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Como bolsistas do PIBID Pedagogia – modalidade EJA, atuamos na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Cândido Portinari, situada no Bairro Menino Deus em Porto Alegre. Nossa turma é 

composta por estudantes das Totalidades 1 e 2, cuja maioria reside em bairros próximos e também no 

Quilombo Urbano do Areal da Baronesa. A faixa etária dos educandos varia dos 18 aos 52 anos. O desejo 

de cada um é aprender a ler e escrever, mas com objetivos bem diferentes: há os que querem um emprego 

melhor, a fim de proporcionar mais conforto e segurança para sua família; um deles deseja obter a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH); uma das alunas, que vai se casar, quer aprender a escrever para 

assinar o próprio nome no dia de seu casamento. O nível de escolarização deles é bem diversificado, 

alguns já sabem ler e escrever, outros estão iniciando este processo. A partir destas diferenças 

procuramos, com base na proposta do PIBID- EJA, vivenciar e trocar experiências, tanto com os colegas 

bolsistas, quanto com os alunos, professores titulares e estagiários, contribuindo para a efetivação do 

direito de aprender e com diversas atividades realizadas na escola. Consideramos a importância de ouvir 

os estudantes e organizar o trabalho de sala de aula a partir daquilo que eles desejam aprender, 

respeitando assim as necessidades e o tempo de cada um. Também salientamos a liberdade que o 

programa nos oferece em permitir que possamos discutir nos encontros, temas escolhidos de comum 

acordo entre bolsistas, professores e alunos, pois, desta forma, podemos abordar temáticas que fazem 

parte das vivências dos educandos e que vão se desenvolvendo conforme a aceitação e as necessidades de 

aprendizagem destes. Um dos destaques do semestre foi uma atividade realizada com a professora regente 

e a estagiária da turma, a qual envolveu a criação de mandalas de lã. O objetivo desta atividade foi 

proporcionar, além de um momento de descontração e reflexão, a oportunidade de que os estudantes 

manifestassem seus gostos e preferências, desejos para o semestre, buscando imagens que os 

identificassem, personalizando sua produção. Esta atividade também foi realizada como “acolhida” para 

os estudantes e para todos aqueles que visitavam a turma. A partir deste trabalho, elaborado em conjunto, 

tivemos a oportunidade de nos conhecermos melhor e de estreitar laços, criando vínculos, tanto dos 

alunos entre si, como dos alunos com os docentes, o que contribuiu significativamente para a 

continuidade das atividades na turma. Todos participaram ativamente e foram solidários uns com os 

outros. Proporcionou um momento significativo de troca de saberes e contribuiu para a coletividade da 

turma, marcada pelos conflitos entre adolescentes e adultos. 


