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RESUMO:
O direito à educação de qualidade é uma busca histórica do povo brasileiro. E quando se trata da
Educação de Jovens e Adultos, esta conquista é bem recente. Pois só a partir da Constituição de
1988 que a EJA passou a fazer parte da Educação Básica. É possível observar que neste contexto
as conquistas foram alcançadas pela com muita luta e mobilização da sociedade por igualdade de
direito à educação e o enfrentamento às diversas formas de exclusão social. Este estudo teve como
objetivos: compreender os pressupostos do ensino de jovens e adultos, investigar as causas da
evasão dos adolescentes na modalidade de ensino da EJA, planejar e executar intervenções para a
prevenção da evasão neste contexto. Esta pesquisa faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional do Paraná (PDE), sendo o resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola,
tendo com objetivo a formação continuada dos professores da Educação Básica Paranaenses. Essa
práxis entendida aqui como o processo dialético entre a teoria e a prática. Os procedimentos
metodológicos pautam-se uma pesquisa bibliográfica e qualitativa inicialmente, centrada em pesquisa
ação, em busca das causas e posteriormente no planejamento das intervenções. Os autores que
embasam a pesquisa são: Paiva, (1993), Freire, (1999), Aranha (1996), Queiroz, (2011), Scortegagna
(2011), Capucho (2012), assim como a Constituição Federal, as Diretrizes Curriculares da Educação
da EJA do Paraná (2006), e o Projeto Político Pedagógico. A partir do levantamento e da pesquisa
bibliográfica, foram planejadas diversas ações buscando investigar os principais motivos que levam
os adolescentes a se evadir do sistema de ensino. Em seguida, foram organizadas as estratégias e
materiais para efetivar as intervenções procurando minimizar o problema da evasão na EJA Fase II, e
a busca da garantia do direito de todos à educação de qualidade, independente da faixa etária. No
entanto, se pode perceber que evasão é resultado de um processo educativo que ainda exclui e não
atende a todos em sua diversidade e que utiliza de metodologias e materiais didáticos ultrapassados,
que não estimulam a faixa etária nem respeitam as especificidades das realidades dos estudantes,
assim se percebe que esse é o maior desafio para essa superação.
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1 INTRODUÇÃO

O Programa de Formação Continuada implantada pela Secretaria de Estado
da Educação através do PDE Programa de Desenvolvimento Educacional
representa uma oportunidade de formação e valorização dos professores da
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educação básica da rede pública do Paraná, visando à superação a relação
contraditória entre a teoria e prática. Proporcionando aos professores participar
presencialmente de atividades acadêmicas que visam o seu aperfeiçoamento de
forma continuada, superando ações fragmentadas e descontinuas, objetivando
instituir uma dinâmica permanente de reflexão, discussão e construção do
conhecimento, onde o professor é o sujeito e vai fazer a diferença na educação
básica através da pesquisa e intervenção na realidade de seu espaço de trabalho.
(PDE – Seminário Integrador 2013).
Dentro destas perspectivas, este artigo procurou investigar as causas da
evasão dos adolescentes na modalidade de ensino EJA e uma estratégia em busca
de sua superação, uma vez que estes alunos, já eram de alguma forma, excluídos
do sistema do ensino regular, por motivos diversos. Neste sentido a intervenção
Pedagógica foi planejada e estruturada para interferir na realidade da evasão dos
adolescentes da EJA Fase II, matriculados no sistema de ensino de um colégio
Público Estadual do Paraná. A referida instituição de ensino atende uma
comunidade, com sérios problemas de desemprego, onde 90% dos alunos
matriculados são beneficiários do Programa Federal de Bolsa Família, e ainda assim
tem problemas de frequência e evasão.
Os procedimentos metodológicos pautaram-se numa pesquisa bibliográfica e
qualitativa inicialmente, centrada em uma pesquisa ação, em busca das causas e
posteriormente no planejamento das intervenções que foram aplicadas para buscar
minimizar os motivos que contribuem para a evasão dos adolescentes na
modalidade da EJA. Assim Thiollent (2009) destaca que uma pesquisa-ação social,
com base empírica concebida é realizada em estreita associação com uma ação ou
resolução de um problema, de modo cooperativo ou participativo.
Essa pesquisa visou programar ações que resultem em melhoria para um
grupo ou instituição. Onde as estratégias utilizadas para minimizar a evasão dos
adolescentes da fase II da EJA no trabalho pedagógico primaram à utilização de
atividades lúdicas e motivadoras para que os alunos vissem outras perspectivas de
aprendizagem dentro do espaço escolar, que promovessem sua permanência e a
aprendizagem efetiva. Para isso foi primeiramente preciso detectar as principais
fragilidades do ambiente escolar, que contribuem para a evasão, para em seguida
refletir e intervir para sua superação. Pois é fundamental uma prática pedagógica
comprometida com uma sociedade igualitária, como afirma Capucho (2011, p.129):

É necessária a práxis, e para tal a compreensão de que a prática
pedagógica, como prática social intencional, a qual se define a partir de um
processo histórico, tem o potencial para comprometer-se ou não com uma
sociedade na qual a dignidade humana seja princípio, meio e fim.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a modalidade de ensino destinada a
parcela da população brasileira que não puderam concluir seus estudos em idade
considerada como “ideal” e que tem especificidades próprias, tendo como objetivo e
finalidade o compromisso com a formação humana e com o acesso a cultura geral,
oportunizando aos educandos aprimorarem sua consciência crítica, adotando
atitudes éticas e compromisso político assim como o desenvolvimento de sua
autonomia intelectual (Paraná 2006), sendo reconhecida na LDB 9.394/96, onde no
seu art. 37 destaca: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na
idade própria” (BRASIL, 1996, p.15).
Dentro dessas perspectivas o artigo foi estruturado primeiramente com uma
breve reflexão histórica da educação da EJA e da evasão dentro do sistema
educacional e uma análise das intervenções pedagógicas realizadas no espaço
escolar para a reflexão sobre os resultados encontrados com a execução dos
objetivos propostos que foram a evasão dos adolescentes da EJA Fase II e sua
superação.

2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: REFLEXÕES HISTÓRICAS E
CONCEITUAIS

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que
passou a ser reconhecida e valorizada pela sociedade, como opção de resgate da
cidadania e possibilidade de conclusão dos estudos para jovens e adultos que ao
retornarem para a escola buscam a qualificação para o mercado de trabalho. Como
afirma Scortegagna (2011, p.62) “A educação voltada para jovens, adultos e idosos
busca, por meio da aquisição de conhecimentos, a superação de preconceitos e
discriminações sofridas pelos indivíduos que não frequentaram a escola em idade
adequada”.

A EJA representa um caminho para a educação e para o desenvolvimento do
Brasil, que vem sofrendo e se arrastando com essa desigualdade social durante
toda sua história. E esta modalidade de ensino passou por altos e baixos desde a
sua criação, com a chegada dos jesuítas no Brasil em 1549. As conquistas na
educação no Brasil não aconteceram de forma isolada à história da própria nação. A
educação é fruto de toda uma sociedade em construção, dos seus conflitos, dos
interesses políticos e sociais existentes.
De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos
(PARANA, 2006, p 16), ao longo da historia do Brasil, constata-se a emergência de
políticas para a educação de jovens e adultos, focada e restrita, sobretudo ao
processo de alfabetização, de modo que é muito recente a conquista, o
reconhecimento e a definição desta modalidade como política publica de acesso e
continuidade à escolarização básica. Durante quatro séculos, observa-se o domínio
da cultura branca, cristã, masculina e alfabetizada sobre a cultura dos índios,
negros, mulheres e analfabetos. Sendo uma educação seletiva, discriminatória e
excludente.
Numa retrospectiva histórica, é possível observar que as conquistas foram
alcançadas com muita luta e mobilização da sociedade pela igualdade de direito à
educação e o enfrentamento às diversas formas de exclusão social. Pois só a partir
da Constituição de 1988 a EJA passou a fazer parte da Educação Básica.
Conforme Scortegagna (2011, p.62):
Por muito tempo a EJA foi considerada uma educação compensatória ou
assistencialista, sendo relegado a segundo plano, ou apenas evidenciada
em campanhas eleitoreiras. Atualmente, considerada como uma
modalidade de ensino possui políticas públicas que buscam resgatar a
injustiça educacional que vitimiza um grande número de brasileiros.

O ensino para as pessoas que não puderam concluir seus estudos dentro da
idade estabelecida como ideal, passou a ser reconhecida e valorizada pela
sociedade, como opção de resgate da cidadania e possibilidade de conclusão dos
estudos para jovens e adultos que ao retornarem para a escola buscam a
qualificação para o mercado de trabalho. Como afirma Scortegagna (2011, p.62,) “A
educação voltada para jovens, adultos e idosos busca, por meio da aquisição de
conhecimentos, a superação de preconceitos e discriminações sofridas pelos
indivíduos que não frequentaram a escola em idade adequada”.

Dessa forma a modalidade da educação de jovens e adultos (EJA) tem
características próprias, no que diz respeito a conteúdos, metodologia, avaliação,
horários e organização das turmas, tendo uma proposta pedagógica flexível que
considera as individualidades e os conhecimentos dos alunos, adquiridos a partir
das suas vivências. É uma modalidade diferente do ensino regular em sua estrutura,
em sua metodologia, duração e própria estrutura como afirma Lima (2006). Onde o
papel fundamental da construção curricular para formação dos educandos dessa
modalidade de ensino é fornecer subsídios para que se afirmem como sujeitos
ativos, críticos, criativos e democráticos. E essa emancipação humana será
decorrência da construção da autonomia obtida pela educação escolar
Conforme o Parecer CNE/CEB 11/2000, o ensino da EJA possui três
funções: reparadora equalizadora e permanente. Sendo que a primeira diz se refere
à restauração de um direito negado: que é o letramento, o domínio da leitura e da
escrita;
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oportunizando aos jovens e adultos a reentrada no sistema educacional e
possibilitando novas inserções no mundo do trabalho e na vida social, tornando-os
cidadãos participantes e críticos em suas decisões. E a função permanente que é
a tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida que
também pode se chamar de qualificadora.
No entanto ainda temos no Brasil um grande entrave que assombra o sistema
de educação em todas as suas modalidades que é a evasão escolar, é um grande
desafio para as escolas, para os pais e para o próprio sistema educacional. Segundo
dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira), de 100
alunos que ingressam na escola na 1º ano, apenas cinco concluem o ensino
fundamental, ou seja, apenas 5º terminam o 9º ano.
De acordo com Queiroz (2011, p. 02):
A evasão escolar, que não é um problema restrito apenas a algumas
unidades escolares, mas é uma questão nacional que vem ocupando
relevante papel nas discussões e pesquisas educacionais no cenário
brasileiro, assim como as questões do analfabetismo [...]. Devido a isso,
educadores brasileiros, cada vez mais, vêm preocupando-se com as
crianças que chegam à escola, mas que nela não permanecem.

Azevedo (2011, p.05) esclarece que:
O problema da evasão e da repetência escolar no país tem sido um dos
maiores desafios enfrentados pelas redes do ensino público, pois as
Causas e consequências estão ligadas a muitos fatores como social,
cultural, político e econômico, como também a escola onde professores têm

contribuído a cada dia para o problema se agravar, diante de uma prática
didática ultrapassada.

Assim ao trabalhar com a EJA, é possível perceber o grande e árduo desafio
que se enfrenta com relação à permanência dos alunos na escola, até a conclusão
de seus estudos. E o que angustia os educadores é o grande número de evadidos
neste sistema de ensino, principalmente dos adolescentes, que a partir da
Resolução 03/10 (Brasília 2010), determina a idade mínima de 15 anos para
frequentar a modalidade da EJA, tiveram acesso garantido por lei nesta modalidade.
E como afirmam as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos do
(Paraná, 2006), na modalidade de ensino da EJA, é necessário ofertar um ensino de
qualidade, onde os alunos possam ter direito a uma vida mais digna, com
perspectiva de um futuro melhor.
Na mesma perspectiva Freire (1999) afirma que é preciso um trabalho
pedagógico, que parta do conhecimento do aluno, sendo relevante e significativo
para a formação do educando.
Nos horizontes Freire destaca que:
[...] a escola onde tem lugar de destaque à apreensão crítica do
conhecimento significativo através da relação dialógica. É a escola que
estimula o aluno a perguntar, a criticar, criar; onde se propõe a construção
do conhecimento coletivo, articulando o saber popular e o saber crítico,
científico, mediados pelas experiências no mundo. (FREIRE, 1999, p 83).

Segundo Scortegagna (2011, p.111) “Na EJA evidenciam-se as dificuldades
da formação dos professores, aliadas à inadequação curricular e a falta de
metodologias específicas que contribuem para o fracasso de muitos jovens e adultos
na educação, ocasionando a evasão”.
Então o que fazer para minimizar este problema que reforça as
desigualdades sociais e dificulta diminuir significativamente o número de analfabetos
ou estudantes que não concluíram seus estudos na idade adequada neste país?
Torna-se fundamental para mudar este cenário, de acordo com a mesma
autora, investir e estimular a formação do profissional para que este consiga
administrar tanto as questões relativas ao ensino quanto às questões sociais em que
os alunos foram ou estão sendo submetidos.
Diante do exposto a evasão na modalidade da EJA é um percalço a ser
enfrentado com muita determinação, e é tarefa de todos. É preciso que os
educadores nas escolas públicas deem conta dessa premissa, intervindo de forma

crítica e dinâmica, na formação de seus alunos, instituições sociais façam sua parte
na conscientização e no chamamento destes alunos para o espaço escolar.
Também inclusive e principalmente as políticas públicas de Educação que precisam
respeitar e valorizar esta modalidade de ensino, cumprindo com sua função e
principalmente investindo em formação de educadores com especificidades para
esta modalidade de ensino.
Um trabalho pedagógico que planeje a viabilização de ações em que a
evasão seja minimizada no cotidiano escolar conscientizando a comunidade escolar
principalmente os docentes a compreender os alunos, incentivando-os, motivandoos e integrando-os para que se sintam importantes e como parte da vida escolar
assim finalizando seus estudos.
Baseando-se na proposta inovadora de Freire (1999), que pregava a
necessidade de uma educação voltada para a libertação e conscientização das
pessoas como sujeitos capazes de transformar a realidade social. Uma educação
democrática e libertadora, comprometida com a realidade social, econômica e
cultural dos mais pobres.
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INTERVENÇÕES: REFLEXÕES E DESAFIOS

Segundo Paraná (2012), para que haja uma educação consciente e
libertadora é preciso parcerias e responsabilidades. É neste sentido que o Programa
de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), busca por meio de pesquisa,
intervir pedagogicamente na Escola, tendo como objetivo o exercício da práxis,
entendida aqui como o processo dialético entre a teoria e a prática. Assim como
define Demo (2000), a pesquisa ação esta ligada à práxis, ou seja, à prática histórica
em termos de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção.
Esta é uma pesquisa ação de natureza qualitativa, que foi aplicada em um
Estabelecimento de Ensino do Paraná, que oferta o Ensino Regular no período
diurno, e a modalidade de Jovens e Adultos, EJA Fase II e Ensino Médio no período
noturno.
De acordo com o diagnóstico feito a partir da análise do Projeto Político
Pedagógico do Colégio Estadual Izelina Daldin Gaiovicz E.F. M. matriculados fazem
parte de uma comunidade pobre; a cidade não tem teatro, cinema, nem outros

acessos à cultura e lazer; e também tem sérios problemas de desemprego. E ainda
de acordo com o levantamento da secretária da escola, 90% dos alunos
matriculados no ensino fundamental séries finais (6º ao 9º ano) são beneficiários
Programas do governo Federal denominado “Bolsa Família”, e ainda assim ocorre e
evasão de alunos, por motivos principalmente de gravidez precoce.
Para que os alunos da EJA permaneçam no contexto escolar, é preciso um
trabalho de dinamização do espaço escolar, que é um espaço privilegiado para o
conhecimento e deve dar espaço para os sonhos e expectativa dos adolescentes,
oportunizando momentos de lazer (ludicidade), de motivação e de acesso a cultura.
Para que os alunos construam seu “ser e estar no mundo” eles precisam se
relacionar com outras pessoas e ter acesso a outros conhecimentos que só a escola
pode oferecer. Para isso o primeiro passo é a motivação, que é processo que
mobiliza para a ação, a partir de uma relação estabelecida com o ambiente, a
necessidade e o objeto de satisfação.
Assim a base da motivação, está sempre na necessidade, no desejo, na
intenção, no interesse, na vontade ou mesmo na predisposição para agir. A
motivação está também incluída o ambiente que estimula o organismo e que oferece
o objeto de satisfação. E, por fim, na motivação está incluído o objeto que aparece
como a possibilidade de satisfação da necessidade Bock (1999), são objetos de
motivação para os adolescentes: atividades esportivas, atividades de lazer,
dinâmicas, tecnologia, musica, dança, redes sociais, entre outras. Em outras
palavras, a motivação, a vontade e o interesse em fazer um esforço para alcançar
determinadas metas, é um elemento essencial para o desenvolvimento do ser
humano, principalmente quando se trata de aprendizagem.
Por isso os educadores precisam estar atentos para manter sempre a
motivação nos educandos, pois como evidencia Pain (2001): na relação ensinoaprendizagem, em qualquer ambiente, conteúdo ou momento, a motivação constituise como um dos elementos centrais para a sua execução bem-sucedida.
A ludicidade é uma metodologia que contribui na ação pedagógica seja ela
para crianças, jovens ou adultos. Dessa forma o lúdico pode e deve ser uma forma
de desenvolver junto aos adolescentes sua criatividade, trazer conhecimentos e
melhorar o raciocínio através de jogos, dança música, dramatização e também
melhorar seu convívio no espaço escolar. Nesse sentido, para além do formalismo,
precisamos considerar o jogo, o sonho, a imitação, o imaginário, a afetividade nas

práticas educativas. Piaget (1979, p.53) A brincadeira é uma forma divertida e
espontânea de aprender. E desenvolver este lado lúdico com adolescentes que em
sua maioria já não tem tempo nem espaço para estas atividades, vai atraí-los para o
espaço escolar como afirma Negrine (2000) o adulto de hoje vive uma oscilação
constante da autoimagem e da autoestima e à medida que a idade avança
necessitamos

cada

vez
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no
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atividades
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compartilhadas.
As atividades onde as dinâmicas de grupo são efetivadas como trabalho
lúdico e também são ótimos recursos para utilizar com adolescentes, buscando
interagir, integrar, sociabilizar, compartilhar, desenvolver capacidades, habilidades,
atenção, memória, além de descontrair, tornar o ambiente agradável e promover a
aprendizagem de maneira prazerosa. Mas utilizar dinâmicas com adolescentes pode
ser um desafio, que requer muita preparação por parte do aplicador que precisa ter
conhecimento e as atividades corretas, para um bom resultado. Pois sempre, desde
o nascimento, o indivíduo participa de diferentes grupos, numa constante dialética
entre a busca de sua identidade individual e a necessidade de uma identidade
grupal e social Zimerman & Ozório (1997).
Ainda dentro da possibilidade da aprendizagem dinâmica e atrativa pode-se
utilizar a cultura popular local como uma atividade lúdica e de interesse dos alunos
como é o caso das festas juninas, que além de ser uma manifestação cultural e
gastronômica tem significação e origem histórica para os estudantes. Promovendo o
resgate da cultura local, o relacionamento interpessoal e confraternização que
nenhuma outra data consegue realizar. É um ótimo momento para desenvolver um
projeto de aprendizagem, porque é um trabalho sociocultural que trás conhecimento,
atitudes e valores. Porque escola é um espaço de formação ampla do educando,
que aprofunda o seu processo de humanização, aprimorando suas dimensões e
habilidades. Para Freire (2003, p. 137-139), é preciso respeitar e valorizar a história
dos alunos, seus conhecimentos de mundo que traz consigo em sua bagagem
cultural e discutir com eles a razão desses saberes em relação aos conteúdos
ensinados. Assim o acesso às experiências culturais diversas e a novas linguagens,
contribui para o desenvolvimento do aluno como sujeito sociocultural, crítico e
criativo, enriquecendo o conhecimento da turma quanto aos seus costumes e
contribuindo para a socialização através de atividades lúdicas e prazerosas.

As tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas,
sendo impossível não utilizá-las em algum momento da vida. E também despertam o
interesse e a motivação dos adolescentes. Na escola ela deve estar muito presente,
pois pode tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas quando bem utilizadas e com
planejamento pedagógico.
O uso das tecnologias na educação, veio para facilitar, agilizar e dinamizar o
trabalho dos professores no processo de ensino aprendizagem. A integração das
tecnologias na educação é positiva tanto para os alunos, que se sentem mais
atraídos pelas aulas, como para o professor que se vê instigado a se atualizar
sempre. E oferecer momentos para que os alunos da EJA possam ter acesso a
redes sociais e para pesquisa, vai motivá-los a estudar e permanecer na escola.
Dentro das perspectivas explicitadas, as atividades propostas apontam um
trabalho pedagógico pautado num viés lúdico para que minimize a evasão dos
alunos adolescentes da modalidade da EJA.
Conforme o exposto a proposta metodológica foi planejada e aplicada com
alunos adolescentes da EJA Fase II, no período noturno, no Colégio Estadual Izelina
Daldin Gaiovicz, localizado no bairro Monte Castelo, na cidade de General Carneiro,
PR.
A execução, das intervenções iniciou no dia 06 de fevereiro de 2014,
juntamente com a semana pedagógica. Durante essa semana foi reservado um
momento onde foi exposto aos professores que trabalham com este nível da
educação básica a temática e o planejamento das ações de intervenção que seriam
desenvolvidas com os adolescentes para o conhecimento de todos.
A primeira ação deste trabalho foi contatar a secretaria da escola para fazer
um levantamento da evasão dos adolescentes, conforme planejado, no entanto não
se obteve êxito, pois alguns abandonam por um tempo e voltam e não existe nesta
modalidade de ensino um acompanhamento como acontece no ensino regular (6º ao
9º ano) através do Relatório Final.
A abordagem com os alunos começou com a dinâmica de grupo “balão no
Pé”, buscando descontrair a turma. Todos participaram apesar de alguns se
mostrarem inibidos e ficarem mais no canto da sala o resultado foi positivo. Em
seguida os alunos foram convidados a assistir um filme de sensibilização ao tema
“Adolescência uma fase de mudanças e oportunidades”. O filme foi proveitoso e
ajudou a mostrar que se é possível fazer diferentes ações no cotidiano para

melhorar a vida, fazendo refletir sobre os próprios objetivos de vida, e como e escola
pode contribuir para ajudar a atingir os mesmos. Os alunos em sua maioria se
mostraram atentos e interessados no assunto que diz respeito á realidade deles.
Também foram expostas as atividades de intervenção que seriam desenvolvidas
com eles: momento em que os mesmos se mostraram curiosos, querendo saber
como e quando seriam estas atividades, principalmente as aulas passeios e oficina
de informática.
Após, foi aplicado um questionário com 12 questões, onde se buscou saber a
idade, sexo, se trabalha se já abandonou a escola, o que gosta ou não do ambiente
escolar, situações que podem levar a evasão, como considera as aulas e os
professores, se sabe dos prejuízos da evasão para sua vida, o que quer fazer no
futuro, o que é preciso melhorar ou mudar no espaço escolar e que possibilidades
de emprego têm no município de residência; buscando diagnosticar o perfil e fazer
um levantamento de prioridades dos alunos adolescentes da EJA, assim as
fragilidades do espaço escolar.
Em outro momento foi organizado uma sala para uma dinâmica do João bobo
e um debate sobre o filme “VIDA MARIA”. A dinâmica buscou demonstrar como é
importante termos pessoas, amigos em quem podemos confiar, a importância da
solidariedade e o respeito, inclusive nas brincadeiras. O filme trouxe a discussão
sobre a importância de permanecer na escola e quebrar o circulo vicioso de
abandonar os estudos. Eles ficaram impressionados com o filme que retrata o
destino de varias gerações que mantiveram suas filhas afastadas da escola
reproduzindo uma vida sem escolhas. Foram unanimes em perceber que o estudo
faria a diferença na vida das “Marias”, abrindo novos horizontes e possibilidades. E
que jamais iriam aceitar uma vida como a da personagem.
Buscando ainda a integração e a motivação no ambiente escolar, que é um
elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano, principalmente quando
se trata de aprendizagem, foi organizada uma palestra de motivação buscando
elevar a autoestima dos alunos. Participaram desta atividade 18 alunos. O
palestrante destacou que eles têm toda a oportunidade que seus pais não tiveram e
que podem ser o que quiserem ter a profissão que sonharem e o futuro que
almejam. As escolhas estão sendo feitas a cada dia e o potencial deles vai muito
além do que imaginam. Dificuldades e problemas todos têm, mas tem que ser
esperto e criativo para resolvê-los. No final teve o momento de descontração com

músicas, onde o palestrante e um aluno trouxeram violão e cantaram juntamente
com o grupo varias músicas do repertório dos adolescentes. Todos gostaram da
atividade do dia e queriam marcar uma data para fazer uma noite cultural com
apresentações musicais.
A próxima atividade foi a oferta de momentos de lazer e cultura para motivar
e possibilitar aos adolescentes, conhecimento, interação e socialização, com um
passeio pedagógico para visitar um observatório de astronomia “Andrômeda” na
cidade visinha de União da Vitória. Foi contratado um ônibus para o transporte, mas
poucos puderam ir, devido ao horário, pois a maioria deles trabalha e apesar do
esforço não conseguiram liberação do trabalho. Assim foram apenas 12 alunos, mas
o resultado foi maravilhoso, eles adoraram o espaço e o que aprenderam sobre
astronomia: em tempo real puderam ver planetas, estrelas, cometas, a via Láctea,
poeira espacial, astros, usar o telescópio, foi muito interessante para todos, que
disseram ter aprendido muito mais que durante todos os anos em sala de aula.
Outro passeio foi também para União da Vitória para assistir uma sessão de
cinema oportunizando um momento cultural, de lazer e socialização. O filme
escolhido foi “Noé”, e o cinema fez um preço especial para oportunizar a todos o
acesso. Foi um momento especial e mágico para todos, pois nenhum tinha tido
oportunidade ainda de ver uma sessão de cinema.
No intuito de buscar a integração e a motivação dos adolescentes no
ambiente escolar fez-se uso do laboratório de informática para pesquisas, acesso a
ambientes virtuais e para a criação de um email. Utilizando as tecnologias para atrair
e estimular os adolescentes, dinamizando o espaço escolar e contribuindo com
aprendizagem e desmistificação das tecnologias. Era um momento muito esperado
por todos, pois o uso da sala de informática é bastante restrito devido ao problema
de poucas máquinas funcionarem. Como os técnicos do Núcleo de Educação de
Educação, do CRTE, haviam feito uma revisão, aproveitou-se a oportunidade para
trazer os alunos para as atividades no laboratório, mas mesmo assim teve que fazer
revezamento para que todos pudessem utilizar as máquinas. Iniciou com uma
pesquisa sobre a história do Contestado para o Professor de História, utilizando as
funções copiar e colar para que pudessem usar os textos em sala de aula. Também
foi orientado que buscassem por assuntos que os interessassem e a maioria optou
por resultados de jogos de seus times, moda, entre outros. No segundo momento os

alunos puderam criar email para poder acessar redes sociais. Alguns já possuíam
email e ajudaram os colegas que ainda não possuíam.
Também como estratégias de motivação e elevação da autoestima foi
utilizado o cartoon, em parceria com a língua portuguesa, buscando estimular e
aflorar

a criatividade e a expressão dos adolescentes na produção textual e

ilustração de forma lúdica e interativa. Os alunos tiveram pouco interesse nesta
atividade, realizando-a com certa dificuldade.
Para apresentar na festa junina, que acabou sendo adiada, devido as férias
antecipadas (catástrofes da enchente), e foi realizada em setembro, o grupo optou
por apresentar uma música, pois um dos alunos toca violão e eles ensaiaram a
musica Festa na Roça que apresentaram com bastante criatividade.
Para encerrar as atividades de intervenção, buscando sensibilizar a equipe
docente da EJA sobre a necessidade da motivação e da conquista deste público
especifico para que concluam seus estudos com sucesso. Na semana pedagógica
de julho de 2014, foi repassado aos professores o resultado de todo o trabalho
realizado com os adolescentes, desde o diagnóstico até as dinâmicas, passeios,
debates, palestras, atividades de criação e artística. Revelando que o adolescente
está aberto e sempre a procura de desafios, de atividades diferenciadas, mas que
também precisa ser ouvido, respeitado em suas opiniões e conhecimento, ele
precisa se firmar como individuo diante de seu grupo. Ele sabe da importância de
estudar, embora nem sempre esteja disposto a se dedicar a isso, pois sair com
amigos parece ser mais prazeroso e importante para esse momento da vida deles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evasão na EJA pode ser motivada por muitos fatores como o cansaço após
ter trabalhado o dia todo, a distância da casa até a escola, sendo que muitos
precisam utilizar o transporte escolar. Outro fator é a falta de apoio da família, falta
de apoio do governo, da escola, da direção, dos professores que muitas vezes não
estimulam seus alunos; e também o próprio desinteresse dos alunos, que não veem

perspectivas para o futuro, isso tudo interfere nas causas de abandono da instituição
escolar.
A escola é o espaço privilegiado para a promoção dos direitos, da inclusão,
do respeito e a valorização das diferenças, sem qualquer forma de preconceito ou
discriminação, em que o educando obtem uma formação indispensável para o
exercício da cidadania e trabalhar com adolescentes na EJA, sempre é desafiador,
complexo, exige muito de qualquer educador, mais ainda quando se trata do
professor pedagogo que não tem um convívio tão intimo como o professor dentro da
sala de aula. Eles querem algo dinâmico, que traga desafios, mas que esteja dentro
do mundo particular e dos interesses deles.
O sistema de ensino, as escolas de EJA precisam dar conta de uma
educação de qualidade para este público que faz parte esta modalidade de ensino
oferecendo aulas dinâmicas, atrativas onde o desafio sempre esteja presente. Aulas
passeios, atividades culturais, palestras interessantes, pesquisas significativas
acesso às tecnologias e valorização do conhecimento acumulado do aluno.
É preciso o compromisso de todos, especialmente de políticas publicas que
priorizem a educação básica, garantindo uma educação de qualidade. Ofertando
capacitação aos professores que trabalham com esta modalidade de ensino e
propondo uma educação presencial. Os educadores não podem deixar e aceitar o
descaso e o barateamento da EJA por parte de políticas educacionais, mas lutar por
uma oferta de educação digna, de qualidade, que todo cidadão independente de sua
idade ou condição social tem direito.
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