações passam por nós e a resistência que podemos exercer é de 

dentro desta própria rede de poder, mas não a tomamos pelas mãos, como quando expressões 

culturais peculiares à região nordestina tais como escritores, obras, música, folclore, a 

literatura de cordel ficam reduzidos ao descaso, ao apagamento da sua representação social. 

Poderíamos, por exemplo, provocar deslocamentos do poder que nos impõem um 

determinado lugar, o qual naturalmente está em movimento. Assim, a problemática atual da 

Escola, particularmente a da região Nordeste (grifo nosso) não pode ser reduzida aos aspectos 

relativos à estruturação da cultura hegemônica escolar, necessita ser repensada para 

incorporar, na sua própria estruturação, as questões da sua realidade social e cultural já que o 

impacto do processo de identidade cultural no cotidiano escolar é cada vez maior. Como, é a 



própria concepção da escola, suas funções e relações com a sociedade, o conhecimento e a 

construção de identidades pessoais, sociais e culturais que está em questão. 

Pode-se exemplificar tal afirmativa com as seguintes informações que contextualizam 

a educação sergipana e os mecanismos curriculares e pedagógicos para a presença de temas 

relativos à cultura local no espaço escolar como: 

a) Em escolas públicas estaduais: 

Contempla-se o componente cultural local no currículo escolar nos níveis fundamental 

e médio de maneira documental, no entanto raros são os recursos didáticos disponibilizados 

para o trabalho com os mesmos; 

b) Em escolas públicas municipais e escolas públicas federais:  

Não se contempla o componente cultural local no currículo de maneira sistemática; 

c) Em livros didáticos (aqui utilizados): 

Não se contempla o componente cultural local.  

Em contrapartida, os PCNs (1998, p. 20) afirmam que a escola deve ser a promotora 

da valorização cultural do grupo a que pertence o aluno, assim: “É fundamental que a escola 

assuma a valorização da cultural do seu próprio grupo [...] tanto no que diz respeito aos 

conhecimentos socialmente relevantes no âmbito regional como nacional no que faz parte do 

patrimônio universal da humanidade”. 

Sergipe, que faz parte da região Nordeste do país, não foge à série de estigmas a 

que é submetida a região Nordeste, já que faz parte deste contexto, tais como : local onde 

se encontram municípios em que a seca assola toda forma de vida, localidade onde a 

população representa o maior índice de anões do país, e várias outras que o estigmatizam 

diante do todo gigantesco e continental brasileiro e o encobrem em meio à heterogenia e 

pluralidade do país (ALBUQUERQUE JR., 1999). Daí, a relevância de se adotar a 

proposta metodológica que se anuncia através deste projeto visto que, é necessário analisar 

a partir do conceito espaço-cultura, ou seja, do acervo histórico peculiar à determinada área 

geográfica, os elementos físicos e sociais que são próprios ao contexto. Em nosso caso, o 

que seria sergipano, tudo ou todos que destacaram a sergipanidade2, como salientou Lima 

(apud. AZEVEDO, 1987). 

                                                 
2 O atributo significativo da sergipanidade é caracterizado por Lima (1971) e retomado por Azevedo (1987) , 
pesquisadores sergipanos, preocupados em estabelecer mérito a quem se dedicou à pesquisa das letras e folclore 
em Sergipe.  



Determina-se portanto a nec essidade de parte da formação docente deste referido 

espaço sociocultural uma pedagogia que acolha a cultura popular, a fim de não calar, mas 

de dar voz ao estudante da EJA, parte do acervo cultural que lhe é próximo, com o qual 

identifique-se. Isto não é fácil na atualidade, mas pode ser construído. Um currículo que 

considere a vida escolar não como um sistema unitário, monolítico e inflexível, mas como 

uma arena fortificada onde surgirão formas de luta e resistência a preestabelecido 

hegemonicamente. Neste sentido, conta-se com educadores, estudiosos e pesquisadores 

que tentando resgatar esta referência como elemento de suma importância, a admitem 

como similar aos elementos da cultura de elite já que persiste ainda a mentalidade 

etnocêntrica de forma institucionalizada. E, justificando a ação das representações 

simbolicamente dominantes, afirma Azevedo (1987, p. 114): “(...) extraem-lhe a cor local 

e em seu lugar, fornecem-lhe  todas as alternativas de uma cultura tipicamente 

alienadora.”   

Seguindo o mesmo raciocínio, aparentemente, as diferenças culturais não são 

absolutas, mas acidentais e irrelevantes, mas o homem aliena-se e em vez de ser em sua 

essência, passa a ser outro que absorveu com “o senso comum”, os chamados saberes 

cristalizados e hierarquizados como forma de dominação. Advertindo-nos a respeito, afirma 

Azevedo (op. cit, p.114) que é isso que acontece no espaço sociocultural sergipano já que: 

“(...) a alienação sobre a realidade local consolida (...) a dominação cultural”. Em 

contrapartida, o desenvolvimento para uma pedagogia crítica de emancipação de futuras 

gerações de alunos e professores requer que as escolas de educação repensem seus programas 

e suas práticas em torno da idéia do ensino como forma de política cultural. Esta é uma 

condição plausível para vivenciarmos a democratização no seio de nossas escolas a qual passa 

inegavelmente pela redefinição da educação recebida pelo professor. Segundo Otero (1993): 

“as representações sociais se referem ao conhecimento sobre a realidade física, social e 

pessoal que o indivíduo elabora enquanto integrante de uma classe social, o que lhe confere 

um determinado papel no mundo”. Essas representações sociais estão intrínsecas na 

complexidade de uma sociedade dualizada e em constantes transformações. É necessário que 

resgatemos um pouco os caminhos que marcaram e direcionaram a realidade atual, buscando 

entender o presente no resgate do passado. 

   



IV- Uma opção de “contra-hegemonia” para o desenvolvimento da EJA em solo 

sergipano: uma proposição metodológica 

Do ponto de vista semântico, a palavra "método" pode significar: "caminho para 

chegar a um fim; caminho pelo qual se atinge um objetivo; programa que regula previamente 

uma série de operações que se devem realizar, apontando erros evitáveis, em vista de um 

resultado determinado; processo ou técnica de ensino: método direto; modo de proceder; 

maneira de agir; meio" (FERREIRA, 1986 p.128). 

Assim, a metodologia proposta para este trabalho comunga com muitas das propostas 

lançadas para alcançar a Educação de Jovens e Adultos em solo brasileiro e de forma mais 

ampla a capacidade de letramento daqueles que buscam a escola nesta fase da vida. Todos os 

métodos de cunho democrático utilizam como ponto de partida a valorização do meio e da 

pessoa numa ação interativa. E tudo isso se coaduna com à perspectiva sociointeracionista da 

Educação que orienta para que docentes e discentes interajam entre si e com seus pares 

inclusive cognitivamente. Neste sentido, um ato de consciência política, numa atitude 

dialógica para a Educação de Jovens e Adultos, em especial, pedagogicamente é muito 

relevante, para o contexto de desenvolvimento da aprendizagem, toda a herança cultural que 

alfabetizadores e alfabetizandos de 15 à terceira idade já tenham construído informalmente ou 

em espaços educacionais pelos quais já passaram um dia. Tendo esta consciência, se elaborou 

um plano de atividades intenso de leitura, expressão oral e produção textual abaixo 

discriminado. 

Esta proposta não adotou um único método. Admite que, no processo interativo, 

desencadearam-se múltiplas maneiras de ajudar os alunos na construção do conhecimento a 

respeito do tema em questão. O eixo metodológico levou em conta a realidade multifacetada e 

sempre dinâmica. Por isso, a postura da investigação e solidariedade dentro do grupo pediu de 

todos os envolvidos nessa reflexão crítica, o enfrentamento do instituído, a descoberta, a 

invenção, a criação. Aliou-se o fazer cognitivo à velocidade e à novidade que se 

estabeleceram com a utilização de recursos tecnológicos, textos e temas foram discutidos e 

conclusões foram apresentadas, de um trabalho sempre realizado em grupo, através de uma 

produção textual verbal ou não-verbal ou através de outra forma de expressão.    

A proposta articulou-se tendo como meta o letramento de jovens e adultos dos 

referidos municípios a partir de alguns passos a exemplo de: 



 

• Disponibilidade de espaço para letramento, ou seja, materiais impressos 

de naturezas diversas para que sempre se abra espaço em sala de aula para o seu 

manuseio. 

 

• Escolha de uma imagem com a qual se identificassem os participantes 

para posterior apresentação ao grupo 

 

• Elaboração de instrumentos de identificação pessoal escrita tais como: 

crachá, placa nominal, cartaz coletivo com os nomes dos integrantes de cada grupo, 

decalques dos nomes de cada um com linha ou grão. Tudo isso com a preocupação de 

que nesse momento a pessoa se sentisse importante dentro do contexto. De posse 

desse material, cada um pôde também falar de si e de suas expectativas.  

 

• Elaboração de elementos de identificação alfabética a partir das 

atividades de audição a músicas de Luiz Gonzaga e Toquinho; elaboração de cartaz 

ilustrativo com recorte de imagens e letras do alfabeto, imagens e palavras, imagens e 

nomes dos integrantes do grupo. 

 

• Levantamento das palavras (eixos temáticos) que se associam ao espaço 

onde se reside ou o lembra, ou seja, mantém com o local um vínculo cultural e 

elaboração de um ABECEDÁRIO; 

 

• Criação de um painel ilustrativo ou mosaico com imagens que se 

associam à cultura local (texto não-verbal); 

 

• Levantamento de características locais que se assemelham a outros 

espaços culturais do país/ do mundo ou com que se distinguem (riquezas e 

problemas); 

 

• Criação de uma linha do tempo (mapa histórico) pessoal e da localidade 

– datas e fatos importantes; 



 

• Leitura do mapa do estado de Sergipe, localização da cidade onde 

reside e criação de um mapa para a localização do município no estado; 

 

• Diagnóstico do panorama sociocultural local; 

 

•  Elaboração de textos de diferentes tipologias sobre o local onde se 

vive; 

 

• Elaboração de um folheto explicativo a respeito do espaço sociocultural 

local; 

• Indicação de soluções para os problemas detectados (expressão oral); 

 

• Leitura de quadros demonstrativos, tabelas, gráficos e indicação de 

dados econômicos relativos ao município; 

 

• Comparação dos dados levantados com os de outros espaços da região, 

do país e do mundo; 

 

• Elaboração de textos a serem encaminhados a autoridades competentes 

solicitando providências em relação aos problemas diagnosticados na sociedade local. 

( texto oral coletivo – 01 escriba); 

 

• Elaboração de uma antologia da Arte e dos artistas da terra; 

 

• Divulgação do material coletado e/ou produzido; 

 

V- Sustentabilidade, Acompanhamento e Avaliação da Ação 

 

O Processo avaliativo previu as fases: diagnóstica, processual ou formativa e final está 

assim definido: 

a) junto aos alunos, o projeto foi assim avaliado: 



• após cada atividade semanal de reflexão e aprofundamento sobre o 

tema, os alunos serão convidados a elaborar a criar um texto verbal ou não-verbal 

sobre seu aprendizado a respeito. As cópias dos mesmos serão arquivadas pela 

coordenação do projeto. Tais produções cumprem com o objetivo de verificar a 

compreensão dos temas trabalhados e sua re-leitura, posteriormente, contribuirão para 

o fortalecimento da tomada de decisões durante a aplicação do projeto. Elas também 

constituem a história e o meio de aperfeiçoamento contínuo da aplicação do projeto. 

• Incentivo à vivência de práticas que sinalizavam a interação com a 

cultura local. 

• Elaboração e Execução de Ação Concreta para que se efetivasse a 

Coleta Seletiva de Lixo na comunidade. 

• Elaboração e Execução de um Plano de Preservação e Humanização do 

Espaço Sociocultural do município 

b) junto à comunidade escolar para garantir a sustentabilidade da sua posterior 

realização  

• seminário para sensibilização e apresentação inicial do projeto ao corpo 

docente da escola ( espaço para formação docente ); 

• reuniões pedagógicas mensais para acompanhamento do processo de 

letramento que está se promovendo e desencadeando com a EJA; 

•  apresentação parcial dos resultados obtidos ao longo do período, 

visando à socialização da experiência e a Formação de um Fórum Permanente para a 

Discussão sobre a EJA; 

• intercâmbios com outras instituições visando a melhoria do processo 

formativo desta atividade; 

• Criação de material didático com a metodologia utilizada. 

 

Também a proposta foi avaliada em três momentos distintos: 

- Ao final de cada ocorrência de Momentos, Espaços ou Cursos de Capacitação – junto 

aos alfabetizadores - através da participação em oficinas de produção de leitura, produção 

textual e de expressão oral.  

- No decurso da execução do projeto - em reuniões pedagógicas – junto aos 

alfabetizadores e em visitas pedagógicas junto aos alfabetizandos 



- final do processo -  junto aos alfabetizadores e junto aos alfabetizandos - através de 

questionários com questões fechadas e abertas. 

Nos dois casos foram levados em consideração os seguintes indicadores avaliativos: 

freqüência do público nas atividades, grau de satisfação do público, nível de capacitação do 

público-alvo, adoção de novos comportamentos, por parte de educadores e educandos, como: 

valorização dos bens culturais nordestinos e sergipanos; reconhecimento de atividades com as 

quais se estabelecia o processo de identidade cultural, motivação para preservar valores 

culturais locais. 

  

VI- Considerações finais 

 

Levando em consideração o trabalho de capacitação já realizado junto aos 

alfabetizadores do Módulo XX do Programa Alfabetização Solidária pode-se inferir que: 

• a curto prazo, a proposta de resgate da identidade sociocultural foi 

recebida com bom grado e foi assumido o compromisso de pô-la em prática nestes 

meses de atuação do Programa Alfasol junto aos respectivos município; 

• a longo prazo, ocorrerá a geração de multiplicadores desta idéia través 

do processo de formação docente que se desencadeará nos cursos que serão oferecidos 

a docentes dos respectivos município para a expansão da EJA nestas localidades; 

• a longo prazo, acredita-se na reprodução da idéia e na criação de 

respectivo material didático que a referende;  

• vários impactos podem se desencadear nas comunidades locais e por 

extensão em todo o estado de Sergipe como a citar, de ordem social, a inclusão de 

muitos jovens e adultos dentro do processo de escolaridade, além da contribuição da 

inclusão social dos mesmos nos entornos a que fazem parte através da ação social 

participativa; 

• esta iniciativa constitui-se numa contribuição pedagógica para o acervo 

de metodologias através das quais se efetiva a aprendizagem significativa, 

participativa; 

• esta iniciativa também contribui com o implemento da idéia de 

desenvolvimento sustentável para as localidades nas quais se desenvolverá o projeto 



através da conscientização das potencialidades de cada localidade e de como cada um 

pode contribuir para o seu efetivo desenvolvimento.   

Desta feita, pode-se afirmar que conseguimos estabelecer raros e significativos 

espaços para o desenvolvimento de uma ação educativa baseada na perspectiva intercultural 

junto a docentes da EJA que multiplicarão a respectiva idéia junto aos seus alunos. Ao tempo 

em que percebemos nos momentos de construção desta perspectiva metodológica o resgate da 

auto-estima dos seus participantes e o fortalecimento e reconhecimento da sua ação cidadã 

quando lhe foi conferida a liberdade de, enquanto sujeitos, construírem o processo de 

identidade sociocultural do espaço em que habitam e do qual fazem parte enquanto sujeitos 

históricos também. Seja oralmente ou por escrito, a resposta dada às situações desafiadoras 

que se apresentaram no decurso do processo receberam a anuência dos participantes e a 

preferência por trabalhar adotando tal perspectiva. Ao sentirem-se solicitados a participar 

efetivamente do processo, seus olhos brilhavam e logo a seguir apresentavam resultados 

correspondentes ao solicitado. Sendo assim, foi possibilitado o processo de acesso à cidadania 

através do sentimento de capacidade e do poder de conhecer sobre o que tratavam enquanto 

desenvolviam atividades de leitura e escrita a partir de um compromisso social e político. 

 Acreditamos, entretanto, que deva existir a ampliação de literatura que trate 

pragmaticamente de alternativas metodologias para atingir efetivamente a EJA, respeitando e 

valorizando diferenças socioculturais e ao mesmo tempo garantindo o pleno desenvolvimento 

de aprendizagens significativas. 

 

 BIBLIOGRAFIA 

 
ALBUQUERQUE Jr. D. M de. A invenção do Nordeste e outras artes. Massangana. S. 
Paulo: Cortez, 1999 
 
ALMEIDA, Maria J. de M. A representação da cultura regional nordestina no livro 
didático e suas implicações: um estudo de caso em Sergipe. Assunção: UAA/2006- 
Dissertação de Mestrado 
 
AZEVEDO. N. M. Hegemonia cultural na escola. FUNDESC/SE, 1987. 
 
BAGNO, M. Preconceito lingüístico: o que é e como se faz. São Paulo: Loyola, 1999 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Alfabetização de Jovens e Adultos. Brasília: MEC/SEF, 1999. 
 



CAGLIARI, Luiz Carlos.  Alfabetizando sem o bá, bé, bi, bó, bu. São Paulo: Scipione, 
1998. 
 
CANEN, A. "Formação de professores e diversidade cultural." In: CANDAU , V.M.F (Org.), 
Magistério: construção cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa.1986. 
 
FREIRE, P. O ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1988. 
 
FREITAS, Antônio F. R. Currículo e Cultura- ensino fundamental de jovens e adultos, 
DEJA, Maceió, 2001. 
 
HALL. Stuart. Identidades culturais na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu e 
Guacira Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 
 
KOCH, I. V. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1989. 
 
MOREIRA & SILVA ( ORG) . Antonio F. e Tomaz T. Currículo cultura e sociedade. São 
Paulo: Cortez, 2002 
 
MOSCOVICI, Serge. A representação social . Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
 
OTERO, Elisabete Sousa de. et alli. Alfabetização de Adultos: recuperando a totalidade para 
reconstruir a especificidade. Porto Alegre: Edições EST, 1993. 

 
SACRISTAN, G. Consciência e ação sobre a prática como libertação profissional dos 
professores. In: NÓVOA, A. Profissão professor Porto: Porto Ed., 1995. 
 
SOARES, M. Letramento e escolaridade. In Letramento no Brasil. São Paulo; Global. 2003.  


