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RESUMO: Este artigo tem como finalidade abordar o tema evasão escolar, pois este tem se
constituído um grande desafio tanto para direção, equipe pedagógica e professores. Para
discutir esta questão embasou-se numa ampla revisão bibliográfica, utilizou-se da pesquisa de
campo, na coleta de dados e na discutiu-se os resultados da implementação, pautadas nestas
duas formas de pesquisa. A referida proposta de trabalho foi desenvolvida com alunos do
Ensino Fundamental e Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), professores, equipe
pedagógica e direção do CEEBJA Professor Orides Balotin Guerra, com o objetivo de refletir
sobre o problema da evasão dos alunos desta modalidade de ensino e identificar estratégias
que possam contribuir para diminuir o índice de evasão escolar nesta instituição de ensino.
Palavras-chave: EJA; Evasão; Escola; Ações.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo científico tem como objetivo principal apresentar os
resultados da aplicação de um projeto de intervenção pedagógica que foi
desenvolvida durante o ano de 2015 com alunos do Ensino Fundamental e
Médio, direção, pedagogos e professores de uma Escola Estadual situada no
município de Foz do Iguaçu, CEEBJA Professor Orides Balotin Guerra.
Esta

experiência

faz

parte

do

Programa

de

Desenvolvimento

Educacional – PDE, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do
Governo do Estado do Paraná, destinado ao aperfeiçoamento profissional dos
professores que atuam nas escolas deste estado, assim como, fortalecer o
diálogo entre a Educação Básica e as instituições de Ensino Superior.
Este modelo de formação justifica-se no fato de que, atualmente muitos
programas de Formação Continuada de professores no Brasil têm sido alvos
de muitas crítica, por considerar que todo o corpo docente se encontra no
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mesmo nível de formação e de experiência, desconsiderando desse modo as
peculiaridades de cada profissional, sua realidade escolar, oferecendo uma
formação fragmentada e descontextualizada, por meio de ações isoladas da
realidade vivenciada em seu cotidiano.
Em face dessa realidade, o Governo do Estadual, por meio do PDE
passou a propor um modelo de formação continuada diferente dos demais
programas até então oferecidos, com uma carga horária maior e um tempo
destinado apenas para estudos, firmando parcerias com as Universidades
Públicas do estado, oferecendo aos professores da Educação Básica da Rede
Pública da Educação uma oportunidade de aperfeiçoamento, inserindo-os
novamente

no

meio

acadêmico,

e

acima

de

tudo,

priorizando

por

encaminhamentos que vão ao encontro da realidade escolar destes
professores.
Dentre as atividades que devem ser desenvolvidas pelo professor
participante do PDE está à elaboração do Projeto de intervenção Pedagógica,
que deve ser pensado e produzido a partir dos problemas vivenciados no
cotidiano escolar do qual faz parte, tendo como base teórica a proposta contida
nas Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a Rede
Estadual de Ensino (DCEs, 2008), documento norteador das ações
pedagógicas do Estado do Paraná.
Outra atividade é a produção do caderno temático, o qual traz atividades
a serem desenvolvidas com o público o alvo, mediante o diagnóstico do
problema encontrado no local de atuação. Neste caso, o material é composto
por três unidades temáticas abordando a questão da evasão nos cursos de
Educação de Jovens e Adultos, sendo que a unidade 1 aborda a evasão de
alunos da EJA na visão dos educadores, a unidade 2 está voltada para a
evasão de alunos da EJA na visão dos alunos e unidade 3 aborda como os
professores e os alunos da EJA podem buscar uma solução para a evasão
escolar.
Todo o material produzido foi pensado e desenvolvido com o intuito de
subsidiar a reflexão de professores dos cursos de Educação de Jovens e
Adultos e alunos a respeito da evasão e suas causas, especialmente porque
busca enriquecer o tema e conduzir para a discussão de como este tipo de
educação é organizado e se concretiza na formação de cidadãos que se

encontram fora da idade escolar, mas que tem consciência de que necessitam
de conhecimento para viver e conviver em sociedade e no mundo do trabalho.
Ao tomar como campo de pesquisa o CEEBJA Professor Orides Balotin
Guerra permitiu-se propiciar uma reflexão sobre uma evasão acentuada, que
no ano de 2013 chegou a 49,07% no primeiro semestre e 44,27%3 no segundo
semestre, e que por isso precisa ser tratada com ações pedagógicas que
permitam diminuir a evasão.
Diante da implementação das ações pensadas no Projeto de
Intervenção percebeu-se que muitos educadores do CEEBJA Professor Orides
Balotin Guerra, direção e equipe pedagógica, após conhecerem os motivos que
levam a evasão escolar estão muito mais atentos as especificidades dos
alunos da EJA e comprometidos em colocar em prática ações que visem
contribuir para a permanência desses alunos no ambiente escolar.

2 METODOLOGIA

Os primeiros passos percorridos no desenvolvimento desta pesquisa foi
buscar a fundamentação teórica necessária para alicerçar as observações
realizadas e os conhecimentos acerca de nossa realidade escolar, para com
isso possibilitar o desenvolvimento das etapas posteriores, já que o
embasamento teórico possibilita uma visão crítica do tema da pesquisa que
será elaborada.
Após o levantamento teórico, iniciou-se a pesquisa ação, a partir da
aplicação de um questionário destinado aos alunos e outro aos professores,
diretor e equipe pedagógica, buscando compreender as experiências
vivenciadas por este público, pois é importante que seja realizado um
diagnóstico da evasão da EJA na unidade escolar estudada, para depois
estudar a partir de um caderno temático as implicações da evasão da EJA
desta unidade, somente após promover o debate sobre a evasão será possível
traçar o perfil social comum aos educandos da EJA que se evadem, para
organizar um grupo de estudos com os docentes sobre a evasão nesta
modalidade de ensino.
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Por se tratar de um encaminhamento com a fonte oral, a elaboração dos
questionários respaldou-se na proposta de Azevedo (1982, p. 15-16), o qual
enfatiza que, o questionário deverá ser preparado com a máxima clareza; A
disposição das perguntas deve apresentar uma sequência lógica de raciocínio,
além de oferecer espaço suficiente para as respostas; O questionário, via de
regra, não deve ser extenso, pois do contrário prenderia o informante por muito
tempo e as perguntas devem ser inéditas.
Para a coleta e análise de dados, primeiramente foram escolhidos um
número de 30 alunos, destes, 15 (quinze) são Ensino Fundamental e 15
(quinze) do Ensino Médio para responderem ao questionário.

Quanto aos

professores, equipe pedagógica e direção foram escolhidos 10 (dez)
profissionais, sendo que a escolha dos professores priorizou um de cada área
do conhecimento. Além da direção da escola e de um pedagogo. A

aplicação

dos questionários e uma reflexão posterior feita entre professores e alunos,
fizeram parte da Unidade 1, 2 e 3 da proposta pedagógica, as quais
constituem-se como a 1ª etapa da proposta.
Ressalta-se que foram feitos contatos preliminares com as pessoas
envolvidas nesta etapa para explicar a intenção do trabalho e verificar sua
aceitação, a fim de garantir os direitos autorais sobre o depoimento oral. As
respostas foram escritas e os resultados foram analisados e comparados às
leituras que fundamentam este artigo.
Para entender a evasão escolar na visão dos professores, equipe
pedagógica e direção escolar estes foram questionados sobre como está
acontecendo a gestão educacional dos cursos de Educação de Jovens e
Adultos, estes na maioria respondeu que o trabalho dirigido a este público
preza por encaminhamentos democráticos, os quais buscam conhecer a
realidade destes alunos, porém,

há muitas dificuldades encontradas para

motivar o aluno da EJA a permanecer na escola, pois são muito os fatores que
influenciam isso, em especial os problemas de ordem econômica e social que
trazem consequências desumanizadoras aos estudantes,
evadindo-se da escola.

que acabam

Relato de professores
“Apesar de reconhecer que a gestão escolar deve prezar por um trabalho
democrático, onde todos os atores do processo educacional são ouvidos,
ainda temos muitas dificuldades em lidar com o problema da evasão escolar
nesta modalidade escolar” (M.C).
“Embora o trabalho com a EJA seja diferenciado, uma das maiores
dificuldades encontradas no trabalho com esta modalidade é a desistência
dos alunos que tem crescido cada dia mais” (P.G).
“Percebo que tanto professores quanto direção e equipe estão fazendo um
bom trabalho para a permanência do aluno da EJA na escola, mas ainda
sinto que temos muito que avançar” (R.C. N).
Quadro 1: Relato de professores, diretor e equipe pedagógica que responderam o
questionário.

Em relação ao questionamento feito sobre o que é necessário modificar
no contexto da Educação de Jovens muitos mostraram não saber quais ações
realizar, tendo em vista que mesmo que já se tenha colocado em prática
algumas ações, o índice de evasão continua crescendo assustadoramente. Já
outros acreditam que um trabalho que envolva todo o coletivo escolar pode
resolver, pois ações isoladas já se mostraram ineficientes.

Relato dos professores
“Temos procurado trabalhar em sala incentivando os alunos a estudar, mas
vejo que não estamos obtendo resultados, na verdade percebo que temos
que promover mudanças, mas compreendo também que muita coisa está
fora do nosso alcance, pois muitos fatores como a questão de trabalho, que
interfere na permanência do aluno na escola” (S.F.G.).
“Creio que ações em conjunto deverão ser tomadas, o primeiro passo é
reconhecer os reais motivos que levam a evasão escolar” (J.M.C.)
“Uma das ações a serem tomadas por todos nós é ouvir o aluno, seus
anseios e perspectivas em relação a escola” (D.J.M.).

Quadro 2: Relato de professores, diretor e equipe pedagógica que responderam o
questionário.

Quando questionados sobre o que se pode concluir a respeito do alto
índice

de

evasão

na

EJA,

muitos

profissionais mostraram-se

muito

preocupados com os números de evasão presentes em sua escola.

Relato dos professores
“Em nossa escola o índice é assustador, temos que propor ações que
incentive o aluno a estudar, sob pena de em pouco tempo nossa feche as
portas” (F.B.C.).
“Por mais incentivo que seja dado não estamos obtendo resultados positivos
em relação a desistência de nossos alunos” (M.B.C.).
“Vejo em sala de aula cada dia mais alunos desestimulados em estudar,
percebo que na EJA o foco tem sido o mercado de trabalho e não o
conhecimento propriamente dito” (A.P. D).
Quadro 3: Relato de professores, diretor e equipe pedagógica que responderam o
questionário.

A fim de entender a visão dos alunos a respeito da evasão escolar na
modalidade EJA também foi aplicado um questionário, envolvendo alguns
alunos do Ensino Médio e também do Ensino Fundamental.
Ao aproximarmo-nos dos sujeitos em suas falas, perguntamos pelos
significados que estes atribuem ao processo de escolarização. Buscar a
compreensão deste sujeito é, na concepção de Freire (1991), enxergá-lo como
pessoa capaz de viver, atuar e modificar o seu espaço vivencial a partir do
momento em que se apodera do ato da leitura e escrita, sendo este um ato
eminentemente político.
Os alunos participantes foram questionados sobre o (s) motivo (s) que
levam os alunos da EJA a evasão escolar. A maioria destacou a desmotivação
como fator principal e problemas de faltas de tempo por motivo de trabalho.

Relato dos alunos
“Preciso trabalhar, chego tarde do serviço e cansado, não tenho vontade de
vir para a escola” (J. S. C.)
“Não gosto de estudar”, não aprendo a matéria que o professor passa”
(V.G.).
“Os conteúdos são difíceis e por isso não tenho vontade de ir para escola”
(M.R.M.).
“O meu horário de trabalho impede de frequentar a escola todos os dias”
(M.F.G.).

Quadro 4: Relato de alunos que responderam o questionário.

Além desse questionamento foram feitos outros, os quais mostraram que
muitos desses alunos não percebem a necessidade de frequentar a escola.
Também apontaram que a proposta pedagógica da EJA apresenta o
compromisso com a formação de valores como: respeito, solidariedade,
amizade, responsabilidade e ética.
De modo geral, a diversidade é uma das principais marcas destes
alunos, ou seja, diferentes idades, diferentes experiências de vida, diferentes
bagagens culturais e por isso grande parte dos questionamentos se divergiram.
Contudo, o que destacou-se foram os problemas apontados por eles em

relação ao empecilho de frequentar a escola devido a necessidade de
trabalhar.
Diante desse diagnóstico é que foi produzido um material didático
pedagógico, com diversas atividades, com o intuito de combater a evasão
escolar no Colégio Ceebja Prof. Orides Balotin Guerra. A implementação
ocorreu num período de 32h, sendo distribuídas em oito (8) encontros de
quatro horas (4) que aconteceram a cada quinze dias (15) aos sábados.
A proposta teve como objetivo compreender as razões pelas quais os
alunos da EJA estão se evadindo do espaço escolar, bem como o que a escola
pode fazer para diminuir esse índice, pois isso tornou-se necessário a partir da
ideia de que pensar numa escola de qualidade e comprometida com os
educandos é preciso propor ações que contribuam para a permanência desses
alunos na escola.
A esse respeito Costa (2011) aborda a questão da permanência dos
alunos da EJA no ambiente escolar como a necessidade que se tem de
valorizar essa presença, permitindo que o aluno sinta-se sujeito de sua própria
história, que através do valorizar-se e ao seu conhecimento, ele possa saber
que faz parte de uma sociedade para a qual é útil e importante.
Na Unidade 3 alunos e professores fizeram a leitura e discutiram sobre o
texto 7 ações para combater a evasão na EJA, que foi adaptada pela autora
deste artigo. O objetivo desta atividade foi buscar soluções para a evasão
escolar.
Nesta atividade percebeu-se o envolvimento de todos os alunos e
docentes e possibilitou pela primeira vez esses estivessem frente a frente
falando sobre a problemática da evasão, buscando entender os reais motivos
que levam a desistência e juntos propuseram soluções.

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA

Na segunda etapa foram desenvolvidas diversas atividades, por meio de
um grupo de estudos com a equipe pedagógica, direção e professores da
escola, neste foram feitas leituras, discussões, reflexões e síntese dos estudos
realizados a cada encontro.

No 1º encontro foi socializado o Projeto de Intervenção Pedagógica com
os professores, direção da escola e equipe pedagógica, para que tomassem
conhecimento do referido projeto a ser desenvolvido no CEEBJA.
Percebeu-se que a proposta teve uma grande aceitação por parte dos
profissionais participantes, os quais incentivaram a autora. Neste momento
também foi feito o convite para a participação destes no Grupo de Trabalho em
Rede, que foi também acatado pela maioria, pois seria uma forma de dar
sequência as atividades propostas, bem como um maior aprofundamento
teórico a respeito do tema.
Para dar início as atividades foi passado o vídeo: Oração da Escola Gabriel Chalita, após foram feitas discussões reflexivas sobre o mesmo. Neste
mesmo momento também, para complementar a base para as discussões, os
professores, equipe pedagógica e direção tiveram acesso aos resultados do
questionário aplicado com os alunos, o qual consistiu num momento de troca
de ideias e reflexões, pois puderam conhecer a evasão escolar vista a partir da
ótica dos alunos, o que contribuiu para tentarem compreender as perspectivas
dos alunos e quais são as razões que os levam a abandonarem a escola.
A desmotivação foi uma das justificativas apontadas pelos alunos,
seguido da desistência por motivos de trabalho. Os participantes com base
nestes resultados começaram a pensar em estratégias que pudessem
contornar essa situação. Tal ação é justificada no dizeres de Santos (2003),
pois para ele é necessário conhecer o universo dos alunos para perceber como
ele pode ser inserido e respeitado no contexto escolar.
No 2º encontro foi promovida uma discussão a partir do tema relação
professor-aluno na perspectiva do filme "Entre os Muros da Escola", o que foi
complementado com os textos de Rubem Alves. Após a leitura dos textos e
assistir ao filme os participantes apresentaram por escrito considerações a
respeito do tema “A importância da relação entre professor e aluno”.
Este momento constituiu-se como uma alavanca para o combate a
evasão, pois o reconhecimento da importância do bom relacionamento entre o
professor e seus alunos é o ponto de partida para ações que despertem no
aluno o interesse pela escola e também para a efetivação de ações para uma

solução acerca da problemática citada por eles, ou seja, falta de tempo para
frequentar a escola devido a extensa jornada de trabalho.
Além disso, sabe-se que o aluno adulto possui expectativas e
experimentos distintos. Diante disso, a escola precisa estar organizada para
receber e aperfeiçoar os conhecimentos já adquiridos destes alunos que são
frutos dessa sociedade seletiva.
Segundo Paulo Freire:
Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser
fomando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em
consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se
reconhece a importância dos “conhecimentos de experiências feitos"
com que chegam à escola [...] (FREIRE, 1996, p.64)

Na continuidade, fazendo parte do 3º encontro os participantes
assistiram ao filme Nenhum a Menos. Após o filme cada professor apresentou
considerações sobre o mesmo, relatando as suas impressões e comparando
com a situação da evasão escolar de sua escola e a sua relação com seus
alunos.
O filme também leva os professores há uma profunda reflexão sobre a
importância da contextualização do ensino. Esta etapa proporcionou aos
participantes um momento de reflexão de suas práticas educacionais, o que
deve ser revisto e melhorado em relação as metodologias aplicadas, como
também os motivos que estão contribuindo para o crescimento do abandono
escolar.
Quanto a este último para Costa (2011) esse processo acentua-se
porque o aluno não se sente parte do ambiente e não se sente valorizado por
ele, sendo ouvido e tratado como elemento importante dentro dele.
Após todo o trabalho de reflexão, no 4º encontro foi realizada a leitura do
artigo: Motivos do abandono escolar na educação de Jovens e Adultos: Estudo
de caso escola do Paraná. A partir das discussões feitas sobre o texto,
coletivamente os participantes elencaram os principais causas da evasão
percebidas por eles ocorridas na escola. Percebeu-se uma nova postura dos
professores em relação ao seu papel no que se refere à evasão do aluno da
escola.
Destacou-se nessa atividade a importância de se pesquisar para ter
conhecimento da vivência do aluno, pois segundo a visão dos participantes é

um dos caminhos encontrados para combater a evasão escolar.

A esse

respeito Santos (2003) traz:
Através da realização de tais pesquisas será possível identificar os
elementos de seu fazer educativo que, na interação com o trabalho
desenvolvido pelos atores para os e com base nos quais esse se
desenvolve, redundam nos resultados anteriormente apresentados.
Essa compreensão, por sua vez, possibilitará que tais elementos
possam ser adotados em outras propostas educacionais voltadas
para o atendimento de jovens e adultos pouco escolarizados ou nãoescolarizados. Certamente a generalização desses elementos
contribuirá de forma significativa para que os demandatários da EJA
tenham acesso a oportunidades educacionais compatíveis com suas
especificidades e necessidades formativas (SANTOS, 2003, p.24).

No 5º encontro foi promovida a leitura e o debate sobre textos de Paulo
Freire, o que proporcionou um conhecimento maior sobre o assunto, pois é
importante conhecer a realidade vivenciada no interior das escolas, seus
problemas e desafios e buscar a fundamentação para se propor estratégias
para a superação destes.
Também nesta etapa foi apresentado um vídeo sobre a história e a
trajetória de Freire na Educação, enriquecendo ainda mais a atividade, tendo
em vista a valiosa contribuição deste grande pensador para a Educação
Brasileira de Jovens e Adultos. As discussões foram enriquecedoras,
destacando as características do modelo de escola excludente e discriminatória
que ainda temos, comparando a escola em que atuam os participantes.
No 6º encontro foi encaminhada a leitura, análise e reflexão dos textos
do livro de Silvia Gasparian Colello, o que contou com o envolvimento de todos
os participantes, que trocaram ideias e experiências sobre sua prática na
Educação de Jovens e Adultos.
No 7º encontro foram desenvolvidas atividades de leitura e reflexões
sobre o que trazem as Diretrizes Curriculares Estaduais dirigidas a EJA,
identificando a estrutura e legislação da EJA, assim como foi analisado o
Projeto Político Pedagógico da Escola – PPP e a Proposta Política Curricular
da Escola – PPC de cada disciplina. Esta atividade foi muito importante, pois os
professores puderam refletir sobre sua prática a partir do que trazem os
documentos norteadores da EJA, o PPP e as PPCs, observando o que cada
um tem feito para combater a evasão escolar.

No último encontro trouxe à luz os textos produzidos pelos participantes,
os textos, os quais foram compilados e editados com vistas a formar um
caderno temático pleno de sugestões para melhorar a EJA. O caderno servirá
como material de apoio para o debate visando diminuir os problemas em
relação à adoção de sugestões.
Após a análise de todo o trabalho realizado, o depoimento dos
professores e seu envolvimento com a proposta pode-se concluir que apesar
da evasão escolar ser um tema abrangente, que envolve toda a comunidade
escolar num trabalho continuo, é possível desenvolver ações que diminuam o
índice de desistência dos alunos da EJA, por meio de atividades que
trabalhem a autoestima do educando, além da valorização de seu
conhecimento prévio, por meio de metodologias que permitam a transposição
dos conhecimentos adquiridos de forma sistematizada para o cotidiano do
aluno, que o aluno perceba que sua aprendizagem faz a diferença em seu dia
a dia. Por tudo isso, estudar a evasão é também uma importante ação social
que cabe aos educadores desenvolver no cotidiano escolar.
Segundo Gadotti:
A EJA não deve ser uma reposição da escolaridade perdida, como
normalmente se configuram os cursos acelerados nos moldes do que
tem sido o ensino supletivo. Deve, sim, construir uma identidade
própria, sem concessões à qualidade de ensino e propiciando uma
terminalidade e acesso a certificados equivalentes de ensino regular
(GADOTTI; ROMÃO, 2011, p.143)

Neste sentido, é preciso construir um currículo que dê mais significado à
aprendizagem associando temas do cotidiano às disciplinas. O perfil do aluno
deve ser levado em conta, afim de que se busquem metodologias de ensino
apropriadas reparando a escolaridade perdida, mas de forma permanente
garantindo uma formação de qualidade.
Além disso, no mesmo período da implementação foi realizado o Grupo
de Trabalho em Rede ─ GTR, o qual possibilitou que os professores
participantes no

desenvolvimento

das atividades propostas pudessem

conhecer e analisar a Unidade Didática e o Projeto de Intervenção Pedagógica.
Dessa forma, os professores participantes fizeram diversos relatos sobre suas
experiências em sala de aula com a EJA e sobre sua realidade escolar.
No Módulo 1 foram realizadas atividades na qual os professores

participantes tiveram acesso ao projeto de pesquisa, sendo que este foi
aprovado por todos os participantes do GTR, os quais apontaram com algumas
observações.
Módulo 1 – Observações dos Professores GTR
“O projeto de Intervenção Pedagógica apresentado pela Tutora nos leva a pensar e
refletir junto a professores e alunos a evasão escolar principalmente no CEEBJA,
pois a cada ano o número de alunos matriculados no início do coletivo é grande,
mas com o andamento do mesmo há uma grande desistência. Podemos analisar
essa evasão escolar por diferentes abordagens: a primeira, que busca explicações
a partir dos fatores externos à escola apontados como o trabalho, as desigualdades
sociais, família, doença, dificuldade de aprendizagem, e também o grande número
de adolescente que tem dificuldade de se adaptar a esta modalidade de ensino. E a
segunda dentre os fatores intra-escolares são apontados a própria escola, a
linguagem e o professor. O que se vê é que cada vez mais a evasão escolar vem
adquirindo espaço nas discussões e reflexões realizadas pelo Estado e pela
sociedade civil” (M.J.)

Quadro 5: Relato dos professores participantes do GTR 2014 – 1º Módulo.

É importante refletir sobre como e porque os alunos da Educação de
Jovens e Adultos desistem de estudar antes mesmo de completar o ciclo de
estudos.
Conforme pode ser observado por meio do relato dos professores
participantes do GTR citados acima, no decorrer do desenvolvimento das
tarefas, o reconhecimento da importância de se discutir em conjunto,
professores, equipe pedagógica e direção sobre os reais motivos que levam a
evasão escolar, pois somente depois dessa ação é que se poderá traçar
encaminhamentos para combater esse problema.
O módulo 2 teve como objetivo entender a realidade escolar do
professor tutor e também a realidade escolar do professor cursista, e a partir
disso analisar como a proposta poderia contribuir com a prática pedagógica
dos professores cursitas, levando em consideração a realidade de sua escola
de atuação e de seus alunos.

Módulo 2 – Observações dos Professores GTR
“Trabalho na EJA, Professor Orides Balotin Guerra, onde a professora Maria de
Fátima está desenvolvendo seu projeto e também no colégio Almirante Tamandaré,
onde são oferecidas turmas de sexto ao terceiro ano do ensino médio. A realidade
neste colégio, tem dois momentos distintos, onde no período diurno temos turmas
completas, com seu limite de alunos conforme exigido, onde a evasão não é motivo
de preocupação. Porém nas turmas do noturno, os números mostram que o problema
é constante pois este ano, apenas 1/3 das turmas que eram ofertadas nos últimos
anos foram iniciadas, e além da redução na procura, há também a evasão durante o
ano letivo, levando toda equipe escolar a preocupar-se com a possível redução das
turmas no próximo ano. A direção da escola vem demonstrado interesse em buscar
soluções e alternativas junto aos professores e comunidade escolar, promovendo
momentos de discussões que possam contribuir na redução da evasão. Acredito que
o projeto da professora Maria de Fátima será importante para nos dar um
direcionamento de como tratar também a evasão no ensino regular, em especial no
período noturno, pois a realidade dos alunos da nossa escola é semelhante aquela
dos alunos da EJA, uma vez que são adolescentes, e muitos destes vem pra escola
após a jornada de trabalho, outros já tem filhos, esposa, um histórico de vida que
deve ser levado em consideração quando buscamos identificar os motivos que os
levam a deixar de frequentar a escola” (A.S.G.).

Quadro 6: Relato dos professores participantes do GTR 2014 – 2º Módulo.

A partir desta atividade foi possível entender que para atender aos
princípios da educação, as escolas necessitam repensar as suas práticas em
razão da realidade das comunidades que atende, promovendo a realização de
um ensino de qualidade para todos os cidadãos como direito social, de forma
que os alunos possam permanecer e aprender os conhecimentos necessários.
Assim, estudar a evasão escolar é uma necessidade e uma condição
também para os profissionais da educação refletirem sobre as práticas que
possam impulsionar a permanência dos alunos da EJA na escola. Santos
(2003) ao abordar a questão da evasão na EJA realizou um trabalho
investigativo com a intenção de promover uma reflexão sobre o processo de
evasão criando subsídios para o resgate dos alunos, mas segundo a autora,
isso só acontece a partir do momento em que o aluno da EJA toma consciência
da importância da educação na sua vida.
Embora mostrassem bastante entusiasmo pela proposta de trabalho
para combater a evasão, alguns professores do GTR salientaram as
dificuldades encontradas devido a muitos fatores que levam o aluno a
desistência, entre eles aqueles que desistem de estudar por motivo de

trabalho.
Ainda neste módulo os professores também deram suas contribuições
destacando um dos encaminhamentos metodológicos apresentado na Unidade
Didática e a partir dele elaboraram um novo encaminhamento que poderia
contribuir para superar as dificuldades observadas na sua realidade escolar.
Assim, todos os participantes contribuíram descrevendo, a partir de um
recorte dos encaminhamentos da Unidade Didática, outro encaminhamento
sobre o mesmo tema.
O último Módulo teve o objetivo de socializar a aplicabilidade das ações
previstas no Projeto de Intervenção na Escola, por meio das atividades
propostas na Unidade Didática, desse modo, os professores GTR e o professor
PDE debateram sobre os avanços e os desafios enfrentados no decorrer da
implementação.
Módulo 3 – Observações dos Professores GTR
“Após a leitura do relato da implementação didática pedagógica, percebe-se que
esta ocorreu da forma planejada, assim acredito que os objetivos propostos para
este projeto foram alcançados em sua plenitude, que era propor uma reflexão sobre
o problema da evasão escolar no Centro de Educação de Jovens e Adultos Orides
B. Guerra com os educandos, professores, diretores e pedagogos. As atividades
propostas iniciaram com diagnósticos, análise de dados, reflexões e discussões
sobre o tema, visando encontrar uma forma de reduzir os altos índices de evasão
presentes nesta unidade escolar. Percebe-se que através de ações simples
buscou-se encontrar, de forma conjunta, o que é mais importante, uma solução
para o problema enfrentado. Acredito que esta proposta provocou mudanças
positivas, e estas serão apreciadas no decorrer do tempo” (J.C.C.)

Quadro 7: Relado dos professores participantes do GTR 2014 – 3º Módulo.

Os professores participantes do GTR destacaram diversos pontos
positivos do material apresentado, pois apesar do problema que balizou a
proposta ser uma realidade de muitas escolas, o GTR impulsionou a realização
de ações para diminuir o índice de evasão em suas escolas. Pois, além das
atividades o material apresentado trouxe também um rico aprofundamento
teórico justificando a proposta, o que segundo eles favoreceu uma reavaliação
de seus planejamentos e reacendeu a discussão sobre a necessidade de
mudanças em suas práticas diárias.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evasão escolar é uma realidade de muitas escolas públicas do Estado
do Paraná, o que tem representado um grande desafio não somente para
diretores e equipe pedagógica, mas como também para todo o corpo docente.
Assim, medidas urgentes precisam ser tomadas, a fim de que diminua o índice
de evasão nas escolas.
Com relação ao trabalho desenvolvido no o CEEBJA Professor Orides
Balotin Guerra pode-se dizer que a partir da constatação da problemática
levantada inicialmente, a qual balizou todas as atividades propostas, pode-se
compreender a necessidade de se refletir sobre a situação não somente com
professores e demais profissionais que atuam na escola, mas como também
com o corpo discente.
Apesar de ser um grande desafio diminuir o índice de evasão escolar
nesta instituição constatou-se que há condições para solucionar esse quadro,
ou ao menos amenizá-lo, pois percebeu-se a partir do trabalho realizado que
que os profissionais que atuam nesta escola estão preocupados e dispostos a
buscar alternativas para sanar o problema da evasão escolar.
O primeiro passo foi lançar ao desafio de ouvir professores e alunos
para identificar os motivos que levam a evasão, seguido por discutir, refletir e
apoderar-se de embasamento teórico sobre o tema, na sequência a proposta
de estratégias para a permanência do aluno na escola e o compromisso de
colocá-las em prática.
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