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Introdução
O programa Conexões de Saberes em articulação 

com o Escola Aberta tem proporcionado atividades 
durante os finais de semana nas escolas públicas do 
Recife[1]. Isso acontece devido aos objetivos dos 
programas que buscam, através da atuação de 
universitários de origem popular nas comunidades, 
chamados de conexistas, relacionar o saber acadêmico
com o saber popular, favorecendo não apenas a sua 
permanência na universidade, como também fazendo
com que eles sejam uma referência na escola, na 
perspectiva de oportunizar a formação de lideranças 
comunitárias cientificamente competentes e 
socialmente envolvidas [2].

Os conexistas, ao retornar a escola de origem, 
percebem a importância de realização de atividades que 
atendam as necessidades da comunidade. Na 
comunidade de Vila da Felicidade, foi observado um 
grande número de pessoas com dificuldades na leitura e 
na escrita. Isso acontece com freqüência e cada vez 
mais é preciso que as pessoas desta comunidade sejam 
incluídas neste mundo letrado [3]. Para tanto o material 
a ser aprendido precisa ter algum sentido para o aluno.
Pois, segundo Leal e Albuquerque (2004) [4] o valor 
da alfabetização para os indivíduos, no sentido da 
participação social, é um elemento que deve ser 
considerado quando se analisa a questão da ampliação 
do processo de aquisição da leitura e da escrita em 
determinadas realidades sociais.

Partindo deste pressuposto é importante que o 
educador investigue o perfil e as necessidades de sua 
turma.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo relatar 
as ações desenvolvidas no período, em que os atores 
realizaram atividades como conexistas, além auxiliar na 
alfabetização, usando como tema transversal a saúde da 
mulher, com o intuito de estimular a conscientização 
das pessoas para que estas possam assumir uma postura 

cidadã frente à realidade de sua comunidade, visto que 
é muito importante incluir cidadãos nesta forma de 
expressão.

Material e métodos
A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual 

Lions Parnamirim situada no bairro de Dois Irmãos/PE, 
nos finais de semana, proporcionadas pelo Programa 
Conexões de Saberes que leva os estudantes de origem 
popular até as suas comunidades, a fim de promover a 
troca de saberes. 

Inicialmente, para realização deste trabalho, foi 
levantado o perfil da comunidade quanto aos interesses 
por assuntos que fizessem parte do cotidiano das 
pessoas envolvidas. A partir daí, foram realizadas 
atividades ligadas ao tema sugerido pelos participantes.
Feito isto, foi percebido interesse quanto ao assunto 
relacionado à saúde da mulher, então, foram realizadas 
atividades envolvendo a leitura individual e 
posteriormente, leitura coletiva de um texto sobre 
saúde da mulher. Posteriormente foi discutido sobre a 
saúde feminina e mostrado os métodos preventivos 
contra DSTs, Câncer de colo de útero e mama. 
Explorando seus conhecimentos prévios, as oficinandas 
foram questionadas sobre o que era saúde, e foi 
trabalhado a origem desta palavra, número de letras, 
construção, desconstrução e seu significado.

Ainda se remetendo aos seus conhecimentos prévios, 
perguntou-se o que era DST, as respostas foram 
registradas no quadro, e foram construídas atividades 
com siglas. Então, foi solicitado que fizessem três 
listas: a primeira, de como se contrai DST, a segunda, 
quais DST’s elas conheciam e a terceira, sobre quais os 
métodos preventivos para as doenças.

Foi promovida também, uma palestra sobre DST e 
Câncer cujos palestrantes foram os agentes de saúde da 
Vila da Felicidade e foram distribuídos preservativos 
masculinos e femininos doados pelo posto de saúde 



Professor Olinto de Oliveira.
Ao final de nossa atividade na escola foi feita uma 
avaliação, onde cada uma das participantes relatou
oralmente o que acharam das atividades realizadas, e 
em seguida fizeram sua avaliação escrita.

Resultados
O perfil levantado inicialmente revelou que o 

principal interesse dos participantes foi em relação a 
métodos preventivos contra o Câncer do colo do útero 
e DST’s. De acordo com este dado, foi realizada
sistematização da leitura e da escrita, com a intenção de 
contribuir na formação cidadã dos participantes.

Este trabalho resgatou junto as alunas a importância 
de saber como prevenir doenças sexualmente 
transmissíveis. E as oficinas tentaram estimular uma 
conscientização da importância do uso da camisinha, 
como também, incentivar que as participantes atuem de 
forma significativa da formação sexual dos seus filhos 
exercendo um papel orientador.

Buscando assim, torná-las mais participativas e 
conhecedoras do seu papel, reconhecendo-se como 
atores sociais interferindo no contexto ao qual 
pertencem, além de ter possibilitado as mesmas 
estabelecer relações do sistema de leitura e escrita com 
suas práticas diárias.

Durante a palestra ministrada uma das participantes 
questionou como usar a camisinha feminina, pois ela 
até então tinha medo de usar este tipo de preservativo. 
Essa prática permitiu um primeiro contato físico desta 
participante com a camisinha feminina.  

Durante os debates através da fala de uma das 
participantes foi percebido que houve um avanço tanto 
nos conhecimentos prévios com relação a saúde da 
mulher quanto no sistema de leitura e escrita um 
exemplo foi a fala da participante Elenice “ Agora sei 
como si pega as doenças, como me prevenir e como 
orientar meus filhos.”

Discussão
Este trabalho permitiu da nossa parte uma 

compreensão maior sobre as potencialidades e 
necessidades de alfabetizar usando temas significativos.

Uma vez que o ser humano apresenta a tendência de 
aprender mais facilmente um corpo de conhecimentos 
quando ele é apresentado a partir de suas idéias mais 
gerais e mais inclusivas [5].

Ao longo de toda sua trajetória Freire (1993) 
mostrou que o alfabetizador, ao lado do papel político 
de ajudar a desvelar o mundo, a fazer a leitura crítica 
da realidade e buscar elementos necessários a 
intervenção na sociedade, tinha o papel pedagógico e 
epistemológico de proporcionar aos alfabetizando os 
saberes necessários à leitura e escrita da palavra e sua 
conseqüente apropriação como instrumento 
desencadeador dos nossos conhecimentos que 
possibilitassem formas competentes de intervenção 
gnosiológica e política [6].

Partindo do pressuposto de que grande parte da 
população de Vila da Felicidade pertence à classe 
baixa, especificamente com pouco entendimento de 

como prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, 
o presente trabalho contribuiu para a superação desta 
situação, formando indivíduos aptos a resolver, de 
forma imediata, problemas básicos que afetam a sua 
vida. A prática proporcionou um tipo de conhecimento 
científico e técnico que pode ser posto em uso 
imediatamente, para ajudar a melhorar os padrões de 
vida não só do alfabetizando, como também dos que 
convivi com eles.

Foi observado que a sociedade encontra-se cada vez 
mais centrada na escrita, e em ser alfabetizado, isto é, 
saber ler e escrever tem se revelado condição para 
atender às necessidades básicas contemporâneas faz-se 
necessário também o uso da leitura e da escrita no 
cotidiano para que esta desempenhe uma função social.

A atuação na escola possibilitou com temas 
relevantes para a comunidade o desenvolvimento de 
habilidades de leitura e escrita, contribuindo na 
autonomia dos integrantes da comunidade na
perspectiva de transformação solidária da realidade e 
do encontro de saberes.

Pôde-se concluir que as ações desenvolvidas 
contribuíram para o desenvolvimento das habilidades 
de compreensão e escrita de textos construídos pelas 
oficinandas, que acabou por convergir no auxílio do 
conhecimento da saúde feminina através de produção 
textual ao permitir ao estudante vivenciar sua 
autonomia e liberdade, papéis fundamentais na prática 
da cidadania. Como também colaborar para uma 
discussão sensível às questões sociais e de suas 
relações com a identidade e a valorização pessoal.
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