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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo  a realização de uma análise em torno  da  exclusão escolar e  social
das mulheres em Alagoas, discutindo as questões de gênero e a Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, foi
realizado um embasamento teórico em  Andrade (2000), Moura (2000), Narvaz, Anna e Tersseler (2013), entre outros.
Além disso, foi realizada entrevistas com duas mulheres para  compreender os motivos que impediram as suas
respectivas escolarizações, como também as perspectivas e entraves de  continuidade dos estudos na EJA.
Constatou-se  que, ao longo dos anos  a exclusão escolar das mulheres alagoanas tem sido imposta pelo machismo e
androcentrismo histórico, que secundariza a educação destas ainda na infância  e impõe a maternidade e o trabalho
doméstico como  função social obrigatória.  
 
Palavras- chave: Gênero. Mulheres. Educação de jovens e adultos.
 
ABSTRACT: This study aims at conducting an analysis around the school and social exclusion of women in Alagoas ,
discussing gender issues and the Youth and Adult Education . Therefore , it performed a theoretical foundation in
Andrade (2000 ) , Moura (2000 ) , Narvaz , Anna and Tersseler (2013 ) , among others. In addition , it performed
interviews with two women to understand the reasons that prevented their respective escolarizações , as well as
perspectives and studies continuity barriers in adult education. It was found that over the years the school exclusion of
Alagoas women has been imposed by machismo and historical androcentrism , which secundariza women&39;s
education in childhood and imposes motherhood and housework as a social function.
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INTRODUÇÃO
 
 
Na contemporaneidade, ainda tem prevalecido discriminações sociais e  culturais em torno dos sujeitos, os quais são
excluídos do/no âmbito escolar e social, o que tem proporcionado discussões empíricas em torno destes espaços e a
exclusão que produzem e reproduzem  através da  intolerância e preconceito, principalmente no que se refere as
questões de gênero e diversidade.
Diante disso, no estudo, nos debruçaremos na realização de uma reflexão acerca das questões de gênero que
envolveram e ainda envolvem a realidades social e escolar de mulheres no interior e capital do Estado Alagoano.
 
Para tanto, foi realizada uma representação social a partir da entrevista com  duas mulheres, adulta e idosa que
apresentam características em comum e ao mesmo tempo opostas. São épocas e motivos diferentes, mas que nos
trazem uma aproximação de significados dos sujeitos da EJA.  Ambas  apesar da faixa etária e experiências de vida
diferentes nos relatam fatos vividos acerca da não escolarização na infância e os entraves em torno da não continuidade
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aos estudos pela Educação de Jovens e Adultos.
O estudo aborda a interferência das  quetsões de gênero que perpassam do âmbito social ao escolar, refletindo na
evasão de muitas mulheres ainda na atualidade, pelos mesmos motivos de outras épocas, onde percebemos que o
machismo tem passado de geração para geração e as questões maternais e androcêntricas continuam a  imperar
tradicionalmente em uma sociedade considerada democrática e contemporânea.
 
  ENTRE O TRABALHO, A SOBREVIVÊNCIA FAMÍLIAR E A ESCOLA:  ENTREVISTA COM A MULHER ADULTA.
 
            A primeira entrevistada é considerada adulta com seus 45 anos de idade e reside em Maceió, sua cidade Natal e
Campo Alegre. Ela demonstra ser muito comunicativa, deixou realizar a gravação da entrevista com muita facilidade.
            Em todos os momentos, demonstrava ser bastante sorridente. Sua fala era muito rápida e em certos momentos
quando estava contando uma história e/ou uma situação ficava ofegante.  Afirma estar divorciada e que tem um casal
de filhos, um menino com nove anos que esta cursando o terceiro ano e uma menina de onze anos que esta no quinto
ano do ensino fundamental.
Ao perguntar se estuda ou já estudou, a mesma responde que atualmente não e que apenas estudou até a quarta série
quando morava no interior de Alagoas, em campo Alegre. Ao ser questionada o motivo pelo qual parou de estudar ainda
na série informada, a entrevistada responde com um tom triste: “precisei trabalhar cedo pra sustentar os irmãos e a
casa. Parei de estudar pra ajudar minha mãe a criar meus irmãos...”
A fala da mulher demonstra que precisou deixar a escola por motivos de trabalho ainda na infância  e nessa perspectiva,
Moura (2000) já aborda que a grande parte dos sujeitos de EJA no Brasil desde as décadas de 1950 a 1980, viviam a
deixar as salas de aula por motivo de trabalho “não conseguiram frequentar a escola ou delas foram expulsos - uma ou
mais vezes - por necessitarem se engajar no mundo do trabalho que garantisse a sua sobrevivência e de seus
familiares” (MOURA, 2000, p. 4)  
A fala da entrevista confirma o que a autora supracitada aborda. Pergunto então se ela lembra a idade em que parou os
estudos e ela informa que não, só responde recordando que “ainda era pequena”. Ela é a mais velha dos onze irmãos e
cita que o pai abandonou sua mãe e  por ser a filha primogênita se dedicou ao lar, para isso precisou deixar os estudos.
“Sou a mais velha, meu pai separou da minha deixou os menino lá pequeno...tive que trabalhar pra ajudar meus
irmãos”.
Como pode ser observado a família possuía um grande número de integrantes, Moura (2000, p. 2) acerca desta
situação vivida pela entrevistada, já afirmava que  “as famílias apresentam grande número de filhos e estes desde cedo
se integram às atividades rurais”.
Em relação a leitura e escrita, perguntei se sabia ler e/ou escrever, ela responde  e rir : “ aprendi a ler e escrever uns
rabiscos, leio mais do que escrevo”. Ainda nesse sentido, Moura (2000)  cita a relação dos trabalhadores rurais com a
escola.
os do campo geralmente são trabalhadores rurais ou pequenos agricultores filhos de trabalhadores rurais não
qualificados e com baixo nível de instrução escolar, muito freqüentemente analfabetos. (MOURA,2000,p3)
 
Afirma ser separada do pai de seus filhos e relata que o mesmo também parou o estudo na quarta série. Após seu
casamento, veio morar na capital alagoana, juntamente com o marido. Nesse mesmo sentido Moura (2000, p. 3) ainda
continua a fazer a relação com os sujeitos de EJA do meio rural e urbano. “os das cidades são geralmente migrantes
que chegam à cidade proveniente de áreas rurais empobrecidas marcadas pela seca ou pela expropriação da terra
pelos grandes latifundiários.” .
            Ao questionar em que os estudos lhe faz falta, ela rapidamente responde: “uma profissão, arrumar um emprego
melhor!”. Ela explica que atualmente faz diversas atividades para sustentar seus dois filhos, mas em uma outra
conversa após a gravação da entrevista, a mesma afirma não possuir carteira assinada para não perder o bolsa família.
Ao perguntar sua profissão ela responde: “cozinho, cuido de idoso, sou babá, diarista, faxineira,camareira e tudo!”
Ao perguntar se já sofreu preconceito na sociedade, pelo fato de não ter dado continuidade aos estudos, ela afirma:
 “já... na maneira de falar, de trocar as palavras... assim...Já perdi um trabalho, eu passei no teste, eu ainda preenchi a
ficha tudo certinho ali, quando foi no momento de falar, parou a entrevista, porque tinha que ter o médio”.
Diante da dificuldade de entrada no mercado de trabalho pela baixa escolarização, Coura (2000)  realiza uma
importante reflexão:
a exclusão, primeiramente de um direito, levou-os a serem excluídos em diversas outras situações vivenciadas como
por exemplo de uma melhor oportunidade de emprego, de uma maior e mais efetiva participação social, de conhecer de
forma mais ampla seus direitos como cidadãos e lutar por estes. Foram privados até mesmo, de muitas vezes, poder
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sonhar com dias melhores e de usufruir de uma melhor qualidade de vida.  (COURA, 2000, p.2)
 
A mulher entrevistada menciona que os estudos  lhe faz falta em situações cotidianas como por exemplo ao realizar
uma lista de compras, escrever recados, mas que pede ajuda aos seus filhos: Assinar, escrever, fazer uma lista de
compras...Meu filhos sabem de tudo, peço ajuda a eles”.
Inicia então uma história em que fala que consegue vender produtos de uma revista de comésticos apesar de ter
dificuldade na leitura e escrita, não sente o mesmo em relação  aos números, mas que teve uma amiga que desistiu, por
não saber fazer contagem.
Eu consigo vender Avon... não sei escrever muito mas sei desenrolar, peço ajuda depois pra passar o pedido pro
computador. Mas sei fazer as contas. Mas tenho uma amiga que desistiu ela não sabia fazer conta, dá troco...risos.
Ainda bem que não tenho dificuldade em fazer conta, né? Continuei porque eu ainda consigo desenrolar.
 
Ao questionar a entrevistada o motivo pelo qual não retorna aos estudos, ela responde:“eu creio que é falta de
organização e paciência”, mas acrescenta que tem vontade de voltar aos estudos. Ao perguntar se conhece ou já ouviu
falar em turmas de Educação de Jovens e Adultos, cita que conhece e que há um ano tinha realizado a matrícula,
porém desistiu. Nas palavras da mesma: “ conheço, já fiz a matrícula ainda e desisti...Fiquei uma semana, quando
começou a greve, depois voltei mais não! Pronto!”
A entrevistada também cita, que sua amiga continuou na turma em que ela desistiu e sempre a convida para retornar.
Questiono portanto, porque não retorna, ela disse que não conseguia acompanhar o processo de ensino-aprendizagem.
Coura (2000)  ressalta a insegurança que muitos alunos apresentam ao retornar o ensino através de turmas de EJA.
“muitos alunos ao chegarem às salas de aula de EJA, após um bom tempo fora da escola, sentem-se inseguros.
Imaginam que não terão condições de acompanhar o aprendizado da turma”. (COURA, 2000, p.5)
Também demonstra não querer deixar os filhos sozinhos a noite e que lamenta por não ter com quem deixá-los. A
escola é a mesma em que a filha estuda durante o dia. “No momento tenho que ver uma pessoa pra ficar com meus
filhos...   É que eu saio durante o dia aí não querem que eu saia a noite, ficam chorando...” Coura (2000, p. 8) já
afirmava que “no que toca à família, frequentar a escola noturna acaba por restringir o tempo destinado ao convívio
familiar”.  Entretanto a autora acrescenta outos motivos o qual impedem a permanência nos estudos que vão além de
familiares, englobando questões econômicas e o horário das aulas.
as dificuldades para se manter nas salas de aula são muitas e vão desde o horário das aulas, a motivos econômicos,
familiares e pessoais. Por exemplo, pelo fato das aulas serem no turno noturno alguns acabam desistindo, pois após
trabalharem exaustivamente durante o dia preferem tirar a noite para descansar. A necessidade de trabalhar é para o
público de EJA uma prioridade, logo muitos têm que optar entre o estudo ou o trabalho, tal opção acarreta quando não
em desistência do curso, em faltas contínuas as aulas e conseqüentemente, prejuízo na aprendizagem. (MOURA, 2000,
p.4)
 
Em relação ao ambiente escolar, ao perguntar sobre recordações que ela ainda tinha da turma de EJA a qual desistiu,
ela relembra de forma saudosa do pouco tempo em que teve contato:“era bom né? E agora eu soube que tem
informática e tudo! Perdi muita coisa... Na época tinha 12 a 15 alunos agora deve ter mais”
Ao indagar sobre a  relação da entrevistada enquanto aluna de EJA com a professora da turma,  ela afirma que a
docente era muito exigente. “A professora era muito exigente, sem paciência assim igual a mim... risos Ah ela já
chegava estressada de noite. Sem paciência”. Diante disso, é importante realizar uma refelxão acerca da formação e
atuação de professores em relação a EJA, problematizando portanto, se há uma  atenção voltada aos sujeitos que
frequentam essa modalidade de ensino e as suas experiências informais, pois o cotidiano escolar esta estreitamente
ligado ao âmbito social, as dificuldades econômicas, familiares, as quais têm sido invisibilizadas nesse contexto de
escolarização. 
é essencial que os processos de formação de professores procurem conhecer as diferentes formas de atendimento da
EJA, seus sujeitos, cotidianos e de, fundamentalmente, pensar as possibilidades de um dia-a-dia mais promissor para
todos aqueles que encontram nessa modalidade educativa, muitas vezes, a última chance de escolarização.
(ANDRADE, 2000, p.2)
 
Moura (2000) também aborda estes questionamentos no processo de ensino-aprendizagem e ressalta o papel do
professor e a sua função pedagógica e politizadora a partir do diálogo e da valorização dos saberes.
os professores, diferentemente dos alunos, tiveram algumas oportunidades socioculturais que lhes permitiram
apropriar-se dos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Seu grande compromisso
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político-pedagógico está em colocar essas experiências à disposição e a serviço dos alunos de maneira a permitir-lhes
ter acesso a esse saber. Isto é possível numa relação horizontal em que partindo-se de diferentes níveis de
conhecimentos e experiências, através de permanente diálogo, professores e alunos consigam atingir o mesmo ponto
de chegada: a apropriação do saber sistematizado e a sua utilização como instrumento de intervenção social. ( MOURA,
2000, p.7)
 
 
Nesse sentido o professor tem um significado crucial na vida dos educandos e retornando a Andrade (2000), a autora
demonstra como é possível realizar a troca de saberes entre educadores e educandos:
 
 o papel do professor é despertar a curiosidade, indagar a realidade, problematizar, ou seja, transformar os obstáculos
em dados de reflexão para entender o processo educativo, que, como qualquer faceta do social, está relacionado com
seu tempo, sua história e seu espaço. (ANDRADE, 2000, p.2)
      
Ao ser perguntado a entrevistada de como era o modelo das atividades propostas e se havia tarefas infantilizadas, ela
responde que não, e que era voltada pra realidade do dia, com tarefas de leitura e escrita.
            Questiono se a mesma tem apoio da família para voltar aos estudos e ela confirma.“Tenho apoio, mas mora tudo
longe, só mora eu aqui. Só eu que vim pra Maceió depois que casei, agora eu sou o homem e a mulher da casa. A
minha filha diz, mainha volta a estudar pra aprender informática risos.” Também cita que tem uma irmã que concluiu o
ensino médio através de turma de EJA.  
            No final da entrevista ela cita que o estudo é muito importante na vida das pessoas e que ela sempre diz isso
aos filhos. Percebe-se portanto, que apesar de não ter tido oportunidades de estudo e ter que optar ou pela
sobrevivência familiar ou pelos estudos, a entrevistada reconhece a função social da educação e mesmo que não tenha
dado a continuidade aos estudos pela EJA, sabe o quanto essa modalidade de ensino é uma ferramenta de inclusão
dos sujeitos que foram e que são excluídos socialmente e da escola por diversos motivos.
            Entretanto, no caso das mulheres, a exclusão é em dobro pelo fato de que, se na atualidade surge a
possibilidade de concluir os estudos, conseguir um melhor emprego e remuneração, há toda uma problemática que
necessita ser analisada e que não envolve apenas questões pessoais, mas também políticas. Como por exemplo,
anteriormente ela cita que para ir estudar à noite, necessita ter álguem para ficar com seus filhos, o que meche em
questões financeiras e estruturais da própria cidade que tem sido ocultada dos estudos que não dialogam com os
sujeitos e os reais motivos destas  não permanecerem na EJA.
 
O ANDROCENTRISMO E O PATRIARCADO NAS RELAÇÕES DE GÊNERO: ENTREVISTA COM A MULHER IDOSA
A segunda entrevista é realizada com uma senhora, idosa com 66 anos de idade, nascida e criada na capital alagoana.
Ela relata que e viúva e teve nove filhos.“Tive 4 homens e 5 mulheres... morreu 2 homens e uma mulher”. Ela informa
que casou com 16 anos, no inicio aceitou se casar cedo, porque achava o pai ignorante e sofria muito em casa, mas
depois sofreu a mesma situação de agressão com o marido. Ainda afirma que pior, pois em casa nunca passou fome
com os pais e com o marido ela passava fome, além de ser agredida diariamente.
Ao perguntar sobre os estudos, a mesma cita que estudou até o 3° ano primário “quando passei pra quarta série, ele
não deixou mais não, pra não fazer carta pra namorado e eu nem tinha namorado. Ele era muito ignorante.” A
entrevistada se refere ao seu pai e complementa que tinha muita dificuldade nos estudos e por esse motivo o pai
também a batia.
“aprendi a ler alguma coisa, mas muito não porque eu era muito burra. Eu apanhava tanto, ele me batia que tirava
sangue de mim! Estudei no Tavares Bastos. Sei ler um pouco sabe... leio o nome do ônibus, mas digo que sou
analfabeta, também escrevo um pouco...”
 
Questionei como aprendeu a ler e escrever e ela rapidamente recorda.
“Ah! Tinha uma cartilha, era a imagem e as letra, eu não aprendia na escola, tinha dificuldade, minha Irma já sabia mais
do que eu aprendia e eu não. Meu pai me botava eu na mesa pra eu ler e eu não sabia e apanhava... Eu gostava não
de estudar eu não aprendia nada!”
Pergunto sobre o seu marido, qual o nível de escolaridade do mesmo e ela responde: “nunca perguntei não a ele, mas
ele sabia fazer planta de casa, era inteligente, mas acho que só estudou igual a eu”
Ainda questionei que técnica ele fazia para realizar as anotações, ela também não sabe explicar. Perguntei se a mesma
parou os estudos por conta do pai porque não retornou o estudo após o casamento, e ela cita: “porque tive filho tomar
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conta da casa e tudo”.
no campo da EJA, fatores ligados ao gênero têm interferido na participação feminina na escola. Sabe-se que a
necessidade de arcar com as responsabilidades familiares advindas do casamento e a mater- nidade é um dos
principais motivos de evasão das mulheres adultas da escola, sobretudo se forem pobres, negras e habitantes das
áreas rurais. (NARVAZ, ANNA, TERSSELER, 2013, p.100)
 
A idosa demonstra ter experiências negativas acerca da escola durante sua infância, o que faz a mesma não
interessar-se mais pelos estudos.“Eu ia alegre, quando chegava da escola, ele  me dava pisa de cinturão, minha mãe
enfrentava ele pra não me bater... Nunca senti vontade de voltar. Nunca me interessei nisso não!”
Ainda questiono em que os estudos lhe faz falta, e ela rapidamente responde que em “nada”, que com o pouco que
aprendeu consegue viver. Mas em seguida acrescenta que sente falta no sentido “de arranjar um trabalho, se formar em
alguma coisa como você ta fazendo né?”. A entrevistada ainda acrescenta que: “naquela época, só era pra saber o
nome do ônibus, ler um remédio, não era pra se formar não minha fia!”. Diante das fala percebe-se o quanto a formação
e o trabalho apresenta ainda hoje um dos motivos de retorno ou possível continuidade aos estudos, mesmo a idosa
afirmando que não tem mais interesse em continuar os estudos, ela reconhece a importância dos estudos como
formação social. Diante disso, Andrade (2000) nos auxilia na compreensão deste pensamento:
nessa perspectiva, uma questão importante, para a EJA, é pensar os seus sujeitos além da condição escolar. O
trabalho, por exemplo, tem papel fundante na vida dessas pessoas, particularmente por sua condição social, e, muitas
vezes, é só por meio dele que eles poderão retornar à escola ou nela permanecer” (ANDRADE, 2000, p.4)
Pergunto então sobre o nível de escolaridade de seus filhos, ela responde que tem alguns que também não sabe ler e
que parou os estudos.
“Todos estudaram, mas meu marido ia buscar os meninos na sala de aula, pra ir pras mata pegar passarinho. Tem filho
meu que não sabe nem escrever o nome.Tenho um que já sabe escrever o nome mas ler bem pouquinho, tenho outra
que não sabe ler mas sabe mecher com os números, fico besta com uma coisa dessa. Já eu não sei sou burra! risos”.
Percebo na fala da entrevistada que a mesma se autosubestima, a chamando de burra. Pergunto se já ouviu falar em
educação de jovens e adultos, turmas de EJA, e a mesma diz que não, e me pergunta do que se tratava. Ao explicá-la
do que se tratava a mesma recorda: “Ah já vi umas pessoas adulta indo de noite estudar!” Pergunto se ela não sente
vontade de voltar a estudar novamente e a mesma responde: “Nada! Nada! Tenho paciência não! Minha idade me
permite mais nada!.
A afirmação anterior da entrevistada pode ser compreendida com os estudos de Coura (2000), acerca da escolarização
da terceira idade na EJA.  A autora menciona que “ao envelhecerem, muitas pessoas chegam a acreditar que realizar
seus sonhos não é mais possível, que o tempo que têm pela frente não seria suficiente para concretizar seus desejos”.
(COURA, 2000, p.2)
Foi percebido que os desejos e sonhos dessa senhora acabou ainda em sua infância quando foi retirada da escola e
que sentiu-se desestimulada em dá continuidade, como também sente-se indiferente na sociedade.
 
      A EXCLUSÃO ESCOLAR DAS MULHERES NA SOCIEDADE
 
O histórico da exclusão das mulheres tanto de abandono do estudo regular quanto de retorno à escola na modalidade
da EJA, nos revela o quanto essa realidade se demonstra carregada de questões de gênero, como pode ser observado
no relato da entrevista das mulheres, uma adulta e idosa. A primeira já foi aluna de EJA e a segunda desconhece tal
modalidade. A reflexão acerca dos contrastes, das diferenças e ao mesmo tempo da aproximação de suas respectivas
realidades sociais evidencia as questões de gênero  que vem sido percorrido ao longo dos anos.
 
a histórica exclusão das mulheres da educação formal nos últimos 4000 anos cujo argumento era a aptidão natural para
a maternidade, ou seja, elas deveriam ocupar-se de suas funções reprodutivas e ficarem reclusas no espaço privado da
família. Estes aspectos repetem-se, de alguma forma, ainda na atualidade, dado que um dos principais motivos das
mulheres para o abandono dos estudos na EJA é a responsabilidades com as atividades domésticas e familiares. EJA
(NARVAZ,ANNA, TERSSELER,2013,p.102)
 
 
 
No estudo realizado, ao comparar o relato das entrevistadas, pode ser observado a partir de suas experiências sociais e
escolares, estão ligadas diretamente a questões de gênero. Seja pelo fato de ter que deixar os estudos influenciados
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por uma figura masculina, no caso das duas um pelo abandono do pai a outra pelo machismo, referente a não aprender
muito para não fazer carta pro namorado. Vimos que foram maltratadas, pela perca da infância, seja em trabalhar cedo
no meio rural para sustentar os irmãos, ajudar nas atividades domésticas, ou ser frequentemente espancadas por ter
dificuldade na aprendizagem ou após o casamento.
Ambas dizem saber ler e escrever, mas cada uma destaca suas dificuldades. A entrevistada adulta demonstra que tem
dificuldade na escrita, porém apresenta bom desempenho com os números, diferente da entrevistada idosa que relata
que sua maior dificuldade é na realização de contas matemáticas.
Em relação à escolaridade dos filhos foi constatado que a entrevistada adulta se preocupa com os estudos do casal de
filhos, enquanto a idosa demonstra não se preocupar, e que alguns dos seus filhos não sabem ler e escrever, pelo fato
do seu esposo, na época de escolaridade dos filhos não da importância à alfabetização dos mesmos.
Em relação à educação de jovens e adultos, a entrevistada adulta, já estudou em uma turma de EJA, porém não deu
continuidade aos estudos. Ela cita que após a greve não retornou mais, o que significa que a mesma sentiu-se
desestimulada. A entrevistada idosa que nunca retornou aos estudos e até mesmo não conhecia turmas de EJA, afirma
que não tem mais paciência e sua idade não permite mais nada.
            Relatam já terem sofridos situações de preconceito, principalmente referente ao trabalho como foi relatado na
fala de ambas. A dificuldade de encontrar ou permanecer em um trabalho e grande, principalmente porque não concluiu
o ensino fundamental, o que equivale à baixa remuneração. Como cita Andrade (2000)
São sujeitos do conhecimento e aprendizagem. Tantos os jovens como os adultos têm uma passagem curta e não
sistemática pela escola, trabalhando em ocupações rurais e urbanas não qualificadas e baixa remuneração. As
exigências da vida e do trabalho leva-os a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries da educação
de jovens e adultos.   (ANDRADE, 2000, p.5)

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O estudo de campo realizado através do relato aqui apresentado, proporciona uma reflexão acerca de sujeitos que
muita das vezes tem se tornado invisivel em nossa sociedade. São mães e avós que tiveram sonhos abandonados e
sofrem preconceitos diários por não terem concluído os estudos. Nesse sentido vemos as desigualdades sociais,
questões de gênero  e a falta de políticas publicas não apenas na inserção de sujeitos na EJA mas na permanência
destes. 
 
É de crucial importância que os cursos de formação de professores, quantos educadores e as políticas publicas estejam
atentos as dificuldades existentes na modalidade de ensino de EJA, tanto aos aqui relatados, quanto tantos outros
existentes em nossa sociedade,e ao mesmo tempo nas perspectivas e possibilidades de inserção e permanência
desses sujeitos na escola, como uma chance de realização de sonhos que foram interrompidos e diminuição das
desigualdades sociais.
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