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RESUMO

As escolas que ofertam a EJA estão passando um momento de transição no âmbito da Educação de 
Jovens e Adultos, sendo um desafio constante para gestores e educadores, com relação à inserção 
dos  alunos  adolescentes  (na  faixa  etária  de  15  a  17  anos)  nesta  modalidade  de  ensino. 
Recentemente, houve um número significativo de matrículas de adolescentes, porém assegurar a 
permanência destes está sendo uma tarefa difícil; a evasão escolar está se tornando uma constante. 
Neste contexto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com alunos adolescentes da EJA, que cursam 
o Ensino Fundamental, sendo estes, estudantes do período noturno, no Colégio Estadual Astolpho 
Macedo de Souza, o qual oferta a Educação de Jovens e Adultos, com o intuito de conhecer os 
motivos que levam estes jovens a evadirem-se da escola, buscando compreender quais os fatores 
que interferem na sua vida escolar e os impedem de concluir a escolaridade básica, buscando a 
melhor maneira de atender este público com propostas apropriadas, de acordo com as necessidades 
dos sujeitos, buscando estratégias para trabalhar com este novo perfil de alunos.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Evasão escolar; alunos adolescentes processo de 
juvenilização. 

1 – INTRODUÇÃO

De acordo com a L.D.B. 9394/96 no seu artigo 37: “A educação de Jovens e 

Adultos  será  destinada  aqueles  que  não  tiveram  acesso  ou  continuidade  aos 

estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria” (Brasil 1996, p.16).

Com  a  aprovação  da  RESOLUÇÃO  CNE/CEB  nº  3  em  03/12/2010  e  a 

DELIBERAÇÃO nº 05/10, orientando os estabelecimentos de ensino, que ofertam a 

Educação de Jovens e Adultos, do Ensino Fundamental  que passou a vigorar a 

partir do letivo ano de 2011, a qual considera a idade mínima de 15 (quinze) anos  

completos para matrícula no Ensino Fundamental na EJA.

Com  essa  determinação  para  ingresso  na  EJA,  houve  um  aumento 

expressivo de matrículas de alunos adolescentes na Educação de Jovens e Adultos 

e, ao mesmo tempo significativos índices de evasão escolar. A maior preocupação 

está em: como assegurar a permanência destes alunos na escola e rever quais os 

fatores  que  estão  interferindo  e  atingindo  diretamente  esses  alunos.  Um  passo 
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importante que a escola precisa realizar é conhecer e caracterizar o perfil  dessa 

nova demanda de adolescentes e jovens que estão inseridos no ambiente escolar 

de  EJA,  os  quais  (até  então)  em anos  anteriores,  apresentavam um perfil  mais 

homogêneo; eram pessoas (mais) adultas e responsáveis que já estavam atuando 

no mercado de trabalho e vinham em busca da conclusão da sua escolaridade. 

Embora houvesse também a evasão, muitas das situações aconteciam quando o 

aluno  adulto  trabalhador  buscava,  em outros  centros  maiores,  oportunidades  de 

emprego,  em  outros  casos  acontecia  pela  distância  da  escola,  mesmo  tendo 

consciência  de  que os  contextos  sociais  eram outros,  a  evasão não  chegava  a 

dados relevantes como  está se apresentando no momento atual.

A evasão escolar  não é uma situação nova e centrada somente em um 

determinado aspecto da educação, mas se faz presente com maior intensidade no 

ensino noturno na Educação de Jovens e Adultos. É um problema que está inserido 

em um contexto mais amplo e que fatores sociais e econômicos interferem neste 

quadro, porém, a escola não tem como resolver sozinha. É necessário que haja 

envolvimento da sociedade e comunidade, da qual está inserida. Abordar a evasão 

escolar na Educação de Jovens e Adultos, em especial dos alunos adolescentes, é 

delicado, pois há diversas causas que determinam essa realidade. Como Campos 

(2003) estabelece que a evasão escolar na EJA seja como um abandono por tempo 

determinado  ou  não,  diversas  são  as  razões  de  ordem social  e,  principalmente 

econômica que transpõe a escola, ou seja, estão além dos limites escolares.

São indagações que precisam de respostas e que as razões são diversas: de 

ordem social,  econômica,  desemprego,  baixa  escolaridade  dos  jovens,  violência, 

drogas, gravidez precoce, que agravam ainda mais a situação. São essas respostas 

que estão se buscando.

Arroyo (2008 p. 224) faz uma consideração pertinente quando destaca a 

trajetória  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  a  falta  de  clareza  nas  políticas 

voltadas para essa modalidade de ensino.

A nova L.D.B.  9.394/96 fala  com propriedade em educação de jovens e 

adultos quando se refere à idade da infância, da adolescência e da juventude e não 

fala em educação da infância e da adolescência, mas Ensino Fundamental. Não fala 

em  educação  da  juventude,  mas  Ensino  Médio;  não  usa,  lamentavelmente,  o 

conceito educação, mas ensino, não nomeia os sujeitos educandos, mas a etapa, o 

nível de ensino. Entretanto, quando se refere a jovens e adultos, nomeia-os não 



como aprendizes de uma etapa de ensino, mas como educandos, ou seja, como 

sujeitos sociais e culturais, jovens e adultos.

Deste  modo,  a  EJA  é  entendida  como  dívida  social,  um  direito 

negado em determinados momentos históricos a jovens e adultos e os 

Poderes Públicos são chamados a buscar formas de recompor esse direito, 

através da legislação. Atender jovens e adultos, não mais com campanhas 

ou  programas,  mas  com  propostas  apropriadas  e  de  acordo  com  as 

necessidades dos sujeitos históricos. É preciso que a EJA seja vista dentro 

de  uma  nova  concepção,  não  mais  como  forma  de  aligeiramento, 

reprodução  e  adequação  de  conteúdos  trabalhados  no  Ensino 

Fundamental  ou  Médio  e  certificação  a  curto  prazo,  a  concepção  já 

superada, mas ainda resta o desafio de combate a evasão escolar.

Arroyo (In: GENTILI; FRIGOTTO, 2002, p.273) se refere a Paulo Freire 

sobre  a  exclusão  social  do  povo  oprimido,  ao  evidenciar  que  muitas 

crianças, jovens e adultos que frequentaram a escola, precisam recuperar 

a “humanidade que lhes foi roubada”, e encontrar na escola um espaço 

onde  sejam tratados  como  seres  humanos.  É  preciso  que  o  educador 

tenha sensibilidade e convicção de como é relevante o seu trabalho, a sua 

tarefa para fazer acontecer a função humanizadora na escola.

 Ainda  norteado  pelas  argumentações  de  Arroyo  (In:  GENTILI; 

FRIGOTTO, 2002, p.273) a palavra exclusão substituía a palavra cidadania, 

visto que, na década de 80 os movimentos sociais, o momento cívico de 

participação,  eram  colocados  como  centralidade  à  conscientização  da 

participação  para  a  revolução.  Nos  tempos  atuais,  retoma  que  a 

centralidade seja um mínimo de humanidade para os excluídos e os sem 

trabalho.

Seguindo os pressupostos de Arroyo (In: GENTILI; FRIGOTTO, 2002, 

p.273)  que nos  coloca  como os  movimentos  sociais  têm sido  matrizes 

educativas  ricas,  que  devem  ser  conhecidas  pelos  educadores,  para 

ampliar  e  alargar  a  visão  do  mundo  da  escola,  para  não  se  cair  no 

“escolacentrismo”.

Pensamos  que  os  excluídos  não  passam  pela  escola,  continuam  na 
barbárie. Fora da escola não há salvação. Também nos falaram que fora da 
Igreja não tem salvação. Fora da escola há construção de sujeitos sociais, 



culturais humanos. E se a escola não estiver inserida nesses movimentos, 
onde o sujeito  e  constrói,  ela  não os  constrói.  (ARROYO,  In:  GENTILI; 
FRIGOTTO, 2002, p.274.)

A  realidade  presente  na  EJA,  no  momento,  continua  mudando 

significativamente,  com  relação  aos  educandos  que  são  adolescentes, 

encaminhados para estudar na EJA, quando não se adaptam no Ensino Regular ou 

por  outras  razões  como situações  de  abandono  da  escola  regular,  reprovações 

consecutivas, defasagem de idade/série, entrada precoce no mercado de trabalho, 

gravidez,  problema  com  drogas  e  outros  envolvimentos  que  interferem  na  sua 

trajetória  escolar.  Ao  serem  matriculados,  espera-se  que  estes  adolescentes 

retomem os estudos nesta modalidade de ensino. Para os mesmos, a Educação de 

Jovens e Adultos é vista como uma segunda chance, a última esperança possível 

para  a  conclusão  da  sua  escolaridade  e,  a  escola  por  sua  vez  já  teve  essa 

preocupação;  procurando  valorizar  ao  máximo  esses  educandos,  seus  saberes 

trabalhando numa perspectiva de construção da sua cidadania para que os mesmos 

possam ter condições e oportunidades de ingressar no mercado de trabalho com 

garantias de igualdade. 

Arroyo (2008, p.227) destaca:

Em nome da igualdade de oportunidades no prosseguimento de estudos 
regulares também para os defasados escolares,  podemos estar negando 
aos jovens e adultos populares espaços educativos e culturais  possíveis 
para sua condição de subempregados, pobres, excluídos [...]. Não é a EJA 
que  ficou  à  margem ou paralela  aos  ensinos nos  cursos  regulares,  é  a 
condição  existencial  dos  jovens  e  adultos  que  os  condena  a  essa 
marginalidade e exclusão.

Processo de Juvenilização

Essa nova demanda de jovens e adultos que buscam a EJA possui outro 

perfil,  são  adolescentes  em  situação  de  exclusão  social,  em  situação  de 

vulnerabilidade social, atraídos pela mídia, pelo poder de consumo, de marcas que 

se  apropriam  de  várias  informações,  sendo  uma  geração  mais  tecnológica.  Ao 

mesmo tempo, precisam apropriar-se do conhecimento científico, e para 

isso,  precisam  estar  na  escola,  que  é  tão  importante  e  necessária  a  sua 

formação, na construção dos saberes, do conhecimento que fará muita diferença 

posteriormente. Esta compreensão precisa estar clara para os jovens na escola.



Diante do quadro exposto, conforme estudiosos assinalam, é um processo de 

juvenilização que está ocorrendo na EJA, na qual todos os educadores e gestores 

estão buscando estratégias para trabalhar com essa nova demanda de alunos, que 

apresentam  características  diferentes  dos  quais  frequentavam  a  escola 

anteriormente. O desafio posto para as escolas que ofertam a modalidade de EJA, 

nesse  momento  de  transição,  está  justamente  em  encontrar  mecanismos  para 

trabalhar  com este  novo  perfil  de  alunos  que  demonstram maior  resistência  em 

seguir regras necessárias para que o trabalho do professor se efetive, em sala de 

aula, expressam uma forma de indisciplina, que se caracteriza na recusa em cumprir 

horário, saídas frequentes  nos intervalos e demora para retornar para  sala de aula, 

estas são situações constantes que acontecem.

Com base nas considerações de Furini, et al. (2011, p.164) Quem 

são esses estudantes da EJA que ao mesmo tempo são sociais e singula-

res? Quem são esses sujeitos constituídos na diversidade, que marcam 

uma geração sob a égide das relações intergeracionais?

Reconhecer quem são esses sujeitos que têm sua história, cultura 

conhecimento e que, pelo seu modo de ser, exige da sociedade o direito à 

igualdade e participação social? Jovens, adolescentes, enquanto estudan-

tes, demarcam a sua juvenilização nesta modalidade de ensino e os adul-

tos enquanto estudantes oferecem (a EJA), suas experiências acumuladas 

de trabalho e de vida.

Jovens e adultos com idades e trajetórias de vidas diferentes, mas 

que ao integrar o mesmo espaço escolar, possuem o mesmo propósito: 

aprender e concluir os estudos.

Como na EJA há experiências ricas, através do encontro de duas ge-

rações: jovens e adultos, mas que ao mesmo tempo podem ocorrer rela-

ções conflituosas,  nas  quais  o jovem pode representar  para os adultos 

uma “ameaça” quanto à questão de ordem, disciplina e comprometimento 

nos estudos. E, para os jovens, os adultos por sua vez, passam também a 

ser geradores de conflito, quando desestabilizam o ambiente, pois exigem 

mais silêncio no ambiente escolar, compromisso com os estudos, respeito 

aos horários de entrada e saída das aulas, respeito, intolerância ao som de 

músicas nos celulares durante os intervalos. Portanto, nesse encontro de 



gerações, as relações precisam ser mediadas pelo educador, que deve ser 

ponderador e com cautela propor que, no espaço escolar, todos possuam 

os mesmos direitos, deveres. Presenciam-se também situações que cha-

mam a atenção na EJA: o fato de que o aluno adulto fica muitas vezes 

constrangido com as irreverências dos adolescentes e este é um fator que 

também gera o abandono por parte dos mesmos da escola.

Conforme Furini, et al. (2011, p. 228) Quanto ao processo de apren-

dizagem dos alunos da EJA sejam adolescentes, jovens ou adultos, é preci-

so compreender o seu processo na aquisição do conhecimento formal pois 

“diferentes atividades exigem diferentes aprendizagens, diferentes ciclos 

de vida exigem diferentes atividades mediadoras da relação homem-mun-

do, diferentes diálogos”. Para Freire (1996, p.25) “quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender, bem como ensinar exige res-

peito aos saberes dos educandos”.

Soares, (apud RIBEIRO, 2005, p. 214) aponta que o perfil dos alunos 

da  EJA  há  anos  atrás,  apresentava  outras  características,  pois  eram 

estudados  a  partir  da  categoria  genérica  de  “adulto  trabalhador”. 

Atualmente se busca conhecer esses segmentos e sua complexidade nas 

categorias  de  juventude,  gênero,  religiosidade,  etnia  rural/urbana,  com 

hábitos, atitudes e experiências.

E ainda para Oliveira, (2005, p. 16):

E  o  jovem,  apenas  recentemente  incorporado  ao  território  da 
antiga Educação de Adultos,  não é aquele com uma história de 
escolaridade  regular,  vestibulando,  ou  alunos  de  cursos 
extracurriculares  em  busca  de  enriquecimento  pessoal.  Não  é 
também o adolescente no sentido natural  de pertinência a uma 
etapa biopsicológica.

A evasão enfrentada diariamente na escola

Sendo assim, a escola se depara com situações preocupantes, pois, a cada 

início de semestre aumenta o número de alunos adolescentes, com defasagem de 

idade/série,  falta  de  maturidade  para  estudar  na  EJA.  Spósito  (2003)  destaca 

claramente como o ingresso de educandos cada vez mais jovens na Educação de 

Jovens e Adultos está desestruturando o meio escolar,  pois,  conforme a autora, 



esses jovens que chegam, possuem referências de sociabilidade e interações que 

se distanciam das referências que estão em crise de legitimação. Abramo & Branco, 

2005 (apud CARRANO, 2007, p.5) para aqueles que lograram chegar ao Ensino 

Médio é acentuada a distorção idade/série que demonstra o percurso intermitente-

reprovações, abandonos e retorno dos jovens de famílias pobres em sua relação 

com a escola. É preciso considerar que o acesso aos mais altos níveis da educação 

escolar é “elemento chave” para ampliar as possibilidades de participação no mundo 

social e também para propiciar situações de engajamento e de aprendizado ligados 

às próprias instituições de ensino.

Está havendo uma preocupação com essa demanda de alunos, no sentido de 

garantir a matrícula, porém a questão de permanência é preocupante, pois a escola 

está  encontrando muita  dificuldade. O aluno adolescente é encaminhado para a 

EJA,  mediante  autorização  do  Conselho  Tutelar,  ou  em  alguns  casos  pela 

Promotoria Pública, quando o mesmo não está mais em condições de estudar na 

escola  regular,  seja  por  problemas  disciplinares  ou  por  evasão,  quando  está 

cumprindo  medidas  sócio-educativas,  ou  casos  de  internação  em  Clínica  de 

Recuperação. São jovens oriundos de famílias pobres,  marginalizados, mas que 

ainda podem contar com  a escola, preocupada com essa nova situação. Quando é 

efetivada  a  matrícula  geralmente  pelos  pais  ou  responsáveis,  há  todo  um 

acolhimento pela equipe pedagógica da escola, porém os pais acabam tendo uma 

visão  distorcida,  porque  acham  que  o  filho  estudando  no  período  noturno  não 

precisam mais acompanhar os estudos deles e, com isso, muitos jovens abandonam 

os estudos e os pais só tomam conhecimento, quando são notificados pela escola, 

ficando perplexos,  afirmando que o filho desloca-se todas as noites para irem a 

instituição de ensino,  e  a pergunta que vem logo após onde então ficam esses 

jovens? Torres (apud DI PIERRO, 2001, p.69) destaca que:  tudo é preocupante, 

não só pela evasão à escola, mas também pelo descuido da universalização da 

educação, bem como a importância da família,  como suporte   fundamental. Educar 

os adultos-pais e mães de família e os adultos-comunidade é indispensável para o 

alcance da própria Educação Básica para todas as crianças, e educar os adultos, 

para professores, é uma condição para melhorar e expandir a educação.  As ações 

da  escola  para  resgatar  os  alunos  evadidos  são  diárias,  utilizam-se  contatos 

telefônicos, quando são localizados, geralmente a dificuldade é maior, em virtude do 

número de celulares variarem bastante ou estarem desligados, quanto ao envio de 



correspondência  para  os  pais  solicitando  a  presença  na  escola  para  possíveis 

esclarecimentos,  há pouco retorno e sucesso.  Próxima ação é enviar  a  situação 

através da “Ficha Fica” para o Conselho Tutelar.

A “Ficha FICA” é um dos instrumentos que a escola utiliza para resgatar o 

aluno  evadido.  Conforme estabelece  a  Constituição  Art.  205  e  227  Estatuto  da 

Criança e do Adolescente “São parceiros necessários à educação, através de ações 

desenvolvidas pela escola, Conselho Tutelar, Conselho da Criança e do Adolescente 

juntamente com o Núcleo Regional de Ensino e Ministério Público”.

Aspectos da Evasão do Colégio Estadual Astolpho Macedo Souza

Na busca de encontrar respostas para os problemas enfrentados pela escola 

é a evasão escolar diária dos alunos adolescentes, direcionou-se um trabalho em 

conformidade  com  o  Projeto  de  Intervenção  Pedagógica  e  de  Implementação 

realizando uma pesquisa qualitativa para caracterizar o perfil dessa nova demanda 

de alunos que estão ingressando na EJA.

Durante o segundo semestre do ano letivo de 2013, realizou-se a pesquisa 

qualitativa,  visando colher  informações para melhor conhecer  o perfil  dos alunos 

adolescentes que estão fazendo parte da Educação de Jovens e Adultos do Colégio 

Astolpho Macedo Souza, onde foi aplicado um questionário para cinquenta jovens 

adolescentes com questões fechadas e estruturadas abrangendo a vida escolar, os 

motivos que os levaram a abandonar a escola e por  que estão retornando para 

estudar nessa modalidade de Ensino. Destes pesquisados, quarenta responderam o 

questionário.

Entre os alunos pesquisados na faixa  etária  de 15 a 17 anos,  destes um 

número maior do sexo masculino, outros dados apontam o seguinte: passaram por 

reprovações em alguma série do Ensino da Educação Infantil ou atual Fundamental I 

(antigo  Ensino  Regular  de  1ª  a  4ª  série)  reprovação  já  nos  anos  inicias  da 

escolarização  principalmente  na  4ª  série  sendo  que  na  trajetória  escolar  houve 

situações  de  reprovações  consecutivas  de  uma a  três  vezes.  Sendo  importante 

destacar  que as séries em que ocorreram as reprovações foram na 5ª série  do 

Antigo  Regular,  em que  foi  possível  constatar  repetidas  reprovações  na  mesma 

série, sendo motivo gerador da defasagem idade/série e até abandono da escola.



Dos  alunos  pesquisados,  muitos  residem  com  a  família  e  alguns  já 

frequentaram a Sala de Recursos no Ensino Regular,  que conforme a Instrução 

nº016/2011  –  SEED/SUED  estabelece  critérios  para  o  atendimento  educacional 

especializado em Sala de  Recursos Multifuncional Tipo 1, na Educação Básica -  

Área de deficiência intelectual, deficiência física ou neuromotora, transtornos globais 

do  desenvolvimento  e  transtornos  funcionais  específicos.   A  Sala  de  Recursos 

Multifuncional  –  Tipo I  na Educação Básica é um atendimento especializado,  de 

natureza pedagógica que complementa a escolarização de alunos matriculados na 

Rede de Ensino.

Na  questão  abordada  sobre  desistência  é  impressionante,  pois  ocorreu  o 

abandono da escola entre a passagem da 4ª série do Ensino Regular para a 5ª série 

e  após  reprovação  houve  o  desinteresse  pela  escola  e  consequentemente  a 

desistência  da  mesma,  reforçando,  o  que  foi  já  mencionado,  como  o  fracasso 

escolar  acaba  por  trazer  outras  consequências  negativas  na  vida  do  aluno, 

principalmente quando estes não dispõem de melhores condições sociais.

Os  motivos  mais  significativos  da  desistência  apontados  foram  as 

reprovações  por  vezes  consecutivas,  início  no  mercado  de  trabalho  informal, 

emprego “temporário”, subempregos, dificuldade de aprendizagem, problemas com 

bullying  que  acontece  na  maioria  das  escolas  associada  com  os  casos  de 

indisciplina, brigas, gravidez precoce na adolescência e outros problemas de ordem 

familiar não especificados. 

Dos  alunos  pesquisados  sobre  por  que  escolheram  essa  modalidade  de 

ensino para estudar, os mesmos afirmaram que para concluir mais rapidamente o 

Ensino Fundamental. Outros porém, afirmaram que não têm outra opção, porque 

são  obrigados  a  estarem  estudando,  pois  cumprem  medidas  sócio  educativas, 

sendo mais uma característica desses jovens, que se envolveram em problemas 

mais graves, inclusive com drogas e são acompanhados pelo Conselho Tutelar. Foi 

abordado em uma das questões se pretendem futuramente seguir uma profissão, no 

qual, a maioria dos entrevistados afirmaram que sim, e sonham com uma condição 

de  vida  melhor,  mas  estão  cientes  também  que  precisam  estudar  muito  e 

principalmente não desistir da escola e em alguns casos como precisam trabalhar 

sentem-se frustrados  com as suas condições sociais.  

Mudanças na organização pedagógica da escola



As Diretrizes Curriculares Orientadoras da EJA, que se constituem referência 

para os cursos do Ensino Fundamental Fase II ressalta a importância do trabalho 

pedagógico.

Na base da reorganização e da reorientação do trabalho pedagógico na 
Eja, está é um desafio de desenvolver processos de formação humana, 
articuladas  a  contextos  sócio-históricos,  a  fim  de  que  se  reverta  a 
exclusão  e  se  garanta  aos  jovens,  adultos  e  idosos  o  acesso,  a 
permanência  e  o  sucesso  no  início  ou  no  retorno  desses  sujeitos  à 
escolarização básica como direito fundamental. (PARANÁ, 2006, p.16).

Desta forma torna-se inviável a escola trabalhar da mesma maneira que se 

trabalhava anteriormente com os alunos adultos trabalhadores e idosos, pois até 

então  a  educação  de  jovens  e  adultos  foi  planejada  para  atender  o  aluno  que 

buscava esta modalidade de ensino para realmente concluir a sua escolaridade e 

recuperar o tempo perdido. Hoje faz-se necessário repensar a educação de jovens e 

adultos,  pois  com  a  demanda  crescente  de  adolescentes,  toda  a  estrutura 

pedagógica, bem como as metodologias precisam ser transformadas para que se 

possa dar conta desta questão. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Estaduais de Jovens e Adultos no Estado 

do Paraná: A EJA deve constituir-se de uma estrutura flexível, pois há um tempo 

diferenciado de aprendizagem e não um tempo único para todos os educandos, bem 

como os mesmos possuem diferentes possibilidades e condições de reinserção nos 

processos formais; O tempo do educando jovem, adulto e idoso permanecerá no 

processo educativo tendo valor próprio e significativo, cabendo à escola superar um 

ensino de caráter enciclopédico, centrado mais na quantidade de informações do 

que na relação qualitativa com o conhecimento, Os conteúdos específicos de cada 

disciplina,  deverão  estar  articulados  à  realidade  dos  alunos,  considerando  sua 

dimensão sócio-histórica, vinculada ao mundo do trabalho. 

Atualmente  com  as  mudanças  ocorridas  na  EJA,  há  necessidade  de 

reconhecer, pesquisar e estudar as identidades juvenis existentes, para garantir e 

assegurar a permanência dos mesmos no ambiente escolar, com possibilidades de 

construção de aprendizagens, num processo constante de conscientização de que a 

escola  ainda  é  o  melhor  caminho  para  a  sua  formação  e  que  o  conhecimento 



adquirido é valioso, pois como descreve Frigotto (2008) será a sua ferramenta para 

enfrentar as adversidades que o mundo impõe, e com a convicção de que é na 

escola que se torna possível preparar-se para os enfretamento futuros.

Perfil dos Educadores da EJA

Quanto aos educadores que compõe o quadro de docentes da escola, estes 

possuem  uma  caminhada  bem  consistente  de  experiência  com  a  Educação  de 

Jovens e Adultos e, apesar das dificuldades existentes, estão buscando no dia a dia, 

ações práticas  que venham auxiliar  no  enfrentamento  da evasão escolar.  Como 

descreve tão respeitosamente sobre o perfil do professor de jovem e adulto, Paulo 

Freire nos deixa uma singela lição em que: “Ninguém começa a ser educador numa 

certa terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado 

para ser educador. A gente se forma como educador, permanentemente, na prática 

e na reflexão sobre a prática” (FREIRE, 1991, p. 58). Os educadores constroem a 

sua  formação  no  seu  dia  a  dia  interagindo  com  seus  educandos  mediando, 

intervindo e auxiliando-os no processo de aquisição da aprendizagem. Isso também 

implica  o  compromisso  ainda  seguindo  as  lições  de  Paulo  Freire,  são  ações 

possíveis que podem acontecer no interior das escolas, quando todos se reúnem 

para discutir e propor medidas não esperando de outras instâncias, porque quem 

conhece  realmente  cada  escola  e  o  seu  funcionamento  são  os  gestores, 

professores, pedagogos e agentes educacionais que estão no dia a dia, vivenciando 

os problemas e conflitos. Nessas discussões, em que todos são chamados para dar 

a  sua  contribuição,  conforme  a  especificidade  de  cada  escola  é  um  momento 

importante  para  fortalecer  o  trabalho  coletivo  e  as  interações,  uma  vez  que 

proporcionam mais ânimo para enfrentar os desafios.

O jovem e o mundo do trabalho

Considerando  os  três  Eixos  Articuladores  que  fundamentam  as  Diretrizes 

Curriculares  da  Educação  de  Jovens e  Adultos  no  Estado  do Paraná,  que  são: 



Cultura, Trabalho e Tempo para um currículo integrador e emancipador de forma 

mais abrangente, no qual os conteúdos da EJA devem estar presentes juntamente 

com a Proposta  Pedagógica  da Educação  de Jovens e  Adultos,  os  professores 

devem trabalhar essas temáticas, em momentos de discussões, reflexões, que vão 

aprimorar  o  conhecimento  dos  educandos,  além  dos  conteúdos  que  são 

trabalhados. É imprescindível que sejam abordadas tais temáticas, uma vez que o 

trabalho  é  parte  integrante  da  vivência  dos  mesmos.  Segundo  a  Proposta 

Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos do Estado do Paraná, a EJA, 

enquanto  modalidade  educacional  que  atende  a  educandos  trabalhadores,  tem 

como finalidade e objetivos o compromisso com a formação humana e com o acesso 

à  cultura  geral,  de  modo  que  os  educandos  venham  a  participar  política  e 

produtivamente  das  relações  sociais,  com  comportamento  ético  e  compromisso 

político,  através  do  desenvolvimento  da  autonomia  intelectual  e  moral.  E  ainda 

conforme Di Pierro: 

a formação dos cidadãos para participar do mundo do trabalho coloca-se de 
maneira distinta quando o público é constituído por crianças e adolescentes 
ou por jovens adultos. Se os primeiros deveriam ser poupados  do trabalho 
precoce e preparados  para uma inserção futura no mundo do trabalho, os 
últimos já estão, de uma ou outra forma, nele inseridos. (DI PIERRO, 2001, 
p. 72)

Assim, deve-se partir  para um trabalho conjunto de sensibilização com os 

alunos,  principalmente  em  conscientizá-los  de  que  sem  escolaridade  os  jovens 

enfrentam cada vez mais dificuldades para ingressarem no mercado de trabalho e 

outras oportunidades como cursos de formação. Objetivando mostrar aos mesmos 

que a falta  de perspectiva,  é  um dos agravantes que levam muitos jovens para 

outros caminhos, tornando-os mais vulneráveis, às drogas, violência e criminalidade.

Neste  trabalho  de  conscientização  e  sensibilização  trabalha-se  de  forma 

interativa, de forma que os educadores estarão proporcionando aos jovens da EJA 

momentos  que  envolvem  a  sua  participação  direta,  para  que  possam  falar, 

expressar  suas  angustias,  argumentar  e  relatar  as  suas  vivências,  dificuldades, 

anseios sempre  com o acompanhamento e mediação.  Abordar sobre o que é ser 

jovem, nos dias atuais, quais os indicadores que possibilitam chances de empregos 

melhores, discutir por que os jovens sem escolaridade não conseguem empregos 

dignos e com segurança, previstos em lei, quais políticas públicas  estão presentes 



na construção de uma juventude melhor, discutir sobre  as situações de conflitos 

juvenis e quais mecanismos podem se tratados para amenizá-los.

Trabalhar com a educação de jovens e adultos é assumir um compromisso 

que vai além do ensino meramente repassado, neste sentido, é importante que o 

educador tenha claro que é possível trabalhar dentro de uma sistemática trazendo 

para a sala de aula conhecimentos que estão vinculados com os reais interesses 

dos alunos.  As questões acima descritas devem estar articuladas com o Projeto 

Político Pedagógico, em forma de projeto específico previsto em um cronograma 

para ser adequado no currículo destinado na educação de jovens e adultos que 

contemple a formação política para a cidadania dos jovens e adultos que fazem 

parte da EJA e possa ser  desenvolvido durante o decorrer  do ano letivo com o 

conhecimento  de  todo  o  colegiado  escolar,  e  que  as  ações  aconteçam 

periodicamente, bem como posteriormente realizar momentos com os educadores 

para que haja discussões no sentido de retomar as ações revendo o que precisa ser 

alterado, complementado, ou melhorado.

Com proposta articulada pelos educadores que tenha como objetivo 

levar os educandos a tomarem consciência  da sua importância da sua 

ação enquanto sujeito, que fazem parte da escola, e que esta deve ser vis-

ta como um meio para se adquirir o conhecimento e que sem, empenho 

dedicação dificilmente às coisas chegam naturalmente, encorajando-os a 

terem expectativas quanto ao futuro e sonhar com uma sociedade e uma 

vida melhor. Ainda dentro da Proposta das Diretrizes Curriculares para a 

autora Kuenzer:

Tendo em vista que o papel da educação deve-se voltar para uma 
formação na qual os educandos trabalhadores, possam aprender 
permanentemente, refletir criticamente; agir com responsabilidade 
individual e coletiva; participar do trabalho e da vida coletiva; com-
portar-se de forma solidária; acompanhar a dinamicidade das mu-
danças  sociais,  enfrentar  problemas  novos  construindo  soluções 
originais com agilidade e rapidez, a partir da utilização metodologi-
camente adequada de conhecimentos científicos,  tecnológicos e 
sócio-históricos. (KUNENZER, 2000, p. 40)

Ainda na concepção de Abad (apud FURINI, 2011, p.175) é comum a 

construção de diversas concepções sobre juventude, em certos momentos 

verifica-se atributos positivos como responsabilidades pelas mudanças so-



ciais e em outros momentos destacam-se os aspectos negativos ou “prob-

lemas sociais” quando estão envolvidos em problemas de inserção profis-

sional juvenil, problemas precoce.

Considerações Finais 

O desafio  para as escolas que ofertam a Educação de Jovens e Adultos,  

quanto  a  evasão  escolar,  está  em  considerar  que  o  universo  de  estudantes 

incorporados na EJA são adolescentes  e  está  aumentando consideravelmente  o 

número  destes   que,  por  diversas  razões   tiveram  a  sua  trajetória  escolar 

interrompida  e  as  consequências  são:  a  baixa  escolaridade,  reprovações   e 

defasagem idade/série , concluindo que existe um sistema educacional deficitário o 

qual  não conseguiu  atender  a demanda que estava sob sua responsabilidade e 

estão sendo encaminhados para a Educação de Jovens e Adultos, que ao mesmo 

tempo está enfrentando problemas diversos, sendo um novo momento para esta 

modalidade de ensino que exige dos gestores, educadores e demais trabalhadores 

da educação reflexões, discussões, leituras com embasamento teórico, preparando-

se para atender essa nova demanda de jovens e adolescentes respeitando as suas 

especificidades.

Muitos dos problemas escolares que os educadores enfrentam nas  salas  e 

espaços  escolares,  com  alunos  jovens,  têm  origem  em  incompreensões  sobre 

contextos escolares, o cotidiano e os históricos mais amplos, em que esses estão 

inclusos.  Sendo  importante  que,  nas  escolas,  sejam criados  espaços  escolares, 

onde seja possível favorecer  a sociabilidade, a solidariedade, debates, atividades 

culturais e formativas de natureza curricular ou extracurricular.

Muitos  desses  jovens  que  começam  a  estudar  na  EJA  estão  em 

desvantagem  quanta  questão  formativa  como  não  possuem  conhecimento  de 

informática, curso de língua estrangeira, atividades culturais e esportivas ou cursos 

técnicos de formação.

Pretende-se  assegurar  essa  nova  demanda de  alunos  faz-se  necessário 

discutir com os mesmos, o que é viver a juventude nos dias atuais, dentro de uma 

tarefa afetiva descobrir possibilidade de recuperação da trajetória desses jovens e 

que se torna possível quando se busca estratégias deixando o conformismo de lado. 



Também  não  resolve  discutir  quem  são  os  culpados  pelo  fracasso  escolar  dos 

alunos, porque estão nesta situação, não estudaram na idade própria, mas assumir 

que a escola sozinha não irá dar conta de todos os problemas, que é preciso buscar 

junto as outras instâncias apoio para o enfrentamento da evasão escolar, que ainda 

não foi  superada pela escola e que os fatores sociais, a vulnerabilidade ao qual 

esses  adolescentes  estão  expostos  são  os  motivos  mais  visíveis  da  situação 

apresentada.

A  família  também  precisa  ser  chamada  para  assumir  a  sua  parcela 

de,responsabilidade de acordo com as suas  condições, porque nem sempre esses 

jovens  possuem  mais  algum  vínculo  no  sentido  de  responsabilidade,  limites  e 

atitudes, com relação a família, somente quando acontecem fatos agravantes,é que 

reconhecem que a família é necessária e o mesmo é considerado aos pais, que 

estão impotentes diante de tantas adversidades sociais, e quando são chamados 

pelas autoridades reconhecem a sua função  que é educar e acompanhar a vida 

escolar dos seus filhos. Os docentes por sua vez estão preocupados com a evasão 

diária dos alunos, estão buscando alternativas para trabalhar de forma atrativa , com 

ações  que  já  foram  citadas  visando  amenizar  as  situações  de  abandono., 

incentivando  os  educandos   para  que  os  mesmos  possam   perceber  que  têm 

condições de vencer os obstáculos e que a escola está preocupada também com a 

sua formação.   
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