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Este texto constitui-se num recorte da pesquisa realizada num mestrado em educação em que 
se questionou as concepções de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que fundamentam as 
práticas dos professores que atuam no ensino fundamental dessa modalidade educativa. 
Entendemos como Moron e Brito (2001) que concepções são maneiras próprias de elaborar, 
interpretar, representar idéias e agir de acordo com as mesmas. Neste artigo analisamos os 
sentidos atribuídos à EJA pelos sujeitos professores e o modo como tais compreensões se 
relacionam com os fazeres pedagógicos no atendimento de pessoas jovens e adultas. As 
discussões apresentadas neste trabalho consideraram as vozes docentes acerca das seguintes 
questões: o que entendem por EJA? A quem se destina? Os dados apontam que a EJA 
reivindica a clareza de uma concepção de educação como um direito de todos, em qualquer 
idade. 
 

Palavras-chaves: Concepções docentes – prática educativa - Educação de Jovens e Adultos.  
 
 

CONCEPTIONS ET PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT DANS  
L’EDUCATION DES JEUNES ET DES ADULTES 

 
 

Ce texte est une partie de la recherche réalisée dans le cadre d’un Master en sciences de l’ 
Éducation où ont été mises en question les conceptions d’Éducation des jeunes et des Adultes  
(EJA) sur lesquelles sont basées les pratiques des professeurs de l’enseignement fondamental 
dans cette modalité éducative. Nous comprenons comme Moron et Brito (2001) que les 
conceptions sont des manières particulières d’élaborer, d’interpréter, de représenter des idées 
et  d’y réagir. Dans cet article nous analysons les sens que les enseignants attribuent à l’EJA 
et comment ces conceptions interagissent avec les pratiques d’enseignement utilisées sur les 
jeunes et les adultes. Les discussions présentées dans ce travail prennent en compte la parole 
des enseignants au sujet des questions suivantes : Ce que l’on entend par EJA ? A qui cela 
s’adresse ? Les données montrent que l’EJA revendique une conception claire d’éducation 
pour tous à n’importe quel âge. 
 

Mots-clefs : Conceptions d’enseignement – pratique éducative – Éducation des jeunes et des 
adultes 
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O termo Educação de Jovens e Adultos, freqüentemente designado por EJA, 

aparece pela primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 para 

nomear uma modalidade específica da educação básica, sinalizando a superação da concepção 

dominante que durante muito tempo nos remetia meramente a programas de alfabetização 

destinados a pessoas que não aprenderam a ler e a escrever quando eram crianças.  

Analisando brevemente o histórico da política para EJA no Brasil, percebe-se que 

a Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 1990), a V Conferência 

Internacional de Educação de Adultos (Hamburgo, 1997) e o Parecer CEB/MEC n.º 11/2000 

se apresentam como alguns dos principais marcos de mudança de paradigma e definição das 

diretrizes e metas educativas adotadas pelo Brasil para referendar as políticas de EJA. 

A partir destes marcos, a EJA passa a ser vista numa perspectiva de educação ao 

longo da vida, superando as idéias de suprimento e de educação compensatória, ganhando 

reconhecimento como modalidade de ensino e como direito. Segundo a Declaração de 

Hamburgo (Alemanha, 1997), o conceito contemporâneo da educação de adultos 

 

Engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas 
consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, 
enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas ou 
profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de 
sua sociedade [...] (Art. 3) 
Educação Básica para todos significa dar às pessoas, independente da idade, 
a oportunidade de desenvolver seu potencial, coletivo ou individualmente. 
[...] É fundamental que o reconhecimento do direito à educação continuada 
durante a vida seja acompanhada de medidas que garantam as condições 
necessárias para o exercício desse direito. (Art. 9). 
O reconhecimento do “Direito à Educação” e do “Direito a Aprender por 
toda a vida” é, mais do que nunca, uma necessidade. (Art. 12) 
 
 

Na Declaração, encontramos a EJA concebida como o conjunto de processos de 

aprendizagem, formais ou não, graças aos quais os adultos na sociedade à qual pertencem 

desenvolvem suas aptidões, enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas qualificações 

técnicas ou profissionais ou as reorientam em função de suas próprias necessidades e das 

necessidades da sociedade. Tal concepção fundamenta-se no respeito integral aos direitos 

humanos, na perspectiva das pessoas jovens e adultas desenvolverem seu potencial 

independente da idade. Entretanto, esta ampliação conceitual, que implica em novos desafios 

às práticas existentes, não foi plenamente assimilada pelos educadores envolvidos nesta 

modalidade educativa.  

O que tentamos defender é que existe um desencontro entre as concepções de EJA 

mobilizadas pelos professores e os preceitos conceituais dos documentos de referência para o 
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campo. Dizendo de outro modo, embora os documentos nacionais e internacionais que 

referenciam o campo – Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1996; Parecer CNE/CEB 11/2000; Declaração de Jomtien (1990); Declaração de 

Hamburgo (1997) – preconizem uma nova concepção de EJA, traduzida pelo direito de todos 

à educação e pelo conceito de formação de adultos como uma multiplicidade de processos 

formais e informais de aprendizagem e educação continuada ao largo da vida, a concepção 

ainda predominante entre os educadores continua a ser a visão compensatória que atribui à 

EJA a mera função de reposição da escolaridade não realizada na infância ou adolescência. 

Distanciados de tais fundamentos teórico-conceituais, os docentes desenvolvem práticas 

eivadas de “escolarismo”, praticadas sem muito saber por que fazê-las, defendendo rituais e 

procedimentos distantes de alguns princípios caros à educação que se pensa como direito, 

como possibilidade de exercitar, democraticamente, a igualdade entre sujeitos diferentes 

(PAIVA, 2005) 

Os dados aqui apresentados constituem um recorte da pesquisa desenvolvida no 

Mestrado em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas, na qual objetivamos 

analisar as concepções de EJA que fundamentam as práticas educativas dos professores que 

atuam nessa modalidade de ensino.   

Ao investigar as concepções que orientam as práticas pedagógicas dos professores 

da EJA – tomando por base uma interpretação comprometida com a visão dos próprios 

sujeitos – partimos do princípio de que as concepções dos professores foram elaboradas por 

meio de informações aprendidas e apreendidas através da história, do fazer cotidiano, da 

relação com os pares, entre outros; de modo que tais apropriações passam por organizações 

mentais categorizadas e ressignificadas. Por isso, antes mesmo de refletir sobre “como 

ensinar” (método) e o “que” (conteúdo) é ensinado nas salas de EJA, faz-se necessário, 

identificar e analisar as concepções que, de modo explícito ou implícito, norteiam as 

intenções do cotidiano educativo. 
   

O lugar das concepções nas práticas docentes 
 

As características dos professores, como objeto de estudo, representam uma nova 

perspectiva de análise do processo educativo que, a partir do enfoque nos traços de 

personalidade, competências e sentimentos, põe em relevância as investigações sobre suas 

crenças e concepções, a exemplo das pesquisas de Ribeiro e Ponte (1995).  

O enfoque das investigações sobre as características pessoais em detrimento do 

lado instrumentista desses profissionais da educação emerge a partir dos anos sessenta, na 
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perspectiva de contribuir com mais aportes teóricos para o processo ensino-aprendizagem 

(PONTE, 1995). 

A partir da década de 1980, estes pressupostos passaram a ser considerados 

fatores de influência e de mudança no processo ensino e aprendizagem, bem como no sistema 

educacional como um todo, conforme afirma Ponte (1995, p.2): 

  

os estudos sobre as crenças e as concepções dos professores assumem grande 
importância no início dos anos oitenta. O professor torna-se cada vez mais o 
centro das atenções dos investigadores e começa a ser visto como tendo 
crenças e concepções que determinam, ou pelo menos influenciam 
decisivamente, a forma como desempenha as suas tarefas. 
 

Neste estudo das concepções dos professores sobre a EJA, adotamos a definição 

de Moron e Brito (2001) que baseadas nas conceituações apresentadas por Canavarro (1994) e 

Ponte (1992) sobre concepções, definiram as mesmas como:  

 

a maneira própria de cada indivíduo elaborar, interpretar, representar suas 
idéias e agir de acordo com as mesmas. É construída das experiências 
individuais que são influenciadas por uma série de variáveis do ambiente, 
conhecimentos, experiência prática e componente emocional (MORON e 
BRITO, 2001, p. 226). 

 
Fiorentini (1995, p. 3-4) esclarece que no modo de ensinar, “esconde-se uma 

particular concepção de aprendizagem, ensino [...] e de educação”. Por sua vez, Thompson 

(1997) assegura que os padrões de comportamento dos professores, com destaque para a 

prática docente, são em função de seus pontos de vista, isto é, sofrem influências e 

determinações das suas concepções. Parte dessas considerações o entendimento de que  

 

qualquer esforço para melhorar a qualidade do ensino [...] deve começar por 
em compreender as concepções sustentadas pelos professores e pelo modo 
como estas estão relacionadas com sua prática pedagógica. (THOMPSON, 
1997, p. 14) 
 

As considerações acima são reveladoras da importância do enfoque nas 

concepções dos professores como objeto de estudo. Revelam, ainda, que o comportamento do 

professor é em grande parte resultado de seu próprio pensamento, o que ele conhece, as suas 

estratégias para se apropriar da informação e para utilizá-la na resolução de problemas.  

Vale dizer que as concepções, crenças e atitudes docentes se expressam e se 

caracterizam por um corpo de conceitos e valores organizados em teorias explícitas e latentes, 

evidenciadas pelos modos de agir do sujeito. Assim, de acordo com seu funcionamento, as 

concepções podem ser transformadas pelo contexto imediato que as provocam, o que implica 
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dizer que podem ser reconstruídas com base nos saberes acumulados pelo indivíduo. Trata-se, 

neste caso, de fenômeno relativo à evolução de concepções, de crenças, de pensamentos, 

refletindo seu caráter de dinamicidade. 

 No momento em que admitimos uma relação recíproca entre concepções e 

práticas docentes, não pretendemos com isso usar a prática como instrumento de recriminação 

do professor, senão como caminho de formação teórica (FREIRE, 1997). 

Ainda é Freire (1997, p. 68) quem nos ajuda a explicar a relação de reciprocidade 

dos termos concepção e prática, quando afirma: 

 

Não haveria prática, mas puro mexer no mundo se quem, mexendo no 
mundo, não se tivesse tornado capaz ele de ir sabendo o que fazia ao mexer 
no mundo e para que mexia. Foi a consciência do mexer que promoveu o 
mexer à categoria de prática e fez com que a prática gerasse 
necessariamente o saber dela  (grifo do autor). 

 

De acordo com o exposto, a prática não se caracteriza por ações aleatórias, 

acidentais, sendo o que não seria prática e sim um ‘mexer no mundo’. Isto significa dizer que 

a prática requer uma consciência dela, isto é, reside numa ação intencional; e ainda, a prática 

gera um saber dela, portanto, é explicativa do que faz e do para que faz;  é atravessada por 

aspirações, motivações, propósitos, aspectos que interferem na ação de quem se coloca no 

papel de educador; por fim, “[...] a consciência da prática implica a ciência [concepção] da 

prática embutida, anunciada nela” (FREIRE, 1997, p. 68).  

Particularizando o exposto acima, podemos dizer que a prática docente na EJA 

evidencia o conhecimento que a fundamenta e as teorias subjacentes que a explicam.  
 

A pesquisa 
  
No intuito de apreender as visões de EJA dos professores, a investigação foi 

desenvolvida a partir dos elementos que caracterizam e fundamentam uma pesquisa 

qualitativa. Ressaltamos que a pesquisa qualitativa reconhece a necessidade de compreender 

os valores, crenças, motivações e sentimentos humanos na perspectiva de um contexto social 

historicamente datado e construído, pois a compreensão só pode ocorrer se a ação é colocada 

dentro de um contexto de significado (GOLDENBERG, 1998), portanto, apropriada para o 

estudo em pauta. 

O mapeamento das concepções foi possível graças às falas de oito professores do 

quadro efetivo da rede pública de ensino do município de Paulo Afonso, em atuação nas 

turmas de 1ª a 8ª série da EJA, o que corresponde às etapas I e II do ensino fundamental. 
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Quanto aos instrumentos de coleta dos dados, optamos pela técnica do grupo focal 

por ser apropriada aos estudos que buscam entender atitudes, preferências, necessidades e 

sentimentos (GATTI, 2008). O grupo focal “é um conjunto de pessoas selecionadas e 

reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a 

partir de sua experiência pessoal” (KITZINGER apud GATTI, 2008, p. 7). Ao se fazer uso do 

grupo focal, “há interesse não somente no que as pessoas pensam e expressam, mas também 

em como elas pensam e por que pensam” (GATTI, 2008, p. 9). 

Os depoimentos obtidos foram organizados e analisados na perspectiva da análise 

de conteúdo, referenciadas por Bardin (2009) e inseridos na modalidade da análise temática. 

Para tanto, as questões norteadoras das discussões, giraram em torno de aspectos 

característicos da Educação de Jovens e Adultos com o objetivo de fazer emergir o modo 

como os professores concebem os seguintes elementos: conceitos e sentidos da EJA, o aluno 

jovem e adulto e as mediações nesse processo. 

Os procedimentos da análise de conteúdo percorreram as etapas de pré-análise, 

exploração do material e, por fim, a inferência e a interpretação, etapa na qual os achados 

foram confrontados com os referencias teóricos da busca investigativa.  

Nesta ocasião, importa apresentar os dados resultantes do processo de 

desmembramento e reagrupamento de texto do grupo focal descritos na categoria temática 

conceitos e sentidos da EJA, a partir das indagações: o que entendem por EJA? Como a 

definem? A quem se destina?   

O enfoque nas apropriações conceituais dos professores ancora-se no 

entendimento de que “o conceito aparece como ferramenta que ajuda a aprofundar o 

conhecimento do real, e não a fazer dele uma mera abstração” (FREI BETO, 1996, p.77).   
 

Conceitos e sentidos da EJA nas vozes docentes 
 

A correta compreensão do que representa a EJA perpassa, primeiramente, pela 

definição das concepções sobre educação, as quais representam o arcabouço teórico de quem 

a interpreta (SILVA, 2001). Ou seja, de que educação se está falando? Definir isto representa 

demarcar o lugar de onde se fala a respeito da EJA. Com esse objetivo, iniciamos com o 

grupo de professores o exercício de pensar uma definição conceitual para a modalidade. Tal 

atividade pareceu um desafio inusitado. Contudo, dada a insistência na questão, os 

participantes fizeram uma pausa reflexiva e, reconhecendo a complexidade da tarefa, 

concluíram:   
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É difícil pensar assim um conceito... Porque a EJA é assim...  
 

É difícil pra a gente conceituar. Eu acho que seria mais fácil se você 
pegasse tudo que a gente falou aqui e depois conceituasse.          
A gente não conseguiu definir porque é um monte de coisa que vem e a gente 
precisa captar tudo aquilo, operacionalizar, e termina que a mente fica 
como um liquidificador.  
 

Eu sei fazer. Eu aprendi. A teoria me ajudou muito, mas, às vezes eu não sei 
falar.  

 

Brandão (1984, apud PAIVA, 2005) ajuda-nos a entender a dificuldade do grupo 

em relação ao conceito de EJA por conta da profusão de nomes, não inocentes, que trazem 

imbricados, sentidos e significados de marcas ideológicas, que historicamente orientaram 

projetos e atividades de processos educativos de jovens e adultos no Brasil. 

Refazendo o caminho dessa história, apreendemos variadas formas de nomear e 

significar a educação de adultos das classes populares, o que dificulta uma definição 

consensual do que ela é na atualidade, visto que se revestiu de um arcabouço teórico, 

ideológico, e metodológico, conforme as correntes e forças do contexto sócio-econômico e 

cultural de cada período.  

Ao tentar responder a questão levantada, o grupo foi esboçando uma concepção 

de EJA que a aproxima da sua marca mais forte no imaginário social, isto é, uma 

compreensão ligada à volta à escola. 

 

A EJA é uma oportunidade de recuperar todo esse tempo que eles [os jovens 
e adultos] perderam  
 

Uma nova oportunidade para aqueles que se perderam, por motivo de 
trabalho, ou mesmo porque o pai dizia: você não vai estudar não... Uma 
outra oportunidade pra essas pessoas que perderam... Que não tiveram 
oportunidade quando eram crianças, devido também ao trabalho.      

   
A compreensão de que a EJA deve favorecer a retomada dos estudos com vistas a 

recuperação do tempo perdido é assim justificada pelo grupo:  
 

[...] por terem perdido muito tempo sem estudar por ‘n’ motivos – alguns 
desistiram porque não se interessaram; outros por causa do trabalho – 
voltam a estudar quando eles se vêem dentro de uma sociedade em que estão 
ficando pra trás (grifo nosso). 

 
Ao enfatizarem a desistência dos alunos da escola, por não se interessarem ou por 

causa do trabalho, o grupo incorpora ao seu discurso, implicitamente, antigas questões 

disseminadas há muito tempo acerca dos sujeitos não escolarizados e que até hoje habitam o 

imaginário de alunos e professores: a “culpa” por todo esse tempo que eles perderam sem 
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estudar. Com base nos dizeres do grupo, a EJA representa uma segunda chance para os 

jovens e adultos equacionarem seus déficits de escolarização, pois se vêem dentro de uma 

sociedade em que estão ficando pra trás. Para os docentes a EJA representa, então, a 

alternativa para aqueles que não “valorizaram a escola” na época devida, e hoje “estão 

desesperados da vida, acham que não têm mais jeito, que eles não vão conseguir mais nada”. 

Ao situarem o atendimento dos jovens e adultos como segunda oportunidade de 

escolarização, ou à escolaridade perdida na idade própria, o grupo expressa a noção de 

titularidade de direito à educação apenas aos que estão na faixa etária dos 6 aos 14 anos, 

considerando-se o ensino fundamental de nove anos. No âmbito das políticas públicas e dos 

encaminhamentos escolares, essa perspectiva remete a uma concepção de EJA em que a 

formação dos educandos jovens e adultos não é assumida como uma educação permanente, 

mas apenas como uma ação temporária de suplência, sustentada, freqüentemente, em modos 

inadequados, não raro, com conteúdos preconceituosos em relação ao analfabeto adulto.  

Essa concepção emerge também de uma lógica do senso comum, segundo a qual 

existe uma idade própria para aprender – na infância/adolescência. Concebidas dessa forma, 

essas ações, de cunho assistencialista e muitas vezes baseada no voluntariado, não 

reconhecem a educação de adultos como direito. O não reconhecimento do direito à educação 

para as pessoas jovens e adultas aliado à idéia de compensação são responsáveis, entre outros, 

por uma visão de aluno muito equivocada, que tem estado presente na maior parte das escolas 

de EJA há dezenas de anos.  

  Paiva (1997, p. 98) posicionando-se sobre o assunto denuncia que a concepção 

de suplência foi instaurada pela visão de educação compensatória que, por sua vez, “na 

contramão da história, desconsiderava a condição de aprendizes por toda a vida dos sujeitos 

adultos, e continuava a considerá-los escolares que voltavam para cumprir as etapas da escola 

básica, não cursadas na chamada ‘idade própria’”. 

Outro aspecto a ser apontado nas falas dos professores é que percebem a EJA 

como sendo diferente de outras modalidades. 
 

A gente sabe que a EJA é uma modalidade diferente da educação infantil. 
 

Eu não trabalho com alunos de classes regulares como eu trabalho com EJA 
[...] por eles terem perdido muito tempo sem estudar”.  

 

Os dizeres do grupo expressam o argumento das “faltas” ou “lacunas” para 

estabelecer a relação de diferenciação da EJA com a educação de crianças e adolescentes. 

Contestando esta visão Arroyo (2006) adverte que a EJA não deve ser reconhecida apenas 
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pelas carências sociais do público que a ela freqüenta, nem sequer pelas carências de um 

percurso escolar bem-sucedido. A versão que busca justificar o modo diferenciado de 

atendimento a jovens e adultos por eles terem perdido muito tempo sem estudar, representa a 

perspectiva do protagonismo pela negatividade. O autor ressalta, que a EJA deve se 

diferenciar pelo protagonismo da presença positiva dos jovens e adultos em áreas como a 

cultura, pressão social por outro tipo de sociedade e outro projeto de campo, pelas lutas por 

seus direitos. Portanto, não se pode pretender caracterizar a EJA pela concepção equivocada 

de recuperar um tempo perdido, pois, quando seu público volta à escola, carregam um largo 

acúmulo de formação e de aprendizagens. 

Chama a atenção nas falas o uso da expressão alunos de classes regulares, numa 

referência a esses educandos como estando em situação de regularidade (correlação 

idade/série, escola diurna, tempo e processo de aprendizagem, etc.) em relação aos das classes 

da EJA. Desse ponto de vista, o grupo associa a EJA à figura do Ensino Supletivo, isto é, 

como um “ensino à parte do regular” destinado aos que não seguiram ou concluíram os 

estudos dos 7 aos 14 anos, conforme prescrição da LDB 5692/71. Para estes, restava uma 

ação compensatória e assistencialista para recuperar o atraso e reciclar o presente, com o 

objetivo de formar mão-de-obra que contribuísse no esforço para o desenvolvimento nacional 

(HADDAD, 1991). 

Foi no processo de redemocratização dos anos 1980 que a Constituição brasileira 

deu um passo definitivo em direção a uma nova concepção de processo formativo que inclue 

jovens e adultos, ao estabelecer no artigo 208 que “[...] a educação é direito de todos e dever 

do Estado e da família” e ainda que é o “[...] ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

inclusive sua oferta garantida para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”.  

Também a LDB 9394/96, nos seus artigos 37 e 38 gera, segundo Soares (2002, 

p.12), uma mudança conceitual na EJA, passando a denominar ‘Educação de Jovens e 

Adultos’ o que a Lei nº 5.692/71 chamava de ‘ensino supletivo’, destacando que não se trata 

apenas de uma mudança de caráter vocabular mas de um alargamento do conceito.  Ao haver 

a mudança do termo de ensino para educação, possibilita a compreensão, nesse processo, de 

diversos processos formativos voltados para sujeitos jovens e adultos. 

A compreensão da EJA na perspectiva do direito de todos à educação, declarada 

na Constituição Federal, requer o abandono de qualquer lógica de atendimento como 

“oportunidade” e “chance” outorgadas à população. EJA como direito, pressupõe em sua 

práxis que o trabalho realizado garanta acesso, elaboração e reconstrução de saberes que 

contribuam para a humanização e emancipação do ser humano. O que é possível perceber, 
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ouvindo os docentes, é que reconhecem a EJA como uma modalidade diferente no interior da 

educação básica, porém, conferem contornos valorativos a essa diferença; algo inferior, para 

cidadãos inferiores (ARROYO, 2001).  

Essa concepção se distancia dos princípios legais vigentes, nos quais, os jovens e 

adultos são percebidos como sujeitos de direito. Atualmente, a EJA integra a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Brasileira como modalidade específica da Educação Básica e, é 

estabelecida como direito público subjetivo na Etapa do Ensino Fundamental. Isto significa 

dizer que qualquer pessoa que não tenha tido acesso a escolaridade neste nível de ensino, 

independente da idade, é titular desse direito e pode exigir imediatamente o seu cumprimento.  
 

Considerações finais 
 

Os esforços empreendidos neste estudo objetivaram apreender conceitos e 

sentidos da EJA nas vozes dos professores. A análise assume a perspectiva, ou não, do direito 

à educação, independente da idade. Ressaltamos que o reconhecimento desse direito requer 

que sejam consideradas as singularidades constitutivas dessa modalidade e a necessidade de 

atendimento educativo apropriado à fase particular da vida adulta. Evidenciamos, assim, a 

necessidade da construção de outro olhar para a EJA que aponte para a superação da lógica de 

segunda chance de escolarização ou recuperação do tempo perdido; reconheça os jovens e 

adultos em tempos e percursos de jovens e adultos e como sujeitos de direitos humanos; 

recupere a relação entre conhecimento e a prática do trabalho que permita aos alunos 

compreenderem-se no mundo e ao mesmo tempo compreendê-lo de forma a se prolongar por 

toda a vida.     
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