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Resumo
O presente trabalho foi desenvolvido pelas discentes da UFPA do curso de
Educação do Campo, que destaca a realidade educacional da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) na Escola Maria do Carmo da comunidade de Vila de Beja. Foram
analisados as condições de trabalho do professor e do educando, no enfoque ensinoaprendizagem nesta modalidade de ensino. Objetivou-se nesta pesquisa o entendimento
de como se encontra essa modalidade de ensino nesta escola. Foi aplicado questionário
semiestruturados de pesquisa com a professora que atua a cerca de cinco anos com
esses educandos. Assim mostraremos os pontos positivos, bem como, as dificuldades
que os professores têm em desenvolver suas atividades escolares, pela falta de apoio da
equipe gestora ao turno da noite que é o horário que funcionam as turmas, e também a
dificuldades enfrentadas por muitos jovens e adultos quando voltam a frequentar
novamente a escola, sem deixar de lado os alunos com deficiências que estão incluídos
nas turmas da EJA, que dificulta ainda mais o trabalho do professor pela falta de preparo
para atuar com as diferentes deficiências dos educandos presentes nas turmas. Além
disso, mostraremos a importância dos estudos na vida dos jovens e adultos e a
necessidade de um melhor acompanhamento da família junto aos educandos na escola.
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