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Sem limites para aprender
A alfabetização 
transforma vidas e 
dá esperança de um 
mundo melhor. José, 
Vera e Rosângela 
são exemplos
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A  educação, de modo 
geral, vive dias tur-
bulentos. Professores 

na luta para manter direitos 
e, como forma de reivindi-
car, se mobilizam por meio 
da greve, o que vem com-
prometendo a qualidade do 
ensino público. Mas nem 
essas questões fazem jovens e 
adultos desistiram do sonho 
de conquistar um diploma. 
Sempre há os que enxergam 
na educação a base de tudo e 
o futuro melhor do país.

Nem todo cidadão tem 
a oportunidade de iniciar e 
concluir o ensino na idade 
adequada. Para alguns, as 
barreiras vieram na infância, 
quando os pais não tinham 
condições financeiras para 
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comprar materiais escolares 
e tampouco estímulo para 
que os filhos seguissem es-
tudando. Ou ainda os que 
precisavam auxiliar os pais 
nos afazeres de casa, sobrando 
pouco tempo para dedicar-se 
às tarefas escolares.

Embora essa seja a rea-
lidade de muitos, hoje, de 
acordo com a legislação, todos 
podem ter acesso às etapas 
da escolaridade por meio de 
cursos e avaliações voltadas 
à modalidade de ensino de 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). São cursos e exames de 
certificação que garantem a 
alfabetização e formação nos 
ensinos fundamental e médio. 

Afastados há muitos anos 
das salas de aula, o pedreiro 
José Antônio Teixeira dos 
Santos, de 55 anos, e as reci-
cladoras e coordenadoras da 
Cooperativa de Catadores e 
Recicladores de Santa Cruz 
do Sul (Coomcat), Rosângela 
Terezinha Nunes, de 43 anos, 
e Vera  Lúcia Flores da Rosa, 
de 51 anos, se orgulham 
por terem concluído novas 
etapas em suas vidas. A 

Vera e Rosângela sonham com um futuro ainda melhor

Ensino de jovens e adultos é oportunidade para estudar

Até pouco tempo, Rosân-
gela Terezinha Nunes, de 43 
anos, e a colega Vera Lúcia 
Flores da Rosa, de 51, não se 
viam dentro de uma sala de 
aula. A ideia nem passava 
por suas cabeças, pois tinham 
medo do que os outros iriam 
falar e por receio de serem 
criticadas por voltarem a 
estudar depois de “velhas”. 
Inclusive, este era o pensa-
mento delas: “por que voltar 
a estudar agora?”. Porém, 
após o incentivo de colegas da 
Coomcat, motivadas, no ano 
passado se permitiram iniciar 
um novo ciclo.

Rosângela, que no tempo 
regular chegou à 5ª série, co-
meçou a frequentar as aulas 
duas vezes por semana no 
Núcleo Municipal de Educa-
ção de Jovens e Adultos (Ce-
meja) de Santa Cruz do Sul. 
Vera, que tinha até a 4ª série, 
não conseguia assistir todas as 
aulas, pois tinha e ainda tem 

partir do aprendizado, tudo 
ganhou um novo sentido e 
um novo olhar. A vida se 
transformou para essas pes-
soas que não veem barreiras 
e limites para estudar.

O pedreiro, morador de 
Vera Cruz, concluiu o En-
sino Médio e sonha com 
a faculdade de Geografia, 
enquanto as santa-cruzenses, 
que concluíram o Ensino 
Fundamental, projetam dar 
continuidade aos estudos e 
alcançar novos objetivos.

Recicladoras mostram que não existem barreiras para o aprendizado

O aprendizado na vida adulta não é tão 
simples quanto parece. Como é o ensino? 
Há mudanças na forma de ensinar para 
adultos? “O adulto precisa de mais tempo e 
silêncio para aprender”, revela a coordena-
dora do Cemeja de Santa Cruz, Carla Fraga. 
Por isso, é fundamental formar turmas 
considerando as faixas etárias que favore-
çam essas características de aprendizagem 
dos estudantes. Também é importante ter 
professores preparados para atuarem nestas 
turmas, assim como os conteúdos devem 
envolver as vivências do estudante. Ainda 

é preciso respeitar o tempo do adulto. 
Carla avalia que a alfabetização na vida 

adulta deve proporcionar autonomia, ou 
seja, a capacidade de ler textos, compreen-
der e formar opinião crítica e, também, 
desenvolver o raciocínio lógico, para reali-
zar cálculos nas quatro operações básicas. 
“Sem isso, o adulto corre o risco de integrar 
o grupo dos alfabetizados funcionais, em 
que o indivíduo reconhece letras e números, 
porém, são incapazes de compreender pe-
quenos textos e realizar cálculos simples”, 
pontua.

O ensino para os adultos
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compromissos na rota notur-
na da cooperativa. Porém, se 
manteve focada e sempre que 
possível comparecia à classe. 

No último fim de semana, 
ao lado de mais 11 colegas 
da Coomcat, realizaram as 
provas de certificação e foram 
aprovadas. Assim, deram por 
concluída a alfabetização no 

Não quero parar por 
aqui. O próximo passo 
é fazer a prova para o 

Ensino Médio e a partir 
daí pensar no futuro.

ROSÂNGELA NUNES
recicladora

“

”

Hoje [a alfabetização] 
é algo que precisamos 

para tudo, inclusive para 
o nosso trabalho.

vERA DA ROSA
recicladora

Ensino Fundamental. Para 
as amigas, motivo de muito 
orgulho e alegria. “Muitos 
jovens têm a oportunidade 
e não estudam. Nós tivemos 
essa motivação e vontade. 
Vencemos essa etapa”, come-
mora Rosângela. 

Para a recicladora, a alfa-
betização está além de uma 
realização pessoal. “Hoje é 
algo que precisamos para 
tudo, inclusive para o nosso 
trabalho”, avalia. Apesar do 
preconceito que ainda sofrem 
em decorrência da reciclagem, 
este é mais um sinal de que 
não há barreiras para estudar. 
O aprendizado tem auxiliado 
as profissionais, inclusive, a 
desenvolverem melhor suas 
funções junto à cooperativa 
de catadores. 

A motivação dessas mu-
lheres, o incentivo dado pe-
los colegas, como também a 
atenção e qualidade no ensi-
no, fizeram com que elas se 

superassem e transformassem 
suas vidas para melhor, com 
uma nova visão de que tudo é 
possível, basta persistir. 

Hoje, elas fazem planos. 
“Não quero parar por aqui”, 
diz Rosângela. “O próximo 
passo é fazer a prova para o 
Ensino Médio e a partir daí 
pensar no futuro”, planeja. A 

recicladora não descarta ainda 
a possibilidade de futura-
mente ingressar em uma uni-
versidade. “Sinto que tenho 
bastante a aprender. Tenho 
noção de que tenho muito a 
melhorar, mas estou fazendo 
algo para mim, buscando algo 
meu e me sinto motivada e 
feliz por isso”, alegra-se.


