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Só se forma profissionais qualificados depois de uma boa base acadêmica. E os educadores 

precisam encarar a missão de ajudar as pessoas a evoluírem na busca do conhecimento. 

 

Neste país, com este modelo de economia que temos, com nossas vidas repletas de atividades 

e compromissos, obriga muitas pessoas a não mais frequentar a escola regularmente e, como 

consequência, levando no bojo desses problemas nossas crianças da vida escolar. Somam-se a 

esses problemas econômicos a falta de incentivo governamental, as precárias condições de 

vida e moradia e por que não dizer a falta de incentivo da família que cerca esta criança. São 

obrigadas a trabalhar muito cedo, ocupando lugar em empregos informais e pior, em 

subempregos muitas vezes insalubres para sua tenra idade ou, simplesmente para cuidarem 

de seus irmãos mais novos para assim liberarem os adultos a sair para ganhar o pão e assim 

por diante. 

 

As crianças que hoje não vão à escola, serão os futuros jovens e senhores semianalfabetos 

que não tiveram a oportunidade de passar pelas cadeiras da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e tão pouco do Ensino Médio. Sentem-se muitas vezes desvalorizados pela 

sociedade, são os chamados alienados úteis, sem grandes perspectivas de trabalho bem 

remunerado, muitas vezes desvalorizados pelo mercado, que é mais e mais exigente. 

 

As dificuldades são inúmeras para os que abandonam a escola, passando por momentos que, 

para nós leitores, são desconhecidos tais como: pegar ônibus sozinho, fazer uma compra 

seguindo uma lista, anotar um recado importante após uma ligação, perder uma vaga de 

emprego por não saber ler ou não ter a qualificação desejada no perfil, sem possibilidades de 

crescer na carreira e tantas outras situações. Para Paulo Freire: 

 

Aprender a ler e a escrever é mais do que a aquisição de um sistema de código alfabético, é a 

possibilidade de que os sujeitos percebam “o que realmente significa dizer a palavra: um 

comportamento humano que envolve a ação e reflexão. 

 

Sabemos que esta responsabilidade com o EJA não está voltada apenas para o professor e sim 

para os representantes governamentais. Mas cada um deve fazer a sua parte e cabe a nós, 

educadores, termos um olhar voltado para eles, pois o EJA é um público de pessoas 

aposentadas, trabalhadores, pessoas em busca de uma nova oportunidade na carreira, e se 

não tivermos consciência do nosso trabalho e da nossa responsabilidade, seremos apenas mais 

um profissional passando por suas vidas sem deixar nenhuma marca acadêmica significativa. 

 

Segundo Paulo Freire (1997), “ensinar exige pesquisa” e “ensinar exige paciência”. 

 

Estamos nós conscientes do nosso dever? 
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