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Introdução: O PEJA-Assis (Projeto de educação de jovens e adultos), desenvolvido pela Unesp do campus 
de Assis com apoio da PROEX e juntamente com seus alunos: Adelina, Benedito, Claudionor e Josias criou 
a apostila “Poesia sem querer”, que traz além de atividades, poemas escritos na sala de aula da capela 
são judas tadeu, desde janeiro até junho de 2011 pelos próprios alunos. A sala de aula fica localizada no 
bairro da vila progresso , um bairro da periferia da cidade de assis. Objetivos: O intuito de trabalhar com 
poesia para esta classe de alfabetização, tinha a intenção de despertar o senso crítico perante o mundo. 
para que pensando sobre arte, estes alunos também fossem capazes de pensar sobre situações do seu dia-
a-dia, afim de compreendê-las ou modificá-las caso fosse necessário. afinal, é impossivel esquecer o 
caráter social que a educação de jovens e adultos deve levar em conta durante o processo educativo. 
Métodos: A presentados a vários clássicos da poesia literatura nacional, como vinicius de moraes e manuel 
bandeira, os alunos são estimulados a produzir frases dispersas, que somente mais tarde transforman-se 
em um texto coletivo pelos próprios alunos, quando estes em uma dinâmica no término da construção das 
frases, montam um quebra-cabeça de palavras, dá-se então a atribuição de sentido que levá a construção 
do poema. Resultados: Por meio deste mecanismo de ensino, foi possível uma ampla participação dos
alunos o que levou a um sentimento de satisfação com a realização da apostila, a qual serviu de estimulo 
para outros futuros trabalhos. 
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