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RESUMO: Este artigo faz uma reflexão sobre as atividades pedagógicas realizadas no 
CEEBJA de Santa Helena – PR para combater a evasão escolar do ensino noturno. 
Nas atividades com os professores e agentes educacionais, realizou-se momentos de 
discussão e reflexão sobre a importância dos estudos, do relacionamento e do vínculo 
afetivo, com apoio na teoria das necessidades de Maslow, a partir de textos e vídeos 
selecionados. Com os alunos, foi realizada uma troca de experiência, além de slides e 
vídeos para refletir sobre a importância dos estudos, buscando motivar os alunos a 
concluírem seus estudos. Com os pais, houve uma palestra sobre o funcionamento do 
CEEBJA cuja intenção foi incentivá-los na participação da vida escolar. Com a 
comunidade externa, realizou-se visitas e entrevistas solicitando apoio, para ajustes 
nos horários das empresas, a fim de que os alunos pudessem frequentar as aulas. As 
atividades nos mostraram que é preciso fortalecer o vínculo afetivo entre alunos, 
professores e familiares, e mesmo com a comunidade, se o desejo for minimizar os 
números de evasões nesta modalidade educacional. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo realizou-se durante o Programa de Desenvolvimento 

Educacional PDE 2014-2015, da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, 

com intuito de aprofundar o debate sobre alternativas que possam minimizar os 

índices de evasão existentes no Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens e Adultos (CEEBJA) de Santa Helena. 

Preocupada com o número cada vez maior de alunos evadidos naquela 

escola e observando que nas causas da evasão sobressaem as questões 

familiares e do mundo do trabalho (Ajala, 2011; Correia, 20123), buscou-se 

alternativas para enfrentar ou minimizar esse abandono, com atividades que 

pudessem ser aplicadas pela equipe pedagógica, direção e docentes. Neste 

intento construiu-se um Caderno Pedagógico, que proporcionou reflexões 

voltadas aos alunos para que concluíssem os estudos de nível básico. Tal 
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intenção se devendo ao fato de que 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui como uma das suas 
características mais marcantes e negativas o elevado número de 
alunos que desistem antes de completar a etapa da escolaridade em 
que estavam matriculados. As estatísticas sobre os percentuais de 
evasão na EJA comprovam de forma incisiva e dramática essa real 
idade. (MILETO, 2009, p.10) 
 

Nesta direção, o tema “[...] da evasão, nos cursos de alfabetização e 

educação continuada de adultos, é um campo que merece atenção dos 

pesquisadores” (Camargo, 2014, p.130), pois são muitos que desistem 

independente do nível de escolaridade, abrem mão do direito à educação e 

mais tarde acabam encontrando razões para voltar novamente. 

Em relação a evasão, esta será entendida aqui como todo movimento de 

abandono dos estudos decorrente de razões adversas (Ribeiro et all, 2010), 

mesmo conhecendo os possíveis motivos, principalmente os relacionados ao 

trabalho e a família, porém sem aprofundá-los. A proposta desta pesquisa, que 

envolveu alunos, professores, pais e comunidade externa de empresários, foi 

buscar possíveis alternativas para minimizar esses números.  

Durante a implementação das atividades discutiu-se com os professores 

os aspectos importantes na relação professor – aluno, como a empatia, o 

reconhecimento, o vínculo afetivo e a importância dos estudos, dentro da 

pirâmide de classificação das necessidades humanas4 de Maslow (1908-1970), 

onde o estudo está no pico da pirâmide. 

Nas atividades com os alunos houve recepção com música ambiente e 

vídeo sobre motivação, despertando sentimentos de empatia com a instituição, 

estimulando a busca de novos sonhos, a autoestima, a persistência em 

alcançar suas metas e apresentando a flexibilidade da modalidade EJA.  

Com a comunidade externa, principalmente de empresários, buscou-se 

apresentar a organização do CEEBJA para que pudessem ajustar nas 

empresas o horário de trabalho e estudos dos seus empregados. Em uma das 

visitas foi destacado a importância dos estudos no desempenho das funções 

laborais, na organização, na interpretação dos problemas, na busca inteligente 

e criativa de soluções no trabalho. 

Com os pais realizou-se uma palestra sobre os benefícios dos estudos 
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tentando demonstrar a eles a importância do incentivo deles para com a 

educação de seus filhos. 

A análise dos resultados aponta para a importância do vínculo afetivo 

como fator de motivação para a permanência do aluno na educação. 

 

EVASÃO ESCOLAR E POSSÍVEIS ALTERNATIVAS 

A evasão nas escolas brasileiras seja na EJA ou no ensino regular, é 

uma situação preocupante, que reflete no abandono dos estudos, na falta, 

ausência ou fuga das aulas por diversas razões ou motivos, resultando em não 

conclusão do nível educacional básico.  

[...] a problemática da evasão escolar é bem maior e afeta a todas as 
modalidades de ensino. Ela é decorrente de fatores econômicos, 
políticos e sociais que geram na sociedade atual, amplas 
desigualdades e exclusões, sendo que os mais afetados são os 
alunos [...] de modo especial os do ensino médio noturno. É no 
noturno que os alunos sentem ainda mais dificuldades em conciliar 
trabalho e estudo além dos já conhecidos fatores econômicos e 
sociais que contribuem para a sua desistência. (BRAGA, 2009, p.4) 
 

A pesquisa de Braga demonstra o quanto os alunos do noturno, na 

maioria maiores de idade e trabalhadores, têm dificuldades para permanecer 

estudando, tendo em vista os ajustes necessários da vida adulta, fatores que 

influenciam nos resultados da evasão. 

Segundo Castro (2013) devido à evasão escolar, os jovens e adultos 

perdem oportunidades de conquistar um emprego melhor, melhorar a forma de 

viver, pois o ato de estudar descortina outras possibilidades de vida. A autora 

diz que para enfrentar essa situação é preciso contar com profissionais 

dispostos e comprometidos com a função política da escola. Na sua maioria os 

profissionais são comprometidos, mas também encontramos profissionais 

despreparados e descomprometidos e que, segundo Sampaio (2005), tem 

pouco interesse em mudar a situação porque acreditam que o Estado não 

colabora e sua ação acaba por desmotivar ainda mais os alunos. 

O que se faz necessário, com urgência, é qualificar e moralizar a 
educação brasileira, que está desacreditada. É preciso resgatar a 
dignidade do educador, [...] a fim de resgatar sua autoestima, a 
competência e o compromisso com a nobreza da sua ação. 
(SAMPAIO, 2005, p.38) 
 

Dentre as alternativas para superar o desafio da evasão, Queiroz (2002), 

apresenta como sugestão a criação de uma proposta pedagógica com 



atividades ou intervenções “que norteiem a prática dos professores” (p.13) em 

relação aos alunos evadidos. Outra sugestão, essa preventiva, para os que 

permanecem, pois muitos profissionais preocupam-se com o conhecimento 

científico e se esquecem dos fatores importantes e de relacionamento com o 

aluno. 

[...] de caráter preventivo, tem por objetivo trabalhar [...] a importância 
da formação escolar em sua vida e incentivando-as a participarem 
das atividades escolares. Paralelamente a estas atividades, a escola 
poderia buscar a participação da família no processo de formação de 
seus filhos e construir um espaço de discussão para que tanto a 
escola quanto a família, [...] poderia ainda discutir a relação 
professor-aluno entendendo que essa relação transcende o espaço 
da sala-de-aula, uma vez que a formação educacional abrange a vida 
social, econômica, política e cultural [...] estratégias que possibilitam a 
re/inclusão. (QUEIROZ, 2002, p.16)  
 

Quanto a relação professor-aluno destaca-se que “[...] há necessidade, 

por parte dos educadores, de refletirem, não somente sobre o ensino dos 

conteúdos escolares, mas também sobre a relevância dos aspectos afetivos na 

vida escolar dos alunos.” (Camargo, 2011, p.9824) e, ainda,  

[...] uma relação diretamente proporcional entre a construção de 
vínculos de cooperação e solidariedade com mais elevados 
percentuais de permanência; [...] também a importância da amizade 
como um elemento capaz de evitar a desistência e possibilitar algum 
tipo de melhoria nas difíceis condições de vida. (MILETO, 2009, 
p.164-165) 
 

Para Reis e Mandetta (2003), baseados na teoria das necessidades de 

Abraham H. Maslow (1908-1970), “Os comportamentos se iniciam quando as 

necessidades são despertadas ou estimuladas, transformando-se em motivos 

para que o indivíduo busque a sua satisfação.” (idem, p.35) e pela análise da 

pirâmide que apresenta a hierarquização destas necessidades, o estudo como 

fonte de conhecimento é uma necessidade de autorealização, ou seja, será 

buscada pelo indivíduo quando houver satisfação dos aspectos inferiores, 

como necessidades fisiológicas, de segurança, sociais e de estima. No entanto 

observa-se que a segurança provém do trabalho; as necessidades sociais, que 

abrange os relacionamentos e as amizades; a estima, que envolve o 

reconhecimento, estão mais na base e muitas vezes podem ser alcançadas no 

ambiente escolar, como citado por Mileto (2009), encontrando-se aqui um fator 

de motivação, estímulo e permanência do aluno.  

Uma das formas para alcançar os sonhos é o trabalho, elemento já 



conquistado pela maioria dos alunos de EJA, Ajala (2011) e Correia (2012), 

contudo há a necessidade de mantê-lo e de progredir e, neste sentido, é que a 

escola pode apoiar-se para motivar os alunos a estudar. Neste aspecto é que 

entra a parceria da escola com os empresários buscando meios para favorecer 

a permanência do aluno na escola. 

Segundo Sampaio (2009, p.5) Maslow “[...] defendia que as pessoas 

poderiam querer realizar-se em outros espaços sociais que não apenas o 

trabalho.” Assim a motivação para permanecer estudando pode ter outros 

estímulos, como as necessidades que estão em outros níveis. Sua teoria não 

reduz o homem a uma dimensão apenas, mas integrado e organizado, o qual 

dependendo do seu entorno social é “[...] capaz de escolhas e de criação de 

significado para a realidade.” (idem, p. 7) surgindo assim diversas razões para 

o estudo. Tais razões impactarão em suas necessidades emergentes, sejam de 

segurança (trabalho), sociais (afeto, pertencimento, amizade), de estima 

(realização, competência, confiança para atuar no mundo, liberdade, prestígio, 

reconhecimento, importância, apreciação) ou de saber e entender (entender, 

analisar, procurar relações e significados). A motivação para Maslow refere-se 

a um objetivo interno do indivíduo que o mobiliza até emergir uma nova 

necessidade, no entanto não seguem fixamente uma hierarquia, porque cada 

indivíduo é único e diferente do outro. 

Quanto à motivação, o autor analisa que Maslow diferencia as pessoas 

em dois grupos: aquelas que podem ser motivadas, pois agem em busca de 

gratificação (reconhecimento social ou financeiro) e aquelas que agem por 

reconhecimento próprio, como um prazer superior, as quais dificilmente serão 

influenciadas pelas ações externas, mas sim, por impulso interno de querer 

mais e mais para alcançar seu objetivo, que é sentir-se realizada, mais 

importante, mais reconhecida ou na busca pelo crescimento. Desta forma os 

indivíduos que já tiverem atendidas suas necessidades básicas agirão para 

satisfazer as metanecessidades, “[...] uma demanda por valores como a 

verdade, a beleza, a justiça, a perfeição, a integração, a unificação e a 

tendência em direção à unidade.” (idem, p.13) e aquelas que já alcançaram 

essas necessidades, e que por se encontrarem “[...] autorrealizadas, valorizam 

a criatividade e a autonomia” (idem p.13) buscando trabalhos mais importantes, 

que a realizem ainda mais. 



[...] a motivação é interna, ou seja, pertence ao mundo íntimo da 
pessoa; entretanto, há que considerar-se que ela se acha articulada ao 
mundo exterior (onde se encontram os objetos de satisfação dos 
desejos) e mediada pela consciência (de si e do outro) e pelas relações 
sociais, ou seja, não é possível falar-se em gratificação sem considerar 
a inserção e o relacionamento humano no mundo social. (SAMPAIO, 
2009, p.14) 

 

Considerando o exposto, muitas são as alternativas de combate a 

evasão, contudo estas precisam motivar a melhora no estado do ser, ou seja, 

proporcionar crescimento intelectual àqueles cuja influência externa pouco 

estimula e eis aí uma das funções dos professores da EJA. 

 

A PESQUISA 

As atividades pedagógicas da implementação, realizadas na perspectiva 

de uma pesquisa-ação (TRIPP, 2005), envolveram momentos de reflexão com 

os professores e funcionários sobre empatia e reconhecimento, aspectos 

importantes nos relacionamentos afetivos professor–aluno, e sobre a 

importância dos estudos dentro da pirâmide de classificação das necessidades 

humanas de Maslow. 

Posteriormente foi realizado com os alunos, momentos de acolhida com 

música e vídeo motivacional e reflexão, destacando a importância dos estudos, 

a fim de evitar a evasão. Também foi apresentada a modalidade de 

atendimento do CEEBJA, para que percebessem a flexibilidade do curso e 

assim pudessem fazer ajustes quando necessário. 

Aos pais foi oferecida uma palestra sobre a importância dos estudos e a 

modalidade EJA com suas particularidades, solicitando seu apoio na 

continuidade dos estudos de seus filhos. 

Também buscou-se apresentar a organização do CEEBJA aos 

empresários, primeiramente à Associação Comercial e Industrial do município, 

posteriormente visitou-se alguns empresários com maior número de 

funcionários, destacando a importância dos estudos no desempenho das 

funções laborais, na interpretação dos problemas, na busca inteligente e 

criativa de soluções no trabalho, solicitando apoio no ajuste de horário e 

incentivo nos estudos de seus funcionários. 

As atividades realizadas envolveram dinâmicas com curtos momentos 

de reflexão, que proporcionaram “aproximação com eles para que se sintam 



bem e não desistam”, (professora S - depoimento expresso na avaliação da 

atividade feita com os alunos); sentimentos de acolhida e empatia, tanto ao 

professor “[...] me senti importante” (professora R), quanto aos alunos, quando 

na atividade foram interrogados sobre o que gostam na escola: “gosto da 

merenda, de conversar com os amigos” (aluno P) e porque vem à escola “pelos 

professores serem atenciosos e os coordenadores da escola” (aluna D). Tais 

depoimentos corroboram a pesquisa de Correia (2012) quanto aos pontos 

positivos da EJA, onde o fato mais destacado foi “professores compreensivos e 

conteúdos mais fáceis”. 

Pela análise das falas e discussões feitas, é possível dizer que aspectos 

afetivos, relacionamentos, reconhecimento e acolhida são importantes e por 

isso podem ser alternativas para motivar os alunos a permanecer nas aulas. 

É preciso ressaltar que as atividades de implementação com a 

comunidade externa, foram alteradas e desenvolvidas parcialmente, devido a 

falta de retorno para agenda com os empresários do município através da 

associação. Neste sentido, pode-se entender que tal atitude pode denotar falta 

de um comprometimento maior destes com a continuidade dos estudos dos 

funcionários. 

Paralelamente, a fala do aluno, que relatou: “Meu patrão disse: Agora 

você terá que escolher, ou estuda ou trabalha!” (aluno M durante as 

atividades), ou ainda da empresária que disse aos funcionários do setor 

administrativo “Tem muitos deste setor que estão estudando, decidem entre 

vocês quem continua e quem pára, porque preciso de alguém que fique depois 

das 17:30h” (contribuição da professora H, a partir de conversa com seus 

alunos sobre ajustes internos nas empresas e a dificuldade para cursar o 

ensino superior que é oferecido fora do município). 

Entretanto, a comunidade de pais que participou da reunião, se 

demonstrou preocupada com os filhos, pois foi um momento de reflexão sobre 

a importância do apoio aos estudos e não sobre indisciplina ou queixas de seus 

filhos. Um diferencial naquele momento. 

 
 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Na análise das atividades encontraram-se variáveis que envolvem tanto 



o aluno quanto os professores da EJA, mas principalmente os debates giraram 

em torno do social, das relações. 

Os alunos do CEEBJA Santa Helena são na maioria trabalhadores 

braçais, com jornada de 6 a 10 horas diárias de serviço, com baixa renda, com 

situações que lhes colocam diariamente o dilema: descansar ou estudar5. 

Trazem muitas histórias de exclusão escolar e social e, expressam isso, pelos 

sentimentos de inferioridade, menos-valia, quando não acreditam ser sujeitos 

de direitos. Nesta perspectiva cabe a escola atuar como parceira na construção 

e no reconhecimento de sua identidade, como cidadão brasileiro.  

Partilhar exemplos e histórias de vidas que melhoraram com o estudo foi 

uma das maneiras de motivar os alunos na atividade de acolhida. Um exemplo 

foi o relato do professor N do Ensino Fundamental: “[...] minha esposa é um 

exemplo que deu certo na EJA, ela voltou depois que tivemos nosso segundo 

filho, cursou o ensino médio e depois fez faculdade, hoje é professora na 

escola municipal [...] sempre é tempo de voltar”. 

Como afirma Castro (2013, p.31-32) “[...] a vontade de prosseguir nos 

estudos precisa ser estimulada. O estímulo ao aluno, conduzindo-o a 

motivações para prosseguimento nos estudos.” 

Na atividade de reflexão realizada com os professores durante a hora 

atividade, sobre os aspectos importantes na relação professor e aluno, a 

importância do diálogo ficou bem destacada quando partilharam: “O aluno veio 

mostrar o bebê pra mim, ele é pai e está orgulhoso” (professora H); “o aluno 

disse que não gosta da matéria, mas que faz e aprende porque se dá bem 

comigo (professor A)”; “eles disseram que não gostam da matéria, mas ‘venho 

por causa da senhora professora’, eles gostam de falar, de serem ouvidos” 

(professora V); “são carentes de tudo, carinho, atenção, falaram os 45 minutos 

de si mesmos” (professora E). Com estas falas percebe-se que a orientação e 

o debate sobre estas temáticas devem estar mais presentes nas reuniões 

pedagógicas e de planejamento.  

Diferente dos comentários acima há também as falas dos professores 

que, como já apontamos anteriormente, não se esforçam para incentivar seus 
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alunos: “conheço eles, sei quem são, onde trabalham, mas nunca conversei 

com eles” (professora R), relato que revela a falta de diálogo com os alunos, 

que poderia contribuir na permanência do aluno e na sua formação escolar e 

social. Neste sentido Riffel (2011) diz que o diálogo aproxima o aluno, fazendo-

o sentir-se bem e permanecer na escola. 

A atitude da professora R pode promover distanciamento entre discente 

e docente. Entende-se que a escola deve estar aberta a todos não apenas para 

matrícula, mas para permanência e sucesso, promovendo aproximação, pois 

“[...] a sociedade historicamente já produz exclusão através da violência 

simbólica”, (Aranha, 1993, p.40 apud Moraes). Neste sentido corrobora a 

firmação de Souza (2008, p. 13), que diz que “[...] as escolas servem para 

introduzir e legitimar formas particulares da vida social” e não para alienar 

ainda mais essa população de jovens e adultos. 

Noutro momento também ouviu-se: “ele (o aluno) falou que só retornou 

porque o patrão dele pediu se ele estava estudando” (professora G), que 

demonstra, por outro lado, o interesse de certos empresários pelo estudo do 

funcionário, motivando o mesmo a retomar sua caminhada escolar.  

Neste quadro, quando o professor foca somente nos conteúdos 

científicos e esquece o diálogo com o aluno, as aulas tornam-se 

desinteressantes, como exemplificado no depoimento dos professores A e V. 

Paralelo a tudo isso há sentimentos que afloram nesta relação, 

principalmente da vergonha. 

Desejar aquilo que outros desejam é o mesmo que participar de um 
sistema de reconhecimento social, no qual as identidades individuais 
estão ligadas a valores identitários coletivos compartilhados. Assim, 
os motivos mais poderosos da ação humana estão no desejo de 
reconhecimento e consideração, “apelo ao olhar dos outros”, isto é, 
fugir da vergonha, da culpa, do medo da falta de estima dos meus 
pares. [...] a vergonha da humilhação está situada apenas na 
descrição imobilizadora do pobre presente numa culpa individual por 
não ter estudado. [...] entre os sentimentos morais, a vergonha é o 
que tem maior abrangência, dado que contém uma espécie de 
rebaixamento do próprio valor, isso acontece, simplesmente, porque 
os seres humanos não podem reagir de modo emocionalmente 
neutro às ofensas, representadas que sejam pelos maus-tratos 
físicos, pela privação de direitos ou pela degradação social.  
(CARMO, 2010, p. 27) 
 

Contudo muitas histórias incentivam e se contrapõe a sentimentos como 

de vergonha, medo, insegurança, trazidos pelos alunos. Vemos, no depoimento 

da aluna K do ensino médio: 



[...] na minha família só eu e minha irmã não terminamos o ensino 
médio, no fim de ano minhas primas contaram que terminaram a 
faculdade, fiquei bem quietinha, quando me perguntava até que série 
tinha estudado, mentia, dizendo que tinha o ensino médio. Lá no 
posto onde trabalho, minhas colegas me incentivaram a fazer o 
concurso, mas eu nem tinha terminado, que vergonha, agora decidi 
vou terminar, depois que voltei e contei pra elas que estava 
estudando e faltavam só quatro matérias, elas me deram parabéns. 
(aluna K) 
 

Aqui é possível observar que a opinião dos amigos e familiares é muito 

importante, pois reflete o reconhecimento além de perceber a importância do 

vínculo externo ou interno. Aponta Mileto 

[...] enfatizando-se a importância dos processos cooperativos 
relacionados com a criação de fortes vínculos de solidariedade entre 
os alunos “permanentes”. Nesse sentido, evidenciou-se a importância 
dos colegas de turma, tanto nos incentivos para a não desistência, 
quanto na ajuda mútua nos processos de aprendizagem (MILETO, 
2009, p.166) 
 

O reconhecimento pode ser estimulado pelo professor nas aulas através 

da interação, exemplos positivos e valorização do conhecimento prévio que o 

aluno, através das aulas, reescreve de si próprio. 

A EJA é uma educação possível e capaz de mudar significativamente 
a vida de uma pessoa, permitindo-reescrever sua história de vida. 
Sabe-se que educar é muito mais que reunir pessoas numa sala de 
aula e transmitir-lhes um conteúdo pronto. É papel do professor, 
especialmente do professor que atua na EJA, compreender melhor o 
aluno e sua realidade diária. Enfim é acreditar nas possibilidades do 
ser humano, buscando seu crescimento pessoal e profissional. 
(SILVA e PIMENTEL, 2010, p.5) 
 

Diferente de épocas quando se considerava que as pessoas precisariam 

pouca instrução, pois seriam destinadas a trabalhar no campo ou nas fábricas, 

e, para tal não precisariam estudos, a modernidade tecnológica provou o 

contrário. As novas exigências do trabalho tornam a leitura e escrita 

necessárias à interpretação de questões cotidianas, que envolvem máquinas e 

informatização. Tal realidade foi descrita pela empresária R: “Quando eles 

voltam a estudar eles pensam mais e erram menos, usam mais a cabeça pra 

resolver problemas e desperdiçam menos”. Situação também descrita na 

literatura: “A escolarização possibilita ao indivíduo jovem e adulto retomar seu 

potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar competências adquiridas na 

educação extra-escolar e na própria vida [...]” (Kawahara, 2008, p.14). 

Os alunos também relataram depoimentos importantes relacionados ao 



trabalho como:  

Eu voltei porque o chefe de setor disse a todos nós que aqueles que 
desejarem manter seus postos de trabalho deverão estudar para 
continuar senão ele será obrigado a trocar por outros funcionários 
que estão estudando e logo, logo vão concluir o ensino médio. (aluno 
D). 
 

Em meio a estes relatos, foi proporcionado aos alunos um momento de 

reflexão sobre a importância dos estudos, sobre os motivos de retorno, as 

dificuldades que precisarão enfrentar para continuar estudando, seus objetivos 

e sonhos. Nesse momento ouvimos desde incentivos da família, dos patrões, 

intenção de cursar o ensino superior, daqueles que retornaram após o 

rompimento de anos de união conjugal que os aprisionava, como de uma 

aluna: “meu marido não deixava vir a escola, achava que eu ia trair ele” (aluna 

I) ou da “prisão trabalhista” cujo patrão dizia: “vai ter que escolher, se estuda 

não vai conseguir trabalhar, porque eu não vou liberar antes” (aluno M). 

Contudo, esses alunos partilhavam a mesma vontade de retornar, mas naquele 

momento não podiam “agora sim professora, vou estudar, terminar aqui e fazer 

um técnico em hotelaria” (aluna I), revelando sonhos que ainda se mantém, 

mesmo após anos distantes da escola. Quando o aluno M falou do trabalho e 

do patrão, comentou: “Agora se ele quiser me mandar embora vou fazer 

qualquer outra coisa, mas já perdi tanta oportunidade melhor por não ter 

terminado os estudos, que agora já decidi: me arrumo de outro jeito até 

terminar”, e mais, “quero trabalhar na defesa civil.” 

Nessas falas percebe-se que o sonho permanece, apenas é preciso que 

algo ou alguém os motive a buscá-los. As dificuldades da vida os fazem 

repensar, tomar algumas decisões sérias, mesmo que seja buscar outro 

trabalho ou “bico” para dar um jeito enquanto termina os estudos.  

Considerando o conjunto destas falas algo desponta: é preciso 

replanejar as ações escolares com vistas a atender as necessidades dos 

alunos da EJA, de modo que superem esse sentimento de rejeição e 

preconceito, sintam-se bem no ambiente escolar e percebam a importância dos 

estudos. Que a educação desperte novos sonhos, os motive e de posse do 

conhecimento atuem conscientemente na sociedade. Medeiros (2008), fala que 

nesse replanejar, é oportuno rever as relações professor-aluno, levando em 

consideração aspectos que envolvem o primeiro contato, a recepção, a 



primeira aula e o reconhecimento da história de vida do aluno, a fim de 

fortalecer o vínculo escolar e relacional, pois só assim se irá promover o estudo 

e a aprendizagem. 

Os resultados da implementação apontam a importância da EJA na 
vida de seus envolvidos e a necessidade de práticas educativas mais 
afetivas por parte dos professores desta modalidade de ensino. [...] A 
linguagem (verbal e não-verbal) adotada pelo professor deve afetar 
positivamente os estudantes inspirando confiança e motivação, 
facilitando a relação como objeto de estudo. A confiança que se 
estabelece em sala de aula proporciona o fluir da criatividade, o 
desembaraço em atividades de expressão e um clima agradável para 
o aprendizado. Laços de afetividade, no entanto, não se estabelecem 
imediatamente ou de maneira forçada ou imposta, mas são 
construídos gradativamente, de maneira espontânea, pela interação e 
respeito à individualidade de cada um. (MEDEIROS, 2008, p.01-05) 
 

Tais atitudes tendem a resultar, entre outras coisas, em uma diminuição 

da evasão nesta modalidade educacional. Neste sentido Camargo aponta que: 

[...] baixa auto-estima; história escolar marcada por fracassos; 
trajetória de vida repleta de constrangimentos pela pouca 
escolaridade; jornada de trabalho pesada, reações negativas de 
familiares (maridos, irmãos, filhos, esposas) dos alunos por conta de 
retorno aos estudos; diminuição do tempo livre para passar com a 
família e distanciamento dos filhos. (2014, p.127) 
 

Tais situações tendem a prejudicar a frequência dos alunos e os desmotiva. 

Destarte uma “[...] proposta pedagógica baseada na construção de 

conhecimentos e valorização das experiências de vida, resgatando o desejo de 

aprender; [...] carinho, atenção e respeito dos professores-monitores” (idem), 

são elementos que favorecem a permanência nos estudos. 

Sangrillo et all diz que “[...] talvez seja essa afetividade o diferencial 

buscado pelos alunos da EJA. Não uma afetividade emocional, mas a 

compreensão de seus professores em relação aos problemas vivenciados por 

eles.” (2012, p. 2) 

Mileto (2009) também destaca a importância dos laços afetivos quando 

analisa os comportamentos e relacionamentos dos alunos da EJA, onde ações 

que envolvem aspectos de cooperação e solidariedade influenciam na 

desistência ou permanência dos mesmos. Tais atividades proporcionando ao 

aluno o sentimento de fazer parte do grupo, da escola, quase uma família se 

considerar o tempo que passam juntos onde, além das atividades escolares, 

criam-se laços de amizade. 

Um sentido de pertencimento a um grupo social, identificado pela 
existência de elementos comuns em relação a sua própria trajetória 



escolar (e de vida), favoreceu significativamente a possibilidade da 
permanência e conclusão do Ensino Fundamental [...] vínculos 
coletivos que possibilitavam o incentivo mútuo, a passagem do PEJA 
1 para o PEJA 2 materializava uma percepção de promoção e avanço 
na sua escolarização. (MILETO, 2009, p.199) 
 

Além deste autor, 

[...] Fernandes (1991), Dantas (1992), Snyders (1993), Freire (1994; 
1999a), Codo e Gazotti (1999) entre outros, afirmam que o afeto é 
indispensável na atividade de ensinar, compreendendo que as 
relações entre o ensinar e o aprender são motivadas pelos desejos, 
pelas paixões e que é possível identificar possibilidades afetivas 
favoráveis que facilitem a aprendizagem. (CAMARGO, 2011, p.9825). 

 

Toda este realidade coloca, pois, ao professor da EJA toda uma gama de 

necessidades de atuação que se constroem não apenas na formação inicial ou 

continuada, mas no próprio envolvimento com a realidade particular da EJA. 

 

O PROFISSIONAL DA EJA 

Na EJA, a rotatividade de professores é grande, prejudicando o vínculo 

com o aluno uma vez que, para o sucesso com este tipo de público, é 

necessário conhecer a modalidade e as formas de atendimento que é 

específica de EJA, o que raramente se dá com esta rotatividade. 

O relacionamento é o que mais envolve afetividade nos espaços 

escolares. Muitos são os desafios diários a serem superados para estudar e a 

acolhida da escola pode fazer muita diferença. Não apenas a equipe 

pedagógica ou o professor precisam conhecer sobre a EJA e os aspectos de 

empatia e reconhecimento, mas todos que irão se relacionar com o aluno 

durante sua vida escolar: desde a matrícula o aluno já analisa o ambiente. 

Quando decide por retornar às aulas, o aluno o faz cheio de 

expectativas, ansioso para confirmar o que os colegas falam sobre o CEEBJA, 

muitas vezes receosos do que lhe aguarda, pois em sua memória pode guardar 

histórias de exclusão que precisam ser superadas. Duclos e Duclos (2009) 

comenta que a negligência sofrida na infância afasta o indivíduo da convivência 

dos ambientes semelhantes, pois permanecemos onde nos sentimos bem, 

onde somos ouvidos, onde temos atenção. Se, na escola, os alunos que se 

evadem por problemas de indisciplina, são tratados de maneira hostil e 

ofensiva, eles, acabam por sair dali para fugir de problema no relacionamento. 

Assim, tanto no relacionamento quanto na construção do vínculo com o 



aluno é preciso prestar muita atenção, pois muitas vezes precisa ser 

reconstruído. Tais questões, como cita Castro (2013), são ações para diminuir 

os índices de evasão. 

No entanto nem sempre a formação do professor permite que ele aja de 

modo a libertar seus alunos. Se o professor não buscar atuar de maneira 

independente e crítica acabará repetindo o sistema vigente. 

[...] com sua estrutura elitista e discriminadora, não está preparada 
para atender aos filhos dos trabalhadores, na medida em que não 
respeitam as experiências sócio-culturais destes indivíduos. Assim 
sendo, vêm expulsando regularmente as crianças do interior da 
escola e jogando-as no mundo da marginalidade. A estrutura elitista 
existente na escola se materializa através da linguagem, do livro 
didático, da dominação simbólica, da representação dos mestres, dos 
currículos padronizados, dos métodos de ensino, etc. (PIRATELLO, 
2009 p. 9) 
 

Como já citado no depoimento dos professores “faz e aprende porque se 

dá bem comigo (professor A)”, “‘venho por causa da senhora professora eles 

gostam de falar, de serem ouvidos” (professora V), “são carentes de tudo, 

carinho, atenção, falaram os 45 minutos de si mesmos” (professora E). 

Tais depoimentos retomados aqui demonstram que mesmo sendo a 

afetividade um dos fatores secundários, que se desenvolve depois dos 

aspectos físicos e biológicos, pela teoria walloniana, ou segue-se a vida pela 

emoção ou pela razão, então se o aluno não se sente motivado pela via do 

conhecimento, pode ser estimulado pela via afetiva (La Taille, 1992). Ou, ainda, 

poderá ser estimulado por ambas, como diz Camargo (2011) 

[...] Razão e emoção estão em contínua articulação promovendo a 
constituição do ser humano. [...] o desenvolvimento de um ambiente 
afetivo influencia de forma qualitativa na construção do conhecimento 
e do ensino [...] na EJA, onde os sujeitos sociais e suas relações 
afetivas são mais complexas e muito influenciadas pelas suas 
vivências no mundo social [...] o elemento que se destacou foi a 
importância da afetividade, principalmente na relação professor-aluno 
[...] há necessidade, por parte dos educadores, de refletirem, não 
somente sobre o ensino dos conteúdos escolares, mas também sobre 
a relevância dos aspectos afetivos na vida escolar dos alunos [...] o 
desenvolvimento de um ambiente afetivo influencia de forma 
qualitativa na construção do conhecimento, do ensino e 
principalmente da aprendizagem. (CAMARGO, 2011, p.9824 - 9830) 

 

Além disso é preciso buscar atender os vários objetivos trazidos pelo 

aluno ou mesmo despertar novos sonhos, tarefa que pode receber auxílio da 

equipe pedagógica, nas discussões em sala de aula ou em atividades 

extraclasse. Sempre que possível, refletir sobre assuntos como: profissões, 



família, saúde, estudo, etc. oferecer atividades onde possam apresentar seus 

talentos e habilidades. Nesses momentos o aluno poderá perceber a ligação 

entre os conteúdos escolares e sua vida pessoal e profissional, sentindo 

satisfação no aprender e retornar aos bancos escolares. 

[...] Reforçar estes aspectos positivos é uma atitude concreta que 
podem estimulá-los a vencer os desafios e verdadeiros obstáculos 
colocados por sua condição de classe e por suas condições de vida. 
As aulas coletivas/grupos, por exemplo, podem representar um 
espaço propício para uma ação pedagógica centrada no diálogo, 
onde o processo ensino-aprendizagem conjunto, articulado e 
determinado pela interação entre os envolvidos a partir do social, ou 
seja, a partir dos conhecimentos e vivências dos alunos, estimule-os 
a pensar e agir de forma crítica e consciente. Nesta dinâmica, a 
possibilidade de uma maior aproximação entre professor-aluno, 
aluno-aluno, pode despertar o sentimento de confiança, de pertença 
ao grupo, atuando de forma positiva no processo de ensino-
aprendizagem. (SOUZA, 2008, p.33) 
 

Para esta autora a escola tem o dever de oferecer educação de 

qualidade a todos, sem distinção, auxiliando na diminuição das desigualdades 

e ampliando o exercício da cidadania, cabe, assim ao professor, contribuir com 

a ação coletiva ou individual positiva nesse processo.  

Acreditando na ação do educador que desaliena e promove mudança 

positiva na mentalidade dos alunos, é preciso que o professor auxilie a 

comunidade a perceber que o conhecimento proporciona uma vida melhor, com 

possibilidade de enfrentar diversas situações, resolvendo problemas e sendo 

mais feliz (Orso et all, 2011). 

Somente quando o aluno percebe a influência dos conhecimentos e da 

reflexão escolar na solução de problemas da vida real é que ele sente-se 

estimulado a estudar, na interação de sala de aula é possível promover essa 

consciência no aluno, através de discussões contextualizadas. Piratello (2009), 

diz que conhecimento vital é aquele integrado a vida, quando há articulação da 

vida e da escola. 

“A educação é o caminho para a realização humana. [...] É necessário 

repensá-la e fazê-la servir à vida, à realização humana, social e ambiental” 

(Sampaio, 2005, p.37).  A escola “[...] ajuda a libertar as vítimas das várias 

formas de escravidão.” (Chalita, 2001, p.71) Acredita-se que se a escola fizer 

diferença na vida do aluno certamente ele não abandonará ou pelo menos essa 

decisão estará mais distante. 

Entretanto “[...] a escola, muitas vezes, sem se dar conta, faz uso de 



algumas práticas de ensino que acaba contribuindo com o fracasso escolar do 

aluno, contribuindo para a sua exclusão.” (Braga, 2009, p.6) quando não faz as 

críticas, reforçando as desigualdades, afasta o aluno do meio educacional. 

Entretanto quando o aluno sente-se valorizado, passa a reconhecer a 

ligação entre o estudo e a vida, permanece. Do contrário, como afirma Riffel 

(2009) “[...] o adolescente opta por abandoná-la e passa a buscar um meio de 

ganhar algum dinheiro [...]” (p.16). É na relação diária professor-aluno que se 

constrói o vínculo, pois, complementa a autora, “[...] cansados pela dura 

jornada de trabalho, outros vem à escola apenas para se encontrar com a 

turma e estão mais interessados nas conversas, nos encontros com os 

amigos.” (idem, p.17) e é nela que eles encontram apoio para desabafar seus 

problemas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se que a escola reflete a sociedade na qual está inserida. Se os 

alunos estão se evadindo é porque podem não ter apoio ou a motivação interna 

e externa não seja suficiente, as dificuldades não conseguem ser superadas, e 

há conflitos. Quando os alunos sentem-se respeitados e valorizados passam a 

fazer parte do coletivo, com vínculos de amizade, cooperação e solidariedade, 

assim entende-se que quem fica é porque encontrou ajuda dentro ou fora da 

escola.  

Através das atividades desenvolvidas, observou-se que os profissionais 

do CEEBJA em questão precisam estudar mais sobre os aspectos afetivos e 

relacionais para melhorar os relacionamentos, se aproximando dos alunos com 

a intenção de auxiliar na mediação de conflitos e dificuldades que possam levar 

ao abandono dos estudos. 

Mileto (2009) diz que é preciso oferecer horários para dialogar com os 

alunos aumentando assim a interação, sendo mais flexível e ponderado, 

respeitando a individualidade de cada aluno. Ainda, deste o autor, a falta de 

diálogo, o autoritarismo e o tratamento desrespeitoso dos professores ou 

outros profissionais da escola torna-se um desafio para permanência do aluno. 

Tal situação deve, contudo ser estendida a todos aqueles que, de uma ou outra 

forma, fazem o círculo de relacionamentos do público da EJA. 
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