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Resumo 

O presente artigo tem como propósito fazer uma reflexão acerca da evasão escolar na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), bem como analisar e compreender as causas e incidência da evasão escolar 
na referida modalidade de ensino e propor ações que venham minimizar os problemas rotineiros 
enfrentados, visando à permanência do aluno na escola. O artigo é resultado do trabalho realizado no 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 
área de Pedagogia, no período de 2013 /2014. No decorrer deste artigo foi  evidenciado as diversas 
etapas de estudo desenvolvidas, sendo: pesquisa inicial, elaboração do projeto de intervenção, 
produção do material didático-pedagógico, desenvolvimento do projeto de intervenção na escola e 
realização do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) pelo professor PDE com a participação de 
professores e professores pedagogos da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná.  

Palavras - chave: Professor: cotidiano escolar: evasão. 

 

Introdução 

 

O presente artigo oportuniza uma reflexão acerca do tema evasão escolar na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e tem a intenção de compartilhar as diversas 

fases de estudos realizadas no decorrer do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) 2013/2014, onde foram desenvolvidas atividades vinculadas ao 

tema durante os quatro semestres do Programa, assim distribuídos: um para a 

elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica, um para o desenvolvimento de 

uma Unidade Temática, outro para a Implementação do Projeto na Escola e o último 
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para a participação no Grupo de Trabalho em Rede (GTR), destinado a formação 

continuada de Professores. 

Para um melhor entendimento desta proposta, cabe exemplificar que o 

Projeto de Intervenção foi desenvolvido durante o primeiro semestre do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), momento no qual foi fundamentado os 

estudos sobre a evasão escolar, bem como o processo de formação de professores, 

sempre sob a orientação nos cursos e nos encontros destinados a esse fim na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instituição parceira vinculada 

ao PDE. 

No segundo semestre do Programa foi elaborada a Unidade Temática, na 

qual foram estruturadas as atividades que seriam desenvolvidas junto aos 

professores da instituição de ensino que participaria do projeto e esta teve a 

intenção de propor uma metodologia que pudesse atingir os objetivos propostos no 

Projeto de Intervenção. 

No decorrer do terceiro semestre do referido programa, houve a realização do 

Grupo de Trabalho em Rede (GTR) com a participação de professores e professores 

pedagogos da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, que se inscreveram 

no Grupo e compartilharam desse trabalho. Foi realizado também, nesse semestre, 

a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica com a Aplicação da 

Unidade Temática. 

No quarto semestre do Programa foi destinado à análise dos resultados da 

proposta de intervenção e a apresentação desses resultados por meio da 

elaboração de um artigo, embasado nas análises teórico - práticas das atividades 

desenvolvidas durante transcorrer dos três primeiros semestres. 

O projeto teve o início do seu desenvolvimento no princípio do ano letivo de 

2014, durante Semana Pedagógica que ocorreu na escola onde foi realizada a 

Unidade Temática e o trabalho foi apresentado à comunidade escolar. Como o 

cronograma estava em conformidade às necessidades do grupo, foi proposto e 

desenvolvido essa Unidade Temática junto aos professores do Ensino Fundamental 

e Médio, noturno, do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos – 

CEEBJA –, localizado no município de Lapa, Estado do Paraná. 

A escolha da temática se deu em razão da eminente evasão escolar 

observada no referido Estabelecimento de Ensino, onde a clientela é composta por 

alunos oriundos de diferentes realidades econômicas e socioculturais que procuram 



essa modalidade de ensino com objetivos e interesses diversos. Porém, realizam 

sua matrícula, freqüentam um determinado tempo e desistem dos seus estudos. 

Sabe-se que a EJA possui um diferencial em relação ao ensino regular com 

um cronograma mais flexível, que oferece ao aluno as organizações individua e 

coletiva, sendo que nas turmas individuais são registradas apenas as presenças do 

mesmo nas aulas, ou seja, o aluno não leva falta. Nas turmas do coletivo ele deve 

ter 75% de presença nas disciplinas. Dessa forma, o estudante matricula-se na 

organização que melhor se adéqüe a ele. O horário e turno de estudo também são 

escolhidos pelo aluno de acordo com a sua disponibilidade. Quanto à metodologia 

da EJA prima-se pela valorização do conhecimento de mundo do aluno, ou seja, é a 

partir desse conhecimento que os conteúdos são ministrados e, mesmo assim, com 

todas as facilidades e flexibilização  do curso percebe-se o alto índice de evasão na 

referida instituição de ensino.  

Portanto, repensar a prática pedagógica e as causas que levam a evasão 

escolar é de suma importância na tentativa de minimizar o índice de alunos 

evadidos.  A evasão na EJA, dessa forma, deveria ser avaliada e entendida de 

forma mais ampla, principalmente porque se trata de uma questão preocupante e 

significativo tema para se efetivar um estudo. 

Diante desse contexto questiona-se: qual o papel da escola, enquanto 

instituição, frente à evasão escolar? 

Considerando o contexto desta problemática, este estudo teve como objetivo 

geral compreender  a  evasão escolar no contexto institucional considerando as suas 

causas e incidências na Educação de Jovens e Adultos, com o intuito de propor 

ações que venham a assegurar a permanência do aluno na escola. Neste sentido, a 

análise dessa situação possibilitará que os profissionais da educação envolvidos 

nessa instituição possam desenvolver processos educacionais condizentes com 

essa realidade, a  fim de resgatar e manter o aluno na instituição de ensino até que 

finalize os seus estudos formais 

 

Desenvolvimento 

 



Em decorrência do significativo número de alunos que se evadem da escola 

principalmente na Educação de Jovens e Adultos, considera-se a evasão escolar 

como uma séria problemática ocasionada por diversos fatores internos ou externos à 

escola. Contudo a evasão escolar não deve ser vista exclusivamente como fracasso 

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

reiteradas vezes não alcança seus objetivos, especialmente no que se refere à 

produtividade do estudante. 

Vale ressaltar que a Educação é um direito básico de todo cidadão, garantido 

por lei. Conforme a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 205: 

 

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

  

Ao se pronunciar sobre a Educação de Jovens e Adultos é interessante 

retomar o referido artigo, pois embora a Lei seja clara e específica, faz - se 

necessárias medidas mais eficientes com o intuito de reverter a situação de uma 

parcela significativa da população que foi ou ainda está excluída ou evadida do 

processo de escolarização. 

De acordo com Gagno e Portela (2013), “A garantia de acesso e permanência 

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

isso só será possível na medida em que as diferenças forem respeitadas”. 

 

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

 

Em concordância com a literatura referente à evasão escolar é imprescindível 

o conhecimento da realidade dos estudantes, bem como dos fatores didáticos e 

pedagógicos que possivelmente estejam colaborando para a sua evasão. Sendo a 

evasão escolar um agravante social, visto que diversos os fatores contribuem para o 



índice evasivo escolar, é necessário que a instituição escolar busque resgatar o 

aluno que permanece a margem da sociedade e desenvolva estratégias que 

impeçam a causa evasiva. 

É de suma importância a estratégia do professor diante do currículo 

selecionado, para que esse não seja permeado de ideologias sinalizadas e sim de 

pesquisas individuais que atendam os interesses culturais e sociais dos alunos, 

conforme ressalta Menegolla (1989). 

Considera-se que a evasão escolar acontece quando o aluno deixa de 

freqüentar as aulas, sinalizando o afastamento das atividades escolares durante o 

ano letivo. Porém a escola como instituição socializadora e com profissionais 

capacitados tem o compromisso de desenvolver estratégias pedagógicas 

condizentes com a realidade do aluno evasivo a fim de resgatá-lo e assegurar a sua 

permanência até que finalize os seus estudos formais. 

 

É importante que o aluno possa buscar seus caminhos de aprender  e de 
demonstrar o que e como aprendeu. Não é uma busca solitária,  
angustiante, sofrida e desinteressante. Seu caminhar tem e presença 
constante do professor como orientador e encorajador. Não significa retirar 
a responsabilidade do professor e repassá-la ao aluno, mas ampliar o 
sentido do trabalho pedagógico, incluindo a participação do aluno. (Segundo 
Vilas Boas 2008, p.26). 

 

Realmente, é de suma importância a interação entre professor e aluno. O 

aluno precisa ser estimulado e encorajado por seu professor no processo de 

aprendizagem, sendo que uma das causas mais comuns e significativas da evasão 

é o relacionamento professor/aluno. O bom relacionamento entre ambos auxilia o 

professor na sua prática pedagógica e conseqüentemente, propicia a compreensão 

do aluno na sua aprendizagem. 

“Ensinar significa querer bem os educandos” (Freire 1996, p. 159). De fato, a 

questão da afetividade é de grande relevância na relação professor/aluno, pois o 

estabelecimento de vínculos afetivos promove no convívio diário da sala de aula, a 

harmonia, a confiança e a segurança. Fatores estes, que facilitam a aprendizagem. 

Mediante o exposto é que se considera fundamental a boa atuação do 

professor como mediador no processo evasivo, porque é ele o profissional que está 

próximo ao aluno, que reconhece a realidade e necessidade bem como a dificuldade 

do mesmo. 



Indica-se um fator significativo da instituição de ensino ao que se reporta a 

evasão escolar do aluno, Brandão (1993, p.38) argumenta que, [...], “a evasão e 

repetência longe está de ser fruto de características individuais dos alunos e suas 

famílias. Ao contrário, refletem a forma como a escola recebe e exerce ação sobre 

os membros destes diferentes segmentos da sociedade”. Para tanto, a permanência 

dos alunos na escola com rendimento escolar sadio, atribui-se a forma de como a 

escola suporta os problemas dos mesmos. 

Diante de um sistema de ensino como é atualmente, não é admissível nas 

escolas um quadro evasivo significativo, pois, a legislação vigente do País ampara o 

cidadão com direito, igualdade, permanência e qualidade de ensino para todos. 

 

Art. 54. É dever do Estado assegurar á criança e ao adolescente: I – Ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria: II – progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio: V – acesso aos níveis mais elevados do 
ensino, da pesquisa e da criação artística,segundo a capacidade de cada 
um: VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador: VII – atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, LEI Nº. 8.069/1990). 

 

Em conformidade com a citação, remete aqui os direitos adquiridos para o 

cidadão concluir seus estudos formais. A Lei ampara o processo educacional 

O discurso da evasão escolar não “CABE” mais nas escolas por argumentos 

inconsistentes, pois as mesmas são permeadas de modalidade e acesso a todos 

sem nenhuma distinção e com qualidade de ensino, conforme explicita a Lei acima. 

 A EJA vem precisamente atender essa clientela que por algum motivo não 

freqüentou ou deixou de freqüentar o ensino regular na idade adequada. Contudo, 

muitos jovens e adultos realizam a sua matrícula, freqüentam as aulas por um 

determinado tempo e acabam desistindo, sendo este um fator recorrente na 

Educação de Jovens e Adultos. 

A maioria dos professores associa a evasão na EJA, ao fator trabalho. Desde 

então, o papel do docente nesta modalidade de ensino deve ser o de ampliar o 

interesse dos alunos, compreendendo suas dificuldades, planejando e replanejando 

suas aulas com atividades significativas que promovam uma verdadeira 

aprendizagem, que deve ir além das aulas teóricas, expositivas, de atividades 

mecânicas de memorização que ele supõe ser suficiente para o aluno de EJA. 



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

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

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

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

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

transmissora e tradicionalista, passive, acrítica, descontextualizada e totalmente 

desvinculada da realidade. 

 

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

 

Sendo assim, se a intenção é resgatar e manter o aluno de EJA na instituição 

de ensino até que finalize os seus estudos formais, faz-se necessário uma 

metodologia coerente às necessidades do estudante. A escola para |Jovens e 

adultos deve ser um espaço de ressocialização, por meio de conteúdos trabalhados, 

levando em consideração seus conhecimentos prévios bem como sua experiência 

de vida. 

Segundo Gagno e Portela (2013, p. 184) “reconhecer e valorizar experiências 

e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo e em diferentes instâncias sociais 

diversas da escola é essencial ao profissional da educação”.  

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

esses conhecimentos e empregá-los na educação formal proporcionada ao 

estudante. 

 

Há diversas variáveis interferindo no processo de evasão escolar. Muitas 
vezes, o estudante não deixa voluntariamente a escola. Faz isso por causa 
da família ou do trabalho. Também existe a questão da qualidade do curso 
oferecido. Falta pensar a EJA nas demandas de aprendizagem dessa 
clientela específica. É importante conhecer que a maioria dos estudantes 
que procuram concluir a educação formal, também carecem de qualificação 
profissional, e por isso, deve-se articular a formação deles com a educação 
continuada (IRELAND, 2009). 

 

Realmente, a escola contemporânea deve estar apta para receber seus 

jovens e adultos e mantê-los até a conclusão dos seus estudos formais. Pois, a sua 

eventual passagem pelos bancos escolares, na maioria das vezes, foi marcada pela 



exclusão, pelo fracasso escolar ou até mesmo pela necessidade de trabalhar desde 

muito cedo. 

Para considerar como esses jovens e adultos aprendem, devemos 

reconhecê-los como adultos que muitas vezes apresentam uma história escolar de 

insucesso, que os designa como excluídos do sistema escolar, mas que são 

portadores de conhecimentos obtidos no contexto cultural e social a que pertencem. 

É nesta perspectiva, que a Educação de Jovens e Adultos deve se concretizar, 

tendo como ponto de partida o conhecimento de mundo do aluno. 

O Parecer CEB nº 11/ 2000 que apresenta as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, chama atenção para a 

necessidade de se observar o perfil do aluno de EJA bem como suas reais situações 

(CURY, 2000, p.22) como princípio da organização do projeto pedagógico das 

escolas que atendem jovens e adultos. Assim, a situação escolar, a idade dos 

alunos e suas especificidades quanto ao trabalho, sexo, situação sócio – econômica 

devem se constituir em fonte de pesquisa para que o fazer pedagógico atenda os 

princípios da equidade (igualdade de direitos e de oportunidades à educação), da 

diferença (reconhecimento da alteridade, valorização e desenvolvimento de seus 

conhecimentos e valores) e da proporcionalidade (adequação do currículo 

respeitando as necessidades do aluno adulto) (BRASIL, 2000). 

Mediante o exposto, o professor deve estar consciente sobre a importância e 

responsabilidade do seu trabalho, da real necessidade de um bom planejamento, de 

metodologias inovadoras, de estratégias de aprendizagem adequadas que 

estimulem o aluno no sentido de que ensino seja mais prazeroso e dessa forma,  

mais produtivo. 

Segundo Anastasiou (2007, p.78) “quando o professor é desafiado a atuar 

numa nova visão em relação ao processo de ensino e aprendizagem, poderá 

encontrar dificuldades, até mesmo pessoais, de se colocar numa diferenciada ação 

docente”. Geralmente, essa dificuldade se inicia pela própria compreensão da 

necessidade de ruptura com o repasse tradicional. 

Mesmo sofrendo o impacto de trabalhar numa nova visão referente ao 

processo de ensino e aprendizagem, o professor precisa superar obstáculos, 

vencendo desafios para atuar de forma diferenciada, modificando e dinamizando 

suas aulas com novas práticas curriculares e metodologias inovadoras, enfim, 

desenvolver processos educacionais condizentes com a realidade do aluno de EJA, 



a fim de resgatar e manter o mesmo na escola até que conclua seus estudos 

formais.  

Para iniciar este estudo, realizou-se uma pesquisa de campo juntamente com 

os professores do Ensino Fundamental e Médio noturno da referida instituição, a fim 

de diagnosticar as causas evasivas diante das metodologias utilizadas pelos 

mesmos. Apresentou-se como estratégia de coleta de dados para essa pesquisa, 

um questionário composto por cinco questões, o qual foi respondido por quinze 

professores, os quais, demonstram no dia a dia, sua constante preocupação em 

relação a evasão dos alunos.  

Quanto à formação acadêmica dos professores, constatou-se que todo corpo 

docente do CEEBJA “Paulo Leminski” tem graduação e especialização na área da 

educação. 

Em relação ao questionamento sobre a incidência de evasão escolar dos 

alunos, os professores consideram que a incidência de evasão escolar dos alunos 

dessa instituição, pode ser atribuída ao fato de que o aluno adulto está na maioria 

das vezes, inserido no mundo do trabalho e este é o motivo pelo qual volta a estudar 

e pelo qual desiste pois não consegue conciliar escola e trabalho. Dizem que a EJA 

já não está mais tão flexível, exige horários, freqüência, avaliações mais 

sistemáticas e isto exige uma dedicação que às vezes o aluno não consegue ter. 

Colocam também outros fatores como mudanças de turno de trabalho, doenças em 

familiares, problemas conjugais, dificuldades de aprendizagem, deficiências no 

transporte para deslocamento escolar, entre outros. 

Outro questionamento revela que quando as estratégias de ensino 

adotadas pelos professores não atendem às necessidades dos alunos, elas 

podem acarretar a evasão escolar dos alunos demonstrando que  aquele docente 

que não inova, que insiste em aulas expositivas ou usa inadequadamente outras 

metodologias (vídeos muito extensos, pesquisas sem contextualização, laboratório 

sem finalidade e outros) amplia o fator de frustração e descontentamento pelo 

processo de ensino e aprendizagem. Já, quando ocorre o contrário, quando 

professor consegue interagir conquistar o aluno, chamando-o para a aprendizagem, 

pode ser considerado um dos principais motivadores para sua permanência na 

instituição de ensino. 



Em relação ao sistema avaliativo – pergunta número 4 (quatro) – (você 

acredita que o sistema avaliativo da escola contribui para a causa da evasão 

escolar?), os docentes afirmam que não, pois o aluno da EJA não se preocupa 

tanto com a avaliação. Avaliação faz parte do processo e o aluno está em constante 

recuperação e superação de conteúdos. Nesse caso, o aluno se preocupa mais com 

a carga horária do que com os resultados avaliativos em si. 

Quando questionados sobre as sugestões que o docente daria a fim de 

minimizar a causa evasiva dos alunos do CEEBJA “Paulo Leminski”, os 

professores sugeriram: 

i. Maior flexibilização do cronograma de oferta das disciplinas visando à 

realidade da escola. 

ii. Materiais didáticos elaborados especificamente para esta modalidade o que 

poderia facilitar o trabalho com os conteúdos e o autoestudo. 

iii. Professores com formação específica para EJA que pudessem compreender 

melhor este alunado e a forma peculiar como aprendem.  

Fica evidente, com este estudo, que existe uma necessidade clara de se 

proporcionar ao aluno aulas mais prazerosas por meio de uma metodologia que 

viesse aumentar a autoconfiança, a motivação, o entendimento e o interesse do 

aluno pelos estudos, garantindo sua permanência e conclusão dos seus estudos 

formais. 

 

Projeto de Intervenção na Escola 

 

Após a análise dos resultados do diagnóstico inicial, foi elaborado pela 

professora PDE uma Unidade Temática com o título Evasão Escolar na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA): professores voltados na permanência do aluno na 

escola. A referida Unidade Temática foi desenvolvida com o intuito de propor ações 

para assegurar a permanência do aluno na escola, possibilitando neste sentido, que 

os profissionais da educação envolvidos nessa instituição possam desenvolver 

processos educacionais condizentes com essa realidade, com a finalidade de 

resgatar e manter o aluno na instituição de ensino até que finalize seus estudos 

formais. 



Dessa forma, a Unidade Temática em questão propôs a realização de seis 

estratégias de ensino para serem vivenciadas pelo corpo docente, com o intuito de 

analisar a prática docente a partir de uma vivência pelo próprio professor. Assim, 

foram propostas as seguintes estratégias de ensino: Phillips 66, Grupo de 

Verbalização e de Observação, Tempestade Cerebral, Estudo Dirigido, Mapa 

Conceitual e Aula Expositiva Dialogada. 

O primeiro passo realizado na Intervenção Pedagógica na escola foi a 

apresentação da Unidade Temática aos professores durante a Semana Pedagógica 

2014, realizada no início do ano letivo, para apresentar a proposta de intervenção e 

discutir  a escolha das estratégias sugeridas nesse material.  

Após a sua apresentação, os professores foram convidados a participarem de 

oficinas sobre as estratégias sugeridas, as quais foram conduzidas e aplicadas pela 

professora PDE. 

As oficinas ocorreram no primeiro semestre de 2014, distribuídas em 

encontros semanais, cada um nos dias e horários de hora atividade dos professores 

participantes. 

Para a aplicabilidade das oficinas, os professores foram organizados em 

grupos, de acordo com a dinâmica de cada estratégia. Posteriormente aplicaram as 

estratégias com os seus alunos em sala de aula. 

Ao final das oficinas, foi solicitada aos professores uma avaliação intitulada 

Instrumento de Acompanhamento da Aplicação da Estratégia de Ensino, onde cada 

docente participante respondeu questões sobre planejamento, execução e avaliação 

da estratégia aplicada com os seus alunos. 

Outra atividade que permitiu o alcance do objetivo dessa intervenção 

pedagógica foi a realização de uma reflexão utilizando o Grupo de Trabalho em 

Rede (GTR), espaço proposto pela SEED para ser utilizado pelo Professor PDE, que 

busca propiciar aos professores da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, 

um ambiente interativo para refletirem, interagirem, trocarem experiências e 

informações ampliando assim seus saberes. 

Essa reflexão foi proposta em formato de um curso e este foi dividido em três 

Temáticas: a primeira Temática reportou-se a apresentação do Projeto “Evasão 

Escolar no Ensino Médio Noturno: Professores voltados na permanência do aluno na 

escola”. A segunda Temática referiu-se a Produção Didático – Pedagógica e a 



terceira Temática tratou da proposta de um Cronograma de Implementação de 

Material Didático.  

Iniciamos a Temática 1 com a apresentação do Projeto “Evasão Escolar no 

Ensino Médio Noturno: Professores voltados na permanência do aluno na escola”, e 

posteriormente, foram propostas atividades, sendo elas, a realização de um fórum e 

de um diário que deu continuidade ao processo reflexivo e teve como objetivo  

promover uma discussão e interação entre os professores, pedagogos participantes 

e a tutora (professora PDE), a respeito do Projeto de Intervenção Pedagógica. 

No decorrer das atividades da Temática 1,os participantes apontaram para a 

importância do tema, realizaram suas reflexões, contribuições e interações 

pontuando diversos aspectos acerca do mesmo, o que foi muito significativo para a 

continuidade do projeto.  

 

Algumas contribuições da Temática 1  

 

Uma das participantes do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), a professora 

pedagoga C.M. relatou o seguinte: em conformidade com o Projeto, em nosso 

CEEBJA também nos deparamos com a evasão dos alunos. Cada turma de 

disciplina inicia com um número determinado de alunos e ao final dessa turma mais 

ou menos 30% desistem tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. Isso 

sempre foi um desafio para todos da escola, pois os motivos que levam a evasão, na 

maioria das vezes, são voltados aos cuidados com a família, problemas no trabalho, 

troca de horários, entre outros. Claro, também temos um total de alunos menores 

que cursam o período da manhã e da noite e esses, quando evadem os motivos são 

na maioria, o desinteresse, pois vieram do regular desmotivados, com problemas de 

comportamento, faixa de idades não correspondente ao ano, problemas de 

aprendizagem, etc. 

As diversas circunstâncias que levam os estudantes à evasão nos 

preocupam, pois se os problemas decorrem de situações que não estão ao nosso 

alcance, o que fazer? O que temos feito enquanto equipe? Conscientizando os 

professores e estudantes. Os professores para que incentivem os alunos, 

diversifiquem a metodologia e os alunos para que se comprometam com os estudos, 

colegas e escola. Professora pedagoga C.M. 



A partir da análise deste projeto percebe-se que o trabalho do professor é um 

referencial em relação ao sucesso escolar do aluno e por conseqüência a 

permanência do mesmo na escola. Na EJA é importante que o aluno seja bem 

acolhido e tenha clareza quanto ao funcionamento da modalidade.  

Os conteúdos são os mesmos do regular, no entanto, as metodologias, temas 

ou enfoques precisam incidir sobre a realidade dos sujeitos trabalhadores, pais e 

mães responsáveis por uma família e por uma vivência que agrega conhecimentos 

do senso comum, que devem ser explorados e ampliados para o conhecimento 

científico. Para isso é importante o trabalho em grupo para que as informações 

cheguem aos interessados, que a equipe pedagógica faça um acompanhamento ao 

professor como apoio para que as ações da escola se complementem e possam 

refletir no trabalho efetivo do professor em sala de aula, com aulas bem preparadas 

e adequadas àquela realidade.  

Embora existam muitos outros fatores que interferem na freqüência regular do 

educando e que a escola não consegue interferir como o trabalho ou problemas 

familiares, podemos sim proporcionar um ambiente atrativo, aulas bem preparadas e 

que despertem o interesse dos estudantes, pois na maioria dos casos o aluno que 

procura a EJA tem vontade de aprender. Professora pedagoga C.B. 

No CEEBJA em que atuo, um problema recorrente é a evasão escolar, sendo 

vários os fatores, desde as novas mudanças impostas pela mantenedora até a 

dificuldade dos professores em mudar a sua metodologia para atender o perfil do 

alunado de EJA. Muitos professores ainda permanecem insistindo no ensino 

tradicional, apresentando grande dificuldade de trazer para dentro do espaço 

escolar, o mundo real, do qual todos fazem parte. A escola é a instância mediadora 

entre o cotidiano do aluno, sua prática social e o ensino formal e é somente nessa 

relação que a educação irá  de fato se realizar. 

Como pedagoga acredito que todos os sujeitos da escola devem desenvolver 

a autocrítica, revendo tudo o que for necessário, rever do ponto de vista do  

conteúdo e da metodologia. Professora pedagoga M.A.M. 

Na Temática II referente a Produção Didático – Pedagógica, a mesma  foi 

apresentada  a fim de que a mesma fosse socializada, analisada e discutida. Foram 

ótimas as contribuições do grupo, onde os participantes interagiram com o grupo 

pontuando suas observações e idéias.  



 

Contribuições na Temática II e Temática III 

 

Após a leitura da Unidade Temática penso que as estratégias de ensino 

sugeridas vêm ao encontro das necessidades da escola que atende alunos jovens e 

adultos. São práticas que estabelecem vínculo afetivo com professores, colegas e 

com o ambiente geral da escola.  

Consideramos que o aluno da EJA precisa do vínculo afetivo para estimular 

sua permanência na escola. Muitos são os fatores que os impulsiona a desistir da 

escola. Tendo claro isto, cabe à escola proporcionar um ambiente de acolhimento, 

respeito e principalmente com didáticas adequadas para atender este aluno. 

O aluno da EJA precisa se sentir respeitado ouvido e principalmente acolhido. 

São nos momentos de diálogo e reflexão pautados na confiança e no respeito do 

professor frente a seus alunos que podemos observar quais são os fatores da 

evasão escolar. Logo se percebe que as atividades apresentadas propiciam 

reflexão, diálogo, trocas de experiências e principalmente a construção de um 

pensamento crítico. 

Sendo assim, cabe à escola garantir o espaço e práticas adequadas para que este 

aluno tenha garantido seu direito de ingresso e permanência no ambiente escolar. 

(Professora pedagoga V.A.M). 

Na Temática III tratou-se da socialização da aplicabilidade das ações de 

Implementação do Projeto de Intervenção na escola. Após a apresentação das 

ações da Implementação, realizou-se a primeira atividade com os professores 

participantes do GTR, na qual os mesmos foram solicitados a refletir e opinar a 

respeito das atividades propostas no material didático. Na segunda atividade, 

intitulada Vivenciando a prática, os professores sugeriram atividades e postaram 

suas experiências. Os professores envolvidos participaram intensamente nas 

discussões propiciando dessa forma, uma abundante troca de experiências. 

 

Em meio às postagens dos professores nesta Temática, eis algumas das 

principais idéias. 

 



A proposta de trabalho é muito interessante, pois valoriza o aluno e 

proporciona um momento de desacomodação tanto nos alunos como nos 

professores devido a situação que exige um envolvimento com o que está sendo 

discutido e com certeza se concretiza em desenvolvimento pedagógico. Além de 

que, os alunos se vêem em meio a uma situação em que há uma relação mais 

próxima entre sua vida pessoal, isto é, o conhecimento advindo da experiência de 

vida com o aprendizado escolar, provocando um dinamismo no processo de ensino 

aprendizagem que leva os mesmos a posicionar-se perante a situação, tornando-os 

críticos e ampliando o conhecimento.  

Nossos professores têm abraçado as causas da EJA, e por sua proposta vêm 

buscando adequar a metodologia ao perfil de nossos alunos e cada vez mais 

percebem  a necessidade de utilizar estratégias que envolvam os alunos e os levem 

a criticidade. (Professora pedagoga C.B). 

O trabalho é muito interessante, pois os estudantes precisam ser motivados a 

superarem suas dificuldades, ter momentos de dinâmica onde possam se expressar, 

falar de suas experiências e de seus anseios. 

Falar de sua trajetória de vida e experiências os torna exemplos de vida e 

superação. Voltar a estudar e concluir seus estudos é a maior demonstração de 

superação que percebemos em nossos alunos. Acredito que esta superação é o que 

nos incentiva a crer que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é muito gratificante. 

(Professora pedagoga S.C.M). 

 

Considerações Finais 

 

O trabalho de reflexão acerca do tema evasão escolar na Educação de 

Jovens e Adultos, nos permitiu perceber que a heterogeneidade é um traço da 

referida modalidade de ensino, que atende a uma clientela que não teve 

oportunidade de estudar no tempo certo ou que deixou de freqüentar as aulas, 

sinalizando o afastamento das atividades escolares durante o ano letivo. 

Compreendeu-se que para o aluno jovem ou adulto, a decisão de retomar os 

estudos, ou até mesmo de iniciá-lo, requer um replanejamento de sua vida, 

principalmente do aluno trabalhador. Desde então, para que ele não desista, as 

condições de ensino e aprendizagem necessitam ser garantidas, assim como 



também o ambiente precisa ser estimulador, motivador, com atividades 

interessantes e desafiadoras e, sobretudo interligadas aos contextos socioculturais 

dos estudantes, assegurando-lhe dessa forma, espaço para a reflexão crítica, a 

autonomia e a criatividade numa perspectiva  emancipadora. 

No decorrer do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) os professores 

participantes tiveram a oportunidade de refletir e analisar o trabalho deste PDE, 

trocando idéias, bem como sugestões de atividades, adaptando-as à sua realidade 

escolar. Nas mediações realizadas no decorrer do GTR, percebemos que a 

interação professor aluno é de suma importância, relação essa, que deve acontecer  

num clima que facilite ao aluno sua aprendizagem e, para tanto o professor deve 

interagir e conquistar o aluno sendo um verdadeiro estrategista no sentido de 

planejar, estudar, selecionar, organizar e propor meios que conduzam o aluno à 

apropriação do conhecimento, principalmente o estudante de EJA, que vem para a 

sala de aula aberto à aprendizagem, com um olhar que é por um lado receptível e 

sensível e, por outro, um olhar curioso, explorador, que investiga e pensa. 

Pudemos observar também que as aulas expositivas em excesso acabam 

desmotivando os estudantes, podendo ser fator de frustração e descontentamento. 

Desse modo, vale buscar constantemente, novas estratégias, novos caminhos para 

inovar o fazer pedagógico, chamando assim, os estudantes para a aprendizagem, 

motivando a sua permanência na escola e consequentemente a conclusão dos 

estudos formais. 

Mediante este trabalho pudemos constatar que resgatar e manter esses 

estudantes  na instituição de ensino até que finalize seus estudos formais é nosso 

dever como educadores propiciando-lhes tratamento didático-pedagógico e 

materiais didáticos que atendam a todos, pois os mesmos, precisam de atenção 

pedagógica e metodológica diferenciada para que se sintam motivados a estudar. E 

permanecer na escola. Os estudantes, por sua vez, esperam do professor aulas 

agradáveis e interessantes, principalmente os estudantes de EJA que possuem uma 

rotina pesada com o trabalho, cuidados com a família, com a casa e outros mais. 

Ao longo do período atribuído ao PDE, observaram-se mudanças 

significativas por parte da maioria dos professores, os quais procuraram ressignificar 

o conceito de evasão em EJA, buscando incidir sobre suas causas utilizando-se de 

dinâmicas metodológicas bem como de estratégias de ensino para atingir o 



interesse dos estudantes, trabalhando principalmente a autoestima do aluno que 

acha que não consegue aprender mais, investindo fortemente na motivação. 

Almejamos que o trabalho iniciado prossiga, atingindo gradativamente o seu 

objetivo de resgatar e assegurar a permanência do aluno na escola até que finalize 

seus estudos formais. 
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