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RESUMO 

Este trabalho tem por finalidade compreender quais as contribuições que uma 

alfabetização de jovens e adultos que atua de forma acolhedora (amorosa) reflete na 

inserção dos alunos e em sua permanência nas classes de EJA, nos movimentos 

populares, na cidade do Paranoá. A pesquisa investiga de que forma os 

alfabetizadores criam estratégias para criar um vínculo com os seus educandos, que 

decidem retomar/iniciar a sua escolarização após muitos anos sem ter contato com 

uma sala de aula, no intuito de melhorarem sua situação atual, seja econômica ou 

social. A metodologia escolhida para está pesquisa foi à pesquisa-ação, e o trabalho 

foi desenvolvido na Escola Classe 03 do Paranoá, no turno noturno, nas classes 

regulares de EJA onde existe educandos que frequentaram o PROGRAMA DF 

ALFABETIZADO anteriormente. Para obtermos os resultados desta pesquisa, 

definimos o perfil dos estudantes e foi realizada uma entrevista com 4 educandas 

(que participaram do DF ALFABETIZADO). A pesquisa mostra indícios de que o modo 

que os educadores se relacionam com os seus educandos, isto é, quando há uma 

relação de amizade, carinho e confiança, são estabelecidos vínculos afetivos que 

contribuem para que estes educandos permaneçam na escola. 

 

 

 

Palavras-chave: acolhimento, permanência, escolarização/EJA, movimento popular, 

amorosidade. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente estudo refere-se ao Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, 

que está estruturado em três partes: Memorial, Monografia e Perspectiva de 

Atuação Profissional. 

Na primeira parte, apresenta-se o Memorial, onde relato minha trajetória 

escolar e acadêmica, a trajetória que percorri para chegar ao tema da monografia. 

Relato detalhes de momentos e experiências que foram e são importantes  para que 

aqui eu estivesse hoje e concluísse esse trabalho monográfico.  

Na segunda parte, apresento a Monografia, cujo tema “As significações da 

amorosidade em educandos (as) na escolarização de jovens e adultos”, busca 

compreender qual a significação e a importância que a amorosidade possui para os 

educandos (as) e se está prática reflete na continuidade dos estudos destes jovens 

e adultos (EJA). 

Na terceira e última parte, apresento as minhas Perspectivas de Atuação 

Profissional, onde relato os meus objetivos e metas posteriores à graduação em 

pedagogia. 
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MEMORIAL 

      “Não. Eu não escrevo o que sou. 

      Escrevo o que não sou. 

      Sou pedra. Escrevo pássaro. 

      Sou tristeza. Escrevo alegria. 
      A poesia é sempre o reverso das       
coisas. 
     Não se trata de mentira. 

     É que somos corpos dilacerados”. 

(Alves. “Pimentas”, 2012, página 113). 
 

 
Escrevo sobre a alegria de ter nascido no dia 03 de maio de 1993, em 

Planaltina-DF, uma das cidades mais antigas de Brasília, filha de um casal de 

comerciantes. Zenilda, minha mãe é brasiliense e tinha somente um irmão mais 

novo. Ela já possuía um filho do seu primeiro relacionamento, que na época tinha 2 

anos. Deusimar, meu pai é tocantinense e filho mais velho de 5 irmãos. Eles vieram 

para Brasília em 1982, quando meu pai possuía apenas 13 anos e os meus avós 

paternos se divorciarem. Nunca cheguei a conhecer meu avô que sempre morou no 

interior de Tocantins e faleceu em 2012. 

Minha mãe é filha de nordestinos, sendo que meu avô é da Bahia e a minha 

avó do Piauí. Minha avó não é alfabetizada, pois morava no interior do Piauí e 

naquele tempo o pai (patriarca) não permitia que as filhas estudassem para que não 

aprendessem a ler e nem a escrever, para não escreverem cartas de amor para o 

namorado e como não estudavam, elas deveriam ajudar a mãe a cuidar da casa e a 

trabalhar na roça.  

Eu sempre achei tudo isso muito estranho, mas à medida que eu fui 

crescendo, compreendi que isso era um costume muito comum nas cidades do 

interior. Sempre incentivei minha avó a voltar a estudar, mas ela sempre me dizia 

que já estava velha e que “papagaio velho não aprende a falar” e sempre que 

necessitava saber de algo me perguntava. Porém os números ela reconhece com 

facilidade. Já o meu avô por também trabalhar na roça, estudou pouco e se dedicou 

a trabalhar como pedreiro. Muitos diziam que ele era muito bom no que fazia, mas 
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não tive a oportunidade de conhecê-lo, pois faleceu 2 anos antes do meu 

nascimento. 

Minha mãe e seu único irmão nasceram e cresceram sempre morando em 

Brasília. Como os meus avós passavam o dia fora de casa trabalhando, minha avó 

como empregada doméstica e meu avô como pedreiro, minha mãe desde os 8 anos 

cuidava de tudo, dos afazeres domésticos e do próprio irmão que possuía 7 anos na 

época.  

Aos 15 anos ela teve seu primeiro namorado e o grande amor da sua vida e 

com quem depois de 2 anos ela teve o seu primeiro filho, Michael, após um aborto 

espontâneo, porém, pouco tempo depois ao nascimento do filho, o casal se separou.  

Meu pai é o irmão mais velho de 5 irmãos. Quando eles vieram do Tocantins 

ele tinha apenas 13 anos. Minha avó estava divorciada e precisava trabalhar e para 

isso meu pai cuidava dos irmãos e da casa dividindo os afazeres de casa entre 

todos e cabia a ele cozinhar para todos, fato que é bem marcante na vida dele até 

hoje e que despertou um interesse muito grande por cozinhar e que por sinal ele faz 

com muito amor e carinho e todos adoram tudo o que ele cozinha.  

Meu pai sempre foi muito amigo do meu tio materno desde criança, pois eles 

sempre jogavam futebol juntos, mas, ele (meu pai) nunca havia tido nenhum tipo de 

contato com a minha mãe.  

Em um dia chuvoso esse contato aconteceu quando meu pai a viu na rua com 

uma roupa branca e ofereceu o seu guarda-chuva e a partir daí tudo começou. 

Desde esse dia começaram a conversar e surgiu o namoro, que não foi muito aceito 

pela minha avó paterna por conta que minha mãe já tinha um filho de outro 

relacionamento, o que foi motivo de diversos conflitos entre elas, mas, ao meu pai 

nunca incomodou, pelo contrário, ele sempre gostou de crianças e sonhava em ser 

pai um dia. 

Após 2 anos de relacionamento, em 1990 eles tiveram o seu primeiro filho o 

Franklin Douglas, o que parecia unir cada vez mais esse casal se não fosse as 

implicâncias da minha avó paterna. Mesmo assim eles continuaram juntos e 1 ano 

depois minha mãe engravidou de dois meninos gêmeos que nasceram em casa. 

Minha mãe entrou em trabalho de parto e teve os dois em casa sozinha. Quando 

minha avó materna chegou só houve tempo de ligar para os bombeiros e quando 

eles chegaram aqui no Paranoá (que até aquele tempo ainda não possuía um 

hospital na região), cortaram o cordão umbilical errado e os bebês tiveram óbito 
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ainda na ambulância (um nos braços da minha avó e o outro no colo). Minha mãe 

ficou muito mal por longos meses.  

Quando foi em 1992, depois de passado todo esse pesadelo, minha mãe 

descobriu que estava grávida novamente e para a sua alegria e a do meu pai ser 

ainda maior, era uma menina, algo tão desejado e esperado por ambos. Minha mãe 

se sentia realizada, pois sempre desejou ter uma filha, até porque nunca teve uma 

irmã e já possuía dois filhos que eram meninos, mesmo que está menina viesse a 

nascer em um momento de crise financeira muito grande para minha família.  

Então em 1993, minha mãe teve que ir às pressas buscar meu irmão Franklin 

que havia viajado para o Tocantins com o meu pai, pois ele não conseguiu se 

adaptar ao clima da região que é bastante quente. Chegando lá ela se desesperou 

ao ver como ele estava magro e desidratado e nesse meio tempo como sua 

gestação estava nos últimos dias, minha mãe precisou vir às pressas com o meu pai 

e o meu irmão, pois ela sentiu dores que anunciavam a minha chegada. Ela sabia 

que se ficasse ali seria muito arriscado tanto para ela quanto para mim, pois 

estávamos no interior do Tocantins e não havia hospitais próximos e sem contar que 

o clima não era favorável. Ela foi forte em aguentar as contrações que vinham cada 

vez mais fortes a ponto de chegar a Brasília e dar à luz no outro dia. 

Chegando a Brasília, minha mãe foi para casa de uns familiares em 

Planaltina-DF. Neste momento as dores estavam cada vez maiores e ela foi 

rapidamente para o hospital local, assim as 06h05min da manhã, do dia 03 de maio 

de 1993, eu nasci no Hospital Regional de Planaltina (HRP), com aproximadamente 

3,095 kg e 49 cm, tão pequena, tão amada e esperada por todos, mas somente 

nasci em Planaltina, nós morávamos no Paranoá, cidade bem próxima uma da 

outra. 

Assim que eu nasci, houve um dilema em torno da escolha do meu nome, 

pois, meu pai queria Bárbara e minha mãe queria Brennda, como naquela época o 

pai era que registrava os seus filhos, para não contrariar a minha mãe e também 

realizar a sua vontade ele colocou os dois e assim ficou registrado como Bárbara 

Brennda, uma taurina de personalidade forte e muito decidida e teimosa em suas 

escolhas, muito amada e mimada por todos, inclusive pelos irmãos mais velhos por 

ser a única menina nesta casa. 

Após o meu nascimento meus pais decidiram se mudar para a cidade de Vila 

Nova- GO, que se localiza na cidade de Goiânia. Moramos lá por 2 anos, quando em 
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1995 retornamos, o meu irmão mais velho foi morar com o seu pai e a sua avó 

materna e eu, meus pais e o meu irmão Franklin fomos morar novamente no 

Paranoá e minha mãe descobriu que estava grávida novamente de uma menina, a 

Letícia. 

Cresci regada de amor, carinho e muito cuidado e proteção por parte dos 

meus pais, de quem eu nunca me desgrudava, mas com a chegada de mais um filho 

as coisas iam ficando mais complicadas. O casal não tinha muito tempo para ficarem 

juntos e nem fazer algo, discutiam bastante e a situação financeira não ia muito 

bem, foi ai que minha mãe necessitou voltar a trabalhar, pois até mesmo grávida ela 

trabalhava, mas quando um bebê nascia era dedicação exclusiva a ele.   

E foi neste momento quando eu tinha apenas 2 anos que aconteceu o meu 

primeiro contato com o ambiente escolar, pois meus pais necessitavam trabalhar 

fora e a forma que minha mãe encontrou foi nos colocando na escola particular, que 

ficava a poucos metros da minha casa, no Colégio Jardim ABC, onde estudei até os 

meus 6 anos na pré-escola. 

No início eu não gostava de ir, pois nada era melhor do que está perto da 

minha mãe e do seu carinho. Eu sempre fui muito apegada a ela e não ficava com 

nenhuma outra pessoa, a não ser o meu pai. Minha adaptação foi difícil, pois eu 

sempre fui muito chorona e me recusava a ficar naquele local. Os professores 

tentavam de todas as formas me passarem a segurança e proteção que eu só sentia 

com os meus pais. Após muita insistência eles conseguiram fazer com que eu 

ficasse na escola. 

Chegou um momento em que eu adorava ir para a escola, porque eu sabia 

que lá eu iria brincar de massinha, ir ao parquinho de areia com diversos brinquedos 

e escorregadores, que havia o momento das brincadeiras como: pique-pega, 

amarelinha, pula corda e das cantigas de roda, mas a brincadeira que eu mais 

gostava era a do passa anel e do dia em que íamos para o pátio e o tio Zé Luiz e a 

tia Andréia (minha primeira professora) e todos os outros professores iriam fazer o 

teatro de fantoches, aonde nos divertíamos muito com as diferentes vozes e com a 

historinha contada no dia.  

No Colégio Jardim ABC, vivenciei experiências que guardo para sempre em 

meu coração. Me lembro como se fosse ontem, a hora da entrada, as brincadeiras, o 

quanto eu fui feliz naquele local, as amizades que eu fiz. Recordo-me que com 
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frequência eu sentia dores de ouvido e a dona e diretora da escola sempre 

cuidavam de mim. 

Eu sempre fui uma menina muito curiosa e que gosta de aprender, sempre 

perguntando tudo e falando, o que me ajudou muito, pois graças a isso fazia e faço 

até hoje amizades com muita facilidade.  

Quando eu aprendi a escrever era algo tão prazeroso e novo que eu queria 

escrever em todos os lugares da minha casa (paredes, portas, no chão e nas 

janelas).  Minha mãe ficava muito brava, por que ela sempre gostou de manter a 

casa bem limpa e organizada, com o tempo nem se importava mais, pois percebeu 

que não iria mais adiantar. 

Lembro-me que eu sempre fui muito comunicativa, porém em público eu 

ficava muito tímida, fato que me ocorre em alguns momentos até hoje. Sempre 

gostei muito de aprender algo e chegar em casa dizendo para a minha mãe o que  

havia aprendido naquele dia, principalmente as músicas, uma nova cor; seja em 

inglês ou português e isso fazia eu  orgulhosa de mim mesma pela facilidade em 

aprender.   

Aos 7 anos mudei de escola, pois o antigo colégio não possuía a 1ª série. Fui 

estudar na escola pública, na Escola Classe 03 do Paranoá, na quadra 17. Foi algo 

completamente diferente, uma realidade totalmente diversa com a que eu estava 

acostumada, começando pelo horário que sempre foi à tarde e nesta, era pela 

manhã e eu sempre fui muito preguiçosa para acordar cedo. A quantidade de 

crianças em uma mesma sala era bem maior, mas em compensação a escola era 

enorme. Não me lembro em ter dificuldades para aprender, me lembro da minha 

professora Jucilene, muito alta, bonita e muito dedicada aos seus alunos. 

No ano seguinte, na 2ª série precisei mudar de escola, pois a E.C 03 era um 

pouco longe da minha casa, o que ficou bem melhor quando eu fui estudar na 

Escola Classe 05, na quadra 24, bem mais próxima da minha casa. Lá estudei até a 

4ª série. Foi uma fase muito boa da minha vida, de novas descobertas e 

aprendizados. Fiz amizades que mantenho até os dias de hoje.  

Lembro-me com muito carinho da professora Elaine da 4ª série. Eu queria 

poder me lembrar das outras, mas não consigo. Esta professora me ajudou muito a 

aprender a me expressar pela fala, pois como eu era tímida em público, falava baixo 

e lia muito rápido para terminar logo quando havia alguma atividade assim e sempre 

me recusava a trabalhos em grupo e em ter que ficar com a parte de falar na frente 
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de todos. Eu preferia qualquer coisa, escrever, pesquisar ou qualquer outra coisa, 

menos isso, até que com o tempo eu fui me adaptando e hoje em dia não sinto tanto 

medo.   

Nesta fase da minha vida, aos 10 anos meus pais resolveram se separar 

definitivamente, após muitas idas e vindas. Qualquer criança no meu lugar ficaria 

muito triste, mas como eu tinha consciência do quanto eles se desentendiam, achei 

que foi bem melhor isso ter acontecido, mas fiquei triste por não ter o meu pai todos 

os dias em casa, mas eu sabia que isso não iria mudar em nada o meu amor por ele 

e nem o dele por mim, apesar da pouca idade eu possuía maturidade para entender 

o que acontecia. Foi um momento difícil, pois a minha mãe precisou trabalhar 

dobrado para poder conseguir manter a casa. Com isso, além de estudar eu precisei 

ajudar nos afazeres domésticos e cuidar da casa e da minha irmã, que era mais 

nova. Neste momento, este “corpo dilacerado” necessitou buscar forças para seguir 

adiante. 

Esta situação me distanciou um pouco da minha mãe, quase não nos víamos. 

Eu somente sentia o seu cheiro pela manhã e o seu carinho enquanto dormia. O 

nosso contato era mais pelo telefone e por bilhetes que ela sempre deixava em cima 

do micro-ondas com o que eu precisava fazer no dia, pois ela trabalhava em dois 

empregos para não nos deixar faltar nada. 

Em 2004 eu estava com 11 anos e cursava a 5ª série em uma nova escola, o 

Centro de Ensino Fundamental 03 do Paranoá, onde eu estudei até a 8ª série, uma 

escola muito bonita, grande e de dois pavimentos, algo novo para mim. 

Quando comecei a estudar nesta escola conheci professores maravilhosos 

que fizeram a diferença em minha vida, a Denize de Artes; muito amorosa e 

acolhedora com os alunos, que se tornou uma amiga. Os professores de Educação 

Física: Rodrigo, Maurício e Daniel; através deles em 2007 na 7º série e 2008 na 8º 

eu e minha turma tivemos a chance de conhecer a Universidade de Brasília que era 

tão imensa e o famoso minhocão, um projeto que eles criaram para quebrar 

paradigmas que alunos de periferia não possuíam condições de estar em um local 

desses, despertando assim o desejo em nós alunos de ir em busca deste sonho. 

Lembro-me com carinho da professora Selma, de Português, dos professores Nilmar 

e Valnei, um de História e o outro de Geografia, que são professores que eu admiro 

muito por todo o seu comprometimento e carinho com os alunos. Fui muito 

privilegiada por ter professores assim, que me fizeram ver sentido em tudo o que era 
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ensinado em sala de aula e principalmente em acreditar que a educação é a chave 

para o sucesso e algo que ninguém pode lhe tirar.  

Nesta escola vivi a melhor época escolar da minha vida. Sinto muitas 

saudades de tudo e de todos os professores. Foram 4 anos maravilhosos que 

fizeram a diferença na vida de muitos que passaram por eles e que me influenciaram 

sem que eu percebesse em minha escolha profissional futuramente.  

Em 2008, aos 15 anos mudei mais uma vez de escola, agora no Centro de 

Ensino Médio 01 do Paranoá, na quadra 02. Chegando lá senti muita falta dos 

professores do C.E.F 03, pois os tenho guardados com muito carinho em meu 

coração. Nesta nova escola, os professores eram muito tradicionais e objetivos, 

sendo o foco principal ensinar um conteúdo e aplicar provas, talvez pela grande 

quantidade de turma, mas alguns eram por não se interessarem mesmo e não 

possuir amor pela profissão que exercia, sem contar o grande desprezo que alguns 

possuíam por não achar que alunos de periferia pudessem ir além de um ensino 

médio e chegar a ingressar em uma universidade.  

Sempre que possível eu ia ao C.E. F 03 que ficava bem próximo da minha 

casa, pois lá eu me sentia acolhida e tinha algum valor e que eu tinha professores 

que acreditavam no meu potencial e que sabiam que eu poderia ser mais e que eu 

seria muito mais. Eles sabiam da minha capacidade de ir em busca dos meus 

sonhos.  

Em 2010 eu estava no 3ª ano do Ensino Médio, morando em Planaltina-DF 

com o meu pai, cidade onde eu nasci. Diferente do C.E.M 01, lã no Centro de Ensino 

Médio 01 de Planaltina (Centrão), os professores e o diretor sempre motivaram os 

alunos a ir em busca dos seus sonhos e a não ficarem estagnados e sempre 

quererem mais e serem mais. Lá eu vi muitos amigos conseguir entrar na UnB, o 

que era algo muito comum nesta escola, o que não acontecia na outra.  

Vi a felicidade de um colega de sala, o João Antônio, um menino negro e de 

origem muito humilde, que no meio do ano conseguiu passar em primeiro lugar no 

curso de Física pela UnB, um motivo de muita alegria para todos os seus colegas e 

motivação. Ele recebeu diversas homenagens por parte da escola e dos colegas, até 

faixas havia com o seu nome. Isso contribuiu para que muitos outros, inclusive eu 

quisessem tentar também, assim, neste mesmo ano eu resolvi me inscrever para o 

2º/2010 e escolhi o curso de Direito (noturno), pois aí eu poderia trabalhar durante o 

dia.  
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Eu estava em uma felicidade tão grande em dezembro de 2010, uma 

felicidade que tomou conta de mim. Pela primeira vez em minha vida eu iria ter uma 

formatura com tudo o que tem direito, empolguei-me tanto que me esqueci de olhar 

a data e o local aonde seria o vestibular da UnB, com isso só fui me lembrar no dia 

seguinte à formatura e o segundo dia do vestibular. Fiquei muito chateada e com 

raiva que eu só chorava e não queria mais nem saber de faculdade e muito menos 

em fazer o curso de Direito. Minha mãe tentou me confortar para que eu esperasse 

um pouco que na hora certa as coisas iriam acontecer. 

Em 2011, em abril mais precisamente, minha mãe viu na televisão que havia 

começado as inscrições para o vestibular do 2º/2011 da UnB e disse-me para me 

inscrever e tentar que desta vez iria dar certo, mas eu estava chateada com o 

anterior que eu havia perdido. Mesmo assim, resolvi tentar. Fiquei dois dias 

pensando em que curso iria escolher dentre as várias possibilidades que eu tinha e 

que despertavam o meu interesse (Biologia, Química, Veterinária e Pedagogia).  

Após refletir sobre toda a minha vida e a minha trajetória escolar, com a 

grande influência positiva que os maravilhosos educadores que passaram pela 

minha vida fizeram, me mostrando que com a educação, por meio do compromisso e 

do afeto, podemos transformar as pessoas e suas vidas. Por recordar-me das 

diversas vezes em que ousei ensinar algo a alguém, pois, quando eu era criança 

sempre gostei de brincar de ser professora das minhas bonecas e sempre ajudei 

meus vizinhos e colegas de escola em suas atividades e mais ainda por gostar muito 

de crianças, foi aí que eu decidi ser um agente transformador na vida de outras 

pessoas assim como um dia outros educadores foram em minha vida, então eu 

escolhi ser pedagoga. 

Quando foi no final de julho de 2011, uma amiga me ligou dizendo que havia 

saído o resultado do vestibular, eu pedi para que ela olhasse se eu havia passado, 

para a minha surpresa, ela me disse que sim, eu não acreditei e quando cheguei do 

trabalho, fui acessar o site para ver o resultado. Fiquei tão surpresa que olhei quatro 

vezes seguidas. Naquele mesmo momento liguei para a minha mãe e para o meu 

pai, ambos ficaram muito felizes que foram contar para todos os amigos e familiares. 

Neste dia, meu celular não parava de tocar um minuto sequer. Todos me 

ligando para me parabenizar por minha conquista. A minha ficha só foi cair, que eu 

havia ingressado na Universidade de Brasília, no dia em que efetivei minha 
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matrícula. Até porque, como eu não havia estudado o suficiente, eu acreditei que 

não iria conseguir, e, até havia feito minha matrícula em um cursinho pré-vestibular. 

Meu 1º semestre (2º/2011) na UnB foi muito legal, fiz muitas amizades que 

levarei para o resto da minha vida, como a Marilsa Duarte, Évely Rodrigues, 

Andressa Brito, Jéssica Alves, Jéssica Pereira, Rafaela Nunes, Ana Lúcia Ultra e 

muitos outros, além de ter conhecido diversos professores e disciplinas que eu 

nunca tinha escutado falar no ensino médio, como Antropologia e educação, 

perspectivas do desenvolvimento humano e oficina vivencial. 

No meu 2º semestre (1º/2013), eu trabalhava em uma escola de educação 

infantil, como auxiliar de professora, na escola Jardim ABC, onde foi à primeira 

escola que eu tive meu primeiro contato enquanto criança na fase da alfabetização e 

letramento. Esta escola teve muita importância em minha vida e foi muito bom 

depois de mais de 15 anos a ela retornar.  Os profissionais que lá trabalham que 

outrora eram meus educadores, agora são meus colegas de trabalho e de profissão. 

Estar novamente neste local, trouxe-me lembranças da minha infância e dos meus 

momentos de alegria e felicidade em está todos os dias aprendendo algo. O cheiro 

do lanche, as brincadeiras, o cuidado e o carinho que os profissionais cuidam e 

ensinam as crianças, as cantigas de roda, etc. 

Neste semestre de 2012, mais precisamente em maio, a UnB, assim como 

muitas outras universidades federais, aderiram a uma greve que se estendeu até o 

mês de setembro. Foi um momento difícil, pois o semestre estava praticamente na 

metade, não houve tempo de concluí-lo, isso desanimou e desmotivou muitos 

colegas de turma e a mim também. 

Foi uma experiência incrível em minha vida e foi neste momento que eu tive a 

certeza da minha escolha profissional e da minha paixão por está linda profissão, me 

encontrei e sinto-me realizada. Porém, assim que acabou a greve da UnB, as coisas 

foram ficando cada vez mais difíceis de conciliar o horário de trabalho com os 

estudos da UnB, foi quando eu abri mão de trabalhar na escola Jardim ABC, mesmo 

com as dificuldades financeiras que surgiriam em minha vida. Chorei muito por todo 

o apego que tive e pelos vínculos afetivos que estabeleci com cada criança, com os 

colegas de trabalho e com as vivências desta linda profissão. Guardo com carinho 

diversas fotos dos momentos que ali vivenciei. 

A partir do momento que eu saí do trabalho, para ter mais tempo em que eu 

pudesse me dedicar a UnB, comecei a me matricular em disciplinas no turno da 



24 

 

tarde, pois meu curso é noturno e por conta do meu horário de trabalho que era o 

dia todo, eu ficava limitada a estudar somente à noite. Mais uma mudança radical 

em toda a minha vida, surgiu neste momento ao fazer a matrícula nas disciplinas. 

Um problema em minha grade no sistema da UnB fez com que eu precisasse 

esperar o período de ajuste de matrícula, para tentar me matricular nas matérias que 

houvesse vaga.  

Neste momento duas disciplinas optativas chamaram a minha atenção: 

Desafios na formação do educador e Educação de Adultos, disciplinas na qual eu 

tive conhecimentos sobre a EJA e todos os desafios e dificuldades que acontecem 

nesta modalidade de ensino, que até o momento eu desconhecia.  

De tanto ouvir falar sobre a EJA nestas disciplinas, fiquei muito curiosa para 

conhecer e saber como funciona a EJA, principalmente quando estudei o livro da 

tese de doutorado do professor Renato Hilário do Reis (A constituição do ser 

humano, amor-poder-saber), que além de falar da EJA, contava a história da cidade 

onde eu moro há muitos anos. Neste livro o professor traz a trajetória da EJA em um 

tempo que a cidade passava por diversas lutas de fixação da cidade e de luta por 

moradia e condições de subsistência (agua, luz, rede de esgoto, saúde e educação 

de qualidade) em que as pessoas lutavam por seus direitos. 

Fiquei muito feliz em saber que na UnB existia um projeto de alfabetização de 

jovens e adulto e mais feliz ainda por saber que o mesmo acontecia na cidade que 

eu moro.   

Foi então, que no meu 5º semestre eu consegui me inscrever no projeto 3 

fase 1, no ano de 2013, com a atuação no Paranoá, na educação de jovens e 

adultos, na minha própria cidade. Vi neste projeto a oportunidade de retribuir a 

minha comunidade o que eu aprendi e vivenciei em toda a minha trajetória escolar, 

pois eu sempre quis poder fazer algo pelo local que eu sempre morei e me criei. 

Uma forma de agradecer a todos os profissionais que passaram pela minha vida e 

me influenciaram de alguma forma. 

Assim que cheguei ao Genpex, fui muito bem acolhida por todos, me senti 

como se eu já fizesse parte daquele grupo. Comecei neste semestre a frequentar a 

Escola Classe 01 do Paranoá, agora com um novo olhar, pois eu já conhecia está 

escola, meus irmãos estudaram lá. 

 Íamos toda semana à escola, sob as orientações e coordenados pela 

professora Maria Clarisse, que coordenava o grupo na ausência do professor 
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Renato Hilário, que estava afastado de suas atividades, para a sua licença 

capacitação. 

Nos projetos 3 (fase 2) e projeto 4 (fase 1 e 2), iniciei minha trajetória na EJA, 

mais precisamente no ano de 2013. Na Escola Classe 01do Paranoá, onde me 

descobri enquanto pedagoga e pude ter a certeza que é neste ambiente em que eu 

pretendo atuar, não que eu não goste da Educação Infantil, também amo está neste 

ambiente. Mas conhecer a EJA nos movimentos populares, com uma alfabetização 

voltada para o humano em sua totalidade, através do acolhimento/amorosidade com 

uma formação humanizante/libertadora/emancipadora. 

Chegando à escola, fui muito bem acolhida por todos os educandos (as) e 

pela educadora Maria Vieira. Apresentei-me aos alunos e contei a minha trajetória e 

assim cada educando relatou sua história de vida e o motivo pelo qual não terminou 

os estudos ou até mesmo nunca tiveram acesso à escola. Muitos foram os motivos 

relatados, desde a distância que era muito grande de suas casas até a escola ou por 

que algumas escolas eram particulares e as famílias numerosas não possuíam 

condições de manter os filhos estudando. 

No relato dos educandos (as) jovens e adultos, foi possível identificar que 

muitos haviam tentado por diversas vezes ingressar na EJA, porém por várias 

questões desistiam e entravam para os índices de evasão, desistência e abandono 

que tanto ouvimos falar na mídia e em pesquisas relacionadas à EJA. Por meio de 

muitos relatos de desistência, ao longo do tempo em que convivi com cada 

educando, pude perceber o real motivo que os fizeram não desistir desta vez e que 

era um dos grandes fatores que influenciou a permanência de muitos, independente 

das diversas situações que poderiam contribuir para a sua desistência.  

Percebi que a educadora, a qual eu estava acompanhado estes jovens e 

adultos possuía uma maneira de “cativar” seus alunos e criar assim um vinculo 

afetivo, a qual eu acredito que seja essencial não só na educação de jovens e 

adultos, mas em toda a educação, seja de crianças, adolescentes do ensino médio 

ou educação superior. 

Sempre os tratava com amorosidade que acontecia desde a chegada em sala 

de aula, com um “boa noite”, “como você está?”, “como foi o seu dia?”. Mostrava 

para estes educandos que eles possuem um valor, são importantes e que o 
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educador, não está ali somente para passar um conteúdo. Foi aí que tive a 

sensação que eu vivenciei em toda a minha trajetória escolar e sei o quão 

significativo e importante é chegarmos em um local e nos sentirmos pertencentes e 

parte dele. De um modo geral, este foi um dos fatores que influenciaram e 

justificaram a permanência de muitos e que me fez querer estar neste ambiente em 

que eu acolhia e era acolhida.  

Neste aspecto, este estudo, visa compreender se existe alguma contribuição 

da prática de alfabetizadores, na alfabetização de jovens e adultos que atua de 

forma acolhedora (amorosa), reflete na inserção dos alunos e em sua permanência 

nas classes de EJA.  Esta pesquisa busca investigar de que forma os 

alfabetizadores criam estratégias para criar um vinculo com os seus alfabetizandos, 

de modo que os motivem a retomar/iniciar a sua escolarização.  
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1.  Capítulo 1 

 

1. O conceito de amorosidade na EJA como um modo de acolher os 

educandos (as) 

O tema da amorosidade (que para Freire se caracteriza pelo amor que o 

educador possui por sua prática pedagógica) desenvolvida neste estudo é de 

fundamental importância para compreendermos como essa atitude reflete na 

inserção dos educandos jovens e adultos em retornar as salas de aula e 

principalmente em continuar os estudos. Buscamos investigar como a amorosidade 

influencia em sua vida escolar. A pesquisa destaca os pontos importantes que 

refletem na continuidade de seus estudos e identifica quais as mudanças que 

ocorrem, tanto nos educadores em sua prática em sala de aula, quanto nos 

educandos, pois,  

A tarefa de ensinar é uma tarefa profissional que, no entanto, exige 
amorosidade, criatividade, competência científica, mas recusa a 
estreiteza cientificista, que exige a capacidade de brigar pela 
liberdade sem a qual a própria tarefa fenece (FREIRE, 1993, p.09). 

 

Partimos do pressuposto que a permanência dos educandos na EJA é 

influenciada pelo modo que os professores (as) utilizam para conseguir criar um 

vínculo afetivo com seus educandos. Neste sentido, “os educadores, antes de 

serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor” 

(ALVES, 1994, p. 82), de modo a motivá-los e incentivá-los a não desistir de seus 

estudos. Principalmente ao acreditar no seu potencial e em suas experiências de 

vida, muito poderão contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, pois estes 

não são tábulas rasas e sim seres humanos com uma vasta experiência de vida. 

São sujeitos marcados por muitas histórias de sofrimento, luta e muito trabalho 

para sobreviver e ajudar na renda familiar.  

Esse tema se justifica por ainda ser muito comum professores exercerem 

educação bancária já diagnosticada por Paulo Freire, em que o professor é o 

„detentor‟ dos saberes e que o aluno é um objeto passível no processo de ensino, 

onde os professores se “julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1987) 
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e “deposita” o que sabe em seus alunos [...] “em que a única margem de ação que 

fica aos educandos, é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los 

(1987, p.33)”. Por isso, fica evidente o que o autor afirma: 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 
de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a 
alguém (FREIRE, 1996, p.12). 
 

O tema abordado neste trabalho concebe a alfabetização de jovens e 

adultos, como uma contribuição aos diversos sujeitos que por vários motivos 

deixaram o ambiente escolar ou porque a ele nunca tiveram acesso.  

O retorno desses educandos (as) à Escola Classe 03 do Paranoá, na quadra 

17, não aconteceu do nada, mas tem a influência do programa ALFABETIZA 

BRASIL (DF ALFABETIZADO, 2012/2013), em que a matrícula era realizada indo-

se até à residência desses jovens e adultos e os convidando a iniciar ou retomar os 

seus estudos. 

Parte-se da premissa, que muitos não retornam aos estudos por medo, 

vergonha e na grande maioria das vezes, por achar que não irão aprender nada e 

que já passou do tempo.  Muitos no início não aceitam o convite. E é nesse 

momento que através do afeto (amorosidade) que os alunos são “convencidos” a 

retomar os seus estudos, principalmente por conta da iniciativa dos alfabetizadores 

em ir em busca dos seus educandos. 

Para compreender quais são as mudanças, significações e os sentidos que 

essa prática contribui para a vida desses jovens e adultos, faz-se necessário esse 

estudo na escolarização de jovens e adultos. 

Por ser um tema pouco pesquisado na comunidade acadêmica, fato que foi 

comprovado no capítulo 2 deste trabalho e por possuir um valor relevante para a 

educação em âmbito geral, seja na EJA (Educação de Jovens e Adultos), é 

importante ressaltar que a amorosidade é um aspecto importante desde as series 

iniciais da Educação Infantil, o acolhimento tem muito a contribuir e é o que 

pretendo investigar neste trabalho. 
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1.2 A amorosidade como condição de permanência de educandos 

(as) na EJA. 

 

Este trabalho inicia-se a partir da inserção da pesquisadora no projeto DF 

ALFABETIZADO 2013/2014 na cidade do Paranoá. É possível afirmar pelos relatos 

dos alfabetizandos deste projeto que a Educação de Jovens e Adultos foi criada 

para atender a necessidade de pessoas que tiveram seu direito negado, de estudar 

na idade apropriada, seja por fatores sociais ou familiares. Estes jovens e adultos, 

em sua grande maioria são negros, nordestinos, pessoas de baixa renda, 

lavradores, trabalhadores braçais, etc. (REIS, 2011, p.69). 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) sancionou a lei 9.394/1996, 
que garante a oferta e o acesso da EJA (Educação de Jovens e Adultos), no seu 
artigo 37, que se refere às seguintes atribuições: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames (LDB, 2016 p.52). 

 

Porém, na experiência vivida em sala de aula por mim, pude perceber a 

distância da realidade escrita na legislação, que não é a mesma que se apresenta 

na realidade concreta. Existem estabelecimentos de ensino que estão cada vez mais 

distantes dos seus alunos, que em sua grande maioria são trabalhadores e 

mantenedores de suas famílias.  

Quando chegam à escola, se deparam com uma educação que em muito se 

distancia de sua realidade de existência e de vida e que não é levado em 

consideração os conhecimentos adquiridos por estes jovens e adultos, sua condição 

social “quanto mais solidariedade exista entre o educador e educandos no “trato” 

deste espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na 

escola” (FREIRE, 1996, p.38). 
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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a oportunidade que muitos 

jovens/adultos encontram de conseguirem retomar ou iniciar os estudos. A maioria 

destes jovens/adultos que retornam/iniciam sua vida escolar são pessoas à margem 

da sociedade, excluídas de quase tudo. Em sua grande maioria são trabalhadores 

de subempregos, mão de obra barata e desqualificada para o mercado de trabalho 

na visão dos empregadores, daí que, segundo FREIRE, a “nossa tarefa exige o 

nosso compromisso e engajamento em favor da superação das injustiças sociais” 

(p.54, 1993,) para com os nossos alfabetizandos jovens/adultos. 

Muitos dos alunos da EJA, que foram acompanhados no decorrer deste 

projeto, relataram que são pessoas oriundas de locais com poucas condições de 

sobrevivência, principalmente vindas do interior do Brasil, em geral do 

Norte/Nordeste, onde muitos necessitavam trabalhar para ajudar no sustento da 

família, pois viviam em uma época em que as famílias eram numerosas e os 

alimentos não eram o suficiente para todos. Abandonar a escola ou nem a ela ter 

acesso, foi à realidade de muitos para ajudar a sua família; indo trabalhar na 

lavoura, nas fazendas de quem possuía melhores condições de vida e apenas 

recebiam de acordo com o que era produzido. Segundo FREIRE, estas “injustiças 

sociais poderão ser superadas através da amorosidade”. 

 

[...] a amorosidade é uma qualidade indispensável aos educadores no 

processo de ensinar. Amorosidade que se afirma no “direito de lutar, 

de denunciar e de anunciar”.  Uma vez que, a amorosidade esta 

associada à coragem de lutar e denunciar as injustiças sociais, a 

tolerância de conviver com o diferente e, aprendendo com o diferente 

a respeitar o diferente e a dialogar com o diferente (FREIRE 1993, 

p.58-59 apud FONSECA). 

 

Por terem consciência da importância que o estudo ou a escolarização tem 

atualmente na vida de um ser humano, principalmente em saber ler e escrever, 

estes jovens/adultos decidem estar em uma sala de aula para aprender e com isso 

poder ter a chance de ter um emprego melhor ou realizar desejos antigos como: 

escrever e assinar o próprio nome, escrever o nome dos pais ou dos filhos, tirar a 

carteira de habilitação, lerem a Bíblia sozinhos ou se especializar na área que atua 

profissionalmente e mudar sua situação de vida atual, retornam em busca da 

realização de um desejo antigo. 
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Quando estes decidem retornar/iniciar sua vida escolar, não é algo fácil, pois 

estes possuem uma trajetória marcada por dificuldades, incertezas e medos. 

Sentem que não são nada, não sabem de nada e que não irão aprender (REIS, 

2011).  Carregam consigo um sentimento de impotência e culpa por não acreditarem 

que sejam capazes de aprender o que não aprenderam quando deveriam e isto fica 

evidente no que diz o autor quando estes alfabetizandos (as) chegam às classes de 

EJA, assim como bem foi citado por Reis.   

 

Encolhimento. Silenciamento. Cabeça baixa. Vergonha. Medo. “Eu 
nada sei”. “Eu nada sou”. “Eu nada posso”. “Eu nunca vou aprender”. 
“Analfabeto nada é”. Rejeição. Exclusão. Autoestima baixa. São 
algumas das características de não alfabetizadas/escolarizadas e 
não alfabetizados/escolarizados (REIS, 2011, p.69).  
 
 

Quando os jovens e adultos chegam às classes de EJA, muitos são os medos 

e angústias a serem superados que puderam ser observados na rotina escola 

destes educandos (as) por esta pesquisadora, até porque os que um dia tiveram a 

chance de estudar, carregam consigo marcas de experiências fracassadas, de uma 

educação bancária, opressora e autoritária (FREIRE, 1987), em que muitos sofreram 

muito mais do que aprenderam algo. Chegam à EJA com medo que essa 

alfabetização ainda possa acontecer, chegam de cabeça baixa, com um sentimento 

de que nada sabem e que nunca irão aprender (REIS, 2011). Mesmo com este 

pensamento, eles não desistem de tentar, ainda que não possuindo a mesma 

paciência que uma criança poderia ter em aprender e por estarem muito cansados 

do dia a dia e dos seus afazeres. 

Para o jovem/adulto estar em uma classe de alfabetização não é uma tarefa 

fácil, levando-se em consideração as dificuldades que eles enfrentam, uma trajetória 

cheia de marcas, rupturas, lutas e fracassos escolares. Em alguns casos, falta apoio 

familiar e isso é um fator de grande desmotivação. O cansaço pelas longas horas de 

trabalho, a distância da escola para o local em que mora, por acharem que demoram 

muito para aprender e que não aprenderam nada e principalmente por não 

conseguirem criar um vínculo afetivo com o alfabetizador, um vínculo de confiança, e 

é o que defende FONSECA. 

Somente, quando se estabelece uma relação de simpatia amorosa 
entre educador e educando, aceitando-se um ao outro na sua 
individualidade é que se pode dizer que existe de fato diálogo, ou 
seja, amor entre eles. Nessa relação amorosa e, ao mesmo tempo, 
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respeitosa é que se estabelece a aprendizagem, onde ambos 
interagem e se complementam, por meio de uma atividade dialógica, 
não com as mesmas ideias e posições, mas respeitando e 
enriquecendo o dialogo a partir da diversidade de pensamentos, 
sentimentos, sonhos, esperanças e trajetórias que os caracterizam 
como amigos (FONSECA, 2011). 

 

Por isso, fica evidente que a permanência de um jovem/adulto na EJA não é 

tarefa fácil e exige do alfabetizador um olhar mais humano e que atenda a 

necessidade de cada um, pois em uma classe de jovem/adulto o alfabetizador irá se 

deparar com uma heterogeneidade que precisa ser levada em consideração. Os 

interesses de seus alunos, suas identidades, suas expectativas em relação à escola, 

suas habilidades e capacidades, enfim, suas vivências enquanto seres humanos, 

pois diferentemente das crianças, os alunos da EJA possuem uma bagagem que 

deve ser considerada. 

 Infelizmente, o que vemos são salas de aulas que começam o ano letivo com 

muitos alfabetizandos e no decorrer do processo, durante o fim do semestre 

encontramos turmas que ficam cada vez mais vazias.  

Alguns dos alfabetizadores trabalham durante o dia com a alfabetização de 

crianças e chegam às classes de EJA cansados e sobrecarregados, fator que 

interfere na qualidade do ensino e das aulas que serão ministradas. Sem contar que 

os profissionais que atuam na EJA, a grande maioria, nem sequer durante a sua 

vida acadêmica teve um contato com a EJA, seja por falta de interesse, seja por não 

ser algo que esteja na grade de muitas universidades, pois, a grande parte centraliza 

o seu currículo na educação infantil, como parte central do curso de Pedagogia, o 

que se torna um erro e um grande equívoco. 

Os profissionais necessitam serem mais capacitados para lidarem com este 

público tão heterogêneo e que necessita de um olhar diferente do que o de uma 

criança, principalmente porque devemos levar em consideração o que este 

jovem/adulto sabe, seus conhecimentos prévios adquiridos em sua vida e na sua 

relação social com outros indivíduos, pois “a tarefa de ensinar é uma tarefa 

profissional, que, no entanto, exige amorosidade, criatividade, competência 

científica”, mas,, que exige também “a capacidade de brigar pela liberdade sem a 

qual a própria tarefa fenece” (FREIRE, 1997, p.9). “Outro testemunho que não deve 

faltar em nossas relações com os alunos é o da permanente disposição em favor da 

justiça, da liberdade, do direito de ser”. (FREIRE, 1997, p.52)` 
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Freire no diz que o educador sempre deixa alguma recordação em seus 

alunos, uma marca, quando este passa pela vida de educandos, seja ela qual for, 

pois,  

.   
O professor autoritário, o professor licencioso, o professor 
competente, o sério, o professor incompetente, irresponsável, o 
professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado, 
sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, 
racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua 
marca (FREIRE, 1996, p.27). 
 

 
Assim como afirma FREIRE (1997), que somos seres “inacabados”, estamos 

em constante aprendizagem. Segundo Fonseca (2011), que faz uma definição das 

contribuições que a amorosidade e o dialogo contribuem para o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

A seriedade e o rigor estão implícitos na prática pedagógica baseada 
na amorosidade e no diálogo, posto que, dialogar e demonstrar amor 
pelos estudantes não significa infantizar ou docilizar a educação, 
nem assumir o papel de „bonzinho‟. O professor que assume seu 
amor pelo mundo e pelos educandos, o demonstra por meio da 
seriedade no planejamento de suas aulas, da busca constante de 
práticas que promovam a aprendizagem, do estabelecimento de 
vínculos afetivos saudáveis, em que todos se sintam acolhidos e, 
portanto, convidados a se expressar. (NASCIMENTO, 2013, p. 03) 

 

 

2. Estudos realizados na área da Educação de Jovens e Adultos 

com ênfase na amorosidade de Paulo Freire 

Levando-se em consideração que esta pesquisa busca compreender como os 

educandos (as) da Educação de Jovens e Adultos compreendem/significam a 

prática que os educadores (as) desenvolvem, através da amorosidade, realizaram-

se pesquisas como um levantamento bibliográfico sobre o tema em artigos 

relacionados à área da educação, publicados em periódicos nacionais nos últimos 

cinco anos (2011-2015). Para realizar este levantamento, foram utilizadas as 

seguintes palavras-chaves: amorosidade, EJA, acolhimento, afetividade. Foram 

encontrados quatro artigos que nos mostram que atualmente existe uma quantidade 

considerável nesta área de atuação. 
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As pesquisas foram realizadas em periódicos da SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online – biblioteca eletrônica de periódicos científicos), nas publicações do 

Grupo de Trabalho 18 da ANPED e no Google em geral.   

As pesquisas feitas na SCIELO foram realizadas nas revistas: Cadernos 

Cedes, Cadernos de Pesquisa, Ciência e Educação, Educação e Realidade, 

Educação e Sociedade, Educação em Sociedade, Educação em Revista, Educação 

e Pesquisa, Ensaio de pesquisa, Ensaios de pesquisa e Revista Brasileira de 

Educação. Mas ao final somente foi encontrado uma publicação que abordava a 

amorosidade na EJA como uma forma de acolhimento reciproco. Foram encontrados 

trabalhos somente sobre a EJA sem referência a amorosidade, em outros contextos 

e práticas pedagógicas. 

 No site da ANPED, foi pesquisado o GT 18, a partir da 34º reunião anual da 

ANPED, que ocorreu no ano de 2011 até a 37º que ocorreu em 2015, porém, não foi 

encontrado nenhum trabalho que se relacione a EJA com fundamentação na 

amorosidade,  

Nas pesquisas que foram realizadas no Google em geral, mais 

especificamente no Google acadêmico, foram encontrados alguns trabalhos que se 

referem à EJA com a amorosidade, são eles: 

 

Tabela 2: Trabalhos encontrados no Google em geral. 

Autor Título 

MORAIS, Lucas Higino de.  REFLEXÕES AMOROSAS DE UMA EJA A 

PARTIR DE FREIRE: A PRÁXIS NO REPENSAR 

DA AÇÃO DOCENTE NAS ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS. 

NASCIMENTO, Lizandra 

Andrade1; AZEVEDO, Gilmar2; 

GHIGGI, Gomercindo3 

O CONCEITO DE AMOROSIDADE EM FREIRE E 

A RECUPERAÇÃO 

DO SENTIDO DE EDUCAR 

OLIVEIRA, Luiz Renato de.  

FREITAS, Larissa Martins. 

HENNICKA. Micheli Daiani. 

O DIÁLOGO COMO ESCUTA E A 

AMOROSIDADE COMO PREMISSA PARA A 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

ECCO, Idanir  

AMOROSIDADE E EDUCAÇÃO: DA DOCÊNCIA 

AFETIVA E EFICIENTE 
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MORAIS (2015) nos traz reflexões conceituais de Freire e Vygotsky na EJA, 

através de uma pesquisa-ação e um estudo de caso que foi realizado em um 

ambiente escolar, de modo que os estudantes pudessem participar da atividade que 

seria realizada na escola, não como um simples receptor, mas, sim como um sujeito 

do processo em que ele “aprende ao ensinar e ensina ao aprender”. Nesta atividade, 

os alunos deviam levar algo que representasse a sua cultura, de maneira que eles 

participassem ativamente da atividade realizada. De certo modo que a 

aprendizagem estivesse de acordo com a vivência dos educandos da EJA e que 

trouxesse sentido para está modalidade de educação em que os jovens e adultos 

devem ser participantes do processo de escolarização e não somente o objeto 

desta, ou seja,  

Sintetizar e valorizar a cultura do alunado da classe de Educação de 
Jovens e Adultos é de certa forma, valorizar, dialogar e trabalhar com 
amorosidade para com o processo educacional. Tal processo é 
pertinente e contributivo para a formação destes (MORAIS, 2015, 
p.5-6). 

 

NASCIMENTO, AZEVEDO e GHIGGI (2014) se referem à educação escolar 

que temos atualmente, uma educação fracassada, autoritária, conteudista; e que 

uma maneira de se tentar transformar a nossa educação, incluir os jovens na escola 

e de introduzi-los na cultura pode ser realizada através da “amorosidade e do 

diálogo”, como uma forma de recuperar o sentido da educação (FREIRE, 1993), e 

do “amor mundi“, como uma forma de amor ao mundo e cuidado (Hannah Arendt 

apud NASCIMENTO; AZEVEDO; GHIGGI). O amor se manifesta no desejo de 

formar pessoas, empenhando-se em fazê-lo da melhor maneira possível, é o que 

afirmam os autores,  

A amorosidade e o diálogo constituem-se como elementos 
indispensáveis para que ocorra, no processo educativo, “o encontro 
amoroso entre os homens que, mediatizados pelo mundo, o 
“pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, o 
humanizam para a humanização de todos” (FREIRE, 1992, p. 43 
apud NASCIMENTO, AZEVEDO e GHIGGI, 2014, p.02). 
 
 

Não se trata de um amor permissivo, bondoso em que não há rigor e 

disciplina, contudo, não se trata também de ser um amor sufocante e controlador e 
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sim um amor em querer bem ao mundo e as pessoas. E por meio do diálogo e do 

amor, introduzir a cultura das gerações anteriores, de modo que contribua para o 

presente. Que através da amorosidade e do diálogo se estabeleça uma forma de 

educação em que o individuo possa se expressar em vir a ser sujeito autônomo e 

capaz de agir intencionalmente no mundo de modo a transformá-lo. 

 

A seriedade e o rigor estão implícitos na prática pedagógica baseada 
na amorosidade e no diálogo, posto que, dialogar e demonstrar amor 
pelos estudantes não significa infantizar ou docilizar a educação, 
nem assumir o papel de „bonzinho‟. O professor que assume seu 
amor pelo mundo e pelos educandos, o demonstra por meio da 
seriedade no planejamento de suas aulas, da busca constante de 
práticas que promovam a aprendizagem, do estabelecimento de 
vínculos afetivos saudáveis, em que todos se sintam acolhidos e, 
portanto, convidados a se expressar (NASCIMENTO; AZEVEDO e 
GHIGGI, 2014, p.03). 

 
 OLIVEIRA, FREITAS e HENNICKA (2011) tratam da educação de jovens e 

adultos na perspectiva humanizadora de Freire, através do diálogo e da 

amorosidade, em que se deve ser levada em consideração as vivências do 

educando e toda a sua trajetória. Surgiu da necessidade de educadores que se 

sentiam despreparados para atuar na EJA com um público tão heterogêneo. Muitos 

jovens que foram inseridos na EJA, alguns com apenas 15 anos em um contexto de 

pessoas adultas, onde não só a idade geracional é diferente, como também o que 

buscam na escola. Daí surge à necessidade dos educadores planejarem suas aulas, 

de modo que se aproximem da realidade dos educandos da EJA. 

 

Nesse sentido, pensamos uma modalidade da Educação de Jovens 
e Adultos flexível, dinâmica e adaptada às diversas situações 
vivenciadas pelos/as educandos/as. Por isso, a educação precisa ser 
seguidamente discutida entre todos/as professores/as 
interdisciplinarmente, tendo como premissa o diálogo, o afeto e a 
interação entre educadores/as e educandos/as. Assim, o encontro 
com o outro e a convivência com a diversidade são de extrema 
importância, pois é, dessa forma, que ampliamos nossas relações e 
compreendemos a nós mesmos e aos outros/as (OLIVEIRA, 

FREITAS e HENNICKA, 2011, p.03). 

 
ECCO (2014), caracteriza através da teoria de Freire a amorosidade e como 

está necessita ser realizada na EJA, não como um mero sentimentalismo, mas sim 

como uma forma de humanização que contribui para que a educação posso formar 

indivíduos completos, que não se prenda ao simples ensinar a ler e escrever. Incluir 
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a amorosidade nas práticas em sala de aula oportuniza que os educandos se tornem 

cada vez mais autônomos e partes do processo de alfabetização/escolarização em 

que estão inseridos, através do vínculo afetivo que a amorosidade propicia em que 

um se preocupa com o outro, do mesmo modo que quem ensina também aprende 

algo.  

Necessita ser uma educação em que o educador: goste de gente, goste do 

que faz e que este seja comprometido com a sua prática, para que a docência com a 

amorosidade seja “afetiva e eficiente, comprometida com sua causa: a formação 

integral do ser humano” (ECCO, 2014, p.02)”. 

 

A capacidade amorosa constitui-se como elemento fundamental no 
processo educativo, pois implica vínculo afetivo entre as pessoas e 
demanda a capacidade de respeitar e de cuidar o outro. Por 
conseguinte, não se trata de um mero sentimentalismo vago, nem 
tão pouco de um amor romântico, permissivo ou controlador. 
No contexto da docência, a benquerença, a afabilidade manifesta-se 
no desejo de formar pessoas na sua totalidade. Assim sendo, para 
eficientemente educar exige-se uma amorosidade competente, do 
contrário, fica-se na mera boa intenção. Isto é, não basta gostar dos 
educandos. Exige-se, sincronicamente, ao querer bem ao discente, o 
saber fazer (ECCO, 2014, p.01). 
 

Os artigos que foram estudados sobre o tema da amorosidade, contribuíram 

para que pudéssemos compreender o quão significativo é que os educadores tratem 

seus alunos com amorosidade (afeto), os acolhendo e os tratando de maneira 

igualitária, independente de raça, cor, status social ou religião. A leitura destes 

artigos contribuiu também para que pudéssemos repensar a nossa prática em sala 

de aula e nos analisarmos a fazer uma reflexão, no sentido de compreender se 

estamos alcançando os nossos alunos e levando à eles uma educação de 

qualidade, emancipadora e que esteja próxima de sua realidade. 

3. Aspectos teóricos metodológicos 

Considerando que busco investigar neste trabalho como ocorre o processo de 

amorosidade que é realizado na prática pedagógica de alfabetizadores nas classes 

de alfabetização de jovens e adultos (EJA) do movimento popular na cidade do 

Paranoá, para melhor compreender como está prática é desenvolvida, utilizei para 

fundamentação teórica e como um aporte de abordagem, a pesquisa qualitativa, 

com enfoque na pesquisa-ação. 
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Segundo GIL (2007, p. 17), uma pesquisa é definida como o (...) 

“procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos”. A pesquisa desenvolve-se por “um processo 

constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 

discussão dos resultados”. 

Para que uma pesquisa ocorra, é necessário que exista um tema (problema) 

a ser investigado, que seja definida a finalidade com a qual se pretende pesquisar, 

pois “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 1987, p.14) e 

que sejam claros os seus objetivos e propostas, de modo que seja significativo para 

ambos e não somente para o pesquisador. “Pesquisar, portanto, é buscar ou 

procurar resposta para alguma coisa” (GERHARDT; SOUZA, 2009, p.12). 

Neste sentido, busco compreender como se dá o processo de amorosidade, 

nas classes de alfabetização de jovens e adultos, em uma prática humanizante que 

predomina a escuta do outro “o educador que escuta, aprende a difícil lição de 

transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele” 

(Freire, 1996, p.43) e “a importância da fala e da escuta”. Freire (1968,) conceitua 

como “o dialogo que liberta”, que é caraterizado por Barbier como uma “pesquisa-

ação existencial”, que implica “as experimentações sociais” e as “experiências de 

vida”. 

Segundo TRIPP (2011), a pesquisa-ação deve ser encarada como “uma das 

muitas diferentes formas de investigação-ação”, a qual é por ele sucintamente 

definida como “toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente 

fundamentada de aprimorar a prática” (2005, p.1). 

 Nesta abordagem da pesquisa qualitativa, a pesquisa-ação, que para o autor 

é caracterizada como uma “investigação-ação”, no sentido que o pesquisador ao ir a 

campo não estará apenas pesquisando, como também vivenciando tudo o que irá 

ocorrer em sua pesquisa, com o objetivo de refletir sobre a prática que será 

realizada de modo a transformá-la. Neste sentido o autor explica que está prática 

necessita ser refletida durante todo o processo, a fim de se identificar o que 

necessita ser melhorado: 

 

Uma das razões para não se colocar a reflexão como uma fase 
distinta no ciclo da investigação-ação é que ela deve ocorrer durante 
todo o ciclo. O processo começa com reflexão sobre a prática 
comum a fim de identificar o que melhorar (TRIPP, 2005, p. 12). 
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Segundo BARBIER, a pesquisa-ação pode se fundamentar em instrumentos 

convencionais da pesquisa clássica, tais como observação, entrevista, 

questionários, a fim de contribuir para que novas mudanças possam ocorrer de 

modo intencional, desta maneira, o autor define assim a pesquisa-ação: 

 

[...] O pesquisador intervém de um modo quase militante no 
processo, em função de uma mudança... Mas, a mudança não é 
imposta de fora pelos pesquisadores. Resulta de uma atividade de 
pesquisa na qual os atores se debruçam sobre eles mesmos. 
(BARBIER, 2002, p.43)  

 

Na pesquisa-ação, tanto pesquisador quanto os pesquisados, são 

envolvidos no processo de modo que se tornam “íntimos colaboradores”, através da 

própria prática do pesquisador e de uma “pesquisa-ação libertadora e crítica”, que 

contribui para uma adaptação de si e do mundo (BARBIER, 2002). 

 Segundo FONSECA (2002), a pesquisa-ação traz uma relação de sujeito a 

sujeito em que ocorre uma aproximação de ambos:  

O investigador abandona o papel de observador em proveito de uma 
atitude participativa e de uma relação sujeito a sujeito com os outros 
parceiros. O pesquisador quando participa na ação traz consigo uma 
série de conhecimentos que serão o substrato para a realização da 
sua análise reflexiva sobre a realidade e os elementos que a 
integram. A reflexão sobre a prática implica em modificações no 
conhecimento do pesquisador (p. 35).  

 

Para que possamos compreender como os alfabetizandos compreendem e o 

significado que atribuem a sua permanência nas classes de EJA, e como uma forma 

de dar voz a estes que são fundamentais no processo, utilizamos a entrevista de 

forma semiestruturada e a observação participante, onde esta “caracteriza-se pelo 

envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.40). 

BARBIER enfatiza que a observação participante com um caráter existencial 

não é uma tarefa fácil, exige do pesquisador conhecer o grupo-alvo que será 

pesquisado: 

As técnicas de observação praticante existencial (OPE) são 
incontestavelmente indispensáveis para a pesquisa-ação e integral. 
Permitem-nos compreender a vida afetiva, imaginária não só dos 
membros do grupo-alvo como também do pesquisador coletivo. Mas 
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elas não são – sem contradições - às vezes facilmente suportáveis 
(BARBIER, 2002, p.131).   

 

  Deste modo, pretendo explorar como está prática ocorre nas classes de 

alfabetização de jovens, de modo a contemplar os seguintes objetivos: 

3.2.1 Objetivo Geral 

Compreender quais significações e contribuições são atribuídas por 

educandos (as) jovens e adultos em classes de alfabetização da EJA, na prática de 

educadores com a amorosidade, e, se está influencia na permanência dos 

educandos jovens/adultos nas classes de EJA.  

  

3.2.2 Objetivo Específico 

 Caracterizar o conceito de amorosidade na Educação de Jovens e 

Adultos da EJA, com base em autores da perspectiva histórico-cultural; 

 Compreender qual a relevância da atitude docente quanto a uma 

relação social acolhedora com seus educandos (as) e demais agentes educativos 

da Educação de Jovens e Adultos do Paranoá. 

 

 Compreender se há relação entre o processo de amorosidade (acolher) 

e a permanência dos educandos no contexto da EJA junto aos educadores e 

educandos; 

 

3.2.3 Caracterização da área de estudo  

A inserção no campo de estudo ocorreu a partir da participação no Projeto 3, 

4 e 5 (2º/2014 a 1º/2016), que fazem parte do currículo da graduação em pedagogia, 

da Universidade de Brasília e são partes integrantes para a formação do pedagogo, 

onde este escolhe a área de atuação no curso, em que ele pretende dar ênfase em 

seu trabalho de conclusão de curso (TCC), através, de sua vivência participativa e 

interventiva e experiências, com idas ao local escolhido, adquiridas no decorrer do 

processo que foram significativas para tal escolha.  
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No projeto 3, são desenvolvidas três fases, nos quais  somente duas são 

obrigatórias para que o graduando em Pedagogia tenha subsídios que contribuam 

para que este escolha em que área deseja aprofundar os seus estudos e assim 

atribuir sua “identidade” no curso. O projeto 4, é composto por duas fases (cada fase 

dura um semestre) , que contempla o que chamamos de estágio obrigatório que é 

indispensável para a formação do graduando em Pedagogia, assim como ocorre em 

muitos cursos de licenciatura.  

O projeto no qual estou inserida e que contribui para que está pesquisa possa 

ser realizada, é no Grupo de Ensino-Pesquisa-Extensão em Educação Popular e 

Estudos Filosóficos e Histórico-Culturais (GENPEX), coordenado pelo professora 

Maria Clarisse Vieira, que possui uma frente de atuação localizada na cidade do 

Paranoá, com  parceria de atuação da educação popular de jovens e adultos 

juntamente com o movimento popular e o Centro de Cultura e Desenvolvimento do 

Paranoá (CEDEP). 

O Paranoá, (uma das Regiões Administrativas de Brasília, R.A VII) “surgiu 

para abrigar os trabalhadores que vieram construir a barragem do Lago com o 

mesmo nome da cidade” (PDAD, 2013/14, p. 21) e nasce da luta por uma moradia 

de pioneiros da construção de Brasília, em sua grande maioria oriundos do nordeste 

brasileiro. Após concluir as obras muitos não retornaram as suas cidades natais, 

pois acreditavam que aqui encontrariam melhores condições de trabalho e 

sobrevivência. Neste momento de luta e fixação da antiga Vila Paranoá, é criado o 

Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (CEDEP), para fortalecimento do 

movimento popular em busca de direitos de subsistências dignos a estes pioneiros.    

 

Ao ocupar a terra, os moradores desenvolvem uma intensa luta para 
atender às suas necessidades de existência e sobrevivência, 
enfrentando a oposição permanente do Estado, que usa seu aparato 
coercitivo-persuasivo para convencê-los a abandonar o Paranoá. 

Nesse conjunto de relações sociais, marcadas pela contradição entre 
o negar a vida (Estado) e o afirmar a vida (Moradia), resulta uma 
grande organização e mobilização dos moradores para prover bens 
de serviços básicos: água, luz, emprego, alimentação, escola, 
habitação (REIS, 2011, p. 6/7). 

 

O projeto de alfabetização/escolarização de jovens e adultos iniciou-se em 

parceria com o movimento popular da cidade do Paranoá e professores e alunos da 
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UnB, através do interesse dos próprios moradores, em busca de uma educação que 

não se restringisse somente a leitura, a escrita, a codificação e decodificação de 

códigos, mas, a uma alfabetização que dessem subsídios pra que estes moradores 

pudessem ser capazes de compreender os seus direitos e deveres perante a lei.  

“Demandam, então, à Universidade de Brasília e sua Faculdade de 
Educação, que inicia a alfabetização/educação de jovens e adultos 
em 1989, sob a coordenação da professora Maria Alice Pitaguary e 
equipe de graduandos e graduandas da Universidade” (REIS, 2011, 
p.7).  

 
Projeto este que resiste às dificuldades e empecilhos desde o início e que 

perdura até os dias de hoje. 

O projeto, hoje além das parcerias que possuía desde a sua criação em 1986, 

em 2011 se uniu ao Programa Brasil Alfabetizado, que embora existisse desde 2003 

no âmbito Federal, no Distrito Federal é implantado somente nesse período. O 

Programa Brasil Alfabetizado, foi criado com o objetivo de atender a jovens, adultos 

e idosos e “promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou 

mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental no 

Brasil (MEC, 2003)”. 

Em meio a muitas lutas do movimento popular do Paranoá para que este 

programa contemplasse aos moradores, em 2011 o Programa Brasil Alfabetizado 

passa a ser realizado no Distrito Federal, no governo de Agnelo Queiroz, e no 

Distrito Federal este programa passa a ser conhecido como DF ALFABETIZADO. 

O DF ALFABETIZADO possui o objetivo de alfabetizar em seis a oito meses 

jovens, adultos e idosos, com um currículo voltado para o mundo do trabalho, 

reconhecendo o alfabetizando como ser de cultura e saber (MEC, 2013). 

Como o DF ALFABETIZADO é um programa de governo, assim que se 

encerrou o mandato do governador Agnelo Queiroz em 2015, o governador Rodrigo 

Rollemberg tomou posse da gestão de Brasília, e o Projeto não teve continuidade 

neste ano. Como o CEDEP/UNB não poderia deixar de lado a sua atuação viu uma 

oportunidade de se inserir nas classes regulares de EJA, na Escola Classe 03 do 

Paranoá em parceria com os alunos do curso de Informática da UnB. Então, desde o 

1º semestre de 2015 passou a atuar na E.C 03 com a informática como uma forma 

de levar a estes jovens, adultos e idosos da EJA a inclusão digital que é muito 

importante na atualidade, pois muitos serviços que utilizam no cotidiano necessitam 
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que saibam utilizar as ferramentas digitais, seja um celular, um computador, um 

caixa eletrônico ou um tablet. 

 

3.2.4 Caraterização do local de atuação (espaço educacional) 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Classe 03 do Paranoá durante o primeiro 

semestre de 2016, onde esta escola recebe alfabetizandos e alfabetizandas jovens, 

adultos e idosos que participaram do programa DF ALFABETIZADO. Nesta escola 

há 4 turmas de alfabetização de jovens e adultos e cada turma possui no mínimo 20 

alfabetizandos matriculados e frequentando as aulas. 

 

3.2.5 Caraterização dos/as participantes da pesquisa 

 

A entrevista foi realizada com quatro educandas da EJA que estão na 4º 

etapa da alfabetização (4º série).  As quatro mulheres que participaram desta 

pesquisa possuem idade na média de 55 a 65 anos, ambas vieram do nordeste 

brasileiro e somente uma de Minas Gerais. Vieram para Brasília em busca de 

melhores condições de trabalho e moradia.  

 

3.2.6 Dados da pesquisa 

 

Para que pudéssemos analisar os dados dessa pesquisa e os resultados 

obtidos, analisamos o relato de cada educanda, que foram feitos através da 

gravação de áudio em que cada uma nos conta fatos que são relevantes para está 

pesquisa. No dia que estas entrevistas foram gravadas, participaram cinco pessoas. 

Na tabela abaixo segue o perfil de cada um desses (as) educandos (as).  

A pesquisa através das entrevistas buscou compreender as significações que 

os/as educandos/as jovens e adultos atribuem a prática dos educadores da EJA e 

até que ponto está prática de modo amoroso (acolhedor) reflete na inserção e 

continuação dos estudos de jovens e adultos que por algum motivo desistiram ou 

nunca iniciaram os seus estudos e que viram na EJA uma oportunidade de 

retomada. Por meio dos relatos de cada educando/a, foi possível compreender os 

reais motivos da não escolarização na idade dita apropriada e os motivos que os 
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levaram após muitos anos decidirem dar continuidade aos estudos e principalmente, 

qual a importância de retomar os estudos significa para estes jovens, adultos e 

idosos. 

 

 Tabela 1: Perfil dos estudantes que participaram das entrevistas 

 

NOME SEXO IDADE NASCEU TRABALHA ESTUDOU 

Aluna1 Feminino 66 Paraíba Não Não 

Aluna2 Feminino 65 Bahia Não Não 

Aluna3 Feminino 52 Minas Gerais Sim Não 

Aluna4 Feminino 55 Piauí Não Não 

  

4. Análise e discussão dos dados 

4.1 Motivos da interrupção/ausência dos estudos na infância 

Após a realização das entrevistas, foi feita uma junção e analise das falas de 

cada educanda, a fim de compreender as semelhanças e os motivos que fizeram 

com que essas educandas nunca tenham estudado ou que por algum motivo 

tenham desistido. 

Por meio das falas das educandas da EJA, foi possível identificar alguns 

motivos que de certa maneira influenciaram para que estas senhoras com idades 

diferentes não pudessem ter acesso à escola e aos estudos, dentre eles destacam-

se: falta de incentivo dos pais, a distância da escola para a casa, que geralmente era 

na roça, ter que trabalhar para ajudar os pais na roça e proibição de ir a escola por 

parte de algum familiar. 

 

4.1.2  Falta de incentivo, trabalho na roça ou proibição por 

algum familiar.  
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Foram entrevistadas quatro educandas e a partir das falas, foi possível 

perceber o motivo que as impediram de alguma forma de iniciar ou dar continuidade 

aos estudos. Dentre todas as entrevistadas, apenas uma teve contato com a escola 

enquanto criança, por pouco tempo, porém, o suficiente para que ela pudesse 

aprender a ler e escrever o básico. No entanto, as demais educandas nunca tiveram 

acesso ou pouco frequentaram a escola.  

Aluna1: Eu não estudei porque meu pai botava nois pra trabalhar na 
roça. Ele não deixava estudar. 

Aluna2: Não estudei. Porque a roça não deixava muito e eles (os 
pais) preferiam levar nois pra roça (Trecho da gravação realizada em 
21/04/2016). 
 
Aluna4: Nois morava na roça, tinha escola, mas era longe muito 
longe, aí eles não deixavam a gente ir (Trecho da gravação realizada 
em 21/04/2016). 
 

Algumas foram de certo modo impedidas de estudar por situações diversas, 

porém, a mais recorrente foi a proibição por conta de algum familiar ou por conta da 

distância que existe de sua casa até a escola, o que foi um fator que dificultou os 

estudos. 

Pesquisadora: Era longe a escola? 

Aluna2: Não, nois morava lá perto. É porque ela que não gostava 
que a gente estudasse. 

Pesquisadora: Seu pai ou sua mãe que não gostava? 

Aluna2: Era mãe, eu nem conheci meu pai (Trecho da gravação 

realizada em 20/05/2016). 

 

De certa forma, estas proibições de estudar enquanto criança influenciaram 

estas educandas em sua escolha profissional, que na verdade foi mais direcionada 

por conta da situação econômica e de escolaridade que estas entrevistadas tiveram 

por não possuírem escolaridade ou uma escolaridade compatível com o mercado de 

trabalho. Não lhes restaram muitas opções de emprego, a maioria delas são até hoje 

ou um dia foram empregadas domésticas ou, em sua maioria, faxineiras. 

Aluna1: Já, mais já estou aposentada, eu era doméstica Alua2: Sim. 
Durante 22 anos de limpeza (faxineira). 
Aluna3: Empregada doméstica. 
Aluna4: Sou empregada doméstica. 

 (Trechos das entrevistas gravadas em áudio em 20/05/2016). 
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Segundo ENGELS (1876), o trabalho é uma condição indispensável a nós 

seres humanos e é o que nos diferencia dos animais, em especial aos macacos que 

muito se assemelham aos seres humanos e ele afirma que: 

 
O trabalho é a fonte de toda riqueza [...], porém, é muito mais do que 
isso. É a condição básica de existência e fundamental de toda a vida 
humana. E em tal grau, que até certo ponto, podemos afirmar que o 
trabalho criou o próprio homem (ENGELS, 1876, p. 04).  
 

Por meio das entrevistas, pôde ser observado que naquela época, o trabalho 

era muito mais do que uma fonte de riqueza, e sim, uma condição de existência e 

subsistência, fator primordial para estas educandas que tiveram a difícil jornada do 

trabalho na roça e a escolha condicionada de estudar ou trabalhar, sendo que o 

trabalho significou de um meio de sobrevivência, uma escolha que atendia somente 

a necessidade de sobrevivência.  

4.1.3 Dificuldade de acesso à escola 

 

Por meio dos relatos das educandas, foi possível compreender que nem 

sempre os pais/familiares eram que impediam que elas não tivessem acesso a 

escola. Muitas foram impedidas por questões financeiras e por conta da distância 

imensa que existia, por morarem na roça e por a escola ser longe, o que foi um 

dificultador de continuidade dos estudos. Muitas famílias, naquela época, eram bem 

numerosas e não era possível se locomover a pé e nem tão pouco possuía meios de 

locomoção que pudesse ajudá-los. Nas entrevistas realizadas com educandos (as) 

da EJA, foi perguntando a elas o porquê de não terem estudado ou concluído os 

estudos. 

Aluna1: Eu não estudei porque meu pai botava nois pra trabalhar na 
roça. Ele não deixava estudar. E ainda mais se fosse mulher pra não 
escrever cartinha para os namorados. 

Pesquisadora: A senhora estudou quando criança? 
Aluna2: Não. Porque a roça não deixava muito e eles (os pais) 
preferiam levar nois pra roça. 
Pesquisadora: Era longe a escola? 
Aluna2: Não, nois morava lá perto. É porque ela (mãe) que não 
gostava que a gente estudasse (Trecho da gravação realizada em 
20/05/2016).   
 
Aluna3: Não. É porque a gente morava na roça. Ai tinha que 
trabalhar na roça. Ai eu parei por isso. 
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Aluna4: Porque meu pai não botou a gente pra estudar não. 

Aluna4: Nois morava na roça, tinha escola, mas era longe muito 
longe, aí eles não deixavam a gente ir (Trecho da gravação realizada 
em 20/05/2016). 

Por meio do relato de cada educando nas entrevistas, foi possível 

compreender que nesta época era comum que os pais, principalmente o pai 

(patriarca: mantenedor da família) não deixasse seus filhos estudarem, 

principalmente as filhas, pois em seu modo de pensar, elas aprenderiam a ler e 

escrever para escrever cartas para o namorado. 

Aluna1: Eu não estudei porque meu pai botava nois pra trabalhar na roça. 
Ele não deixava estudar. E ainda mais se fosse mulher pra não escrever 
cartinha para os namorados. 

 

 Durante todo o tempo em que estive na EJA pude perceber a grande 

quantidade de mulheres que ali se encontram em busca de aprender a ler e 

escrever. Não que não exista homens que quando criança, também foram 

impedidos, isto também ocorreu com muitos, no entanto, boa parte destes não se 

motivaram ou não se interessam em estudar por acharem que passaram da idade. 

 

4.1.4 Motivo para iniciar/retornar aos estudos 

Após conseguirem criar seus filhos, cuidar de suas casas e perceberem que 

“havia cumprindo o seu papel” enquanto: esposa, mulher e dona de casa. Ambas as 

entrevistadas sentiram-se preparadas para dar um passo em busca de sua 

aprendizagem.  

Sentem a necessidade de iniciar/retornar aos estudos por motivos que vão 

desde as, exigências por conta da religião escolhida até por conta do desejo de 

possuírem a autonomia de poder assinar o seu próprio nome, de pegar um ônibus 

sozinha, assinar uma correspondência etc. 

 

Aluna1: Então, eu voltei mais por causa da Igreja, porque ela cobra 
muito a pessoa ler. 

Aluna2: Ah eu resolvi voltar minha filha porque é bom demais a gente 
aprender a ler e escrever. Porque a gente não preocupa mais com 
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sair pra pegar um ônibus. Vai no mercado, sabe o preço das coisas 
tudo. Então eu gostei muito. 

Aluna3: Ah, porque a gente precisa né. E também né, às vezes a 
gente até precisa ler uma receita e tem dificuldade. Então a gente 
precisa. 

Aluna4: Ah pra aprender alguma coisa. (risos) 

 

4.1.5 As dificuldades enfrentadas por estar em uma classe de EJA 

Mesmo após criar os filhos e “cumprir com o seu papel enquanto esposa”, as 

educandas quando decidem estudar, enfrentam alguns desafios que as 

desestimulam em continuar, porém sua força de vontade e desejo e alcançar o 

objetivo que as levaram até ali, as motivam em sua continuidade. 

 

Aluna1: A maior dificuldade é a Igreja. Por que às vezes tem oração. 
Aluna1:É. Tem dias que tem as preparações, o dia das celebrações, 
aí tem uns dias aqui que é bem pesado. Aí pronto, eu fico sem saber 
pra onde que eu vou. As minhas dificuldades são essas. 

 

Aluna3: Não tem nenhuma dificuldade. Só o meu marido que não 
gosta muito que eu venha, mas eu venho assim mesmo. 

  Aluna4: Não tem não. Ah sim, meu marido não gosta que eu venha, 

só por conta dele, mais eu venho assim mesmo. 

Aluna4: Ah sim, porque eu moro aqui no Paranoá e eu tenho uma 
chácara ali e ele fica lá na chácara sozinho e ele não quer que eu 
estude. Mas eu venho porque... 

Aluna4: Porque eu quero aprender. É. Ele não gosta. 

 

 
4.1.6 As facilidades que os educandos percebem ao ingressarem 

na EJA. 

Após enfrentarem seus medos, “pré-conceitos” que não irão aprender sobre 

retornar/iniciar os estudos na EJA (preocupados que os digam que ali não é lugar 

para eles ou que passaram da idade). Quando estes jovens e adultos decidem 

enfrentar todos os obstáculos e dificuldades que os desestimulam em continuar, é 
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nítido e podemos observar no semblante de cada jovem/adulto/idoso da EJA a 

alegria em terem aprendido a ler e escrever, a sensação de autonomia em poder 

assinar sua própria correspondência ou até mesmo em ir ler seu próprio extrato 

bancário. 

No momento das entrevistas, foi perguntado para as entrevistados as 

facilidades (benefícios) que eles percebem em está estudado e foi observado o quão 

felizes e motivados eles estão por perceberem que estão aprendendo e que estão 

fazendo algo que lhes motivem a continuar. 

Aluna1: Então é fácil porque.. Não tenho com o que me preocupar, 
porque meus filhos já cresceram, então é mais fácil. Já sei ler, 
assinar meu nome quando preciso assinar alguma coisa do correio. 
Só acho um pouco difícil a matemática. 

Aluna2: E quando chega alguma coisa pra gente assinar. Quando 
vem do banco aqueles papel, eu não peço mais para os meninos (os 
netos) ler eu já sei. 

Aluna3: Já consigo ler, aprendi muitas coisas na matemática, o que 
para mim era o mais difícil. Eu já aprendi bastante. 

Aluna3: Consigo pegar um ônibus sozinha, ler uma receita. Então 
assim... Pra mim, cada dia está só me incentivando mais. E eu nem 
penso em desistir. 

 

 

4.1.7 Motivos que contribuem para que os alunos continuem indo 

a escola. 

Foi identificado nas entrevistas o relato dos educandos que se sentem muito 

bem na escola, pois acham o ambiente escolar em que estão inseridos muito bom. 

Consideram que as pessoas são legais, os colegas, os professores e todos são 

alegres e tratam todos muito bem. 

Aluna1: É muito boa essa escola, eles tratam a gente muito bem. 

Aluna2: Eu acho bom demais. É mais calmo do que a outra escola, 
porque a noite tem muito maloqueiro, a gente tinha que esperar uma 
amiga pra ir embora junto. Aqui não, eu vou até sozinha. 

Aluna3: Na verdade, acho que o que eu menos gosto é o dia que não 
tem aula né? Porque eu gosto, eu gosto dos professores, pra mim 
eles são ótimos e dos colegas... Então pra mim está tudo bom. 
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Aluna4: Na verdade eu gosto de tudo, da escola, dos professores e 
dos colegas. Todo mundo é alegre, é feliz. 

 

4.1.8 O modo como os educadores tratam os seus alunos 

contribui para a sua permanência na EJA. 

Em um dos momentos das entrevistas, os educandos foram questionados 

sobre o modo como os educadores os tratam, se é bom ou ruim e o que eles acham 

desta maneira de serem tratados. A maioria disse gostar muito dos educadores, do 

modo como educadores os tratam, de como eles explicam as aulas, tiram as dúvidas 

etc. 

Aluna1: As professoras são um amor de pessoa. É muito bom. 

Aluna2: Ai é bom demais. Os professores da gente é bom demais 
viu. E logo aquela japonesinha (professora de matemática). 

 

Aluna3: Pra mim eles tratam muito bem, com muito carinho. De igual 
pra igual. Não tem negócio de porque eles são professores sabem 
mais do que a gente 

Aluna3: Sinto, eles nos tratam com carinho. E é muito bom, eu não 
gosto de perder nenhum dia. Só perdo quando eu vou pra lá 
(chácara). 

 As educandas que participaram das entrevistas deixaram bem claro que 

gostam de estar na escola, que os professores as tratam muito bem; com igualdade 

e respeito. Os educadores, segundo o relato das educandas, são bem atenciosos, 

se preocupam em saber se os educandos estão aprendendo e sempre se 

preocupam em saber o porquê algum deixou de ir às aulas. Estes fatores segundo 

as entrevistadas são favoráveis para que elas continuem indo à escola, sentem-se 

importantes e que possuem algum valor. 

Aluna1: Ah sim, porque eles tratam a gente como se a gente sabe de 
tudo igual a eles.   

Aluna1: É, eu acho isso bom. 

Aluna1: É, tem gente que se acha só porque está em um quadro, se 
acha melhor do que todo mundo.  Mas os professores aqui são as 
pessoas que tratam a gente de igual pra igual.  
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Aluna1: Sim, é ótimo. Eles nos tratam muito bem e se preocupam em 
saber quando alguém falta porque não foi. 

Aluna2: Sim, eles são legais demais. Eles é bom demais pra gente. 

Aluna3: Porque mesmo assim os que ficam faltando, eles ficam 
pedindo pra gente, se a gente conhecer, convidar pra vim pra 
escola... 

Aluna3: Muito boa. Eu gosto de está aqui, eles me tratam bem e são 
bem alegres. 

 

 

4.1.9 A amorosidade percebida por educandos na atuação de seus 

educadores. 

Ao questionarmos as educandas que foram entrevistadas, como era sua 

relação com os educadores da EJA, tivemos respostas significativamente boas, 

todas possuem uma relação de carinho, confiança e de companheirismo. Sentem-se 

acolhidas por seus educadores, que sempre estão dispostos a ajudá-las e que se 

preocupam em saber se o aluno está ou não aprendendo, porque deixou de ir às 

aulas, ou coisas do tipo. 

 

 Aluna1: É, tem gente que se acha só porque está em um quadro, se 
acha melhor do que todo mundo.  Mas os professores aqui são as 
pessoas que tratam a gente de igual pra igual.  

Aluna1: Sim, é ótimo. Eles nos tratam muito bem e se preocupam em 
saber quando alguém falta porque não foi. 

Aluna2: Eu acho que gostam, mais tinha uma aqui que era muito 
grossa com a gente. Mas ele ensinava, acho que ela saiu pra ganhar 
nenê. E foi bom que chegou uma mais legal. E eu gosto, porque 
vocês ensinam com mais carinho que os meus filhos.  

Aluna3: Porque mesmo assim os que ficam faltando, eles ficam 
pedindo pra gente, se a gente conhecer, convidar pra vim pra 
escola... 

 

Através do relato das educandas que foram entrevistadas e de acordo com o 

que pôde ser observado durante o decorrer deste semestre, foi possível 

compreender que o modo que estas educandas são recebidas ao chegarem à 

escola, a importância que os educadores dão a elas (tanto em relação ao 
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aprendizado quanto ao motivo da ausência nas aulas), que estes educandos 

estabeleceram um vínculo afetivo e de confiança, que contribui para que elas se 

motivem a enfrentar todas as dificuldades que possam surgir e continuar estudando. 

 

4.1.10 O primeiro contato na EJA no DF ALFABETIZADO por meio 

de uma prática amorosa na permanência dos educandos  

Ao observamos o relato de cada educando, foi possível compreender que os 

entrevistados que participaram da alfabetização que ocorreu em 2013 no 

PROGRAMA DF ALFABETIZADO (2012-2013). Neste programa, os educadores 

faziam parte do movimento popular de alfabetização do Paranoá (CEDEP). Estes 

educadores sempre trabalharam na perspectiva da amorosidade, de acolher os seus 

educandos, de não apenas ensinar a leitura e a escrita, mas também formar sujeitos 

autônomos, que possuam senso crítico de vida e mundo em busca de seus direitos, 

que saibam ler além do codificar e decodificar.  

 

Aluna1: Ah porque passaram umas mulheres em casa, de casa em 
casa convidando.  

Aluna1: Foi, eu aceitei e  aí eu estudei lá (No DF ALFABETIZADO) 
desde a 1º série e agora eu estou na 4°.  

 

O DF ALFABETIZADO possuía um caráter diferente da prática desenvolvida 

na escola regular, visto que o educador ia até as residências mais próximas da 

escola em que ele iria trabalhar ou mais próximo de sua casa para convidar 

jovens/adultos/idosos que não foram escolarizados. Neste contexto de alfabetização 

e letramento, foram estabelecidos vínculos que contribuíram significativamente para 

que estes educandos continuassem estudando e se motivassem a estar nas turmas 

regulares de EJA. 
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Considerações Finais 

Esta pesquisa buscou compreender as contribuições que uma alfabetização 

de jovens e adultos que atua de forma acolhedora (amorosa) reflete na inserção dos 

alunos e em sua permanência nas classes de EJA, nos movimentos populares, na 

cidade do Paranoá.  Buscou também investigar de que forma os alfabetizadores 

criam estratégias para criar um vínculo com os seus educandos, que decidem 

retomar/iniciar a sua escolarização após muitos anos sem ter contato com uma sala 

de aula, no intuito de melhorarem sua situação atual, seja econômica ou social.  

Foi realizado um levantamento bibliográfico acerca do tema estudado em que 

abordam a amorosidade e a EJA, e foram encontrados poucos trabalhos sobre a 

amorosidade, mas, em geral existem muitos trabalhos relacionados à EJA, no 

entanto, com outros enfoques, o que demonstra que a amorosidade na EJA é um 

tema pouco pesquisado no momento.  

Foram realizadas para está pesquisa entrevistas semiestruturadas, que foram 

desenvolvidas na Escola Classe 03 do Paranoá, no noturno, nas classes regulares 

de EJA, onde existem alfabetizandos que frequentaram o PROGRAMA DF 

ALFABETIZADO anteriormente. Para obtermos os resultados desta pesquisa, 

definimos o perfil dos estudantes. A entrevista buscou compreender se por possuir 

um contato com a EJA, nesta parceria do DF ALFABETIZADO, com o movimento 

popular e a UNB influenciou na continuidade destas educandas nas classes 

regulares de EJA.  A pesquisa mostra indícios de que o modo que os educadores se 

relacionam com os seus educandos, isto é, quando há uma relação de amizade, 

carinho e confiança, são estabelecidos vínculos afetivos que contribuem para que 

estes educandos continuem estudando. 

A pesquisa mostra indícios que ter participado do PROGRAMA DF 

ALFABETIZADO, em parceria com o Movimento Popular do Paranoá (CEDEP) e a 

UnB, contribui para que estes jovens/adultos/idosos dessem continuidade aos seus 

estudos. Estes educandos estabeleceram vínculos afetivos com os seus educadores 

que perduram desde o dia em que foram convidados a voltar a estudar até os dias 

atuais. Foi uma relação que não aconteceu do nada, e sim porque assim como 

qualquer ser humano, todo jovem, adulto ou idoso possui o direito à escolarização.  

Neste modo de alfabetizar, de modo amoroso, no sentindo de acolher e dar 
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importância para os educandos contribuiu para motivá-los a continuar estudando e 

acreditarem no seu potencial e em sua capacidade de superação. 

Nas entrevistas, participaram quatro educandas que não 

estudaram/concluíram os estudos quando eram crianças; algumas por: proibição por 

parte de algum familiar, distância entre a escola e o local onde morava, dificuldade 

de acesso e principalmente por ter que ajudar os pais nos trabalhos na roça 

(necessidade de sobrevivência) e não conseguirem conciliar a dupla jornada, pois os 

trabalhos braçais na roça, sempre foram muito exaustivos. Há relatos nas 

entrevistas, em que uma das educandas nos conta a dificuldade que possuía para 

continuar estudando, pois era complicado conciliar com o trabalho. Nesta época, ter 

estudos era uma coisa muito distante para pessoas de classes mais baixas. Quem 

sempre teve acesso à escola eram os filhos de donos de fazendas e pessoas que 

possuíam uma condição financeira favorável. Para as pessoas de classes mais 

baixas, o estudo era tido como um “luxo”, não era algo muito viável, até porque as 

escolas ficavam bem distantes, isso quando não eram privadas e possuía 

mensalidades muito altas. Até para estudar em escolas do estado (públicas), 

necessitava ter um meio de locomoção por conta da enorme distância que estas se 

encontravam. Além da dificuldade financeira e de transporte, as famílias eram bem 

numerosas, o que tornava o problema ainda maior. 

Por meio das entrevistas, foi possível perceber como os educandos (as) que 

estão na EJA significam e atribuem importância aos estudos, seja para possuir sua 

autonomia de poder ler uma Bíblia, pode assinar o seu próprio nome, poder ler uma 

receita (no caso das mulheres), poder pegar um ônibus sozinhos, ir ao 

supermercado e saber ler o que é um produto e para que ele serve, como também 

poder tirar a carteira de habilitação (sonho de muitos educandos do sexo masculino). 

Em busca de realizar tais desejos e por saberem o quão importante é ter estudos 

nos dias de hoje, seja para ter um bom emprego ou para se inserir no mundo em 

que estamos vivendo, que a todo o momento novas coisas surgem e necessitamos 

nos adaptar a elas. 

Não foi muito recorrente, mas houve relatos de educandas que enfrentam 

algumas dificuldades para continuarem indo as classes de EJA, algumas por causa 

dos seus compromissos com a sua religião, que por serem à noite as aulas entram 

conflito com os horários dos cultos ou orações. Houve também relatos de educandas 

que seus companheiros não as apoiavam em estar estudando. Os companheiros 



55 

 

destas educandas que não as apoiavam também não eram escolarizados, mas no 

caso deles, coincidentemente, por falta de interesse na época em estudar e o 

desinteresse perdura até hoje. Além de não quererem retornar, não apoiam e nem 

incentivam suas companheiras.  

Mesmo que algumas educandas enfrentam situações que as desmotivem a 

continuar estudando, como o caso dos seus companheiros ou os compromissos com 

a religião, estas educandas não desistem dos seus sonhos e sabem a importância 

que está na escola significa na vida delas e é o que as motivam a continuar. Por 

perceberem a facilidade e autonomia que ambas possuem atualmente em saber ler 

e escrever e até fazer cálculos, estas educandas percebem que estar na escola se 

tornou algo prazeroso, pois a cada dia aprendem algo novo, superam obstáculos 

que jamais imaginavam conseguir.  É nítido ao conversar com cada uma a tamanha 

felicidade nas palavras e no olhar por terem aprendido a ler uma nova receita, 

conseguir assinar o próprio nome, assinar uma correspondência que chega do 

correio, ler o próprio extrato bancário sem a ajuda dos filhos/netos. Estar estudando 

trouxe para estas educandas uma autonomia que influencia em sua continuidade. A 

felicidade e a motivação são imensas, a ponto de uma das entrevistadas que possui 

52 anos, afirmar que mesmo contra a vontade do seu companheiro continuará 

estudando e que futuramente pretende fazer uma Faculdade. 

As educandas entrevistadas se sentem acolhidas e bem recebidas desde o 

momento em que foram convidadas a estudar no PROGRAMA DF ALFABETIZADO 

(2012/2013). O modo de serem bem recebidas, com amorosidade, não no sentido 

de amor romantizado e sim no sentido de acolher e ser acolhido com um “bom dia”, 

“boa noite”, “como foi o seu dia?” mostra para estas educandas que elas são 

importantes sujeitos de sua educação, parte central e importante do processo de 

alfabetização; sem eles nada seria possível. Acolher estas alunas com amorosidade, 

significa dar voz a sujeitos que durante muitos anos foram silenciados, excluídos e 

segregados. Dar voz no sentido de mostrar a elas que o que elas falam também tem 

valor, que suas vivências e experiências de vida significam e é de grande 

importância para a sua própria alfabetização, uma alfabetização/escolarização, que 

seja próxima de sua realidade de vida e de existência. 

Desde o momento em que estes alunos compreenderam este modo de 

alfabetização que ocorre em parceria do Movimento Popular do Paranoá (CEDEP) 

em parceria com a UnB atuando no PROGRAMA DF ALFABETIZADO (2012/2013), 
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estas educandas perceberam o quão importantes são e que a sua história de vida.  

Compreenderam o quanto é importante saber falar e ouvir, saber reivindicar os seus 

direitos e cumprir com o seus deveres enquanto cidadãos, que estavam em uma 

classe de EJA não por serem “coitadinhas” e sim por conta de lutas de movimentos 

sociais em busca da escolarização de pessoas que por algum motivo foram 

impedidas de estudarem.  

Estas educandas chegam às classes regulares de EJA com um senso crítico 

que foi sendo estabelecido nas práticas cotidianas de falar e ser escutado, quando 

percebem algo diferente não ficam calados e lutam em busca de melhorias, seja por 

um lanche que faltou, seja por uma sala de aula que estava suja. 

Quando foi perguntado para os educandos entrevistados como era a sua 

relação com os seus professores, seja do DF ALFABETIZADO, seja dos professores 

das classes regulares de EJA, as educandas que participaram das entrevistas 

disseram possuir uma boa relação com os seus educadores, que sempre os tratam 

com respeito, igualdade, carinho e muita alegria.  

No DF ALFABETIZADO estes educandos estabeleceram relações de 

confiança e vínculos afetivos, a ponto de muitos não quererem sair do programa 

para irem para as classes de EJA, pois haviam ouvido falar que estes educadores 

eram mal humorados e tratavam com grosseria no modo de falar com os alunos e 

que somente se preocupavam em passar conteúdos. Felizmente, na escola em que 

estes educandos se encontram a realidade é outra. Encontraram educadores que 

também fizeram parte dos educadores do DF ALFABETIZADO e que se encontram 

atuando nesta escola e os que não participaram, mas que ali trabalham, são 

coordenados por uma das educadoras que participou deste programa e que os 

influenciam a trabalhar com os seus educandos nesta mesma perspectiva, fato que 

é comprovado por os educandos dizem gostar de estar nesta escola, assim como 

gostavam de estar no DF ALFABETIZADO. Estas educandas dizem que gostam da 

escola e de seus educadores, pois ali possui um ambiente bom e tranquilo, todos os 

professores são legais, tratam os alunos bem e se preocupam em saber se eles 

estão ou não aprendendo. 

O meu envolvimento e participação nesta pesquisa foram de grande 

significação para o meu conhecimento e aprofundamento na modalidade da EJA. Foi 

muito importante compreender como os educandos significam e atribuem um 

sentido, a maneira como os seus educadores os tratam na escola e o modo 
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amoroso em se preocupar com eles, tanto em relação ao conhecimento quanto em 

saber o que ocorre quando um educando deixa de ir às aulas.  

Foi de grande importância conhecer a história de vida de cada participante 

desta pesquisa para melhor compreender os motivos que fizeram com que estas 

educandas não tenham iniciado/concluído seus estudos. 

Está pesquisa teve como resultado perceber através das falas das 

educandas envolvidas, que o modo que os seus educadores os tratam, com 

igualdade, alegria em recebê-los todas as noites, com carinho e se preocupando 

com todos, contribui para que estas jovens/adultos/idosos deem continuidade aos 

seus estudos e atualmente se encontrem na 4° etapa (4º série) da EJA. Sem esta 

contribuição por parte dos educadores (as), seria mais difícil estas educandas 

continuarem seus estudos, pois não é algo fácil para estas que chegam à escola 

cheios de estigmas, medos e incertezas e acreditando que não aprenderão nada, 

superar essas dificuldades não é tarefa, fácil e exige muita contribuição e amor aos 

educandos por parte de seus educadores. 

Sem dúvida alguma, a minha inserção ativa e participativa extramuros da 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, serve como um grande 

aprendizado para a minha formação no curso de Pedagogia. E levarei a 

amorosidade aprendida para o meu campo de atuação.  
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Projeto de vida e perspectivas profissionais 

Após concluir minha graduação, pretendo estudar para concursos da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal e poder atuar tanto na EJA quanto na 

Educação Infantil, desenvolvendo o acolhimento que vivenciei em minha trajetória 

escolar e que se fez presente na graduação durante os projetos 3, 4 e 5. 

Ingressar no mestrado da Faculdade de Educação-UnB com o meu objeto de 

pesquisa relacionado à EJA. Estudar cada vez mais sobre esse campo de atuação 

do pedagogo que me fascinou desde o meu primeiro contato, aprofundando cada 

vez mais o meu aprendizado e as minhas vivências na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Pretendo fazer uma segunda graduação em algum outro curso na área da 

tecnologia, pois no ano de 2015 quando o grupo GENPEX atuou no Paranoá na 

Escola Classe 03, descobri o quanto estas duas áreas me interessam e que podem 

esta cada vez mais entrelaçadas uma a outra, como uma nova maneira de se 

realizar a prática educativa com o suporte das mídias digitais. 

Pretendo também me matricular em um curso de línguas, principalmente em 

inglês e espanhol, sou muito fascinada por idiomas e sempre me interessei por 

aprendê-los.  
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ANEXOS 

ENTREVISTAS REALIZADAS COM EDUCANDOS DA EJA - 4° ETAPA EM 

20/05/2016. 

 JOZENIRA (Aluna1) – 66 ANOS – CASADA – 6 FILHOS- 5 VIVOS  DONA DE 

CASA - PARAÍBA 

Pesquisadora: Qual o nome da senhora? 

Aluna1: Jozenira 

Pesquisadora: Qual a idade da senhora? 

Aluna1: Tenho 66 anos. 

Pesquisadora: A senhora veio de qual estado? 

Aluna1: Da Paraíba 

Pesquisadora: A senhora é casada, solteira ou viúva? 

Aluna1: Sou casada 

Pesquisadora: Quantos filhos a senhora têm? 

Aluna1: Tive 6, mais vivo só tenho 5. 

Pesquisadora: Qual a sua religião? 

Aluna1: Sou católica 

Pesquisadora: Qual a sua profissão? 

Aluna1: Minha profissão? Sou dona de casa mesmo. 

Pesquisadora: Já trabalhou de carteira assinada? 

Aluna1: Já, mais já estou aposentada, eu era doméstica. 

Pesquisadora: Quando criança a senhora estudou?  

Aluna1: Não. 
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Pesquisadora: Por que não? 

Aluna1: Eu não estudei porque meu pai botava nois pra trabalhar na roça. Ele não 

deixava estudar. E ainda mais se fosse mulher pra não escrever cartinha para os 

namorados. 

Pesquisadora: Então a senhora só não estudou por que o seu pai não deixava, mas 

a senhora queria estudar? 

Aluna1: É, meu pai não deixava, tinha que trabalhar na roça. 

Pesquisadora: E como a senhora ficou sabendo que está escola oferecia EJA? 

Aluna1: Ah porque passaram umas mulheres em casa, de casa em casa 

convidando. 

Pesquisadora: Elas mulheres passaram convidando e a senhora aceitou? 

Aluna1: Foi, eu aceitei e  ai eu estudei lá (No DF ALFABETIZADO) desde a 1º série 

e agora eu estou na 4°.  

Pesquisadora: A senhora lembra quando a senhora entrou lá na escola? Em qual 

ano? 

Aluna1: Lembro não, eu passei dois anos lá, um na primeira e o outro na segunda 

série e agora estou na 4° série. 

Pesquisadora: Bom, quando eu comecei a frequentar o DF ALFABETIZADO a 

senhora já estava estudando e isso foi em 2013, então foi a 3 anos atrás que a 

senhora começo os seus estudos na EJA. 

Aluna1: Ah, então foi isso mesmo, em 2013, então é por ai.  

Pesquisadora: E como a senhora ficou sabendo que nesta escola também tem EJA? 

Aluna1: Eu vim de lá (E.C 01) pra cá (E.C 03) porque eu passei. 

Pesquisadora: Ah, então foi automático, a escola que matriculou a senhora aqui. 

Aluna1: É, foi isso mesmo. 
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Pesquisadora: E por que a senhora decidiu estudar? Só porque as mulheres que 

passaram de casa em casa convidaram à senhora? Ou teve algum outro motivo? 

Aluna1: É porque... Não é bom a pessoa estudar?  

Pesquisadora: Sim, com certeza. Mas não teve nenhum motivo especifico?  

Aluna1: Então, eu voltei mais por causa da igreja, porque ela cobra muito a pessoa 

ler. 

Pesquisadora: Para ler a bíblia? Então foi por causa da igreja? 

Aluna1: Sim, ela cobra muito. 

Pesquisadora: E quais são as maiores dificuldades que a senhora enfrenta para está 

na escola? 

Aluna1: A maior dificuldade é a igreja. Por que às vezes tem oração.   

Pesquisadora: Então a dificuldade maior é a igreja? Por cauda dos horários? 

Aluna1:É. Tem dias que tem as preparações, o dia das celebrações, aí tem uns dias 

aqui que é bem pesado. Aí pronto, eu fico sem saber pra onde que eu vou. As 

minhas dificuldades são essas. 

Pesquisadora: E quais são as facilidades? 

Aluna1: Então é fácil porque.. Não tenho com o que me preocupar, porque meus 

filhos já cresceram, então é mais fácil. Já sei ler, assinar meu nome quando preciso 

assinar alguma coisa do correio. Só acho um pouco difícil a matemática. 

Pesquisadora: O que a senhora mais gosta na escola? 

Aluna1: O que eu mais gosto... É de vim e ter um lanche bem gostoso. [risos] 

Pesquisadora: E o que a senhora menos gosta?  

Aluna1: Do computador. 

Pesquisadora: Por que a senhora não gosta? 
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Aluna1: Porque eu não sei mexer, mas vocês da UNB ensinam muito bem, são 

muito boas as aulas de vocês. Vocês trabalham muito bem.  

Pesquisadora: Ah sim, porque a senhora tem dificuldade em mexer. Mas, se a 

senhora conseguisse aprender, a senhora acha que seria mais interessante?  

Aluna1: Eu acho que sim, por a pessoa que sabe alguma coisa no computador 

adianta muito. Adianta até para o colégio né. 

Pesquisadora: Mas é como eu falei uma vez para uma colega. Se a senhora fosse 

me ensinar a usar uma máquina de costurar, eu iria demorar um tempo para 

aprender. A senhora sabe? Porque eu não sei. 

Aluna1: Sim, sei. Pois é, sei lá.  Mais é bem facinho mulher. 

Pesquisadora: Então, é a mesma coisa. Talvez e iria costurar tudo torto ou não iria 

conseguir fazer nada. Tudo o que é novo pra gente, nos causa medo. Ah eu não dou 

conta. Mas a gente tem que tentar. Um dia eu também não sabia e aprendi. 

Aluna1: Pois é, é verdade. No ano passado bichinha eu sai dai numa saudade tão 

grande porque eu me viciei. 

Pesquisadora: Que bom! 

Aluna1: Mas ainda não começou esse ano... 

Pesquisadora: É, porque infelizmente houve algumas mudanças de horário e do dia 

que sua turma iria para a informática e infelizmente houve feriados no dia que seria 

a sua turma.  

Pesquisadora: Em relação a escola, como a senhora é recebida pelos professores? 

Aluna1: É muito boa essa escola, eles tratam a gente muito bem. 

Pesquisadora: E qual é a importância que o seu professor tem em sua continuidade 

dos estudos? 

Aluna1: As professoras são um amor de pessoa. É muito bom.  

Pesquisadora: E isso contribui para a senhora continuar? 
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 Aluna1: Sim e o problema tá nesse. Porque eu estou na 4° série, não sei se vou 

passar. 

Pesquisadora: Mais se a senhora vai para outra escola. 

Aluna1: E eu quero continuar. Mas se eu passar vão me mandar para outra escola. 

Ai eu acho que eu vou para de estudar. Porque a 5º série já é aumentado mais cinco 

professor e eu gosto dos que tem aqui.  

Aluna1: Mais ai eu vou parar. 

Pesquisadora: Mas a senhora não precisa ter medo, tem que tentar. 

Aluna1:Tentar, ai pronto, fica a igreja de lado. 

Pesquisadora: Não, não fica. A senhora da um jeito de continuar nos dois. 

Aluna1: Mas se eu falto na escola os professores colocam falta. Lá reprova por falta 

também. 

Pesquisadora: Mas tudo dá pra dar um jeito, dá para conciliar. Tudo é conversado. 

Não desiste, a senhora tem que continuar. 

Pesquisadora: O modo que os professores tratam a senhora contribuiu para que a 

senhora fique aqui nessa escola de alguma forma? 

Aluna4: Ah sim, porque eles tratam a gente como se a gente sabe de tudo igual a 

eles.  

Pesquisadora: Ah, eles tratam com igualdade?  

Aluna1: É, eu acho isso bom. 

Pesquisadora: Que bom! É muito chato quando alguém não nos trata assim.  

Aluna1: É, tem gente que se acha só porque está em um quadro, se acha melhor do 

que todo mundo.  Mas os professores aqui são as pessoas que tratam a gente de 

igual pra igual.  

Pesquisadora: Isso é muito bom!  
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Aluna1: Sim, é ótimo. Eles nos tratam muito bem e se preocupam em saber quando 

alguém falta e porque faltou.  

LIDUVINA (Aluna2) – 65 ANOS- BAHIA/CARIRANHA- VIUVA- 6 FILHOS 

Pesquisadora: Qual o nome da senhora? 

Aluna2: Liduvina Rosa 

Pesquisadora: Qual a idade da senhora? 

Aluna2: 65 anos 

 Pesquisadora: A senhora tem filhos? 

Aluna2: Tenho 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. 

Pesquisadora: A senhora nasceu em qual cidade? 

Aluna2: Em Cariranha, na Bahia. 

Pesquisadora: Qual a sua religião? 

Aluna2: Eu gosto de frequentar a igreja assembleia. 

Pesquisadora: A senhora mora aonde? 

Aluna2: Aqui no Paranoá mesmo. Na quadra 21. 

Pesquisadora: Qual a sua profissão? 

Aluna2: Dona de casa 

Pesquisadora: A senhora já trabalhou de carteira assinada alguma vez? 

Aluna2: Sim. Durante 22 anos de limpeza (faxineira). 

Pesquisadora: Já está aposentada?  

Aluna2: Não, porque eu recebo pensão do meu marido que faleceu há 22 anos. 

Pesquisadora: Mas não pode aposentar porque a senhora recebe pensão?  
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Aluna2: Eu fui um dia para aposentar e eu procurei o advogado e ele me falou: A 

senhora quer perder dois mil pra ganhar 400,00?(risos). Isso na época em que o 

salário mínimo era este valor e eu falei que não. 

Pesquisadora: Melhor continuar recebendo a sua pensão mesmo. 

Pesquisadora: Como que a senhora ficou sabendo que nesta escola tem EJA? 

Aluna2: Mas é por causa que eu estudei lá embaixo, no colégio lá perto do CAIC, na 

01(C.E.F 01). 

Pesquisadora: E como a senhora ficou sabendo que no CEF 01 tinha EJA? 

Aluna2: Uai, porque as amiga minha comentava umas com as outras que nois queria 

estudar né. E acabou que nois foi lá saber se tinha e tinha e nois acabou se 

matriculou. 

Pesquisadora: Mas ficou longe para a senhora né? 

Aluna2: Ficou, mais ai disse que eu passei e eu vim pra cá. 

Pesquisadora: A senhora estudou quando criança? 

Aluna2: Não. Porque a roça não deixava muito e eles (os pais) preferiam levar nois 

pra roça. 

Pesquisadora: Era longe a escola? 

Aluna2: Não, nois morava lá perto. É porque ela que não gostava que a gente 

estudasse. 

Pesquisadora: Seu pai ou sua mãe que não gostava? 

Aluna2: Era mãe, eu nem conheci meu pai. 

Pesquisadora: Quantos irmãos a senhora teve? 

Aluna2: Eu tenho 6 irmãos. 

Pesquisadora: Algum estudou?  

Aluna2: Não, nenhum estudou. 
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Pesquisadora: Algum voltou a estudar agora?  

Aluna2: Não, sou eu. A irmã minha de lá na Bahia voltou, mas ela parou, ela é mais 

velha. 

Pesquisadora: A sim,entendi. 

Pesquisadora: E porque a senhora resolveu voltar a estudar? 

Aluna2: Ah eu resolvi voltar minha filha porque é bom demais a gente aprender a ler 

e escrever. Porque a gente não preocupa mais com sair pra pegar um ônibus. Vai no 

mercado, sabe o preço das coisas tudo. Então eu gostei muito. 

Pesquisadora: Ah, que bom! Isso é muito importante.  

Aluna2: E quando chega alguma coisa pra gente assinar. Quando vem do banco 

aqueles papel, eu não peço mais para os meninos (os netos) ler eu já sei. 

Pesquisadora: Nossa, que bom! 

Aluna2: Graças a Deus. Eu não sei muita coisa não, mas sei ler alguma coisa. 

Pesquisadora: Mas isso já é muito importante.  

Aluna2: Eu só fico assim triste porque nois já é de idade né. 

Pesquisadora: Mas não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Aprende do 

mesmo jeito, não tem essa que já está velha. Aprende sim e vai longe. 

Pesquisadora: A senhora tem algum problema que a impeça de está na escola? 

Aluna2: Não, pra mim tá tudo bom.  

Pesquisadora: Como à senhora acha o ambiente aqui da escola? 

Aluna2: Eu acho bom demais. É mais calmo do que a outra escola, porque a noite 

tem muito maloqueiro, a gente tinha que esperar uma amiga pra ir embora junto. 

Aqui não, eu vou até sozinha. 

Pesquisadora: Que bom. 

Aluna2: É, e eu moro aqui pertinho. 
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Pesquisadora: E como a senhora vê o jeito que os professores tratam os alunos? 

Como a senhora acha que é? 

Aluna2: Ai é bom demais. Os professores da gente é bom demais viu. E logo aquela 

japonesinha (professora de matemática). 

Pesquisadora: Eles são bem carinhosos com vocês: 

Aluna2: Demais, gosto deles tudo. É legal de mais os professores. 

Pesquisadora: E eles são assim com todos os alunos? Se preocupam em saber 

porque faltou... 

Aluna2: É, com todos. 

Pesquisadora: Se está conseguindo aprender ou não? Eles são assim? 

Aluna2: Não. Até que eles dão atenção pra ensinar né. 

Pesquisadora: Mas eles são carinhosos como vocês, tratam bem? 

Aluna2: Sim, eles são legais demais. Eles é bom demais pra gente. 

Pesquisadora: Mas a senhora acha que isso é importante para os alunos 

continuarem? 

Aluna2: É muito importante. 

Pesquisadora: Por que? 

Aluna2: Porque a gente aprende. E eles tudo é bom pra gente. 

Pesquisadora: A senhora consegue perceber se os professores gostam do que 

fazem? 

Aluna2: Eu acho que gostam, mais tinha uma aqui que era muito grossa com a 

gente. Mas ele ensinava, acho que ela saiu pra ganhar nenê. E foi bom que chegou 

uma mais legal. E eu gosto, porque vocês ensinam com mais carinho que os meus 

filhos.  
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MARIA LÍDIA (Aluna3)- 52 ANOS- PIAUÍ- 7 FILHOS (5 H, 2 M)- ESTUDOU O 

SUFICIENTE PARA APRENDER A LER E ESCREVER. 

Pesquisadora: Qual o nome da senhora? 

Aluna3: Maria Lídia 

Pesquisadora: Qual a idade da senhora? 

Aluna3: Tenho 52 anos 

 Pesquisadora: A senhora tem filhos? 

Aluna3: Tenho sim. 7 filhos, 5 homens e 2 mulheres 

Pesquisadora: Qual a sua religião? 

Aluna3: Católica 

Pesquisadora: A senhora mora aonde? 

Aluna3: Aqui no Paranoá mesmo. Na quadra 26. 

Pesquisadora: Qual a sua profissão? 

Aluna3: Empregada doméstica 

Pesquisadora: Quando a senhora era criança chegou a estudar? 

Aluna3: Estudei. 

Pesquisadora: Até que série?  

Aluna3: Pra ser sincera eu não lembro não. 

Pesquisadora: Mas deu pra aprender alguma coisa? A ler e a escrever?  

Aluna3: Deu, deu. 

Pesquisadora: Aonde a senhora nasceu? 

Aluna3: No Piauí 

Pesquisadora: E lá a escola era próxima da sua casa? Ou era longe? Como era? 
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Aluna3: Era perto. 

 Pesquisadora: Mas a senhora que quis parar de estudar? Ou o que foi que 

aconteceu? 

Aluna3: Não. É porque a gente morava na roça. Ai tinha que trabalhar na roça. Ai eu 

parei por isso. 

Pesquisadora: Ai ficava cansativo? Como era? 

Aluna3: É porque estudava 1 dia sim e 8 não. É porque não dava pra ir sempre. 

Um dia ia pra escola no outro pra roça. 

Pesquisadora: A senhora disse que estudou quando era criança, mas que por causa 

do trabalho na roça acabou desistindo, porque era difícil. 

Aluna3: Aham  

Pesquisadora: Mas porque a senhora resolveu voltar? 

Aluna3: Ah, porque a gente precisa né. E também né, às vezes a gente até precisa 

ler uma receita e tem dificuldade. Então a gente precisa. 

Pesquisadora: É verdade. 

Pesquisadora: A senhora gosta de cozinhar? 

Aluna3: Gosto.  

Pesquisadora: Então a senhora quis voltar mais por isso. Para aprender a ler e 

escrever.  

Aluna3: Aham, por isso. Porque muitas coisas a gente depende de saber ler e 

escrever. 

Aluna3: E assim, às vezes eu chegava em casa do serviço e não “aquietava”, fazia 

as mesmas coisas que eu fazia no trabalho.  

Aluna3: Ai que eu pensei. Se for pra fazer as mesmas coisas que eu faço no serviço 

eu vou procuro fazer algo que vai me dar mais lucro, né. Ai decidi estudar, já tem 2 

anos. 
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Pesquisadora: Ai a senhora estudou primeiramente na 26...  

Aluna3: Foi. Estudei lá na 1º série. Aí eles foram me passando porque eu já sabia ler 

e escrever. 

Pesquisadora: Como a senhora ficou sabendo que na 26 tinha EJA? 

Aluna3: Eu tinha estudado antes quando eu morava no Itapuã, eu comecei a estudar 

na 26. Mas como eu vinha a pé, chega do serviço e ia lá em casa fazer a janta 

correndo, vinha a pé pra cá.  Ai eu desisti. Aí agora eu decidi né. Agora estou 

morando no Paranoá. 

Pesquisadora: A sim, agora a senhora está morando mais perto, né? 

Aluna3: Sim, mais perto. Não tenho filho pequeno. Nenhum filho mora mais comigo.  

Pesquisadora: Então não tem nenhuma dificuldade que a senhora enfrenta para está 

na escola? 

Aluna3: Não tem nenhuma dificuldade. Só o meu marido que não gosta muito que 

eu venha, mas eu venho assim mesmo. 

Pesquisadora: Mas ele estudou? 

Aluna3: Não, ele não estudou porque ele não quis e ne quer voltar. Diz que já 

passou o tempo dele. Que não tem paciência mais pra isso. 

Pesquisadora: E quais são as facilidades que a senhora ver em está na escola? 

Pesquisadora: Já consegue ler? 

Aluna3: Já consigo ler, aprendi muitas coisas na matemática, o que para mim era o 

mais difícil. Eu já aprendi bastante. 

Pesquisadora? A senhora já consegue pegar um ônibus sozinha? 

Aluna3: Consigo pegar um ônibus sozinha, ler uma receita. Então assim... Pra mim, 

cada dia está só me incentivando mais. E eu nem penso em desistir. 

Pesquisadora: Que bom! Fico muito feliz pela senhora. E nem pense mesmo, 

jamais.  
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 Aluna3: E eu não vou, penso até em fazer uma faculdade. Nunca é tarde para 

sonhar. Não é mesmo? 

Pesquisadora: Com certeza. A senhora está certa, fico muito feliz sim. 

Aluna3: Quando eu comecei a estudar eu chamei o meu marido e ele não quis, 

porque disse que já passou do tempo. Aí eu falei pra ele, então fica ai que eu vou. 

Passou do tempo pra ele, pra mim não. 

Aluna3: Então nada não adianta os outros dizem... Mas você está na escola pra 

que? E eu sempre digo para aprender. Porque a gente não sabe ainda de nada. 

Pesquisadora: Isso é verdade, a cada dia aprendemos mais. Mesmo sendo 

professores temos que estudar. As coisas estão mudando muito e evoluindo a cada 

dia mais. 

Aluna3: É verdade. 

Pesquisadora: O que a senhora mais gosta e o que menos gosta na escola? 

Aluna3: Na verdade, acho que o que eu menos gosto é o dia que não tem aula né? 

Porque eu gosto, eu gosto dos professores, pra mim eles são ótimos e dos 

colegas... Então pra mim está tudo bom. 

Pesquisador: Então está tudo bom... Que ótimo! 

Aluna3: Aham. 

Pesquisador: E como a senhora percebe o jeito que os professores tratam os 

alunos? 

Aluna3: Pra mim eles tratam muito bem, com muito carinho. De igual pra igual. Não 

tem negocio de porque eles são professores sabem mais do que a gente  

Pesquisador: Exatamente, até porque não é porque são professores que eles sabem 

de tudo ou não aprendem nada com vocês. 

Pesquisador: A senhora acha que o modo como eles (professores) tratam os alunos 

influenciam para que vocês continuem na escola? 

Aluna3: Sim, com certeza. 
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Pesquisador: Por que a senhora acha isso? 

Aluna3: Porque mesmo assim os que ficam faltando, eles ficam pedindo pra gente, 

se a gente conhecer, convidar pra vim pra escola... 

Pesquisador: Eles se preocupam em saber o que está acontecendo? Eles se 

preocupam com os alunos? 

Aluna3: sim, isso. 

Pesquisador: Então a senhora gosta disso? Isso é importante? 

Aluna3: E a maioria dos professores eu conheço do DF ALFABETIZADO. 

MARIA MERCÊ (Aluna4)- MINAS GERAIS – 55 anos - 3 FILHOS 

CRISTÃ/EVANGÉLICA – CASADA - EMPREGADA DOMÉSTICA - NÃO 

ESTUDOU QUANDO ERA CRIANÇA. 

Pesquisadora: Qual o seu nome? 

Aluna4: Maria Mercê 

Pesquisadora: Em qual cidade a senhora nasceu? 

Aluna4: Em Minas Gerais 

Pesquisadora: Quantos anos a senhora têm? 

Aluna4: 55 anos 

Pesquisadora: A senhora tem filhos? 

Aluna4: Tenho 3, dois homens e uma mulher. 

Pesquisadora: Qual a sua religião? 

Aluna4: Evangélica 

Pesquisadora: Qual a profissão da senhora? 

Aluna4: Sou empregada doméstica 

Pesquisadora: Com carteira assinada? 
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Aluna4: Sim 

Pesquisadora: A senhora estudou quando criança? 

Aluna4: Não. 

Pesquisadora: Por que a senhora não estudou? 

Aluna4: Porque meu pai não botou a gente pra estudar não. 

Pesquisadora: Mas porque ele não colocou vocês para estudarem? Não tinha escola 

por perto? 

Aluna4: Nois morava na roça, tinha escola, mas era longe muito longe, aí eles não 

deixavam a gente ir. 

Pesquisadora: E ai a senhora ia ajudar seus pais no trabalho na roça? 

Aluna4: A gente ficava lá, mas não trabalhava não. Eles não botou a gente pra 

trabalhar não. 

Pesquisadora: Que bom! Então a senhora só não estudou porque a escola era 

longe? 

Aluna4: Sim, eram bem distantes, como daqui em... 

Pesquisadora: No Itapuã?  

Aluna4: Não, mais longe ainda. Naquela cidade pra li. 

Pesquisadora: Em Planaltina? 

Aluna4: É, essa ai.  

Pesquisadora: Nossa! Então era longe mesmo para a senhora. (Sabendo-se que a 

distância entre o Paranoá e Planaltina é de 37 km) 

Aluna4: Tinha. Mas nois morava na roça e não tinha casa na cidade. Quem 

estudava era só quem tinha casa na cidade, nois só tinha casa na roça. 

Pesquisadora: A senhora morava em que lugar de Minas Gerais? A senhora 

lembra? 
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Aluna4: Não me lembro, só lembro que era bem longe da cidade. 

Pesquisadora: E como a senhora ficou sabendo que aqui nesta escola tinha EJA?  

Aluna4: Foi na igreja, na igreja fala né. 

Pesquisadora: Ah foi a igreja que anunciou e a senhora se interessou em estudar? 

Aluna4: Ah pra aprender alguma coisa. (risos) 

Pesquisadora: Pra aprender a ler e a escrever, né que é importante? 

Aluna4: É verdade. 

Pesquisadora: Ainda mais para a senhora que é bem religiosa, para poder ler a 

bíblia.  

Aluna4: É. Isso é muito bom. 

Pesquisadora: Quais são as maiores dificuldades que a senhora ver em está na 

escola? 

Aluna4: Eu acho... Ah não sei ler bem né. 

Pesquisadora: Bom, eu digo coisas que a dificultem em estar na escola, como por 

exemplo, filho pequeno ou coisas assim. 

Aluna4: Não tem não. Ah sim, meu marido não gosta que eu venha, só por conta 

dele, mais eu venho assim mesmo. 

Pesquisadora: Não gosta? Por quê?  

Aluna4: Ah sim, porque eu moro aqui no Paranoá e eu tenho uma chácara ali e ele 

fica lá na chácara sozinho e ele não quer que eu estude. Mas eu venho porque... 

Pesquisadora: Ah tá, para não ficar sozinho. 

Alunna4: Porque eu quero aprender. É. Ele não gosta. 

Pesquisadora: Mas ele estudou quando era criança? 

Aluna4: Ele não estudou porque ele não quer. Porque lá na roça tem escola 

também. 
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Pesquisadora: Ele não estudou por que ele não quis?  

Aluna4: Ele não quer estudar não. Ele disse que não estudou porque ele não quis, 

porque o pai dele tinha condições de colocar ele pra estudar, e ele não quis. 

Pesquisadora: E os filhos da senhora todos estudaram? 

Aluna4: Estudaram e ainda tem um que estuda. Um que tem 21 anos ele tá 

terminando. 

Pesquisadora: Que ótimo. 

Pesquisadora: E o que a senhora mais gosta e menos gosta na escola? 

Aluna4: Na verdade eu gosto de tudo, da escola, dos professores e dos colegas. 

Todo mundo é alegre, é feliz. 

Pesquisadora: E a senhora sente isso sempre que chega na escola?  

Aluna4: Sinto, eles nos tratam com carinho. E é muito bom, eu não gosto de perder 

nenhum dia. Só perdo quando eu vou pra lá (chácara). 

Pesquisadora: Ah sim, para a sua chácara? 

Aluna4: É às vezes vou pra lá. 

Pesquisadora: A senhora acha que o modo que os professores tratam vocês 

(alunos), contribui para que a senhora se motive a continuar vindo para as aulas? 

Aluna4: Sem dúvidas. 

Pesquisadora: E como que é a sua relação com os professores? 

Aluna4: Muito boa. Eu gosto de está aqui, eles me tratam bem e são bem alegres. 

Pesquisadora: A senhora sente alguma diferença em como os professores da EJA 

ou do DF ALFABETIZADO tratam os alunos? 

Aluna4: Na verdade não vejo diferença nenhuma, eles tratam muito bem nos dois. 

Pra mim eles são tudo legais. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Questionário 1- educandos 

Roteiro de Entrevista com os alunos (as) /1º segmento da EJA 

Perfil do Aluno (a) 

Local de Nascimento: .................................... 

Idade: .............................................          Sexo:......................................... 

Religião: ................................................................................................... 

Estado civil: (  ) Solteiro ( ) Casado  (  ) União Estável  (  ) Separado/Divorciado 
 ( ) Viúvo (   ) Não respondeu. 
 
Você tem filhos (as). ........................ Quantos (as)? ........................... 

Região/Quadra onde mora....................................................................... 

Ocupação profissional:.................................... 

Possui carteira assinada? ..............................................................  

Renda Mensal..................................................................................... 

Qual é a sua Cor/raça? .................................................... 

1º Eixo: Escola  

1) Você estudou quando criança? Quais foram os motivos que a levaram 

a interrupção dos estudos?   

2) Como ficou sabendo que esta escola oferecia EJA?  

3) Por que você decidiu retomar/iniciar os seus estudos? 

4) Quais são as principais facilidades e dificuldades que você encontra 

para prosseguir os estudos?  

5) O que você mais gosta na escola e o que menos gosta?  

6) Como você se sente no ambiente escolar? 
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7) Como você é recebido quando chega a escola? 

8) Qual a importância que o professor (a) tem em sua continuidade na 

escola? 

9) Como é o seu modo de se relacionar com o seu (s) professor (es)? 

10) O modo como você se relaciona com o seu(s) professor (es) influencia 

na sua continuidade dos estudos? De que forma?  

11) Na prática do professor em sala de aula, você consegue perceber algum 

sentimento do professor para com os alunos?  

12) O que você sente no modo que o professor trata os alunos? 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que fui 

informado (a) do objetivo geral da pesquisa sobre a significação de como os 

educandos/as da EJA percebem as desigualdades educacionais entre mulheres 

jovens e adultas matriculados na EJA, realizada por Bárbara Brennda Marques da 

Rocha, aluna do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, matrícula UnB nº 

11/0109791, sob a orientação da Prof.ª Dra. Maria Clarisse Vieira.  

O trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa, para isso será realizado um 

grupo focal com os alfabetizandos e as alfabetizandas de uma turma de 

alfabetização, que ocorrerá no período de aula dos/as estudantes, o que foi 

acordado previamente com a alfabetizadora da turma. A atividade será gravada em 

áudio.  

Minha participação é totalmente voluntária e será garantido o sigilo do meu 

nome e de todos/as os/as sujeitos participantes da atividade, como forma de 

preservar a identidade de cada um/a.  
 

(    ) Concordo em participar deste estudo. 

 

Local e data: ____/____/______  

Nome do/a participante: ________________________________________________  

Telefone do/a participante: ______________________________________________  

Assinatura do/a participante: ____________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Faculdade de Educação 

Departamento de Métodos e Técnicas 

Pesquisa: As significações da amorosidade em educandos/as na 

escolarização de Jovens e Adultos 

Aluna: Bárbara Brennda Marques da Rocha 

Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Clarisse Vieira 
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