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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Caro(a) Professor(a)!

 Esta sequência didática (SD) é requisito e também resultado de uma pesquisa realizada no  
mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), que ocorre em rede nacional. Cursei o mestrado e  
realizei a pesquisa no polo do ProfEPT do Instituto Federal Catarinense (IFC), sediado em Blumenau. Este  
produto educacional está, portanto, articulado à dissertação intitulada: “CONTRA-BANDOS: percursos dos sujeitos da  
Educação de Jovens e Adultos Integrada e Educação Profissional e Tecnológica mapeados através da escrita de si”. 
 
 Talvez você esteja se perguntando por que uma sequência didática recebe o nome de CONTRA-BANDOS, por isso, antes 
mesmo de começar a lhe contar como será o nosso percurso, vou me explicar.

 A ideia de contrabando nasce na construção da proposta de trabalho desenvolvida para a obtenção do título de mestre 
no Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

 Nesse processo foi-me indicada a leitura de um texto de Pierre Bourdieu, sob o título A ilusão biográfica (2006, p. 183), 
no qual o autor afirma que “a história de vida é uma dessas noções do senso comum que entraram como contraban-
do no universo científico”. Ao ler essa frase ficou claro que trazer à luz ao universo científico as histórias de vida dos  
estudantes-trabalhadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada a Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT), seria promover também um contrabando no universo escolar.

  Com isso, se ampliaria o conhecimento sobre quem são os sujeitos desta modalidade de ensino e de que maneira 
aprática docente pode levar em consideração as histórias e conhecimentos que os estudantes trazem consigo. Porém, 
ainda precisava de mais um toque, pois o desejo era de que o trabalho resgatasse a individualidade dos sujeitos, por 
isso a palavra foi hifenizada, contra-bandos,para que fosse contrário a massificação de um “bando”, ou seja, o resgate 
dessas individualidades.

  A segunda pergunta que você pode estar se fazendo é o que é uma sequência didática. Trata-se de um  
conjunto de atividades estruturadas para a realização de determinados objetivos. Esta, em específico, tem como objetivo  
oferecer subsídios a você professor para orientar os estudantes da EJA integrada à EPT na construção de seus memoriais,  
abrindo espaço para conhecê-los melhor, compreender sua realidade de vida e seus sonhos e, quem sabe, levar essas 
descobertas em conta para planejar o trabalho pedagógico em sala de aula.

 A ideia deste trabalho surgiu a partir da minha experiência ao perceber a importância de conhecer melhor os  
estudantes-trabalhadores com os quais eu trabalharia a cada semestre na EJA. Percebi ser muito importante  
para mim e para os estudantes, que eu entendesse um pouco mais da vida e da realidade deles e os conhecimentos 
 que eles traziam para dentro da sala de aula. Acredito que conhecendo melhor os estudantes é possível  
repensar as possibilidades de trabalho com cada turma, tornando as aulas mais significativas.
 
 Escolhi o memorial para esta atividade por se tratar de um “gênero acadêmico autobiográfico” (PASSEGI, BARBOSA, 
2008. p.16) em que o autor narra sua história de vida intelectual e profissional analisando o que foi significativo para a 
sua formação.

  Perceba que em sua origem o memorial surge no ambiente acadêmico, quando professores os produzem para pleite-
ar vagas em universidades. Embora possa parecer distante do que proponho nesta sequência didática, ao vivenciar a  
experiência de escrever meu próprio memorial no decorrer do mestrado, percebi as possibilidades que  
ele abre ao escrever de si. Decidi então, construir essa proposta.
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 Você encontrará nesta sequência didática um conjunto de quatro atividades que se inter-relacionam, mas que, 
dependendo da sua realidade, poderão também ser utilizadas separadamente. Cada uma das atividades dessa 
sequência traz sugestões para o resgate de memórias usando o que chamei de dispositivos 
motivadores. Esses dispositivos tem o papel de ativar as memórias, o que é necessário para que os 
estudantes-trabalhadores construam seus memoriais, que poderíamos também chamar de  
registro de suas autobiografi as.

 O roteiro de atividades proposto nessa sequência didática permitirá que você os oriente, de maneira prazerosa e 
produtiva a escreverem suas memórias.

  Não proponho aqui um guia ou um manual, e sim, aponto possibilidades a partir dos quais você poderá construir 
outros caminhos para que os estudantes-trabalhadores com os quais você atua se motivem a escrever o seu memorial.

Às quatro partes da sequência didática dei o nome de capítulos, sendo o primeiro “O tempo da Infância”, que 
pretende, a partir de brincadeiras, resgatar as lembranças deste tempo e compreender o contexto em que os 
estudantes cresceram; o segundo “O tempo fora da escola”, quer compreender os motivos que levaram os estudantes 
abandonarem seus estudos e conhecer um pouco de suas trajetórias profi ssionais; o terceiro capítulo “O tempo de 
retornar”, retoma as motivações que trouxeram esses estudantes de volta à escola, suas expectativas quanto ao curso 
e com o que terão que lidar para além dos estudos; o quarto e último capítulo “Um olhar para o futuro”, quer convidar 
os estudantes a pensarem sobre quando terminarem os estudos, escrevendo uma carta para eles mesmos no futuro.

  Este percurso justifi ca a escolha da imagem de capa deste trabalho, na qual temos um quebra-cabeça com
quatro peças. Três delas já estão encaixadas e pintadas. A ideia é representar que elas já foram/são 
vividas pela pessoa que agora frequenta a EJA integrada à EPT. Essa pessoa retoma a vida escolar e 
traz consigo saberes, conhecimentos e vivências que, de algum modo, confi guram quem ela é e como 
encarará essa nova etapa de escolarização.  A quarta peça do quebra-cabeça, que ainda está a para ser 
incluída, representa a última etapa: o percurso que vem de agora em diante, a partir do retorno à escola.
 

Convido você professor a contrabandear a vida desses estudantes para dentro do universo 
escolar, dando o devido respeito, carinho e cuidado a essas histórias. Acredito que a partir disso você fi cará motivado 
a repensar suas práticas pedagógicas, pois adentrará um novo e rico universo!
 

Bom trabalho!

Prof. (Vini)cius Vieira de Sousa

Mestre em Educação Profi ssional e Tecnológica – ProfEPT Campus Blumenau
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O TEMPO DA INFÂNCIA

CAPÍTULO I



“Brincar é a linguagem do espontâneo” 

Objetivo

Resgatar as memórias dos estudantes-trabalhadores da Educação de Jovens e Adultos integrada 
a Educação Profissional e Tecnológica no período da infância, por meio da vivência de brincadeiras,  
elemento disparador para ativar as lembranças do tempo de infância. 

PLANO A: PREPARANDO O AMBIENTE
 
 
 Bolinhas de gude, elástico, corda, saquinhos de pano com  

arroz (três marias), bonecas de pano, pipa, seleção de canções, 
latas (em formatos diferentes), barbante, caixas de papelão,  
tesoura, garrafas pet, bolinha de borracha, cola, pincel, tintas. 

 Quanto ao lugar para que aconteça a atividade,  escolha um  
espaço amplo, como quadra poliesportiva, pátio, refeitório, campo, 
qualquer espaço em que as mais diversas brincadeiras possam 
acontecer. 

COMEÇANDO A BRINCADEIRA

Reúna os estudantes no espaço escolhido, em torno dos brinquedos dispostos pelo chão ou sobre 
mesas de modo que fiquem visíveis (como no exemplo das imagens que se seguem).

Provavelmente ao chegarem ao ambiente os estudantes já irão se sentir instigados a mexerem nos  
brinquedos e a fazerem comentários sobre os brinquedos dos quais lembram e gostam. Caso isso não 
aconteça, reúna os estudantes em torno dos brinquedos e questione se algum deles esteve presente 
na sua infância.

Após essa breve conversa convide-os a brincarem, a voltarem a ser criança!

É importante que se 
observe a faixa etária 
da turma, para decidir 
as brincadeiras que 
possivelmente se 
aproximem dos
estudantes.

6

FO
TO

: A
CE

RV
O 

DO
 A

UT
OR



As brincadeiras devem, a medida do possível, ser conduzidas 
pelos próprios estudantes, para que as memórias possam ser 
ativadas no decorrer da ação. Que o professor  possa apenas 
motivá-los a se integrarem nas brincadeiras, sejam propostas por 
eles mesmos ou pelos colegas.

O tempo que será disposto para esse momento dependerá 
da organização da escola e do tempo disponível para isso, mas 
recomendo que se disponha ao menos 2 horas/aula para que os 
estudantes possam aproveitar de mais de uma brincadeira. 

QUANDO A BRINCADEIRA ACABAR

Após a atividade é importante fazer um bate-papo com os estudantes, seja no ambiente onde as 
brincadeiras foram realizadas, seja ao retornarem à sala de aula, se assim o for leve os brinquedos 
com você e deixe-os expostos. Indague os estudantes de como foi para eles este momento e o que 
sentiram quando viram os brinquedos e enquanto brincavam, quais das brincadeiras eles brincaram 
durante a infância.

Duas coisas importantes nesse momento da conversa: 

• A primeira é que se tome cuidado com o tempo para que o bate-papo não fi que centrado em 
um único estudante contando algum “causo”, não dando espaço para que outros falem sobre as suas 
impressões. 
• A segunda é que com esses relatos, poderão ser percebidos a realidade social dos estudantes 
(familiar, escolar, classe social), pois muitas vezes a brincadeira acontece em um “onde” e em um “com 
quem”, deste modo, a brincadeira tem a capacidade de manifestar o contexto e dinâmica social em que 
viviam estes estudantes .

Importante, neste 
momento que você 
esteja atento a como 
os estudantes reagem, 
e o que relatam sobre 
o contexto que as 
brincadeiras ocorriam 
nas suas infâncias.   

O critério para a escolha das 
músicas e/ou textos devem 
ser a região e contexto social 
dos estudantes. Quando 
possível valorizar produções 
locais ou textos que possam 
ser atemporais e atravessar 
as diferentes gerações que 
se encontram nas turmas da 
EJA.

PLANO B - MAS SE NÃO FOR POSSÍVEL BRINCAR?!

Caso não haja tempo e espaço adequado para a 
atividade com brincadeiras ou ainda é possível que o 
professor perceba que a turma não irá se dispor a brincar, 
outros dispositivos motivadores podem ser utilizados, 
como músicas e textos que tratam de identidade e infância.
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Acesse tenha as letras 
e textos  completos

Ou acesse:
http://bit.ly/3cXKNua

Construção do livro... 

Os estudantes precisarão escrever em algum lugar e é importante que seja defi nido previamente em 
que tipo de suporte irão registrar esse memorial: um caderno exclusivamente para isso? folhas que 
depois serão reunidas para compor uma espécie de livro?

 Fui testemunha do efeito positivo de cada um receber um caderno de capa dura no qual registraria 
seu memorial. É fundamental que os estudantes sintam que é um lugar especial, no qual irão registrar 
suas histórias, pois são importantes, preciosas e serão respeitadas. É importante que percebam que 
não será apenas uma folha arrancada do caderno apenas para entregar.   

Se escolhida a opção de um caderno, sugerimos que deixem duas folhas no início do caderno em 
branco para que ao fi nal de todo o memorial os estudantes elaborem uma capa com o nome para o livro 
e uma dedicatória. Também é interessante incentivar a ilustração do livro por meio de desenho, fotos, 
enfi m, elementos signifi cativos para cada estudante.

O primeiro texto a ser escrito será sobre a infância, devendo ocorrer logo após a vivência com as 
brincadeiras (ou da conversa a partir das músicas), já que as memórias estarão ativadas.

As imagens a seguir são um exemplo de um caderno elaborado por uma aluna.

Sugerimos as canções “Paratodos” de Chico Buarque e/ou o samba“Infância” 
dos compositores Caricá e Luiz Claudio Picolé e/ou ainda o texto  “O retirante 
explica ao leitor quem é e a que vai” de João Cabral de Melo Neto. Com 
esse(s) material(is), reúna os estudantes para uma roda de conversa, os textos 
podem ser reproduzidos em multimídia ou impressos para que os estudantes 
possam fazer a leitura ou acompanhar a reprodução das músicas, acreditamos 
que isso poderá ativar memórias sobre esse período.  

                                                                MOMENTO DA ESCRITA

Como disse no “Para começo de conversa”, este trabalho trata da construção de um memorial de 
cada estudante, pensado e escrito por ele mesmo. Para isso, eles precisarão dispor de tempo e espaço 
físico para refl etir e escrever. 

A disposição deste momento para a escrita poderá ser em sala, na sequência das atividades 
motivadoras, ou também como tarefa de casa, mas é importante lembrar que com a rotina dos 
estudantes-trabalhadores, poucos dispõem de tempo para fazê-lo em outro momento fora da 
escola, seja pelo horário ou a difi culdade de se concentrar em uma atividade com seus diversos 
afazeres com a família e a escola. Insisto que usar o tempo em sala da aula para essa atividade é 
enriquecedor também para que você acompanhe o processo de construção e conseguir ouvir aquilo 
que pode não aparecer na escrita.  

É bom lembrar também que as atividades foram organizadas para que possam ser realizadas em 
sua totalidade, por isso algumas dicas que se seguirem irão se tratar para quem optar pela realização 
de toda a sequência, principalmente no que se refere à construção de uma espécie de livro. Porém a 
opção pela realização das atividades isoladas não irá interferir a qualidade do momento e no que você 
poderá ouvir/ler dos estudantes. 
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Após receberem os cadernos, pedir para que eles 
pulem as duas primeiras folhas e em seguida, é hora de 
convidá-los a escrever. Deixe os estudantes a  vontade para 
escrever, seja no conteúdo ou na forma. 

Professor, neste momento esteja presente no 
desenvolvimento desta atividade, circulando entre os 
estudantes colaborando na construção dos textos. Esse 
contato é importante, pois você poderá dar ideias para 
iniciar os textos, àqueles que ainda não conseguiram e 
também ouvir alguns fatos que podem não aparecer na 
redação. 

Professor, com as atividades propostas deseja-se que os 
estudantes relatem sobre:

Sua cidade natal;  seus familiares, com  quem conviviam 
e que trabalho exerciam; sua realidade escolar, como por 
exemplo, a distância da escola e residência, a estrutura

Alguns estudantes estão há 
tempos longe da escola e  se 
sentem inseguros quanto 
a ortografi a e gramática, 
por isso é necessário que 
o professor demonstre que 
nessa atividade o mais 
importante que eles escrevam 
e que os possíveis erros 
ajudarão os professores 
a identifi carem onde eles 
precisam de ajuda.

A partir da escrita das memórias da infância dos estudantes-trabalhadores você professor poderá ter 
uma percepção geral da infância e  das suas experiências escolares.  Observar o que foi marcante nesse 
período e como se dá a relação deles com os estudos. O modo como estes estudantes vivenciaram a 
escola na infância se refl ete no modo como eles irão, inicialmente, se relacionar com os estudos e as 
disciplinas nesse retorno a sala de aula, já que, por vezes, acreditam ser apenas esse o modo de ser 
escola, mas a EJA precisa ter seu modo próprio de ser. Com essas informações os professores terão 
subsídios para desconstruir e reconstruir com eles essa nova trajetória. 

escolar, seus professores e disciplinas que marcaram positiva ou negativamente, bem como 
atividades ou disciplinas que mais gostavam; seus sonhos de infância etc. 

Muitas dessas respostas irão surgir espontaneamente durante as atividades, porém, esteja atento e 
instigue, pergunte mais coisas para que eles possam ativar as lembranças e conte de sua vida durante 
as atividades ou nos momentos de roda de conversa. 
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CAPÍTULO II

O TEMPO FORA DA ESCOLA



Objetivo

Resgatar as memórias dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação 
Profi ssional e Tecnológica sobre o período em que deixaram o “ensino regular” e suas experiências 
profi ssionais até seu retorno à escola.

PLANO A – PREPARANDO O MOMENTO

Para o segundo momento é necessário pedir previamente aos estudantes que tragam objetos 
que representem o trabalho deles e/ou para eles. Esses objetos podem ser a carteira de trabalho, 
uniforme, instrumentos utilizados nas funções que exercem ou exerceram. O currículo dos estudantes 
também pode ser uma boa ferramenta para o resgate das memórias,  já que ali se descreve a trajetória 
profi ssional. 

Hoje em dia, a EJA conta com um número considerável de estudantes recém saídos do ensino 
regular ou até sem nenhuma experiência profi ssional, desta forma, para esse momento o 
professor poderá trabalhar com a ideia de sonho profi ssional para construir esse capítulo, pedindo que os 
estudantes tragam algum objeto que represente este sonho. 

A materialização desses objetos que represente a trajetória profi ssional ou  o trabalho atual 
dos estudantes não é obrigatória, mas este movimento contribui para que as memórias sejam 
ativadas. Ao buscarmos apoio na psicologia, estudos afi rmam que as memórias de longo 
prazo são entendidas como uma rede de associações, sendo cada informação, um nó ligado a 
muitos outros nós, ou seja, a outras informações em que cada um deles quanto mais próximos 
esses nós/lembranças, tantos outros nós serão desfeitos/lembrados (GAZZANIGA, 2018 p. 281). O uso 
dos materiais será como desatar um nó para que os outros venham à tona no momento da escrita.

   Desenvolvimento

Reúna os estudantes, com os seus objetos, para uma roda de conversa e peça que eles falem um 
pouco sobre os objetos que trouxeram, o que representam e/ou porque escolheram aqueles objetos. 
Proceda da mesma forma com os estudantes que trouxeram objetos que representam os seus sonhos 
de profi ssão, que sejam questionados quando e porque nasceu este sonho. 

Este é um momento muito enriquecedor para o processo, já que os estudantes não colocam tudo 
no momento da escrita, pois alguns tem mais facilidade em falar do que escrever. Procure instigar 
até mesmo aqueles que estiverem mais tímidos perguntando sobre os objetos que foram trazidos. 
    Importante tentar perceber, durante os relatos, se algum objeto remete a fatos que possuem ligação 
com a saída da escola. Caso apareça, instigar os estudantes a falarem um pouco mais sobre o assunto

Tempo previsto para aplicação: 2 horas/aula

Atente-se que nem todas as pessoas 
têm seu primeiro emprego com carteira 
assinada, mas é importante que eles 
sejam questionados sobre isso

Atente-se que nem todas as pessoas 
têm seu primeiro emprego com carteira 
assinada, mas é importante que eles 
sejam questionados sobre isso

FO
TO

: A
CE

RV
O 

DO
 A

UT
OR

11



                                                                MOMENTO DA ESCRITA

O material solicitado como dispositivo motivador tem foco no trabalho e na vida profi ssional, 
porém vale provocar os estudantes a escreverem para além dos seus trabalhos, como por exemplo, 
sobre os valores construídos nesse período, bem como a relação com a escola. Na trajetória de muitos 
estudantes do  PROEJA o abandono dos estudos está relacionado com o trabalho,  bem como o motivo 
para que retornem. Conhecer como se estabelece essa relação é importante para os professores na 
elaboração da sua prática pedagógica com os estudantes, assim como observar os conhecimentos que os 
estudantes trazem para a sala de aula

Nesse momento circule entre os estudantes, oriente a escrita de quem estiver expressando 
alguma difi culdade, observe como os estudantes estão sentindo esse momento. Aproveite para 
conhecê-los um pouco mais e captar relatos ou histórias que talvez, não expressem na escrita.  

Professor, com as atividades propostas deseja-se que os estudantes relatem sobre:

Quais os motivos que os fez saírem do ensino regular; se não estão em sua cidade de natal o que 
fez com que escolhessem morar onde estão hoje; como se deu a escolha de suas profi ssões; que 
relatem sobre suas experiências profi ssionais, oportunidades de trabalho que surgiram, 
como foram estas experiências; se alguma profi ssão tornou-se um sonho nesse 
processo e como isso ocorreu; bem como as possíveis difi culdades que surgiram sem os 
estudos até o momento atual. 

Muitas dessas respostas irão surgir espontaneamente durante as atividades, porém, esteja atento e 
questione durante a atividade ou nos momentos de roda de conversa. 

PLANO B - MAS SE NÃO TROUXEREM O MATERIAL? 

Caso os estudantes não tragam os objetos solicitados, sugiro outras possibilidades que podem ser 
utilizadas em separado ou na sua totalidade. 

A primeira sugestão é que os estudantes escrevam, em seu caderno mesmo, um currículo com sua 
formação, cursos, e claro sua experiência profi ssional. Como se trata de um 
currículo fi ctício peça aos estudantes que escrevam até mesmo as experiências 
profi ssionais que não colocariam em um currículo formal, com os primeiros 
trabalhos com ou sem carteira assinada. 

Além da construção do currículo sugerimos a música “Trabalhador” Seu 
Jorge, que poderá ser ouvida, ou apenas lida com os estudantes, pois ela trata 
da realidade do trabalhador brasileiro.  Acesse tenha as letras e textos  

completos

Ou acesse:

http://bit.ly/3cXKNua

 O conhecimento da experiência profi ssional dos estudantes é importante para a construção do cur-
rículo e na melhora da sua prática pedagógica. Os estudantes-trabalhadores, são sujeitos de conhe-
cimento e de práticas e isso pode ser enriquecedor no dia a dia das aulas. Os exemplos utilizados em 
sala de aula, a relação com os conteúdos poderá ser feita a partir do relato da construção profi ssio-
nal dos estudantes fazendo com que os conteúdos se refl itam na prática e que os conhecimentos 
tenham sentido
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CAPÍTULO III

O RETORNO À ESCOLA



Objetivo

Refl etir com os estudantes-trabalhadores da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação 
Profi ssional e Tecnológica sobre o seu retorno a escola.

PLANO A – PREPARANDO O MOMENTO

Nos capítulos anteriores trabalhamos com a trajetória de vida destes estudantes-trabalhadores, 
sua infância, adolescência, vida profi ssional e o tempo fora da escola, até o momento que decidiram 
retomar os estudos. A partir de agora iremos trabalhar com o momento presente, o que não quer 
dizer que nos capítulos anteriores isso não tenha sido pensado, ou que já não tenham aparecido, mas 
o que queremos nesse momento é conduzir os estudantes-trabalhadores para uma refl exão mais 
aprofundada sobre este momento. 

Como não se trata de resgatar memórias mais distantes e sim escrever sobre o hoje, a preparação 
para a escrita será uma roda de conversa. 

Convide os estudantes-trabalhadores a se colocarem em círculo e explique como ocorrerá essa roda 
de conversa, bem como seus objetivos.  Instigue-os a falarem do momento em que decidiram retornar 
à escola, como se deu esse retorno e o porquê dessa decisão, bem como o que os motivou estarem ali. 

Para este momento recomendo que você construa um roteiro que direcione essa conversa ou que 
traduza o que possa considerar interessante saber. A seguir, sugiro algumas perguntas que podem 
nortear essa roda de conversa:

 

Se for possível, esse roteiro pode ser construído com outros professores que irão trabalhar com a 
mesma turma,  o que poderia ser muito signifi cativo para este momento.  Também é possível executar 
esse SD coletivamente, dividindo as ações entre os vários professores do curso

 
                                                                             MOMENTO DA ESCRITA

    Terminada a conversa os estudantes retomarão seus memoriais. Se você elaborou perguntas 
norteadoras, elas poderão ser disponibilizadas aos estudantes para auxiliar na escrita, seja 
escrevendo no quadro, ou entregando de modo impresso. 

Insista com os estudantes-trabalhadores que essas questões são apenas um roteiro para a 
memória, que eles estão escrevendo um memorial, ou seja, devem elaborar um texto. 

Assim como nos momentos anteriores (capítulos I e II), circule pela sala durante o momento da 
escrita, orientando quem tiver dúvidas, ouvindo e percebendo o que está sendo construído.

Quais as suas motivações para retornar à escola? 
Conte o que mais temia ou teme quando decidiu retornar à escola?
 Como tem administrado seus tempos (trabalho, casa e estudos)?
 Quais as maiores difi culdades que se apresentaram ou se apresentam? 
O que espera conquistar ao terminar o curso? 
Por que escolheu esta instituição de ensino e este curso? 
Quais as suas expectativas para esse curso?
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Com as atividades propostas deseja-se que os estudantes-trabalhadores relatem sobre:

O que os motivou a retornar a escola; o que os estudantes costumam temer quando pensam 
em retornar a escola; como eles administram seus tempos (família, trabalho e estudos); como os
 estudantes chegaram até a instituição; quais as expectativas quanto a instituição e o curso que estão 
fazendo.

Esse é o momento de conhecer a realidade atual destes estudantes, como os estudos farão parte da sua 
rotina. Você poderá conhecer o que os estudantes sentem quando decidem retornar à sala de aula. Tam-
bém é importante conhecer as expectativas dos estudantes quanto à instituição e ao curso, com isso, 
refl etir se elas vêm ao encontro do que deseja a instituição, se essas expectativas poderão ser atendidas 
ou não. Mesmo que não possam ser, será possível ter uma clareza dessa distância e conseguir contribuir 
para que eles ressignifi quem o que eles estão vivendo. 
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CAPÍTULO IV

UM OLHAR PARA O FUTURO



Disponível em: https://bityli.com/oVxAT Disponível em: https://bityli.com/3nfi u

Objetivo

Compor com os estudantes-trabalhadores da Educação de Jovens e Adultos 
integrada a Educação Profi ssional e Tecnológica uma carta para eles mesmos depois 
de formados, na qual refl itam sobre seu futuro e seus sonhos.

     PLANO A – PREPARANDO O MOMENTO

A refl exão sobre o tempo de vida dos estudantes esteve presente em todo o desenvolvimento das 
atividades. No primeiro e segundo capítulos pensamos o passado, no terceiro capítulo o presente e 
nesta última atividade a refl exão se refere ao futuro. Quando falamos em tempo, podemos interpretá-lo 
de dois modos, inspirados na antiguidade, o chronos  e kairós. 

Chronos é descrito como o senhor do tempo e da pressão das horas comandadas pelo relógio, era 
um carrasco responsável por controlar o tempo real, do nascimento até a morte, o que hoje podemos 
pensar como o tempo do capital, tempo entendido como dinheiro. Todos estamos sujeitos a este tem-
po, mas estes estudantes, pelas circunstâncias da vida viveram reféns das circunstâncias o que os 
retiraram da formação escolar, o que chamaram do ensino na “idade certa”. 

Já o Kairós é o tempo que não podia ser cronometrado, o tempo da vida, que não se traduz em um 
passado presente e futuro, mas naquilo que torna este momento o tempo certo. Não se trata de um 
”carpe diem”, de apenas curtir o agora, mas fazer a vida e seus sonhos no agora, trazendo para a vida 
desses estudantes-trabalhadores, pensamos que podem não ter cursado o ensino regular na consi-
derada “idade certa”, mas ao retornarem para a escola e construírem novos sonhos é este momento a 
idade certa para os estudos. 

A preparação para a última atividade desta sequência didática é refl etir com os estudantes sobre 
o tempo que hoje eles vivem e o que sonham conquistar com isso e que nesse percurso irão se de-
parar com diversos obstáculos, mas que será muito importante terem claro onde desejam chegar, o 
que desejam conquistar. Nesse sentido, está atividade é para que eles possam contar a eles mesmo. 

Você poderá utilizar as imagens abaixo durante o momento da refl exão

 
                                                                  

MATERIAL NECESSÁRIO

Escolha uma folha que seja diferente das que foram utilizadas até o momento e um envelope 
onde essa carta fi cará guardada. Caso os estudantes tenham construído seus memoriais em um 
caderno este envelope poderá ser colado no próprio caderno. Se foram utilizadas folhas avulsas para as 
atividades anteriores e que serão reunidas para compor esse livro seria interessante a carta ser 
também anexada junto com o material, para que os estudantes possam olhar o resultado como um 
todo.
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O grande número de desistentes na Educação de Jovens e Adultos são uma realidade, esse exercício 
deseja que, para além do trabalho construído pelos professores para a permanência e o êxito dos es-
tudantes, que eles possam encontrar em si mesmo as motivações que os trouxeram de volta à escola 
e consigam vislumbrar algo quando concluírem os estudos.  Importante tentar motivar os estudantes a 
retornarem a essa carta sempre que considerarem a possibilidade de desistir. 

A carta que os estudantes escreverem poderá ser compartilhada ou não com os demais. Ficará 
a seu critério, porém vale ressaltar que a socialização da escrita pode levar ao receio de se expor, 
de ser julgado pelos colegas. Converse com eles sobre essa possibilidade, se eles desejarem, 
isso pode ocorrer numa nova roda de conversa e pode contribuir também para que os estudantes se 
conheçam melhor. 
De todo modo, é interessante pensar numa forma de socialização, para que os estudantes percebam 
elementos em comum

                                                                MOMENTO DA ESCRITA

A carta é um gênero textual esquecido na atualidade com o advento das tecnologias. É possível que 
alguns dos estudantes nunca tenham escrito ou enviado alguma carta, talvez seja necessário que 
você faça uma breve explicação como se estrutura uma carta. Por exemplo, o local e a data no topo da 
página, o vocativo, o texto, a despedida e a assinatura. 

Feito isso, retome neste momento o percurso realizado com as atividades até este momento e faça 
a refl exão sobre o tempo que elucidamos anteriormente (chronos e kairós), em seguida crie um am-
biente tranquilo para que os estudantes possam escrever suas cartas. 
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MAS ESPERA AÍ?! JÁ ACABOU?

Talvez não se lembre, mas se você realizou toda a sequência didática, lá no início, quando foi dada 
a sugestão de que o memorial fosse construído em um caderno especial para isso, pedi que fossem  
separadas duas folhas no início do caderno, chegou a hora de usarmos. 

Materiais necessários:

Cola, papéis, tesoura, canetas coloridas, tintas, jornais, revistas, tudo aqui que possa ser utilizado 
para decorar, colorir e personalizar os cadernos.

TRANSFORMANDO EM LIVRO

Para tornar ainda mais pessoal o memorial, os estudantes poderão organizar as folhas ou o caderno 
em formato de livro. Como já disse no início, nas duas primeiras páginas os estudantes podem pensar 
um nome para o livro, ilustrar, decorar, personalizá-la, colar fotos, imagens, dando um tom mais pessoal 
para os memoriais. 

Na segunda página sugiro que você peça aos estudantes que escrevam uma dedicatória do seu livro. 
Explique o que é uma dedicatória e deixe livre para que eles escolham a quem dedicar esse memorial: 
familiares, professores, amigos ou até a eles mesmos. A dedicatória costuma ser pensada a partir do 
que signifi cou este momento e que eles podem pensar com quem eles gostariam de  compartilhar 
esse livro.

Esse deve ser um momento descontraído e divertido, motive que eles pensem em uma capa 
bonita para que seu livro seja apresentável e convidativo, não apenas pelo conteúdo, mas pela sua 
apresentação. 
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Se você resolver usar essa sequência didática compartilhe comigo os resultados, suas impressões e su-
gestões e contribua para que essa obra aberta continue se construindo e possibilitando a quem a usar, 
possibilidades de favorecer a contínua melhoria do processo ensino-aprendizagem com adultos.
 Use para isso o blog: http://contra-bandos.ejamemorial.com/

Para não concluir...

Caro Professor(a)!

Obrigado por compartilhar este momento comigo e com seus estudantes. O esforço empreendido 
neste trabalho é refl exo da minha caminhada enquanto professor e pesquisador da Educação de Jo-
vens e Adultos integrada a Educação Profi ssional e Tecnológica. Assim sendo, as conclusões e possi-
bilidades estão, e acredito eu, que continuarão em aberto, tendo em vista que as demandas que se 
apresentam nesta modalidade de ensino estão em constante movimento.

Esta é e sempre se colocará como uma obra em aberto, seja no acréscimo ou retirada de 
dispositivos motivadores, seja na ordem de sua aplicação, quem sabe até mesmo de sua 
necessidade. Mas acima de tudo, algo ainda permanece latente é conhecer um pouco mais sobre estes 
estudantes-trabalhadores. 

Abrahão (2004, p.203) nos mostra que “as (auto)biografi as são constituídas por narrativas em 
que se desvelam trajetórias de vida. Esse processo de construção tem na narrativa a qualidade de
 possibilitar a auto compreensão, o conhecimento de si, àquele que narra sua trajetória”. Contar a 
própria história é um movimento de reconhecimento do seu percurso até o momento que o narrador, e 
ao mesmo tempo protagonista dessa história, dá sentido e signifi cado às suas vivências, e se vale de 
um importante instrumento, a memória, componente essencial para este exercício.

Embora a autobiografi a possa se valer dos mais variados instrumentos na sua construção, como 
fotos, fi lmes, documentos, se valerá da rememoração por excelência, ou seja, nas palavras de 
Abrahão (2004, p. 211) “o ressignifi car os fatos narrados nos indica que ao trabalharmos com a memória, 
fazemo-lo conscientes de que tentamos capturar o fato sabendo-o reconstruído por uma memória 
seletiva, intencional ou não”.
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