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Resumo 

 

O presente artigo tem por objetivo de promover ações de intervenção que ensejem o envolvimento da 
comunidade escolar em participar de discussões e ações que visam desvelar os problemas que 
envolvem a evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos, buscando soluções para a 
permanência com qualidade. Foi realizado entre os anos de 2012 e 2013. Relata as atividades 
realizadas através do Projeto de Intervenção: “Educação de Jovens e Adultos: Discussões e Ações 
Coletivas como Ferramenta no Combate a Evasão” e a aplicabilidade da produção didática: “A 
Gestão Democrática como Mecanismo de Participação de Acesso e Permanência com Qualidade na 
EJA”. Apresenta as considerações dos Estudos acerca do tema, assim como as necessidades e 
expectativas nesta modalidade de ensino. Os resultados indicam a necessidade de se fazer reflexões 
sobre a importância dos mecanismos de gestão coletiva para repolitizar o conceito de participação 
nas escolas.   
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Introdução 

 

Para entendermos como a evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) se constitui num problema social, faz-se necessário entendermos esta 

modalidade de ensino. Segundo Sergio Haddad e Maria Clara Di Pierro (2000) a 

EJA é analisada como uma dívida social, pois muitos não tiveram acesso ao domínio 

da escrita e leitura como bens sociais. Segundo os autores: 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não 
reparada para os que não tiveram acesso e nem domínio da escrita e leitura 
como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de 
trabalho empregada na constituição de riquezas e elevação de obras 
públicas. Se privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento 
imprescindível para uma presença significativa social contemporânea. 
(HADDAD E DI PIERRO, 2000, p.5). 

 

 Segundo o Parecer [CNE/CEB- Conselho N acional de Educação/ Câmara de 

Educação Básica] nº 11/2000, a função equalizadora da EJA pressupõe a cobertura 

a trabalhadores e a tantos outros segmentos que tiveram uma interrupção forçada 

seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de 

permanência, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, 

na vida social e na abertura dos canais de participação. E a função qualificadora, ela 

é o próprio sentido da EJA. A função tem como base o caráter incompleto do ser 

humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se dar através da 

atualização em quadros escolares ou não escolares. Ela é um apelo para a 

educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a 

solidariedade, a igualdade e a diversidade. Esse parecer distingue a EJA da 

aceleração de estudos. A EJA é uma categoria organizacional constante da 

estrutura da educação nacional, com finalidades e funções específicas. Assinala a 

necessidade de contextualização do currículo e das metodologias próprias ao 

caráter de ensino em questão, isto é, atendendo a contento às necessidades da 

faixa etária tomada em consideração. Essa modalidade de ensino, por sua vez, 

recomenda uma formação específica dos educadores. 

A partir da Constituição Federal de 1988 e da LDB/1996 a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) passou a ser entendida não mais como suplementar, mas 

como um direito, um elemento essencial para a construção de uma sociedade mais 

justa, tendo como princípio a garantia do exercício da cidadania. 



 

 

Dessa forma, torna-se relevante observar o que diz a declaração de 

Hamburgo no segundo artigo, segundo a declaração a EJA: 

 

Torna-se mais que um direito: é chave para o século XXI; é tanto 
consequência para o exercício da cidadania como condição para uma plena 
participação na sociedade. […] é um poderoso argumento em favor 
desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da 
igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, 
além de ser um requisito fundamental para a construção de um mundo onde 
a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça […] 
(DECLARAÇÃO DE HAMBURGO, 2004, p. 19). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96 

na Seção V, art.37 estabelece que a Educação de Jovens e Adultos seja destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria. No mesmo artigo em seu parágrafo primeiro a Lei 

assegura, aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade 

regular, gratuidade e oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

mediante cursos e exames. No parágrafo segundo, ela determina que o poder 

público viabilize e estimule o acesso e a permanência do trabalhador na escola, 

mediante ações integradas e complementares entre si. 

Este acesso e permanência devem ser viabilizados e estimulados pelas 

instituições que atendem a EJA e podem ter na gestão democrática uma forma de 

promover ações integradas e complementares. 

Além do acesso à escolarização dos jovens e adultos é de suma importância, 

as formas como essa inclusão têm sido feita, muitas vezes promovendo e 

produzindo exclusões dentro do sistema, quando não se assegura a permanência e 

o sucesso dos alunos nas unidades escolares. 

 

De outro lado, a qualidade da educação ofertada aos jovens e adultos que 
voltam aos estudos por meio da modalidade de educação de jovens e 
adultos, seja ensino fundamental ou médio, tem sido bastante discutida. 
Questiona-se a adequação das metodologias, dos currículos, do material 
didático, dos tempos e espaços, das formas de avaliação e, sobretudo, da 
formação inicial e continuada dos professores. (FORMAÇÃO DE 
EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS, 2006, p.8).  

 

 



 

 

Outro fator importante a ser observado é a situação do ensino público no 

Brasil. Segundo PARO (1998): 

 

A situação precária em que se encontra o ensino público no Brasil, é fato 
incontestável, cujo conhecimento extrapola o limite dos meios acadêmicos, 
expandindo-se por toda a população. A situação também não é nova, e tem 
se arrastado por décadas, com tendência de agravamento dos problemas e 
carências, sem que o Estado tome medidas efetivas visando a sua 
superação Esse fato leva a se colocarem sérias dúvidas a respeito do real 
interesse do Estado em dotar a população, principalmente as amplas 
camadas trabalhadoras, de um mínimo de escolaridade, expresso na 
própria Constituição, mas que não encontra correspondente em termos de 
sua concretização. Parece, assim, que o caso da educação escolar constitui 
apenas mais um dos exemplos do descaso do poder público para com os 
serviços essenciais a que a população tem direito, como saúde, 
saneamento, moradia etc.(PARO 1998, p. 39). 

 

Qual seria o papel da escola nesse cenário? Sobre isso o educador Paulo 

Freire corrobora com o tema em seu livro Pedagogia da Esperança: 

 

“Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por 
tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no 
pessimismo, no fatalismo. Mas, prescindir da esperança na luta para 
melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos calculados 
apenas, à pura cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que 
se funda também na verdade como na qualidade ética da luta é negar a ela 
um dos seus suportes fundamentais. O essencial como digo mais adiante 
no corpo desta Pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade 
ontológica, precisa de ancorar-se na prática. Enquanto necessidade 
ontológica a esperança precisa da prática.” (FREIRE, 1992, P.5). 

 

Segundo Paro (1998) parece haver pouca probabilidade de o Estado 

empregar esforços significativos no sentido da democratização do saber, sem que a 

isso seja compelido pela sociedade civil. Portanto no âmbito da unidade escolar, 

esta constatação aponta para a necessidade de a comunidade participar 

efetivamente da gestão da escola de modo a que esta ganhe autonomia em relação 

aos interesses dominantes representados pelo Estado. O autor esclarece que isso 

só terá condições de acontecer “na medida em que aqueles que mais se 

beneficiarão de uma democratização da escola puderem participar ativamente das 

decisões que dizem respeito a seus objetivos e às formas de alcançá-los" (Paro 

1998, p.10). 

 

Se queremos uma escola transformadora, temos que transformar a escola 
que temos aí. E a transformação dessa escola passa necessariamente por 
sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras. É nesse sentido que 



 

 

precisam ser transformados o sistema de autoridade e a distribuição do 
próprio trabalho no interior da escola. (PARO, 1998, p.10). 

 

Nesta perspectiva a gestão democrática e participativa se apresenta como 

possibilidade de contribuir no enfrentamento da evasão da escola, pois esta só pode 

ser transformada com a participação da comunidade, portanto o fator das 

desistências dos alunos é algo a ser debatido, entendido e enfrentado de forma 

coletiva.  

Portanto, diante desse quadro teórico, buscando um dialogo entre esse uma 

visão de totalidade sobre a evasão na Educação de Jovens e Adultos, buscou-se  no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE,  um projeto de 

intervenção implementado em uma escola , situada no município de Paranaguá, no 

Estado do Paraná. 

O Objetivo desse estudo foi promover ações de intervenção que ensejem o 

envolvimento e a participação da comunidade escolar nas discussões e ações que 

visam desvelar os problemas que envolvem a evasão escolar na Educação de 

Jovens e Adultos. Acreditou-se que desse modo seria possível a busca de soluções 

para a permanência dos alunos na EJA com qualidade social. 

A metodologia adotada como instrumento de análise de estudo foi a pesquisa- 

ação, definida por Elliott (1990) como uma atividade empreendida por grupos 

humanos com o objetivo de modificar suas circunstâncias a partir de valores 

compartilhados. 

Este artigo teve como preocupação central a não permanência dos alunos na 

Educação de Jovens e Adultos vivenciados nos dados estatísticos do colégio. 

O interesse pela temática “Evasão na EJA”, deve-se à experiência profissional 

da autora como Pedagoga da instituição de ensino supracitada, onde o fator das 

desistências dos alunos da Educação de Jovens e Adultos se apresenta como algo 

a ser debatido, entendido e enfrentado de forma coletiva, buscando o diálogo com e 

sobre os atores escolares, das formas de assegurar a permanência dos alunos 

através de estudos já realizados sobre a evasão na EJA, traçando de forma 

conjunta, propostas e sugestões de enfrentamento e prevenção à problemática da 

evasão apresentando elementos, entre eles a gestão coletiva e participativa, como 

possibilidade de contribuir no enfrentamento da evasão da escola. 



 

 

A base teórica que sustenta este estudo tem por referência autores como 

Vitor Paro (1998), Paulo Freire (1992); Sergio Haddad e Maria Claro Di Pierro (2000) 

que dão elementos para problematizar as questões no que tange à gestão 

pedagógica da escola bem como os elementos conflitantes que marcam o cotidiano 

dos jovens e adultos. 

Para isso a metodologia visou organizar espaços de debate e produção de 

instrumentos de gestão dialógica propondo a construção coletiva de uma comissão 

permanente de estudos, discussões e ações referentes à evasão na Educação de 

Jovens e Adultos na escola alvo desse estudo. 

 

Trajetórias da intervenção: 

 

A implementação do estudo sobre o problema “Evasão Escolar na EJA” 

apresenta-se através do Projeto de Intervenção aplicado inicialmente para a direção, 

professores e funcionários na Semana Pedagógica3 da instituição de ensino e, 

posteriormente aos alunos mediante um cronograma específico, para o 

entendimento da temática desenvolvida no Projeto PDE e sua aplicabilidade, bem 

como sua relevância e importância para redução superação da evasão na escola. 

Para a mobilização da comunidade escolar no que se refere à constituição 

dos componentes da Comissão foram utilizados os temas do material didático que 

apresentou reflexões sobre a problemática da evasão na educação de jovens e 

adultos, propondo a gestão democrática como mecanismo de participação e 

envolvimento da comunidade escolar na promoção de ações efetivas que garantam 

o acesso e a permanência do aluno na escola. Foram trabalhadas em três unidades:  

                                                             
3 Semana Pedagógica- Reunião de professores e funcionários da rede estadual do estado do Paraná 

para tratar da importância da escola pública, a organização do trabalho pedagógico e as temáticas do 

cotidiano escolar. Ela é organizada duas vezes ao ano, em fevereiro e em julho, antecedendo a volta 

às aulas dos estudantes. Realizada nos próprios estabelecimentos de ensino, durante a Semana os 

participantes conhecem a Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar, assistem palestras e fazem 

discussões em grupo. A Secretaria de Estado da Educação criou a Semana Pedagógica como uma 

oportunidade para os profissionais da educação discutir questões sobre a escola, material didático, 

planejamento e o projeto pedagógico. 

 
 

 



 

 

Na Unidade I, denominada “Evasão Escolar na EJA” contemplou-se a 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos, onde foram levantados vários fatores 

que interferem na permanência dos alunos.  

Para o entendimento da problemática da evasão escolar na educação de 

jovens e adultos fez-se uma reflexão sobre esta modalidade de ensino.  

Foi objeto de estudo o Parecer [CNE/CEB- Conselho Nacional de Educação/ 

Câmara de Educação Básica] nº 11/2000 , a Constituição Federal de 1988 e a 

LDB/1996 que apresenta a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não mais como 

suplementar, mas como um direito, um elemento essencial para a construção de 

uma sociedade mais justa, tendo como princípio a garantia do exercício da 

cidadania. 

Na Unidade II “Fundamentação da Gestão Democrática” promoveu-se um 

diálogo com a comunidade escolar referente à gestão democrática, suas 

determinações legais e as ações reais no cotidiano escolar que evidenciam essas 

ações. Iniciaram-se as discussões percebendo que a gestão escolar deve estar 

fundamentada em princípios de autonomia, participação e democracia como orienta 

a Constituição Federal do Brasil de1988, que aponta para a necessidade de uma 

gestão com a participação da comunidade escolar. A Lei de Diretrizes e Bases n.º 

9394/96, também aborda esta questão, nos seus artigos 14 e 15:  

 

Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo comas suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola;  
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes.  
Art. 15: Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 
de educação básica que integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais do direito financeiro público (LDB n.º9394/96). 

  

A Unidade III “Proposta de Construção Coletiva” apresentou a proposta de 

construção coletiva com a implantação da comissão permanente de estudos, 

discussões e ações referentes à evasão na Educação de Jovens e Adultos. 

No tocante a participação, algumas dificuldades foram enfrentadas, sendo 

vários os fatores vivenciados nesta prática. Os determinantes internos à unidade 

escolar que segundo Paro (2002), se apresentam em quatro tipos: condicionantes 



 

 

materiais que se referem às condições objetivas em que se desenvolvem as práticas 

e relações no interior da escola, as institucionais onde encontra-se a atual 

organização formal da escola pública com seu caráter hierárquico da distribuição da 

autoridade que estabelece relações verticais (submissão) e não horizontais 

(favoráveis ao envolvimento democrático e participativo) , o  político-sociais  

referindo-se à diversidade de interesses dos grupos no interior da escola pública e 

os ideológicos como todas às concepções e crenças sedimentadas historicamente, 

na personalidade de cada pessoa, que movem suas práticas e comportamentos no 

relacionamento com outros. 

Os condicionantes que devem permear a reflexão da falta de participação 

segundo Paro (2002) não podem se tornar desculpa para que a participação não se 

efetive e sim serem utilizadas no sentido de superação e assim contribuir em prol da 

participação. O Autor adverte ainda que: 

 

[...] as mesmas condições adversas que podem concorrer, em termos 
materiais, para dificultar a participação, podem também, a outros respeitos, 
contribuir para incrementá-la, a partir da adequada instrumentalização 
dessas condições. Isto pode dar-se, quer a partir das insatisfações das 
pessoas e grupos envolvidos (pessoal escolar, alunos e comunidade) que, 
ao tomarem consciência das dificuldades, podem desenvolver ações no 
sentido de superá-las, quer por conta das novas necessidades colocadas 
por tais problemas, que exigem, para sua superação, a participação de 
pessoas que, de outra forma, dificilmente estariam envolvidas com os 
problemas escolares. (PARO, 1998, p.44). 

 

Com relação aos condicionantes externos à unidade escolar o autor 

determinada os seguintes elementos: condicionantes econômico-sociais, ou as reais 

condições de vida da população e na medida em que tais condições proporcionam 

tempo, condições materiais e disposição pessoal para participar; os condicionantes 

culturais, ou a visão das pessoas sobre a viabilidade e a possibilidade da 

participação, movidas por uma visão de mundo e de educação escolar que lhes 

favoreça ou não a vontade de participar e os condicionantes institucionais, ou os 

mecanismos coletivos, institucionalizados ou não, presentes em seu ambiente social 

mais próximo, dos quais a população pode dispor para encaminhar sua ação 

participativa.  

Observar todos os condicionantes que dificultam a participação é fator 

preponderante na busca de ações que possibilitem a consciência da importância e 



 

 

possibilidade de uma participação efetiva da comunidade escolar nas decisões da 

escola.  

A participação é um processo complexo, que envolve vários cenários e 

múltiplas possibilidades organizativas. Ou seja, não existe apenas uma forma ou 

lógica de participação. Várias dinâmicas se caracterizam por um processo de 

participação tutelada, restrita e funcional; outras, por efetivar processos coletivos, 

inovadores de escolha e decisão.  

Sendo a proposta a criação de uma comissão permanente de estudos, 

discussões e ações referentes à evasão da EJA, buscou-se viabilizar e mobilizar, a 

possibilidade de participação dos profissionais da escola. 

 

 [...] Tendo em conta que a participação democrática não se dá 
espontaneamente, sendo antes um processo histórico em construção 
coletiva, coloca-se a necessidade de se preverem mecanismos 
institucionais que não apenas viabilizem, mas também incentivem práticas 
participativas dentro da escola pública. (PARO 1998, p.46). 

 

 A constituição da comissão permanente de estudos, discussões e ações 

referentes à evasão EJA de acordo com o projeto de intervenção, seria em um 

primeiro momento composta por treze membros: a vice-direção do colégio, dois 

pedagogos (um responsável pelo coletivo e um pelo individual), quatro alunos (um 

coletivo Fase II, um coletivo Médio, um individual Fase II e um individual Médio), 

quatro professores (dois do coletivo - Fase II e Médio e dois do Individual-Fase II e 

Médio), um agente educacional II do período noturno, mas devido as dificuldades 

encontrada em reunir os alunos pela forma de organização, ofertada na instituição 

que oferece ações didático-pedagógicas, organizadas de forma Coletiva4 e Individual 

5com cronogramas pré-estabelecidos, a comissão ficou composta por apenas nove 

                                                             
4 Organização Coletiva- Programada pela escola e oferecida aos educandos por meio de um 

cronograma que estipula o período, dias e horários das aulas, com previsão de início e término de 
cada disciplina, oportunizando ao educando a integralização do currículo. A mediação pedagógica 
priorizará o encaminhamento dos conteúdos de forma coletiva, na relação professor-educandos e 
considerando os saberes adquiridos na história de vida de cada educando. A organização coletiva 
destina-se, preferencialmente, àqueles que têm possibilidades de frequentar com regularidade as 
aulas, a partir de um cronograma pré-estabelecido. 
 
5 Organização Individual-Destina-se àqueles educandos trabalhadores que, comprovadamente, não 

tem possibilidade de frequentar com regularidade as aulas, devido às condições de horários 
alternados de trabalho e para aqueles que foram matriculados mediante classificação, 
aproveitamento de estudos ou que foram reclassificados ou desistentes, quando não há no momento 
em que sua matrícula é reativada, turma organizada coletivamente para a sua inserção. 
 



 

 

componentes: a vice-direção do colégio, dois pedagogos (um responsável pelo 

coletivo e um pelo individual), dois alunos (um coletivo e um individual), dois 

professores (um do  e um do Individual), um agente educacional I e uma agente 

educacional II do período noturno. 

Constituído os componentes da comissão buscou-se a construção coletiva da 

organização e funcionamento desta que aconteceu por meio de reuniões  para 

definir finalidades, objetivos, datas, horários, locais, formas de encaminhamentos e 

ações, estabelecendo direitos e deveres de cada membro da comissão.  

Ficou estabelecido nas reuniões que esta comissão ficará diretamente ligada 

à comunidade escolar por intermédio do Conselho Escolar para o cumprimento da 

função social e específica da escola, sendo um fórum permanente de debates e de 

articulação entre os vários setores da escola, tendo em vista os encaminhamentos 

necessários à solução de questões referentes à evasão, que possam interferir no 

funcionamento do estabelecimento de ensino. 

Na primeira reunião foram discutidas a finalidade e objetivos da comissão. 

Nesta reunião após discussões acerca do tema ficaram estabelecidas como 

finalidade: assessorar a gestão escolar na busca de soluções para permanência e 

qualidade de ensino e como objetivos, ficou definido: constituir-se em instrumento de 

democratização das relações no interior da escola, assegurando os espaços de 

efetiva participação da comunidade escolar nos processos decisórios sobre a 

natureza e a especificidade da problemática da evasão escolar, estudar em 

profundidade o tema da evasão, definir e aplicar metodologias de coleta e 

tratamento de dados referentes à evasão, apontar causas internas e externas da 

evasão no estabelecimento através de resultados de pesquisas realizadas pela 

comissão e definir estratégias de ação voltadas à redução dos índices de evasão. 

A segunda reunião destinou-se a definição de datas, horários e local para os 

encontros da Comissão, ficando estabelecido que a comissão deverá reunir-se 

periodicamente a fim de propor, renovar, acompanhar e avaliar, permanentemente, 

as ações implementadas na escola, os projetos desenvolvidos, os obstáculos 

encontrados e o nível de alcance das metas bem como, os objetivos estabelecidos  

representante de segmento procederá reunião específica  com  seus pares 

para que sejam ouvidas e respeitadas as suas opiniões referentes a cada tema 

                                                                                                                                                                                              
 



 

 

discutido pela comissão. Nessa reunião foi definido, ainda que as reuniões serão 

mensais ou bimestrais, convocadas pelo Presidente , de acordo com a demanda de 

atividades a serem desenvolvidas.  

Na terceira reunião contemplou-se o funcionamento da comissão e suas 

formas de encaminhamentos e ações. A ação de todos os integrantes da Comissão 

será sempre com vistas ao coletivo e à qualidade de ensino, evitando-se o trato de 

questões relativas à defesa de interesses individuais. A atuação dos membros será 

restrita às reuniões, ficando vedada sua interferência no trabalho de qualquer 

profissional ou aluno. 

Na quarta reunião estabeleceram-se as atribuições, determinando os direitos 

e deveres de cada membro da comissão. Ficou definido que cabe a cada um dos 

participantes discutir, formular e avaliar internamente as propostas que serão 

apreciadas nas reuniões da comissão, representando seus segmentos, expressando 

as posições de seus pares, visando sempre a função social da escola. Os membros 

da Comissão também devem promover reuniões com seus segmentos, a fim de 

discutir questões apresentadas na Comissão, bem como o encaminhamento de 

sugestões e proposições que ajudem nas questões em debate. Os membros devem 

também participar das reuniões sempre que convocados. 

A comissão permanente de estudos, discussões e ações referentes à evasão 

EJA denominou-se CACE - Contrato de Ação no Combate à Evasão, sendo 

instituída e aprovada pelo Conselho Escolar da escola no dia 24 de junho de 2013, e 

inserido no Projeto Político-Pedagógico da escola.  

Na mesma data foi indicado pelos membros da comissão que a vice-direção 

ficará na presidência. Percebe-se aí falta de perspectiva de participação que se 

apresenta no cotidiano das pessoas apresentada por PARO (1998, p.61): 

 

Afora os condicionantes presentes na própria unidade escolar e as 
condições de vida e de trabalho da população, parece-nos que um 
importante determinante desse aparente comodismo da população é a total 
falta de perspectiva de participação que se apresenta no cotidiano das 
pessoas. Numa sociedade em que o autoritarismo se faz presente, das mais 
variadas formas, em todas as instâncias do corpo social, é de se esperar 
que haja dificuldade em levar as pessoas a perceberem os espaços que 
podem ocupar com sua participação. (PARO, 1998). 

 

 



 

 

Como resultado das primeiras discussões da comissão com a comunidade 

escolar, apresenta-se como significativo: a palestra que ocorre semanalmente 

seguindo o “Manual de Orientações da Educação de Jovens e Adultos” – EJA 

Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio (2012) que instrui que para requerer a 

matrícula, o educando deve, por meio da equipe pedagógica, receber o Guia de 

Estudos e orientações quanto: à organização que atende melhor seu perfil, 

respeitando o cronograma de oferta de disciplinas da Instituição Escolar, à 

organização dos cursos, ao funcionamento do estabelecimento de ensino, com 

relação aos horários, calendário, regimento escolar, a duração e a carga horária das 

disciplinas e outras informações necessárias. A Comissão após discussões 

percebeu uma oportunidade de implementar nas palestras um debate com os novos 

educandos sobre a importância da sequência e terminalidade dos estudos.  

 

Considerações Finais: 

 

Sabendo que: 

 

“É preciso e até urgente que a escola vá se tornando em espaço escolar 
acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os 
outros, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, 
o do acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte, contudo 
o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da 
pergunta, da crítica, do debate. O gosto do respeito à coisa pública” 
(FREIRE, 1997, p.60). 
 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96 na Seção V, 

especificamente seu art.37 no parágrafo segundo, determina que o poder público 

viabilize e estimule o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante 

ações integradas e complementares entre si.  

Apesar deste respaldo legal o sistema educacional do estado do Paraná 

garante o acesso, mas não favorece a permanência dos alunos trabalhadores, que 

necessitam de flexibilidade, principalmente em relação aos horários, pois desde 

2006 quando foi implementada a nova Proposta Pedagógica e Curricular da 

Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná, o ensino na EJA passa a ser 

presencial, tanto na forma coletiva como no atendimento individual. Assim, essa 

flexibilidade que muitos procuram não é mais possível. 



 

 

Este acesso e permanência prescritos pela lei constitui um desafio que 

também devem ser viabilizados e estimulados pelas instituições que atendem a EJA.  

Diante do exposto constatou-se que numa ação coletiva, na qual a 

comunidade escolar se envolve nas discussões das problemáticas escolares, 

podem-se encontrar algumas alternativas para a permanência dos alunos na 

Educação de Jovens e Adultos.  

 

 “Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por 
tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no 
pessimismo, no fatalismo. Mas, prescindir da esperança na luta para 
melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos calculados 
apenas, à pura cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que 
se funda também na verdade como na qualidade ética da luta é negar a ela 
um dos seus suportes fundamentais. O essencial como digo mais adiante 
no corpo desta Pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade 
ontológica, precisa de ancorar-se na prática. Enquanto necessidade 
ontológica a esperança precisa da prática.” (FREIRE, 1992, p.5). 
 

 

Fica, porém evidente, a partir de algumas das considerações apresentadas 

que para uma efetiva participação é necessário reconhecer as limitações 

relacionadas às ações desenvolvidas pela escola, pelos professores, pelos alunos, 

pela comunidade e pelas políticas públicas referentes a esta modalidade de ensino. 
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