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Resumo: Este artigo aborda as causas e consequências das questões relativas à
evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos de Toledo. A pesquisa foi de
caráter quantitativa realizada no CEEBJA - Toledo, envolvendo alunos do Ensino
Fundamental e Médio com atendimento individual e coletivo. A coleta de dados teve
como fonte de informações as matrículas realizadas nos anos de 2011 e 2012. O
instrumento de coleta de dados foi questionário, e posteriormente análise das
questões relacionadas à evasão escolar, como resultado. Constata-se que as
práticas construtivistas motivam esses alunos a se manterem nas aulas. Constatouse a necessidade de um ambiente afetivo que propicie aprendizagem, tendo em
vista o vínculo com os alunos no processo de ensino-aprendizagem e a
transformação da escola num espaço agregador das práticas sociais, inspirada na
concepção de educação com qualidade social, para conquistar as condições
necessárias ao perfil exigido no mercado de trabalho.
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INTRODUÇÃO
Inclusão Educacional

Este artigo tem por objetivo apresentar os principais resultados obtidos no
Projeto de Implementação Pedagógica, vinculado ao Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) do Estado do Paraná. As atividades foram aplicadas junto ao
CEEBJA de Toledo
A educação de jovens e adultos exige uma inclusão que tome por base o
reconhecimento do jovem adulto como sujeito. Coloca-nos o desafio de pautar o
processo educativo pela compreensão e pelo respeito do diferente e da diversidade:
ter o direito a ser igual quando a diferença nos inferioriza, e o de ser diferente
quando a igualdade no descaracteriza os princípios que regem a educação de
adultos. "Há de buscar-se uma educação qualitativamente diferente, que tem como
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perspectiva uma sociedade tolerante e igualitária, que a reconhece ao longo da vida
como direito inalienável de todos” (SANTOS, 2004, p. 45).
Tendo em vista a importância do papel da educação é necessário voltar-se
para uma formação na qual os educandos trabalhadores possam: "aprender, refletir
criticamente; agir com responsabilidade individual e coletiva; participar do trabalho e
da vida coletiva; comportar-se de forma solidária; acompanhar a dinamicidade das
mudanças sociais; enfrentar problemas novos construindo soluções originais com
agilidade e rapidez, a partir da utilização de métodos adequados aos conhecimentos
científicos, tecnológicos e sócio-históricos" (KUENZER, 2000, p. 40).
A interpretação da compreensão de que jovens e adultos, resume-se na
desmotivação em seu processo de formação, isto por que são sujeitos sóciohistórico-culturais, com conhecimentos e experiências acumuladas, com tempo
próprio de formação e aprendizagem; no entanto, a sobrecarga de trabalho e sala de
aula, faz com que o corram casos de evasão. Diante disso, o processo educativo
deve trabalhar no sentido de ser síntese entre a objetividade das relações sociais e
a subjetividade, de modo que as diferentes linguagens desenvolvam o raciocínio
lógico e a capacidade de utilizar conhecimentos científicos, tecnológicos e sóciohistóricos; com o intuito de possibilitar trajetórias de aprendizado individuais com
base na referência, dos interesses do educando e nos conteúdos necessários ao
exercício da cidadania e do trabalho.
Quanto maior for essa articulação, melhor poderão ser desempenhadas suas
próprias tarefas, sejam no aspecto organizacional ou da comunidade em que a
escola está inserida.

Aplicação da pesquisa

Em uma pesquisa realizada por amostragem, o seu resultado são indicadores
mais pontuais da demanda que estava em curso nos anos de 2011 e 2012: 82% dos
educandos vivem no meio urbano, 37% vivem com uma renda familiar entre 01 a 03
salários mínimos, 53% estão entre 18 a 29 anos, com uma porcentagem mínima de
adolescentes e idosos, 63% são solteiros. Quanto à escolaridade dos pais: 5% têm
os pais analfabetos, 25% cursaram da 1ª a 4ª, e 7% deles concluíram o Ensino
Fundamental e o Médio. As ocupações profissionais exercidas pelos estudantes são
serviços gerais, domésticas e construção civil (25%); comerciários, industriários

(50%), contamos também com funcionários públicos, agricultores, aposentados, do
lar e 25% registraram que são somente estudantes. Há uma pequena diferença
entre alunos do sexo masculino (45 %) e feminino (55 %). Estão matriculados no
Ensino Médio 60% dos alunos. Os docentes, em resposta ao questionário aplicado
quanto

à

participação

dos

alunos

jovens

e

adultos

no

processo

de

ensino/aprendizagem observaram que eles participam das aulas perguntando,
esclarecendo dúvidas, são responsáveis, mas muitos vêm com falta de
embasamento teórico para o nível de estudo em que estão matriculados, porém os
alunos adolescentes em sua maioria demonstram pouco interesse, motivação e
responsabilidade em relação a aprendizagem. Nesta pesquisa o perfil destes
sujeitos que se encontram num processo educativo que tem como um de seus
objetivos atender a sua especificidade, partindo do pressuposto de Arroyo (2006, p.
22)
Penso que a reconfiguração da EJA não pode começar por
perguntar-nos pelo seu lugar no sistema de educação e menos pelo
seu lugar nas modalidades de Ensino (...) O ponto de partida deverá
ser perguntar-nos quem são esses jovens e adultos.

Entende-se que um dos grandes desafios dos gestores escolares têm sido a
melhoria dos índices de aproveitamento escolar, a permanência do aluno na escola
e sua aprovação que de fato, signifique o aproveitamento qualitativo da
aprendizagem do aluno.
Analisando os índices de aproveitamento escolar dos alunos que efetivam
matrícula no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - Toledo,
pode-se perceber que entre os alunos que se matriculam e os que efetivamente
concluem, há um percentual de evasão escolar e os que ao longo de dois anos não
concluem o curso permanecendo como curso em andamento. Tomemos por base os
dados referentes ao censo escolar 2011 e 2012 da instituição de ensino em pauta,
conforme o quadro abaixo:
Total de

Aprovados

Concluintes

Reprovados

Transferido

Matrículas

Deixou de

Falecido

Frequentar

Sem

Curso

Movimen-

em

Tação

Anda
mento

932

129

129

0

0

05

0

0

798

982

105

105

0

0

21

0

0

766

Fonte: Censo Escolar/2011 e 2012.

Os resultados da tabela 1, dos alunos matriculados no CEEBJA de Toledo no
período de 2011 e 2012, evidenciam segundo sistema SABI da SEED, que o índice
de evasão escolar, encontra-se elevados.
Conforme a Secretaria do Centro Estadual de Jovens e Adultos de Toledo
CEEBJA- Toledo, referente aos alunos devidamente matriculados nos anos de 2011
e 2012, no sistema SABI, a tabela 2, mostra os atendimentos dos coletivos e dos
individuais do Ensino Fundamental e Médio.
DATA

MODALIDADE

Nº ALUNOS

CONCLUINTES

DESISTENTES

2011

INDIVIDUAL

321

2011

COLETIVO

2012

INDIVIDUAL

2012

COLETIVO

%

de 2011

De 2011

188

xxxxxx

1366

xxxxxxx

813

48.19%

341

xxxxxxx

1334

204

712

42.50%

Segundo informações da Secretaria do Centro Estadual de Jovens e Adultos
de Toledo CEEBJA- Toledo, referente aos alunos devidamente matriculados nos
anos de 2011, registrados nos livros de registro de classe dos anos de 2011, do
Ensino Médio atendimento coletivo, pode-se verificar o seguinte na Tabela 3.
DISCIPLINA

Nº

SEXO

SEXO

DESISTENTE

DESISTENTE

Total

ALUNOS

MASCULINO

FEMININO

MASCULINO

FEMININO

desisten

PORTUGUES

133

70

63

33

28

61

45

MATEMÁTICA

131

44

87

24

28

52

39

HISTÓRIA

80

41

39

12

12

25

31

GEOGRAFIA

62

30

32

16

13

29

46

FÍSICA

80

44

36

19

12

31

38

QUIMICA

119

57

62

30

25

55

46

BIOLOGIA

87

46

41

26

17

43

49

ARTE

-----

--------

-------

---------

-------

-----

---

SOCIOLOGIA

54

26

28

10

12

22

40

FILOSOFIA

93

33

60

12

24

36

38

Inglês

111

50

61

12

27

39

35

ED: FÍSICA

-------

------------

----------

--------

-------

----

TOTAL

950

441

509

194

199

393

%

te

41

Conforme resultados da pesquisa as disciplinas de Arte e Ed.Física não
desenvolveram programas de atendimento coletivo no período de 2011. Os registros

são provenientes dos livros de classe referente ao período dos anos de 2011, do
Ensino Fundamental atendimento coletivo.
DISCIPLINA

Nº ALUNOS

SEXO

SEXO

DESISTENTE

DESISTENTE

MÉDIA

PORTUGUES

79

MASCULINO

FEMININO

MASCULINO

FEMININO

IDADE

%

41

38

18

17

35

44

MATEMÁTICA
HISTÓRIA

73

33

40

21

16

37

50

83

51

32

16

16

32

38

GEOGRAFIA

44

23

21

07

08

15

34

CIÊNCIAS

56

34

22

10

07

17

30

ED: ARTISTICA

------

-------

--------

-------

-------

----

----

Inglês

81

48

33

27

18

45

55

ED: FÍSICA

-----

-------

-------

-------

-------

------

----

TOTAL

416

230

186

99

82

181

43

As disciplinas de Arte e Ed. Física não desenvolveram programas de
atendimento coletivo neste período. Os dados foram retirados dos livros de registro
de classe dos anos de 2012, do Ensino Médio atendimento coletivo.
DISCIPLINA

Nº

SEXO

SEXO

DESISTENTE

DESISTENTE

MÉDIA

ALUNOS

MASCULINO

FEMININO

MASCULINO

FEMININO

IDADE

%

PORTUGUES

98

36

62

27

29

56

57

MATEMÁTICA

134

59

75

24

21

45

33

HISTÓRIA

56

26

30

13

13

26

46

GEOGRAFIA

73

30

43

13

19

32

43

FÍSICA

80

33

47

14

24

38

47

QUIMICA

102

32

70

29

23

52

50

BIOLOGIA

133

63

70

32

34

66

49

ARTE

-----

------

------

------

------

-----

---

SOCIOLOGIA

116

54

62

30

23

53

45

FILOSOFIA

67

32

35

15

16

31

46

Inglês

72

34

38

15

16

31

43

ED: FÍSICA

20

09

11

03

02

05

25

TOTAL

951

408

543

215

220

435

45

A disciplina de Arte não desenvolveu programas de atendimento coletivo
neste período. Dados retirados dos livros de registro de classe dos anos de 2012.
Do Ensino Fundamental atendimento coletivo.
DISCIPLINA

PORTUGUES

Nº ALUNOS

96

SEXO

SEXO

DESISTENTE

DESISTENTE

MÉDIA

MASCULINO

FEMININO

MASCULINO

FEMININO

IDADE

%

61

35

38

24

62

64

MATEMÁTICA

45

26

19

07

06

13

28

HISTÓRIA

18

12

06

05

03

08

44

GEOGRAFIA

79

53

27

13

19

32

40

CIÊNCIAS

110

72

38

47

18

65

59

ED: ARTISTICA

-------

-------

-------

--------

-----

-----

----

Inglês

35

21

14

15

09

24

68

ED: FÍSICA

------

-------

-------

--------

-------

-------

----

TOTAL

383

244

139

125

79

204

53

As disciplinas de Arte e Educação Física não desenvolveram programas de
atendimento coletivo neste período. A média de evasão e repetência nas escolas
públicas estaduais da educação básica, de forma geral, tem sido fator de
preocupação para os dirigentes da educação pública paranaense e tema de reflexão
com vistas à proposição de ações para superação destes índices.

ANÁLISE E RESULTADOS
No que se refere aos alunos, como respostas sobre a escola, todos os
comentários foram positivos, classificando-a como: boa, muito boa, excelente e
ótima. Assim, exemplificando as opiniões apresentadas, vale citar algumas falas,
entre elas: dá oportunidade para os alunos terminarem os estudos, a escola é boa,
diferente o atendimento da escola regular, os alunos são adultos e tem respeito. O
modo como os alunos se referiram à escola, indica um distanciamento. Essa
afirmação justifica-se nos relatos apresentados quanto às mudanças feitas pelo
governo na forma de atendimento, uma grande parte dos alunos alega que não
precisava mudar nada, outra parte, propõe que providenciem um espaço físico mais
adequado, e que tenham atendimento em todas as disciplinas de segunda à sextafeira. Com relação aos professores e à disciplina com maior dificuldade aparecem na
ordem: Matemática, Inglês, Química e Física. Esse fato explica-se uma vez que
essas disciplinas estão mais distantes da vida dos alunos, confirmando a
necessidade da contextualização do conteúdo, favorecendo a proximidade entre
conhecimento científico e conhecimento do senso-comum (RIBEIRO, 1999).
Os alunos classificam os professores como ótimos, excelentes e bons,
atingindo a marca de 70%, entretanto, observa-se certo descontentamento nos
comentários que seguem elencados: alguns são bons, outros péssimos, tem

professor (a) muito estressado (a), bom, mas às vezes temos que pedir mais
explicação, eu não entendo o que o professor (a) fala.
Já no quesito participação nas aulas, os resultados da pesquisa apontam que
60% dos alunos se consideram ótimos, bons, participativos, atenciosos e
frequentadores regulares das aulas. Também os alunos comentaram sobre a suas
dificuldades tornando o ensino mais difícil: Porque falta muito, muitas vezes vem
para as aulas cansado devido ao trabalho diário, não aprende a matéria dependendo
da explicação do professor (a), não gosta de ler, por isso que não aprende direito.
Alguns alegam já terem abandonado a escola e conhecem pelo menos três amigos
que pararam de estudar devido aos problemas citados. Certamente, por trás das
frases ditas pelos alunos estão presentes, muitas vezes, algumas das razões da
evasão escolar.
O medo de fracassar de novo, mudar a rotina de vida a dificuldade de
enfrentar as dificuldades, entre outras. Diante destas constatações aparece a
neutralidade da escola implícita nos alunos, assim também como a crença de que a
causa do fracasso escolar realmente esteja nele próprio.
Às vezes a falta de interesse do aluno, traduzida na evasão escolar é uma
maneira de mascarar sua incapacidade para se esforçar. Mas em outras ocasiões
não é assim. O aluno faria um esforço se percebesse que os conteúdos da
aprendizagem são medianamente atrativos, úteis, conectados, com sua vida diária,
atraentes o suficiente para que o esforço valha a pena. Quando, pelo contrário,
descobre que aprender supõe apenas memorizar certos conteúdos distantes para
recuperá-los depois em uma prova, sua atitude defensiva diante da aprendizagem
vai se consolidando. Pouco a pouco, seu atraso vai se ampliando e chega um
momento em que a distância com o ritmo médio da turma se torna intransponível.
O aluno com dificuldades específicas de aprendizagem não
apresenta, de início, problemas de motivação, se bem que
progressivamente pode se sentir incapaz de realizar as tarefas
propostas e abandona qualquer tentativa de superá-las, já que as
atividades propostas estão cheias de respostas para perguntas que
ele não sabe quais. (VASCONCELLOS, 1995, p. 38)

Conhecer não é fácil, exige esforço de ambas as partes: do aluno no domínio
da leitura, na vontade ou necessidade de aprender e no estabelecimento de ligação
entre o novo conhecimento e conhecimentos anteriores. Esses fatores tornam-se

desafios a vencer sendo a sua ausência muitas vezes causa da evasão escolar,
traduzido em desestímulo por Vasconcellos (1995).
A esse respeito, Freire (1982) esclarece que o ato de estudar necessita de
persistência e atenção, o que por sua vez, remete a uma atividade mental que está
presente não só na resolução de tarefas de aprendizagem, como também na maior
parte das ações sociais.
Essas reflexões mostram a importância da prática da leitura e da atenção,
para que o aluno avance na sua automatização, já que alunos com dificuldades
necessitam de mais tempo de prática e de mais orientação dos professores que o
restante dos alunos. Se não dispõem delas, o risco de que sua aprendizagem se
complique, e de que se atrasem muito, se torna cada vez maior. O mesmo autor
enfatiza que o esforço da parte do professor está na criação de possibilidades para
não só transmitir conhecimentos como também na sua superação ao entender o
conceito "bancário" da Educação para assinalar a perniciosa relação professor
(depositante) - aluno (depósito) de conhecimentos, revelando assim seu papel como
instrumento de dominação e, além disso, a concepção de educação como uma
situação que desafia a pensar corretamente e não a memorizar; uma educação que
propicie o diálogo comunicativo e que problematize dialeticamente o professor e o
aluno. A primeira concepção (bancária) da educação é sem dúvida instrumento de
opressão; a segunda é a busca constante de libertação. A tarefa do professor deve
ser então a de problematizar para os alunos o conteúdo que os mediatiza e não
entregá-lo e expressá-lo como algo já feito e acabado (Freire, 1982). Os alunos
apontam proximidade sobre a função da escola e o entendimento que eles têm
sobre essa questão uma vez que as respostas foram: melhorar a comunicação entre
as pessoas, trazer conhecimento, ensinar os alunos para que estejam mais
preparados para entender o mundo.
Todavia, esses depoimentos comprovam pouca clareza a respeito do valor da
escolarização e quanto a sua participação como cidadão na sociedade, sendo esses
jovens e adultos excluídos socialmente há muito tempo dos bancos escolares e que
trazem consigo marcas profundas dos processos passados e reflexos de uma
sociedade injusta e excludente, sendo que muitos deles já não acreditam em mais
nada, nem na própria escola; a considerar suas falas, que apesar de dizerem que a
escola é muito importante e que oferece condições de um futuro melhor, na prática,

isso não se concretiza, ao examinar os altos índices de evasão escolar (Freire,
1982).
A função da escola mais descrita foi a de transmitir conhecimentos. Sobre
esse assunto, Azanha (1993) acredita que o trabalho educativo centrado em muitas
atividades extraclasse e o aumento de informações envolvendo assuntos
relacionados a outras áreas, em detrimento de questões específicas da escola, e do
currículo como determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9394/96, contribuem para a desvalorização e descaracterização da escola. Essa
concepção traz a possibilidade da escola recuperar sua força de atuação junto à
sociedade, ao provar que é capaz de transmitir conhecimentos por meio do domínio
do ensino de conteúdos.
Outro elemento a ser considerado, quando se busca a melhoria do
ensino, é o entendimento que a tarefa educativa se constituiria muito
maior, denominado de ideal pedagógico pelo autor; sendo que a
busca deste, implica no trabalho centrado na perspectiva da
formação de: homens críticos, livres e criativos até mesmo a partir de
condições sociais, políticas e econômicas adversas (AZANHA, 1993,
p. 43)

Em síntese, fica clara a idéia de que não é possível ensinar diretamente
alguém a ser crítico, mas a atitude crítica pode ser desenvolvida à medida que o
aluno se instrui, adquirindo uma cultura geral sólida, o que reforça a afirmação sobre
a função da escola e a sua força de atuação. Isto posto, a aquisição da cultura geral
virá por acréscimo, assim também como o conhecimento centrado no processo
ensino aprendizagem, responsável pela adequada intervenção pedagógica, que por
sua vez trará a valorização do trabalho docente (OLIVEIRA,1997). Está claro que no
cenário educacional, o aluno aparece como elo mais fraco dessa engrenagem,
ficando a deriva, sendo sua vida levada para lá e para cá, a mercê da massificação
imputada a ele pelo poder dominante.
Nesse sentido, Freire (1982), defende a ideia de que é preciso superar o
condicionamento do pensar falso sobre si e sobre o mundo. Isso implica na revisão
profunda nos modos de conceber o mundo e nas manifestações dos jovens e
adultos para tomarem nas mãos o próprio destino. Seguindo este raciocínio, o
professor tem muito a contribuir, sendo ele peça fundamental seguido depois da
família ou do próprio aluno, capazes de fazer frente aos problemas voltados à
aprendizagem e à transformação da visão de mundo em sentido mais amplo. Essas
iniciativas de mudanças são marcadas graças à comunicação com seus colegas,

professores e funcionários da escola, implicando na reflexão sobre o futuro, na
observação de outros modelos sociais, sintetizando assim os princípios da
conscientização e emancipação.

Profissional da EJA
As respostas dos professores denotam esse conceito ao classificá-la como:
“excelente”, “escola acolhedora que modifica a vida de muitos alunos”, “a melhor
escola que já trabalhei”, “organizada e com profissionais de qualidade e atuantes”.
Contudo, os comentários complementares às afirmações anteriores, legitimam a
necessidade de estudos, acerca das especificidades do trabalho na EJA, como se
observa nas falas descritas a seguir: “excelente”, “escola agradável, mas deveria
mudar a cooperação entre professores e funcionários”, “a prática pedagógica e a
apostila deveriam ser direcionada para alunos trabalhadores”. O relato dos
professores procede, a considerar que em seus depoimentos, aparece certo
descontentamento pessoal e apatia acerca dos problemas da escola em detrimento
da preocupação que deveriam dirigir a essa parte do trabalho conjugados na
aprendizagem do aluno e questões relacionadas a evasão escolar, sobretudo por
ser esse o maior problema da escola, resumem as outras dificuldades convergentes
à prática pedagógica.
Entre as mudanças que fariam na escola, chamou a atenção na pesquisa, as
ideias apresentadas pelos alunos, as quais convergem com as dos professores, tal
como pressupõe as seguintes afirmações: a escola necessita de mais opções de
atendimento ao aluno envolvendo dias e turnos, melhorar o espaço físico, mais
recursos pedagógicos. Ao responder às perguntas sobre a prática pedagógica e
como são suas aulas os professores se consideram excelentes, enumerando uma
série de qualidades, assim como pressupõem suas próprias palavras: trabalho,
respeito as diferenças individuais, desenvolvo atividades de auto-estima, observo a
realidade dos alunos, trago atualidades, minhas aulas são dinâmicas, de acordo com
as Diretrizes Curriculares Estaduais da minha disciplina. Apenas uma resposta foi
diferente das demais, descrita como: “tento fazer o melhor. Mas sei que tenho muito
a melhorar. É complicado admitir que algo nessa engrenagem não está funcionando
bem, mas é importante que essa análise seja feita para enfrentar com maiores

garantias de êxito as divergências que surgiram sendo elas algumas das causas da
evasão escolar”.
Torna-se, pois, difícil delimitar as responsabilidades dos fenômenos ligados à
evasão escolar, porque o problema é complexo e se produz no resultado de um
conjunto de fatores que atuam de modo coordenado, já que nenhum deles tomado
isoladamente o conseguiria provocar (BRASIL, 2006).
A característica principal do educador da EJA é reconhecer no educando o
sujeito histórico-cultural, com conhecimentos e experiências acumuladas em
situações socialmente diferenciadas e a partir daí considerar o diálogo entre as
diversas culturas e saberes, exigindo maior desempenho do professor. Perceber
também que trabalhar com essa modalidade de ensino requer flexibilização,
levando-se em conta suas especificidades (DCE, 2006).
O corpo docente da educação de EJA deve ser composto de profissionais
habilitados. Entender que os educandos de EJA, são jovens, adultos e idosos que
possuem uma bagagem de conhecimentos adquiridos em suas vidas, necessitando
de ações educativas inovadoras, que respondam às novas exigências de uma
sociedade em transformação, requerendo assim, educadores que garantam a
contextualização em suas disciplinas, a inter-relação personalizada e contínua da
realidade de cada educando com o sistema de ensino. O processo educativo deve
estar compromissado em garantir a formação de identidade dos cidadãos, propondo
coletivamente ações de interação, acompanhando e avaliando o trabalho a ser
realizado pelo educando. Cabe ao docente: “Organizar os conteúdos a serem
abordados de forma interdisciplinar e contextualizados. Conhecer o perfil de seus
educandos jovens, adultos e idosos Os docentes de EJA deverão apresentar perfil
inovador e estar apto em enfrentar mudanças no dia-a-dia. Ter compromisso com a
proposta de EJA, com objetividade no trabalho realizado, com disponibilidade de
horário que venha favorecer ao educando trabalhador, ser criativo e ter espírito
coletivo”.
Esta pesquisa foi realizada com base na investigação de fontes que tratam
sobre a temática evasão escolar e a partir de uma demanda vivida como professor
do estabelecimento do Centro Estadual de Educação Básica Para Jovens e Adultos
de Toledo. Com a equipe diretiva, professores e alunos, sendo do Ensino
Fundamental

e

do

Ensino

Médio.

Esta

pesquisa

procura

analisar

a

relaçãoprofessor/aluno do CEEBJA- Toledo. Onde buscam verificar: a visão do

aluno e do professor sobre forma deatendimento da EJA; analisar a formação do
Professor, inicial e continuada. O problema da evasão escolar preocupa a escola e
seus representantes, ao perceber alunos com pouca vontade de estudar, ou com
importantes atrasos na sua aprendizagem.
Os esforços que a escola, na pessoa da direção, equipe pedagógica e
professores fazem para conseguir a frequência e aprovação dos alunos não
asseguram a permanência deles na escola. Pelo contrário, muitos desistem. Nesse
sentido, é preciso considerar que a evasão escolar é uma situação problemática,
que se produz por uma série de determinantes. Convém esclarecer que o termo
evasão escolar será entendido como resultado do fracasso escolar do estudante e
da própria instituição escolar. Torna-se relevante explicar que produtividade será
tomada sob dois aspectos: um diz respeito à conclusão dos estudos pelo aluno e
outro se amplia para abranger o próprio resultado da apropriação do saber em seu
sentido mais amplo, capaz de levar o aluno a se constituir como cidadão e sujeito
histórico (VASCONCELLOS, 1995).
Entender e interferir positivamente no processo da evasão escolar é um
desafio que exige uma postura de desconstrução das verdades construídas pelos
leitores, assumindo assim uma atitude reflexiva diante dos conhecimentos prévios
acerca da evasão escolar. Assim vale destacar que essa situação é semelhante ao
ato de conhecer citado por Freire (1982, p. 86), como um desafio, onde se lê que:
O próprio fato de tê-lo reconhecido como tal me obrigou a assumir
em face dele uma atitude crítica e não ingênua. Essa atitude crítica,
em si própria, implica na penetração na “intimidade” mesma do tema,
no sentido de desvelá-lo mais e mais. Assim, [...] ao ser a resposta
que procuro dar ao desafio, se torna outro desafio a seus possíveis
leitores. É que minha atitude crítica em face do tema me engaja num
ato de conhecimento.

Uma das situações que chamou atenção na pesquisa foi o alto índice de
alunos que voltam a frequentar as aulas depois de ter abandonado por algum tempo,
pois a metodologia utilizada em sala de aula não condizia com a que o aluno
esperava.
Nesta pesquisa levamos em conta especialmente os alunos trabalhadores.
Entretanto, cabe ressaltar que infrequência não é sinônimo de evasão. Infrequência
refere-se ao aluno que vêm para escola no momento em que é possível sendo
atendido no Individual assim ele não abandona, mas têm problemas com o trabalho
com a família etc., que o impedem de frequentar a escola mais regularmente.

Para Campos (2003), a evasão escolar na EJA pode ser registrada como um
abandono por um tempo determinado ou não. Diversas razões de ordem social e
principalmente econômica concorrem para a evasão escolar dentro da EJA,
transpondo a sala de aula.
Na busca de ensino e aprendizagem muitos estudiosos do século XXI, tem a
visão de uma construção de escola com aparatos de informatização e transmissão
de conhecimentos que se faz urgente na conquista da real formação de cada um.
Considerando que a legislação brasileira já democratizou e propõe um acesso, cabe
a cada comunidade escolar dispor de um plano para conscientização e de uma
proposta em gestão compartilhada e democrática que em sua base de estrutura
física e humana, projete informação da aprendizagem pessoal e coletiva para inovar
a forma de ensinar e aprender evitando a evasão escolar. O problema da evasão
escolar preocupa a escola e seus representantes, ao perceber alunos com pouca
vontade de estudar, ou com importantes atrasos na sua aprendizagem. Os esforços
que a escola, na pessoa da direção, equipe pedagógica e professores fazem para
conseguir a frequência e aprovação dos alunos não asseguram a permanência deles
na escola. Pelo contrário, muitos desistem. Nesse sentido, é preciso considerar que
a evasão escolar é uma situação problemática, que se produz por uma série de
determinantes.
Convém esclarecer que o termo evasão escolar será entendido como
resultado do fracasso escolar do estudante e da própria instituição escolar. Torna-se
relevante explicar que produtividade será tomada sob dois aspectos: Um diz respeito
à conclusão dos estudos pelo aluno e outro se amplia para abranger o próprio
resultado da apropriação do saber em seu sentido mais amplo, capaz de levar o
aluno a se constituir como cidadão e sujeito histórico (Vasconcellos, 1995). Acreditase queuma gestão democrática pode fazer a diferença no sentido de superar
fragilidades como a evasão ou o tempo escolar que o aluno da EJA permanece na
instituição escolar.
As questões abordadas nestes instrumentos de dados levaram em conta
algumas hipóteses: Será que sabemos quem são os alunos que, na nossa escola,
apresentam maior dificuldade no processo de aprendizagem? Sabemos quem são
aqueles que mais faltam na escola? Onde e como eles vivem? Quais são as suas
dificuldades? E os que abandonaram a escola ou dela se evadiram? Sabemos o

motivo? O que estão fazendo? Estamos nos esforçando em trazê-los de volta para a
escola? Temos tratado essa situação com o cuidado e o carinho que ela merece?
Pelo processo de construção do Projeto Político Pedagógico da escola, neste
caso da Proposta Pedagógica Curricular da EJA, estas informações não são,
necessariamente, desconhecidas da direção, equipe pedagógica e professores.
No entanto, muitas vezes só permanecem na identificação, sem que haja um
plano de ação de superação com o envolvimento dos órgãos colegiados e demais
segmentos da escola. Estes, por sua natureza e representatividade, têm o poder de
convocação, resolução, que muitas vezes os segmentos internos da escola não
possuem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação de jovens e adultos exige uma inclusão que tome por base o
reconhecimento do jovem adulto como sujeito. Coloca-nos o desafio de pautar o
processo educativo pela compreensão e pelo respeito do diferente e da diversidade:
ter o direito a ser igual quando a diferença nos inferioriza e o de ser diferente quando
a igualdade nos descaracteriza. Ao pensar no desafio de construirmos princípios que
regem a educação de adultos, há de buscar-se uma educação qualitativamente
diferente, que tem como perspectiva uma sociedade tolerante e igualitária, que a
reconhece ao longo da vida como direito inalienável de todos (SANTOS, 2004).
A Educação de Jovens e Adultos – 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 a
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. Tendo em vista este papel, a
educação deve voltar-se 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; comportar-se de forma
solidária; acompanhar a dinamicidade das mudanças sociais; enfrentar problemas
novos construindo soluções originais com agilidade e rapidez, a partir da utilização
metodologicamente adequada de conhecimentos científicos, tecnológicos e sóciohistóricos. (KUENZER, 2000, p. 40)

Sendo assim, para a concretização de uma prática administrativa e
pedagógica verdadeiramente voltada à formação humana, é necessário que o
processo ensino aprendizagem, na Educação de Jovens e Adultos seja compatível
com: O seu papel na socialização dos sujeitos, agregando elementos e valores que
os levem à emancipação e à afirmação de sua identidade cultural; o exercício de
uma cidadania democrática, reflexo de um processo cognitivo, crítico e
emancipatório, com base em valores como respeito mútuo, solidariedade e justiça;
Os três eixos articuladores do trabalho pedagógico: cultura, trabalho e tempo.
Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais de EJA, as relações entre cultura,
conhecimento e currículo, oportunizam uma proposta pedagógica pensada e
estabelecida a partir de reflexões sobre a diversidade cultural, tornando-a mais
próxima da realidade e garantindo sua função socializadora – promotora do acesso
ao conhecimento capaz de ampliar o universo cultural do educando – e, sua função
antropológica - que considera e valoriza a produção humana ao longo da história. A
compreensão de que o educando da EJA relaciona-se com o mundo do trabalho e
que através desta busca melhorar a sua qualidade de vida e ter acesso aos bens
produzidos pelo homem, significa contemplar, na organização curricular, as
reflexões sobre a função do trabalho na vida humana.
É inerente a organização pedagógico-curricular da EJA, a valorização dos
diferentes

tempos

necessários

à

aprendizagem

dos

educandos

de

EJA,

considerando os saberes adquiridos na informalidade das suas vivências e do
mundo do trabalho, face à diversidade de suas características. E ainda, conforme as
Diretrizes Curriculares Estaduais de Educação 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 educativos formais; o tempo que o educando jovem, adulto e idoso
permanecerá no processo educativo tem valor próprio e significativo, assim sendo à
escola cabe 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,
considerando sua dimensão sócio-histórica, vinculada ao mundo do trabalho, à
ciência, às novas tecnologias, dentre outros; a escola é um dos espaços em que os

educandos desenvolvem a capacidade de pensar, ler, interpretar e reinventar o seu
mundo, por meio da atividade reflexiva.
A ação da escola será de mediação entre o educando e os saberes, de forma
a que o mesmo assimile estes conhecimentos como instrumentos de transformação
de sua realidade social. O currículo na EJA não deve ser entendido, como na
pedagogia tradicional, que fragmenta o processo de conhecimento e o hierarquiza
nas matérias escolares, mas sim, como uma forma de organização abrangente, na
qual os conteúdos culturais relevantes, estão articulados à realidade na qual o
educando se encontra, viabilizando um processo integrador dos diferentes saberes,
a partir da contribuição das diferentes áreas/disciplinas do conhecimento. Por isso, a
presente proposta e o currículo dela constante, incluirão o desenvolvimento de
conteúdos e formas de tratamento metodológico que busquem chegar às finalidades
da educação de jovens e adultos, a saber: traduzir a compreensão de que jovens e
adultos não são atrasados em seu processo de formação, mas são sujeitos sóciohistórico-culturais, com conhecimentos e experiências acumuladas, com tempo
próprio de formação e aprendizagem; contribuir para a ressignificação da concepção
de mundo e dos próprios educandos; o processo educativo deve trabalhar no
sentido de ser síntese entre a objetividade das relações sociais e a subjetividade, de
modo que as diferentes linguagens desenvolvam o raciocínio lógico e a capacidade
de utilizar conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-históricos; possibilitar
trajetórias de aprendizado individuais com base na referência, nos interesses do
educando e nos conteúdos necessários ao exercício da cidadania e do trabalho;
fornecer subsídios para que os educandos tornem-se ativos, criativos, críticos e
democráticos.
Em síntese, o atendimento a escolarização de jovens, adultos e idosos, não
se refere exclusivamente a uma característica etária, mas a articulação desta
modalidade com a diversidade sócio-cultural de seu público, composta, dentre
outros, por populações do campo, em privação de liberdade, com necessidades
educativas especiais, indígenas, que demandam uma proposta pedagógicocurricular que considere o tempo/espaço e a cultura desses grupos.
Considerando os desafios da superação da evasão e do estreitamento do
período em que o aluno permanece em sala de aula, foirealizado uma reunião de
apresentação do projeto de pesquisa a direção e diferentes segmentos do
CEEBJA/Toledo, para estabelecer um diálogo sobre a importância da gestão

participativa; da atuação de todos os segmentos dentro do processo democrático e
identificação de possíveis ações para a superação da evasão escolar e do período
em que o aluno permanece no curso.
Para a produção primária de dados, utilizaremos como técnica, entrevista
dirigida (aplicação de questionário) e, para busca de dados secundários acervos já
existentes (documentos, banco de dados, índices publicados no CEJA e Censo
escolar, outros). Como instrumento de coleta de dados, utilizaremos uma entrevista
semiestruturada.
A obtenção dos dados pesquisados e coletados por meio da aplicação de
instrumentos elaborados especificamente para cada segmento escolarresultará em
contribuições destinadas à atuação da equipe diretiva, viabilizando uma prática de
administração escolar democrática, com ênfase na superação da evasão escolar.
A educação de jovens e adultos exige uma inclusão que tome por base
oreconhecimento do jovem adulto como sujeito. Coloca-nos o desafio de pautar
oprocesso educativo pela compreensão e pelo respeito do diferente e da
diversidade: ter odireito a ser igual quando a diferença nos inferioriza e o de ser
diferente quando aigualdade nos descaracteriza. Ao pensar no desafio de
construirmos princípios queregem a educação de adultos, há de buscar-se uma
educação qualitativamentediferente, que tem como perspectiva uma sociedade
tolerante e igualitária, que areconhece ao longo da vida como direito inalienável de
todos (SANTOS, 2004).
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