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RESUMO  

 

No presente artigo apresentamos uma pesquisa desenvolvida em uma escola da 
rede municipal de Garanhuns/PE. O aspecto essencial que aqui abordo, refere-se às 
especificidades dos discentes da Educação de Jovens e adultos (EJA). Nessa 
perspectiva o estudo tem como objetivos investigar se e como as práticas 
pedagógicas em vigência na EJA consideram as especificidades do educando, bem 
como descrever como se processa o ensino nas salas de EJA e a perspectiva 
metodológica adotada pelo professor. A pesquisa conclui que as práticas 
pedagógicas utilizadas no contexto fazem uso dos conhecimentos prévios dos 
alunos, consideram que estes sujeitos possuem especificidades, bem como se 
observou que o trabalho do professor da EJA também possui especificidades.  
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In this paper we present a survey carried out in a municipal school of Garanhuns / 
PE. The key aspect that I discuss here, refers to the specific students in the Youth 
and Adults (EJA). In this perspective, the study aims to investigate whether and how 
teaching practices in force in the EJA consider the specifics of the student and 
describe how they can be taught in adult education rooms and methodological 
perspective adopted by the teacher. The research concludes that the teaching 
practices used in the context make use of prior knowledge of students, believe that 
these subjects have specific, and noted that the work of adult education teacher also 
has specific features. 

 KEYWORDS: Youth and Adults. Specificity. Student 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

  A pesquisa aqui apresentada tem por finalidade investigar se e como as 

práticas pedagógicas em vigência na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

consideram as especificidades do educando, bem como, descrever como se 

processa o ensino nas salas da EJA e as perspectivas metodológicas adotadas 

pelos professores. A seguir discorreremos alguns caminhos percorridos pela história 

da EJA, para compreender melhor as especificidades dessa modalidade de ensino.  

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil perpassou por uma série de 

dificuldades no transcorrer da sua história, haja vista, que a ausência de políticas 

públicas direcionadas para este seguimento educacional, acabou comprometendo 

sua qualidade. Pereira (2007, p.17), assinala que “a nossa constituição, no artigo 

208, aponta que o Ensino Fundamental é direito de todos”. Mas, mesmo a 

constituição garantido esse direito, o que temos visto historicamente é um descaso 

com a EJA, o que demonstra que o Estado nem sempre tem cumprido suas 

respectivas responsabilidades.  

De acordo com Pereira (2007), Na década de 50, começaram a surgir no país 

os primeiros movimentos relacionados à alfabetização de adultos a partir do 

progresso social, tornava-se necessário pensar numa política de educação básica, 

para que a população se adequasse à modernização social.  



3 

 

 O movimento de cultura popular (MCP) surgiu em 1963, realizava atividades 

em escolas, centros de culturas e praças. Fávero e Brenner assinalam que (2007, 

apud CARVALHO, 2010, p. 35) 

 

Esse movimento teve a grande virtude de fincar as raízes da 
educação no movimento social e equacioná-lo como expressão da 
cultura. Foi a primeira vez que se falou em cultura popular não como 
folclore, mas como  forma típica de vida e de expressão do povo. E 
passou a trabalhar o processo educativo a partir da cultura popular, 
inovando decisivamente o material didático para adultos. 

 

Assim, esse movimento oportunizou a participação do povo a partir de sua 

realidade, valorizando a cultura popular como forma de expressão, relacionando o 

dia a dia com o processo educativo.  

 Posteriormente, foi criada a campanha “De pé no chão também se aprende a 

ler”, de acordo com Cunha e Góes (2002, p.22), foi desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Natal, segundo os autores, essa campanha surgiu a partir de 

promessas eleitorais do candidato Djalma Maranhão, quando foi candidato em 1960. 

Quando foi eleito prefeito de Natal, a erradicação do analfabetismo foi tida como 

prioridade, mesmo sem recursos financeiros para construir escolas, foram criados 

acampamentos escolares, com palhas de coqueiro.  

 Ainda na década de 60, surge a proposta de alfabetização de Paulo Freire, 

apoiada nos “princípios da educação popular, um espaço onde o aluno encontra 

possibilidade de mudar sua história”, nesta proposta, o estudante se emancipa a 

partir da educação, passando de objeto para sujeito histórico transformador. 

(PEREIRA, 2007, p.56).    

 Em 1964, em meio ao golpe militar, as forças de direita, tinham o objetivo de 

acabar com o aumento das mobilizações populares, uma vez que temiam que “as 

idéias discutidas nos grupos de educação de jovens e adultos poderiam por em risco 

o período de dominação” (PEREIRA, 2007). Esse contexto deixa claro que a história 

da EJA foi muito complexa, inúmeros fatores a reprimiram e consequentemente 

dificultaram seu desenvolvimento, o que repercute na sua qualidade até os dias de 

hoje.  
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 De acordo com Carvalho (2010, p. 42), “Em 1967, foi anunciada a criação da 

fundação Mobral (Movimento Brasileiro de alfabetização), que, em 1970, deu inicio a 

uma campanha de alfabetização de massa.” Este movimento tinha como objetivo 

que os alunos adquirissem técnicas de leitura, escrita e cálculo, por meio dessas 

técnicas, poderia ser possível integrar o sujeito a comunidade e a ter uma vida 

melhor.   Carvalho (2010) aponta, que o material produzido para este programa, era 

destinado para todas as regiões do país, não levando em consideração as 

variedades linguísticas e culturais de cada região. 

 Segundo Saviani (1995, apud PEREIRA, 2007, p.62), “no campo educacional 

a década de 1980, foi uma das mais fecundas da história, pois, foi a de maior 

participação dos cidadãos, por meio do qual eles exigiram inclusão no contrato 

social”. A partir dessa década a sociedade pode reivindicar cada vez mais por uma 

educação para todos, e não apenas paras as camadas privilegiadas da sociedade.  

No governo de Fernando Henrique Cardoso, Pereira (2007), no lembra que “a 

Educação de Jovens e Adultos, não foi prioridade”, isso deixa claro que o 

“esquecimento” com a EJA é algo que permeia grande parte da história desse 

seguimento educacional. 

 Em 1996 é aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a nova lei apresenta somente dois artigos que vislumbram a Educação de Jovens e 

Adultos. Sendo assim observa-se que a legislação trata a EJA de maneira 

superficial, não apresentando propostas efetivas que garantam ao atendimento as 

necessidades básicas para o acesso permanência do jovem e adulto dentro do 

contexto escolar. 

O governo do presidente Lula teve inicio em 2003, esta administração 

assumiu a responsabilidade de criar políticas públicas para sanar os problemas da 

fome e do analfabetismo no Brasil (Pereira, 2007).  Neste governo foi criado o 

programa Brasil Alfabetizado, que tem como objetivo oferecer educação para todos 

que não tiveram acesso na idade regular.  

Haddad (2009b apud CARVALHO, 2010, p.55) refere-se ao programa Brasil 

alfabetizado da seguinte forma: 
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O Programa Brasil Alfabetizado apresenta avanços em relação às 
campanhas e aos programas de alfabetização promovidos pelos pais 
desde a década de 1940, especialmente em relação a alfabetização 
solidária, única iniciativa do governo federal entre 1998 e 2002. 

 

 Neste sentido, pudemos compreender que o último governo teve um olhar 

mais atento para as camadas desfavorecias da sociedade, buscando alternativas 

que significativamente dessem espaço para a EJA, no entanto, não podemos ser 

utópicos e pensar que tudo está perfeito, mas reconhecer que ainda temos muito 

avançar no que concerne a essa modalidade de ensino. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Ao falarmos de Educação de Jovens e Adultos, devemos ter em mente que os 

alunos que pertencem a essa modalidade de ensino, trazem consigo 

especificidades. Um dos fatores relevantes dessas especificidades é a condição de 

excluído do ensino regular, seja pelo fado deste sujeito não ter tido acesso ao 

sistema regular de ensino, ou pela impossibilidade de continuar seus estudos.  De 

acordo com Gomes (2007, p. 03), “a condição de excluído da escola está 

relacionada aos fatores que levam o aluno da EJA desistir da escola, sejam estes 

externos (sociais, econômicos) ou mesmo os que são gerados no próprio contexto 

escolar mediante práticas pedagógicas excludentes.”  

Neste sentido, compreendemos que os estudantes da EJA, foram excluídos 

do sistema por vários motivos, que são desde inserção do estudante no mercado de 

trabalho precocemente, bem como a inadequação das práticas pedagógicas 

direcionadas a estes, entre outros fatores que impossibilitam a permanência do 

estudante no contexto escolar.  

De acordo com Oliveira (1999 apud GOMES, 2007, p.04), 

 

“A condição de excluído da escola regular” implica pensar: primeiro 
na adequação da escola para um grupo que não é ’alvo original’ da 
instituição, ou seja, os currículos, os programas e os métodos de 
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ensino, originalmente, não foram concebidos para os jovens e 
adultos, mas para crianças e adolescentes com trajetória regular. 

 

 Sendo assim, um dos motivos que levam os alunos a abandonar a escola, é 

inadequação curricular, ou seja, a escola ainda não está adaptada a esse alunado e 

sim, a alunos com idade regular, o que leva a desestímulo em freqüentar um lugar 

que não condiz com sua realidade e tão pouco leva em consideração sua faixa 

etária.  

  Outro fator que merece ser destacado é o fato do aluno da EJA não ser 

criança e muitas vezes se encontrar em sala de aula própria, o que repercute 

diretamente tanto em sua permanência dentro do contexto escolar, como no acesso 

ao sistema. Gomes (2007) nos lembra que muitas vezes “é possível encontrar 

alunos com idade de 14 anos em turmas de crianças, ou turmas da EJA, utilizando 

livros direcionados a crianças e professores com práticas que infantilizam os 

alunos”.  

 Desta maneira, é possível compreender alguns dos motivos que levam os 

alunos a evasão é a não compreensão de suas especificidades, pois as práticas 

encontradas dentro da sala de aula não condizem com sua realidade. Muitas vezes 

os alunos da EJA estão entre crianças que ainda não possuem experiência de vida 

como os adultos, exigindo assim do professor uma metodologia diferenciada para 

faixa etária o que torna difícil o trabalho desse profissional. O uso de livros didáticos 

direcionados para crianças, como por exemplo contos de fadas ou histórias infantis 

não tem nenhuma relação com a realidade do jovem e adulto que volta pra escola, 

não sendo um atrativo para o aprendizado,  muito pelo contrário, acabam não 

querendo voltar para escola por serem tratados de forma infantilizada. Para tanto é 

fundamental que o professor compreenda que está ensinando para um sujeito que 

na maioria das vezes já tem sua identidade construída e não é uma criança, o que 

torna desnecessário a infantilização e que o que é preciso é possibilitar ao aluno da 

EJA que ele seja de fato o sujeito transformador de sua realidade. 

 Gomes (2007, p.04) aponta que os alunos da EJA são componentes de 

grupos culturais, “sua diversidade de vivência e experiência faz desse aluno alguém 

portador de uma cultura, de um conhecimento”.  Sendo assim, consideramos que o 
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professor deve levar em consideração essa especificidade do aluno, os 

conhecimentos que ele já possui e usá-los dentro do contexto escolar, e não chegar 

à sala de aula  como único detentor do conhecimento, mas, aproveitar sua vivência 

para motivá-lo a permanecer na escola, levá-los a compreender que os conteúdos 

debatidos em sala também fazem de seu cotidiano. Acerca disso, Freire (1996, p. 

30), nos diz 

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se 
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade 
agressiva em que a violência é a constante e a convivência das 
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não 
estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 
indivíduos?(...)  

  

 Freire deixa claro que é importante que o professor respeite os saberes que 

seus alunos já possuem, relacione-os com os temas discutidos em sala, abra 

espaços para troca de experiências que são enriquecedoras tanto para os alunos  

bem como para o professor.  

  No contexto da EJA, Oliveira aponta que “a intervenção educativa teria que 

atuar sobre indivíduos diversos, no sentido de lhes oferecer acesso àquela 

modalidade particular de ralação entre sujeito e objeto de conhecimento que é a 

própria escola (...)” (1997, apud OLIVEIRA, 1999, p,11). Com isso, compreendemos 

que o educador da EJA deve respeitar as especificidades de seus alunos, sua 

cultura, considerá-los sujeitos únicos, que trazem consigo experiências de suas 

relações com o mundo, não homogeneizar conhecimentos, mas fazer com que o 

aluno veja a escola com lugar onde eles podem se expressar livremente e construir 

conhecimentos.  

 

ANÁLISE DE DADOS  

 

O universo da presente pesquisa foi uma instituição educacional localizada no 

município de Garanhuns-PE que atende a alunos do Ensino Fundamental das séries 
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iniciais e Educação de Jovens e Adultos da 1ª a 4ª fase, funcionando durante três 

horários.  

O ambiente em que foram feitas as observações foi uma sala de aula com 

mobílias novas e adequadas a estatura dos alunos, o ambiente amplo e arejado, no 

entanto a sala possui decoração própria para crianças, com cartazes infantis e 

alfabeto colado acima do quadro. Consideramos que a decoração não é apropriada 

para a EJA uma vez que só expõem as atividades que formam realizadas pelos 

alunos do ensino regular, de acordo com a professora os alunos da EJA não têm 

espaços nas paredes para colar suas produções. Acredito que esse tipo de 

decoração possa deixar o aluno constrangido em ficar rodeado de atividades feitas 

por crianças, e ainda mais, não ter espaço para também apresentar as suas, 

observamos nessas circunstâncias, como a EJA é vista dentro de muitas escolas, 

como são colocados em segundo plano.  

 Foi observada uma turma 2ª fase da EJA, os alunos estão na faixa etária 

entre 14 e 58 anos, a sala possui 33 alunos matriculados, sendo que apenas 22 

frequentam, em gênero, são 60% homens e os 40% restantes são mulheres. As 

mulheres em sua maioria exercem a função de empregada doméstica, revendedoras 

revistas ou são autônomas, já os homens em sua maioria são autônomos, carregam 

fretes nas feiras e alguns, os mais jovens, dependem financeiramente dos pais.  

 Em conversas com os alunos, perguntei quais formam os motivos que os 

tinham levado a retornarem a escola. A seguir serão apresentados alguns recortes 

das respostas dos alunos: 

 

- Eu voltei a estudar pra ocupar o tempo, também para conseguir um 
trabalho melhor.  

- Sei que sem estudar não sou nada, minha mãe me pedia para que 
eu voltasse a estudar, quero conseguir um trabalho melhor. 

- Eu voltei para escola para aprender a ler, tenho 16 anos e ainda não 
sei. 

 

Nestes recortes apresentamos as colocações de apenas de três alunos, uma 

vez que a grande maioria voltou para escola pelos mesmos motivos. Sendo assim, 
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compreendemos que os alunos chegam à escola desejosos por conhecimentos do 

mundo letrado, mas, muitas vezes o professor não entra em sintonia com o aluno,  e 

quando isso ocorre não oferece subsídios para que o aluno se “alimente” do que 

deseja aprender. Neste sentido, consideramos importante que o professor conheça 

seus alunos, saiba bem o que os levou até a escola, para que assim, possa intervir 

de maneira significativa. 

A professora da sala pesquisada é formada em Licenciatura em Pedagogia 

pela Universidade de Pernambuco, trabalha na educação há 14 anos, mas, está na 

EJA há 2 anos. 

Com relação às especificidades dos estudantes da sala observada, 

compreendemos que a docente da turma em suas aulas faz um resgate dos 

conhecimentos prévios dos alunos, isso pode ser demonstrado no recorte a seguir: 

 

“A professora pede para que os alunos façam uma roda de leitura, ( 

avisa que muitas palavras que eles vão ouvir no texto, eles ainda não 

sabem significado, mas que quando se deparem com essa situação 

continuem lendo o texto para compreender a frase), faz a leitura do 

texto sobre cooperativismo,  sempre faz paradas para explicar o 

parágrafo, a todo o momento lança indagações como: o que é 

cooperativismo? O que é propriedade coletiva? Que é pessoa física? 

O que é adesão voluntária?  Ajuda os alunos nas respostas, tira 

dúvidas, e em seguida propõem uma atividade a partir do texto lido. “ 

Observação realizada no dia 27/10/2011. 

 

Neste recorte, observamos que a docente desta turma, faz um resgate dos 

conhecimentos prévios dos alunos, respeita o que os alunos falam, tira as possíveis 

dúvidas que surgem no decorrer da leitura, traz para sala de aula um tema que 

realmente faz sentido para os alunos, usando assim estratégias de leitura que são 

extremante importante para que o aluno sinta-se motivado em aprender e 

compreenda o texto. Solé (1998, p. 71) afirma que nos momentos de litura “o 

conhecimento prévio do leitor deve ser relevante para o conteúdo do texto. Em 

outras palavras, da possibilidade de o leitor possuir conhecimentos necessários que 
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vão lhe permitir atribuir significado aos conteúdos do texto.” Sendo assim, esta 

docente leva em consideração que para o aluno entender o texto de maneira 

significativa, este, deve possuir conhecimentos para conseguir interpretá-lo, neste 

caso, além do levantamento de hipóteses, ela possibilitou o acesso a um texto que 

fizesse parte da realidade dos alunos. 

Em conversa com a docente dessa turma, perguntei o que dificulta seu 

trabalho na EJA, ele me respondeu o seguinte:  

 

“Acho a EJA, uma educação em “ultimo” lugar, pois TUDO, a sala, a 
decoração, Xerox, papel, materiais, todos são voltados para o ensino 
regular, e os alunos da EJA, não tem acesso, as atividades que trago 
impressas, tiro do meu bolso, isso acaba dificultando o trabalho”. 
28/10/2011  

 

Observamos nesta colocação da professora que até os matérias utilizados na 

escola são restritos ao uso dos alunos do ensino regular, e os alunos da EJA, mais 

uma vez tornam-se excluídos da escola, uma vez que a escola não se adequou a 

este grupo e não possibilita o acesso destes aos materiais importantes para o 

aprendizado. Sobre isso Oliveira afirma que (1999 apud, GOMES, 2007, p.04)  “Os 

altos índices de evasão e repetência nos programas de educação de jovens e 

adultos indicam falta de sintonia entre a escola e o alunos que dela se servem, (...).” 

Outro ponto que queremos destacar é que a turma observada é dividida em 

dois “níveis”, os alunos que são alfabetizados, e o que ainda estão se apropriando 

do sistema de escrita alfabética, em seguida descreverei um fragmento de um dos 

momentos das aulas observadas. 

 

“a professora divide o quadro em duas partes, de um lado ela passa 
atividade para os alunos que ainda não sabem ler, do outro para os 
demais alunos passa atividade de matemática. Em seguida, ela 
pergunta aos alunos quis silabas estão sendo formadas, GA, GE,GI... 
e sugere que eles tentes sozinhos formar as palavras juntando as 
sílabas. Imediatamente ela vai ajudar os outros alunos a responder os 
problemas de subtração, quando termina, faz leitura individualmente 
com um aluno que ainda não sabe ler”. 
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Como pudemos perceber, esta educadora não pára, busca sempre realizar 

atividades dentro do que realmente o aluno precisa aprender, desafia os alunos a 

também fazerem suas atividades sozinhos, mas, logo em seguida ajuda outro que 

também tem dificuldade, demonstrando assim em seu exercício profissional  amor 

por seus alunos, além disso, demonstra preocupação com a formação de sujeitos 

autônomos, caminha juntos com os alunos buscando construir conhecimentos 

necessários para um educação de qualidade. Acredito que estes saberes 

demonstrados por esta educadora, não formam aprendidos apenas na universidade, 

mas, a partir de suas experiências, das trocas que ela estabeleceu com seus alunos 

durante sua carreira, algo que foi construído cotidianamente. Neste sentido, 

considero presente na prática dessa educadora o que pensava Freire “A prática 

educativa é afetividade, alegria, capacidade cientifica, domínio técnico a serviço da 

mudança (...) (1996, p.143).  

Por ultimo, considero importante destacar que esta professora não infantiliza 

os alunos, sempre os trata de igual pra igual, as atividades desenvolvidas na sala, 

os trabalhos realizados na sala fazem parte do cotidiano dos alunos. Nas aulas 

observadas, a mesma demonstrou interesse pelo o que os alunos fazem fora da 

escola, os motivos que os levam a faltar, procura conscientizá-los de como é 

importante estudar, tendo uma relação harmoniosa, por meio da qual professor e 

alunos são parceiros. Sendo assim, consideramos que o educador da Educação de 

Jovens e Adultos não é só um mediador de conhecimentos, mas, um profissional 

que tem um olhar cuidadoso para com seus alunos, que busca refletir sempre como 

é possível tornar a escola mais atrativa para estes que estão retornando a vida 

escolar.  

 

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

 O tema trabalhado foi o gênero textual “carta”, o tempo necessário para a 

realização da atividade foi 1h30min. Inicialmente questionei aos alunos sobre esse 

gênero, com perguntas como: o que é uma carta? Em quais situações escrevemos 

uma carta? Como devemos começar a escrever uma carta? Quais elementos 
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possuem em uma carta? Os alunos foram respondendo, apresentando seus 

conhecimentos prévios e estas definições foram sendo anotadas no quadro.  

 Em seguida entreguei para cada aluno uma cópia que continha um exemplo 

de uma carta, fizemos a leitura coletiva, e deu-se início a explicação sobre esse 

gênero.  Expliquei para eles que uma carta sempre começa colocando a cidade em 

que foi escrita e a data, depois devemos escrever uma saudação para o destinatário, 

como por exemplo: Olá Maria, Querida Ana, oi Wili, e em seguida se escreve o que 

motivou a carta, e ao terminar o assunto despede-se carinhosamente e assina.  

 Feito isso, com já sabia que aquele era o último dia de aula de uma aluna que 

estava presente, propus que os alunos ficassem em dupla (os alunos já 

alfabetizados com os alunos que ainda estão no processo de alfabetização) e 

escrevessem uma carta para a colega que estava indo embora pra São Paulo, e que 

ela, escrevesse uma carta de despedida para seus colegas. Foi muito bom, eu e a 

professora ficamos auxiliando os alunos no momento da escrita, e as cartas que 

formam surgindo me surpreenderam, o momento foi bem pertinente para 

trabalharmos esse gênero, já que se tratava de uma despedida. Terminada a 

produção, comparamos o que no começo havíamos escrito no quadro com o que 

agora eles sabiam, então fui fazendo as mesmas perguntas do início da aula e eles 

já formam me respondendo de uma forma mais pertinente, compreendi nesse 

momento que eles tinham entendido como escrever uma carta.   

 Por último, antes de começar a “festa” de despedida, os alunos fizeram a 

leitura da carta que haviam escrito para a colega, foi muito emocionante para eles 

um momento muito bonito, desejaram muitas coisas boas para a nova vida que ela 

terá em São Paulo, explicaram como foi bom conhecê-la esse ano. E a carta que ela 

escreveu, foi cheia de agradecimentos à professora e seus alunos por tudo que ela 

tinha aprendido durante aquele ano.  Em fim, começou a festa de despedida e fui 

pra casa com a sensação de “dever” cumprido.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Ao fim deste trabalho foi possível compreender melhor as especificidades que 

permeiam a Educação de Jovens e Adultos. Observamos que até os dias de hoje a 

EJA sofre com os reflexos de sua história, história esta, que foi escrita pelo povo a 

partir de movimentos sociais. Neste trabalho revisitamos as lutas que esse 

seguimento educacional perpassou ao longo das décadas até os dias atuais.  

 Foi possível compreender que os alunos da EJA, possuem peculiaridades que 

devem ser levadas em consideração, como “a condição de não-criança, de excluído 

da escola e de pertencer a membros de determinados grupos culturais” (FONSECA, 

2002 apud, GOMES, 2007, p.02). Tudo isso deve ser levado em consideração pelo 

docente ao trabalhar com jovens e adultos.  

 Nesse sentido, considero importante o professor da EJA, ter uma formação 

específica na área, uma vez que compreenderá melhor seus alunos, os estigmas 

que trazem da sua vida como por exemplo: o fato de não saber ler, de ter vergonha 

de está voltando para escola a fim de retomar sua vida escolar, de sujeito 

historicamente excluído do processo educacional. Então, é necessário que o 

professor entenda esse aluno como um sujeito que precisa de estímulos pra 

permanecer na escola, estímulos estes, que devem partir da realidade do aluno, do 

que realmente faz sentido para sua vida. Consideramos esse estímulo decisivo para 

a permanência ou não, desse sujeito no contexto escolar.   

 Ao chegar ao fim deste trabalho entendemos que a experiência vivenciada foi 

extremamente importante para nossa vida profissional, uma vez, que proporcionou 

não só observar aulas e “avaliar” atividades desenvolvidas  durantes as 

observações, mas, além disso relacioná-las com a teoria, e vivenciar como é ser 

professor na EJA, vivencia esta, que sempre traremos conosco, pois foi uma 

experiência nova diante dessa realidade, encerramos aqui nossa fala com as 

seguintes palavras, 

 

 “a educação deve ser um ato coletivo, solidário- um ato de amor, dá 
pra pensar sem susto-, não pode ser imposta. Porque educar é uma 
tarefa de trocas entre pessoas e se não pode ser feita  por um sujeito 
isolado (até a auto-educação é um diálogo à distância), não pode ser 
também o resultado do despojo de quem supõe que possui todo 
saber, sobre aquele que, do outro lado, foi obrigado a pensar que não 
possui nenhum” (BRANDÃO, 1988 apud BARCELOS, 2009, p.42). 
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