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RESUMO 

 
Este artigo apresenta a síntese e os resultados do projeto de intervenção intitulado Uma Análise da 
Evasão na Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Prof.ª Maria Helena Teixeira Luciano, 
desenvolvido em uma escola da rede pública paranaense. O objetivo deste trabalho é identificar as 
possíveis causas da evasão escolar na EJA bem como estudar possibilidades para combatê-la, além 
de repensar a metodologia utilizada pelos professores, que atuam nessa modalidade, e discutir as 
mudanças necessárias para minimizar a evasão na EJA.O trabalho aqui apresentado, é constituído 
de análise do PPP do colégio, das atividades realizadas durante a intervenção pedagógica e 
pesquisa bibliográfica sobre a temática. A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa 
(GODOY, 1995), etnográfica (MOREIRA e CALEFFE, 2006) e pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986). A 
construção metodológica buscou referencial teórico em Vasconcellos (2004), Gagno e Portela (2013). 
Ao término da aplicação do projeto constatou-se que se não houver mudanças significativas na 
prática pedagógica e no sistema de oferta dessa modalidade, não será possível combater a evasão 
escolar. 
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ABSTRACT 
 
This paper presents the synthesis and the results of the intervention project entitled An Analysis of 
Avoidance in Youth and Adult Education State School Pr . Luciano Maria Helena Teixeira , developed 
in a public school of Paraná . The objective of this work is to identify the possible causes of truancy in 
EJA well as studying possibilities to fight it , and rethink the methodology used by teachers who work 
in these , and discuss the necessary changes to minimize evasion in EJA.O work presented here , 
consists of analysis of the PPP school, the activities carried out during the educational intervention 
and literature on the subject . The methodology was qualitative research (Godoy , 1995) , 
ethnographic ( and CALEFFE MOREIRA , 2006) and action research ( THIOLLENT , 1986) . The 
methodological construction sought theoretical framework in Vasconcellos (2004 ) , Gagno and 
Portela (2013 ) . At the end of the implementation of the project it was found that if no significant 
changes in teaching practice and offer this type of system , you can not fight truancy. 
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Introdução 

 

Este documento pretende apresentar um panorama da Educação de Jovens 

e Adultos no Colégio Estadual Profa Maria Helena Teixeira Luciano, trazendo uma 

discussão a respeito a Evasão Escolar nessa modalidade de ensino. A escola em 

que o projeto de intervenção foi desenvolvido está situada no município de Pontal do 

Paraná, litoral do Estado do Paraná.  

A escolha da temática se deu tendo em vista, o grande número de evasão 

escolar apresentado nos últimos anos nessa modalidade de ensino. O problema da 

evasão escolar preocupa a escola, que, lança de várias alternativas para conseguir 

a frequência, aprendizagem, permanência e aprovação desses alunos. 

Diante disso, é preciso considerar a evasão escolar como uma grave 

problemática produzida por diversos fatores, sendo estes internos e externos à 

escola. Porém, devemos encarar a evasão escolar não somente como um fracasso 

para o aluno, mas sim como um fracasso da própria instituição de ensino, que 

muitas vezes não conseguiu cumprir com seus objetivos, principalmente no tocante 

a produtividade do aluno. 

Para Vasconcellos (1995) a produtividade é tomada sob dois aspectos: um 

diz respeito à conclusão dos estudos pelo aluno e outro se amplia para abranger o 

próprio resultado da apropriação do saber em seu sentido mais amplo, capaz de 

levar o aluno a se constituir como cidadão e sujeito.  

Não podemos deixar de mencionar que a Educação é um direito básico de 

cada cidadão, garantido por lei em nosso país; não se trata de luxo ou de algo 

supérfluo a ser oferecido a alguns e negado a outros. Conforme a Constituição 

Federal Brasileira, em seu artigo 205: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (Constituição Federal Brasileira, 1988). 

 

É importante retomar esse artigo da Constituição Federal ao se falar da 

Educação de Jovens e Adultos em nosso país pois, embora a Lei seja clara e 

específica, ainda são necessárias medidas mais eficazes para reverter a situação 

em que se encontra uma parcela significativa da população que foi, ou ainda é, 



excluída do processo de escolarização e, consequentemente, do processo de 

apropriação da leitura, da escrita e de outros saberes sistematizados.  

Segundo Gagno e Portela (2013), ―A garantia de acesso e permanência com 

sucesso para estudantes de EJA deve ser o objetivo de toda a sociedade, e isso só 

será possível na medida em que as diferenças forem respeitadas.‖ 

 

Para se avançar na perspectiva de um direito efetivado é preciso superar a 
longa história de paralelismo, dualidade e preconceito que permeou a 
sociedade brasileira e as políticas educacionais para a EJA. Neste sentido, 
consoante a colaboração recíproca e a gestão democrática, a avaliação 
necessária das políticas implica uma atualização permanente em clima de 
diálogo com diferentes interlocutores institucionais compromissados com a 
EJA. (Parecer CNE/CEB 11/2000, p.53) 

 

Faz-se necessário o conhecimento da realidade dos alunos, uma vez que 

bagagem que o aluno traz para a escola, aliada ao interesse do professor pelo meio 

em que ele faz parte, propicia um aprendizado mais significativo e mais facilmente 

aplicável ao dia-a-dia do educando resultando num processo prazeroso de ensino e 

aprendizagem. 

 

2 Causas da Evasão Escolar 

 

Para vivermos e trabalharmos em uma sociedade altamente informatizada é 

preciso um domínio cada vez maior da leitura e da escrita e dessas duas habilidades 

juntas no que diz respeito à interpretação crítica. Esse domínio exige um ensino 

centrado nas relações entre sujeitos sociais, que contemple o desenvolvimento de 

competência, capacidades e habilidades. 

Temos em nosso país, de um lado a realidade acima mencionada, porém 

não é novidade que o Brasil apresenta números vergonhosos no que se refere à 

educação. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentou queda de 3,4% 

(139.292), totalizando 3.906.877 matrículas em 2012. Desse total, 2.561.013  

(65,6%) estão no ensino fundamental (inclui EJA integrada à educação profissional e  

Projovem – Urbano) e 1.309.871 (34,4%) no ensino médio (inclui EJA integrada à 

educação  profissional). (IBGE, 2013) 

Segundo dados da Pnad/IBGE 2011, o Brasil tem uma população de 56,2 

milhões  de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam a escola e não têm o 



ensino  fundamental completo. Esse contingente é uma clientela potencial a ser 

atendida pela  EJA.  

 

Tabela 1: Número de Matrículas na Educação de Jovens e Adultos por Etapa de Ensino –Brasil 2007-2012

 

 

 

 

 

 

 

Certamente tem-se obtido, aos poucos, avanços nessa área, mas o país 

enfrenta ainda o grande problema do analfabetismo, tendo assim, um amplo número 

de indivíduos que não conseguem atender as exigências de uma sociedade letrada. 

Pode-se dizer então, que muitos brasileiros ainda não conseguem ler e escrever, ou 

melhor, interpretar um texto, como uma notícia, uma propaganda ou qualquer outro 

texto. 

 

(...) analfabetismo é o cancro que aniquila o nosso organismo, com suas 
múltiplas metástases, aqui a ociosidade, ali o vício, além o crime. Exilado 



dentro de si mesmo como em um mundo desabitado, quase repelido para 
fora da espécie pela sua inferioridade, o analfabeto é digno de pena e a 
nossa desídia indigna de perdão enquanto não lhe acudirmos com o 
remédio do ensino obrigatório. (COUTO, 1933, p.190) 
 
 

Ferreiro (2003) considera a alfabetização como um processo de 

aprendizagem da língua escrita, e de acordo com os seus estudos, se dá por meio 

da interação entre o objeto de conhecimento e o sujeito cognoscente. 

Segundo a autora, ―a palavra letramento é tradução de literacy. Em sua 

origem, ela significa alfabetização e muito mais‖. Mas para esta pesquisadora 

letramento não é a melhor tradução para literacy mas sim: 

 

 [...] cultura escrita. E isso não tem início depois da aprendizagem do 
código. Se dá, por exemplo, no momento em que um adulto lê em voz alta 
para uma criança — e nas famílias de classe média isso ocorre muito antes 
do início da escolaridade. Ou seja, o processo de alfabetização é 
desencadeado com o acesso à cultura escrita.  

 

 

Devido a esse quadro, é indiscutível a importância de se colocar em pauta a 

problemática que deu origem a pesquisa deste trabalho ―a evasão da Educação de 

Jovens e Adultos‖ 

Atualmente, quando se fala em evasão na EJA, injustamente o peso recai  

apenas sobre os ombros do professor. No caso específico da EJA vários outros 

fatores devem ser levados em consideração, como a família, o trabalho, as 

metodologias utilizadas, a idade, a falta de frequência, a falta de motivação, etc. 

 

(...) condições sociais adversas e as sequelas de um passado ainda mais 
perverso se associam a inadequados fatores administrativos de 
planejamento e dimensões qualitativas internas a escolarização e, nessa 
medida condicionam o sucesso de muitos alunos. (parecer CNE/CEB 
11/2000, p. 4) 

  

Segundo a pesquisa realizada com os alunos da EJA do Colégio Estadual 

Profª Maria Helena Teixeira Luciano, o trabalho e a família são os dois principais 

fatores responsáveis pela evasão, uma vez que grande parte desse alunado 

representa a classe trabalhadora brasileira, e após sua jornada no emprego, ainda 

tem que cumprir sua função familiar e estudar (obtendo resultados satisfatórios). 

 Outro fator apontado, nesta escola, para a evasão na EJA é a defasada 

metodologia utilizada nas salas de aula. As aulas expositivas dentre tantas outras 



práticas obsoletas são responsáveis por atividades ultrapassadas e discursos 

isolados, onde a opinião do professor é a que permanece. 

 Segundo Vasconcellos (2004), diante da metodologia expositiva o aluno 

recebe tudo pronto, por isso não problematiza e não reflete, e ainda não lhe 

solicitado a fazer relação com o que já conhece. Assim, o aluno acaba se 

acomodando, não é preciso pensar, pois os resultados já estão prontos. Essa prática 

não faz sentido para os estudantes, pois se caracteriza por meramente transmissora 

e tradicionalista, passiva, acrítica, descontextualizada e totalmente desvinculada da 

realidade.  

  De acordo com Vasconcellos: ―(...) poderíamos dizer que o grande problema 

da metodologia expositiva, do ponto de vista pedagógico, é seu alto risco de não 

aprendizagem, em função do baixo nível de interação sujeito-objeto de 

conhecimento-realidade‖ (VASCONCELLOS, p. 26, 2004). Pode até acontecer que o 

aluno aprenda com a exposição, porém a possibilidade que isso aconteça é muito 

pequena. Vasconcellos (2004) assegura que esse tipo de aula é aconselhada 

quando realmente existe um nível de interesse muito grande, ou seja, ela é 

recomendada em condições ideias. 

 Ao invés de oferecer todas os conhecimentos acadêmicos necesssários o 

ensino de jovens e adultos deve promover ações educativas que incluam cada vez 

mais alunos, utilizando metodologias adequadas ao público atendido, favorecendo 

assim, a permanência do aluno na escola, e dando uma nova concepção a EJA. 

 

(...) a definição curricular da escola para jovens e adultos deve valorizar 
conhecimentos adquiridos durante a vida, além de propiciar um 
envolvimento da teoria a ser estuda com a prática e vivência tão farta nessa 
faixa etária. Refletir sobre o mundo que o cerca, crenças, costumes, 
relacionando teoria e prática, desvelando relações de poder existentes, 
propiciará uma construção significativa, além do aprendizado constante e 
permanente. 

  

Infelizmente, a aula expositiva além de ser muito monótona e frequente 

dentro da escola, é a mais fácil de ser colocada em prática e de acordo com 

Vasconcellos (2004), o uso desse tipo de aula não deixa de indicar o comodismo do 

professor e, por que não dizer, o comodismo da escola e da família também. Essa 

acomodação ligada à falta de fundamentação teórica de muitos profissionais da 

educação causa consequências em atividades pedagógicas desestimulantes, 

repetitivas e ultrapassadas. 



 Os alunos que não evadem, segundo Vasconcellos, 

 

(...) acabam fazendo a aprendizagem da submissão, da desvalia diante de 
um conhecimento que lhes é passado como absoluto, inquestionável e 
inatingível. São submetidos a um verdadeiro processo de inculcação 
ideológica. Fazem parte do contingente dos bem-sucedidos e mal 
preparados. (Vasconcellos, p.34, 2004) 

 

 Se a intenção é resgatar os alunos e tornar a EJA um programa com menor 

evasão, a saída pode estar numa metodologia dialética, descrita por Vasconcellos 

(2004), como uma metodologia aberta ás necessidades do sujeito, que estão 

diretamente relacionadas às necessidades de classe. Isso significa afirmar que a 

práxis pedagógica relaciona-se com a práxis social. O aspecto pedagógico, para ser 

realmente eficaz, necessita estar articulado ao concreto, tanto do sujeito quanto do 

real. Por isso não existe saída para uma metodologia enraizada e fechada  em si 

mesma.  

Segundo Gagno e Portela (2013, p.184) ―Reconhecer e valorizar 

experiências e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo e em diferentes 

instâncias sociais diversas da escola é essencial ao profissional da educação.‖  

 É preciso que se priorize as dificuldades do ensino de jovens e adultos e 

portanto, a escolha de um método adequado para cada situação deve ser uma 

prioridade. 

Embora não tenham concluído seu processo de escolarização, os jovens e 

adultos que frequentam a EJA são oriundos de diferentes lugares. Portam 

experiências, valores, crenças, costumes, religiosidades, conhecimentos das mais 

diversas naturezas, dispondo, portanto, de um amplo repertório.  

Cabe à escola, no cumprimento do seu papel social e histórico, resgatar 

todos esses conhecimentos e aproveitá-los na educação formal oferecida aos 

alunos. Giroux descreve claramente o conceito de cultura expresso por Freire: 

 

[...] a cultura é a representação de experiências vividas, artefatos materiais 
e práticas forjadas dentro de relações desiguais e dialéticas que os 
diferentes grupos estabelecem em uma determinada sociedade em um 
momento histórico particular. A cultura é uma forma de produção cujos 
processos estão intimamente ligados com a estruturação de diferentes 
formações sociais, particularmente aquelas relacionadas com gênero, raça 
e classe. Também é uma forma de produção que ajuda os agentes 
humanos, através de seu uso de linguagem e outros recursos materiais, a 
transformar a sociedade. Neste caso, a cultura está intimamente ligada à 



dinâmica de poder e produz assimetrias na capacidade dos indivíduos e 
grupos de definirem e realizarem suas metas. Além disso, a cultura também 
é uma arena de luta e contradição, e não existe uma cultura no sentido 
homogêneo. Pelo contrário, existem culturas dominantes e subordinadas 
que expressam diferentes interesses e operam a partir de terrenos de poder 
diferentes e desiguais. (FREIRE apud GIROUX, 1997, p. 153). 

 

Para Gagno e Portela (2013) as experiências dos estudantes muitas vezes, 

são silenciadas em função de outra cultura imposta, que não é a sua. A escola, 

nesse sentido, deve prover condições para a reflexão objetivando que esses 

estudantes sejam voz e presença ativas, tornando-os visíveis, além de serem 

instrumentos de mudança. 

Em qualquer trabalho educacional, sobretudo na EJA, a escola não pode 

deixar de oferecer situações que deem oportunidade aos educandos de relacionar o 

saber elaborado e os conhecimentos e experiências que trazem consigo, para 

favorecer a permanência na escola e, além disso, garantir que sua aprendizagem 

seja significativa e possa transformar a realidade em que vivem.  

Diante disso, é preciso enxergar que o público da EJA merece outro olhar, 

pois os educandos dessa modalidade possuem experiências diversas de vida, de 

trabalho de situação social, e esses fatores interferem na condução das ações 

realizadas pela escola no processo de aprendizagem. Para tanto, é preciso preparar 

esse aluno para conviver com o mundo letrado, sabendo a expor suas ideias e 

vontades, respeitando seus deveres e fazendo cumprir seus direitos. 

 

3 Desenvolvimento do Projeto de Intervenção 

 

A intervenção pedagógica foi desenvolvida em duas etapas. Na 1ª etapa foi 

feito um levantamento do número de alunos desistentes no colégio no ano de 2012, 

bem como aplicado questionário aos alunos, na segunda etapa foi trabalhado com a 

unidade temática onde foram utilizados textos para a reflexão da equipe escolar 

acerca da evasão escolar. 

O primeiro texto proposto ―EJA em Segundo Plano: Modalidade requer mais 

cuidados e verbas para oferecer boas aulas A Quem Quer Estudar‖ ( Verônica 

Fraidenraich, 2012), apresentava os avanços da Educação de Jovens e Adultos nos 

últimos 25 anos, relacionados aos maiores investimentos e importância dessa 



modalidade, porém, enfatizava os índices de evasão alarmantes, e propunha a 

reflexão para alguns questionamentos..  

A equipe escolar, então após, esse momento de reflexão, chegou a 

conclusão que o currículo do Colégio Estadual Prof.ª Maria Helena Teixeira Luciano 

não é totalmente adequado aos alunos da EJA, onde precisa haver muitas 

flexibilizações para poder atender os alunos dentro de todas suas especificidades. 

Foi colocado também que os professores não recebem formação específica para a 

EJA, e a partir do momento que começa lecionar nessa modalidade, que procura da 

melhor forma, desenvolver seu trabalho pedagógico, procurando atender todas as 

diferenças que a modalidade exige; principalmente agora, que a EJA atende um 

número elevado de alunos de 15 a 17 anos que foram excluídos do ensino regular. 

Num segundo momento, a equipe escolar refletiu a cerca dos gráficos da 

evasão do colégio, onde foi possível visualizar as disciplinas que apresentam um 

índice maior de evasão. 

Essa foi a fase mais difícil, pois nesse momentos, os professores tiveram 

que fazer uma reflexão sobre a sua prática pedagógica, pensando o quanto a sua 

prática em sala é causadora dessa evasão e quais as possibilidades de uma 

mudança em sua metodologia para alteração desses índices. 

Na última etapa, foram apresentados os questionário dos alunos, bem como 

um texto que apresentava algumas alternativas para minimizar a evasão escolar. 

Essa etapa foi de grande valia, pois foi nesse momento que a equipe 

escolar, decidiu elaborar um documento e encaminhar ao NRE – Núcleo Regional de 

Educação de Paranaguá, algumas sugestões de mudança no desenvolvimento da 

proposta pedagógica da EJA para o ano letivo de 2014. 

Nesse documento, ponderou-se sobre o modelo atual, onde as disciplinas 

são ofertadas nas modalidades coletiva/individual, submetidas a um cronograma de 

oferta dessas aulas ao longo do período letivo. 

Percebe-se que nesse modelo, o aluno muitas vezes espera muito tempo 

para que a disciplina que precisa cursar seja ofertada, e diante disso, a sua busca 

pela continuidade dos estudos e a necessidade em terminar rapidamente, muitas 

vezes pela exigência do mercado de trabalho, acaba por frustrar o aluno, fazendo 

com o mesmo venha a desistir de frequentar a escola. 

Sendo assim, o documento propõe que a EJA seja ofertada de forma 

semestral, assim como acontece na maioria dos estados do Brasil. Com essa 



iniciativa, não se pretende um aligeiramento da conclusão dos estudos, e sim, uma 

educação voltada às necessidades desse público.  

 

4 Considerações Finais  

 

Com a realização da intervenção, foi possível perceber que o público 

atendido pela EJA teve uma grande mudança no perfil dos alunos atendidos, e com 

isso, a Proposta Pedagógica da EJA precisa ser adequada para atender as novas 

exigências da demanda que procura essa modalidade.  

Constatou-se então,  que a escola atende os seguintes perfis: Idosos, 

Jovens e Adultos e Adolescentes. As pessoas idosas buscam a EJA para 

desenvolver ou ampliar seus estudos, assim como a oportunidade de convivência 

social e realização pessoal. Os idosos apresentam uma temporalidade específica no 

processo de aprendizagem, o que os faz merecer atenção especial no processo 

educativo.  

Sabemos que o educando da EJA é um sujeito com diferentes experiências 

de vida, cultura e costumes que se afastaram da escola e que hoje buscam a escola 

principalmente pelas exigências do mercado de trabalho. Hoje encontramos também 

na EJA um número elevado de adolescentes, oriundos de um processo educacional 

fragmentado, marcado por frequente evasão e reprovação no Ensino Fundamental e 

Médio Regular.  

As diferenças desse perfil atual dos alunos, gera  problemas relacionados a 

convivência dos mesmos, pois, não há compreensão por parte dos alunos das 

especificidades que cada um necessita nem mesmo a proposta pedagógica está em 

consonância com esses variados e antagônicos perfis  e as suas exigências 

A maioria desses alunos retornam às salas de aulas com uma defasagem 

que trará conflitos variados, e é neste contexto que está inserida a Educação de 

Jovens e Adultos.  

Para esse atendimento, a Proposta Pedagógica da EJA deve ser repensada, 

segundo o direcionamento no Parecer CNE/CEB 11/2000, (p.9), a EJA precisa ser 

pensada dentro de um ―modelo pedagógico próprio a fim de criar situações 

pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos‖, visto 

que é ―uma alternativa viável em função das especificidades socioculturais destes 



segmentos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas sociais.‖ Ou 

seja: 

 

A EJA é momento significativo de reconstruir estas etapas da vida ativa e 
ressignificar conhecimento de etapas anteriores da escolarização 
articulando-os com os saberes escolares. A validação do que se aprendeu 
―fora‖ dos bancos escolares é uma das características da flexibilidade 
responsável que pode aproveitar estes ―saberes‖ nascido destes ―fazeres‖. 
(Parecer CNE/CEB 11/2000, p. 33-34) 

 

A evasão escolar é um desafio para os profissionais da educação. Números 

da evasão no Brasil mostram que a todo ano milhares de crianças e adolescentes 

deixam as salas de aulas pelos mais diversos motivos, então cabe a nós, escola, 

mudar essa realidade, através de alterações na proposta pedagógica, tendo como 

princípio que a Educação de Jovens e Adultos deve se comprometer com a 

formação humana.  

Segundo Gagno e Portela (2013), nós educadores,  não podemos abolir o 

conhecimento e o trabalho com a experiência social, a cultura, as crenças, a opção 

política e a esperança desses estudantes no momento em que frequenta a escola. 

Devemos propiciar o desenvolvimento de uma consciência crítica, comprometida 

com a participação política e social, a formação humana, o comportamento ético, o 

acesso à cultura ao incremento da autonomia moral e intelectual. 

Diante do exposto, urge o comprometimento das esferas ligadas a 

implementação de políticas públicas voltadas a EJA, bem como do corpo 

pedagógico das instituições, onde sejam dispensados esforços para que a Proposta 

Pedagógica dessa modalidade esteja sempre aberta a mudanças e adequações, 

sendo que o público atendido é bastante diverso e necessita de um olhar 

diferenciado para atender suas especificidades. A partir dessa reflexão da Proposta 

Pedagógica, estará sendo dado o primeiro passo para a busca de uma EJA de 

qualidade, preocupada com a permanência e a real aprendizagem dos alunos e 

consequentemente se distanciando gradativamente da evasão escolar. 
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