EVASÃO NA EJA: possibilidades de enfrentamento ao abandono escolar
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RESUMO

O presente artigo apresenta o trabalho realizado no CEEBJA Profª Ronilce Apª Gallo
Mainardes, o qual teve como objetivo identificar os fatores que contribuem para o abandono
escolar dos educandos da EJA, analisar os fatores internos à instituição de ensino que podem
contribuir para o abandono dos educandos, e apresentar a implementação pedagógica na
instituição de ensino e no Grupo de Trabalho em Rede.
Para o desenvolvimento do trabalho, realizamos um levantamento de dados numéricos de
matrículas/concluintes/abandono utilizando os registros escolares e aplicamos um
questionário como instrumento de coleta de dados para 145 alunos buscando identificar as
possíveis motivações internas que contribuem para o abandono e conhecer um pouco melhor
o perfil desses educandos. Na implementação pedagógica realizamos um Grupo de Estudos
com profissionais da Instituição de Ensino e um Grupo de Estudo em Rede com profissionais
da Rede Estadual de Ensino com ampla discussão e reflexão sobre os motivadores do
abandono/evasão escolar.
Como resultado da coleta de dados e das discussões realizadas no Grupo de Estudos e Grupo
de Trabalho em Rede pudemos aferir que os motivadores internos à escola são significativos
e que o coletivo escolar pode definir estratégias para o enfrentamento.

INTRODUÇÃO:
Uma das grandes preocupações quanto ao processo educacional no Brasil tem
sido a questão do insucesso escolar que é resultado da não aprendizagem e
abandono do processo de escolarização, isso em todas as modalidades de ensino.
Neste sentido, a questão da permanência e conclusão dos estudos, com
aprendizagem de qualidade social configura-se como um dos maiores desafios da
Educação Básica nos dias atuais.
Na modalidade de Educação para Jovens e Adultos esse desafio é ainda maior,
devido às especificidades dos educandos, que na sua grande maioria são adultos
trabalhadores dos mais variados setores (comércio, indústrias, autônomos, etc.),
donas de casa, jovens que não se adaptaram ao ensino regular, desempregados,
pensionistas do INSS, entre outros.
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Diante dessa realidade e instigados pela percepção de que o abandono escolar
tem sido um sério problema educacional que resulta num alto índice de pessoas
excluídas do processo de escolarização e em especial na Educação para Jovens e
Adultos é que surgiu o interesse de se realizar um estudo sobre os fatores que podem
contribuir para a permanência e sucesso dos educandos jovens e adultos no espaço
escolar, para isso, buscamos, através de uma pesquisa qualitativa e de coleta de
dados, identificar quais são as causas reveladas pelos alunos para o abandono
escolar na modalidade da Educação de Jovens e Adultos no CEEBJA Profª Ronilce
Mainardes Gallo.
Assim, o presente artigo busca apresentar os resultados do trabalho realizado
para identificar os fatores que contribuem para o abandono e a permanência escolar
dos educandos da EJA, busca também analisar os fatores internos à instituição de
ensino que podem causar o abandono e a permanência dos educandos, e apresentar
a forma de implementação pedagógica na instituição de ensino e no Grupo de
Trabalho em Rede. Ressaltamos que a realização desse trabalho é resultado da
participação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE ofertado pela
Secretaria Estadual de Educação do Paraná que tem por objetivo a formação
continuada dos profissionais da educação que atuam no Estado.
Para realização do trabalho iniciamos com um levantamento comparativo entre
os dados de matrículas/concluintes/abandono dos anos de 2013, 2014 e 2015
(ANEXO 1), para esse levantamento utilizamos os Livros Registros de Classe - LRC
do CEEBJA Profª Ronilce Aparecida Gallo Mainardes de todas as disciplinas do
Ensino Fundamental e Ensino Médio dos anos acima citados. A opção pela coleta de
dados no LRC e não nos dados disponíveis no Sistema de Educação de Jovens e
Adultos – SEJA deu-se pela intenção de verificar a real situação3 do CEEBJA, sendo
que, para fins de pesquisa computamos apenas número de alunos que efetivaram a
matrícula e frequentaram pelo menos uma aula, ou seja, desconsideramos os sujeitos
que realizaram a matrícula mas não frequentaram nenhuma aula.
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A organização da Educação de Jovens e Adultos da Rede Estadual de Educação no Paraná é por
cronograma e por isso o aluno faz uma “pré matricula” (ela dá o nome para cursar a disciplina) mas
muitas vezes acaba por não efetivar sua matricula ou não frequentar essa disciplina o que pode
provocar um número elevado de “falsos abandonos”

Além desse levantamento, realizamos revisão bibliográfica sobre a educação de
jovens e adultos e sobre o abandono escolar, utilizando, entre outros autores, Ricetti
(2015), Paiva (2015), Freire (1983 e 2010), Arroyo (2001) Gomes (2000). Realizamos
também, uma pesquisa qualitativa e de campo com 145 alunos, matriculados e
frequentando a instituição de ensino, para identificar ações ou práticas internas à
escola que atuam como causas motivadoras para o abandono escolar. Para essa
pesquisa elaboramos um questionário (ANEXO 2) que foi aplicado a 145 educandos
do Ensino Fundamental e Médio, dos turnos vespertino e noturno, que frequentavam
o CEEBJA Profª Ronilce Aparecida Gallo Mainardes em 2016. Com suporte dos
resultados da pesquisa realizada com os alunos, definimos os temas para elaboração
material didático pedagógico que foi utilizado para implementação do trabalho e para
o Grupo de Trabalho em Rede – GTR.

DESENVOLVIMENTO:

Segundo o Consultório Etimológico a palavra evasão, “Escolar ou não, vem do
latim evasio, de evadere, ‘fugir, escapar’, de ex-, ‘fora’, mais vedere, ‘ir, caminhar’ e,
abandono

desistere, de de-, ‘fora’, mais sistere, ‘parar, interromper”; o MEC, para

fins de realização do Censo Escolar, considera abandono escolar quando o aluno
deixa de frequentar as aulas no decorrer do ano ou reprova por faltas mas no ano
seguinte renova a matrícula e, evasão é quando o aluno não volta a matricular-se no
ano seguinte. (INEP, 1998)
Já Campos (2003) afirma que evasão escolar na EJA pode ser entendida como
um abandono por um tempo determinado ou não. Para nós educadores, essas
palavras são sinônimas pois o aluno que abandona a escola, mais cedo ou mais tarde,
acaba evadindo-se, ou seja, deixa de frequentar definitivamente as instituições
escolares. Na prática, conhecemos muito bem o significado dessas palavras, pois ano
após ano vivenciamos essa realidade nas escolas em que atuamos.
A evasão/abandono escolar acaba configurando-se como fracasso escolar, por
isso, tem sido motivo de preocupação e tema de pesquisa há muito tempo. Um

exemplo dessa preocupação é encontrado na pesquisa de Gomes (2000)
referenciando Patto (1991), quando afirma que a autora:
estudou profundamente o assunto sob a ótica do fracasso escolar. No Brasil,
já na década de 30 registravam-se altos índices de evasão escolar nas séries
iniciais do 1° grau, e baixíssimos índices de conclusão do então denominado,
ensino primário. 0 crescimentos quantitativo da Rede Pública, ainda que lento,
veio acompanhado de um elevado número de excluídos, quer seja pela falta
de acesso ao ensino público, quer seja pela evasão escolar.
(...)A reprovação e a evasão na escola pública de primeiro grau continuam a
assumir proporções inaceitáveis em plena década de oitenta. Ao longo dos
sessenta anos que nos separam do início da instalação de uma política
educacional no país, sucessivos levantamentos revelam uma cronificação
deste estado de coisas praticamente imune as tentativas de reverte-lo.”
(Gomes 2000, p 90-91).

Pela afirmação de Patto, referenciada por Gomes, podemos inferir que a
evasão escolar não é um problema da contemporaneidade, e sim uma preocupação
antiga e, que segundo o MEC apesar da criação de políticas de acesso, permanência
e gestão com qualidade social na educação básica como tentativas de garantir o
sucesso escolar e minimizar a evasão escolar, nem essas ações foram suficientes
para acabar com fracasso escolar. Dentre as ações criadas pelo MEC podemos citar:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNTE; Programa
Nacional de Biblioteca Escolar; Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE,
Programa de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; entre outros.
A evasão/abandono escolar é uma temática complexa, que não depende da
vontade desta ou daquela pessoa, também, não possuiu um motivador único,
portanto, encontrar alternativas para enfrentar a evasão/fracasso escolar requer a
análise e compreensão de fatores históricos, políticos, cognitivos, sociais, afetivos,
culturais, etc. além de políticas públicas eficientes
Em consonância a esta afirmação, apresentamos o posicionamento da
pesquisadora Patto(1990) citada no documento “Elaboração de Políticas e Estratégias
para a Prevenção do Fracasso Escolar”, organizado pelo MEC:
Maria Helena Souza Patto (1990), ao abordar as teorias que buscam explicar
o fracasso escolar destaca que existe um conjunto de variáveis, intra e
extra-escolares, que intervêm no processo de produção do fracasso escolar
indo desde as condições econômicas (desigualdades sociais, concentração
de rendas etc.), culturais dos alunos e seu (des) compasso com a lógica de
organização, cultura e gestão da escola (perspectiva institucional) até as
dinâmicas e práticas pedagógicas utilizadas, em que se estruturam os
processos ensino-aprendizagem propriamente ditos cujo balizamento
encontra forte expressão na relação professor e aluno. Assim, é fundamental
não perder de vista que o processo ensino-aprendizagem é mediado pelo

contexto sociocultural, pelas condições em
que
se
efetivam
a
aprendizagem e
desenvolvimento, pelos processos organizacionais e,
consequentemente, pela dinâmica em que se constrói o projeto políticopedagógico. (MEC, p 2)

Outros pesquisadores apresentam o mesmo posicionamento da autora acima
citada, um exemplo é Ricetti (2015, p.80.) que afirma:
Torna-se necessário a discussão sobre inúmeros fatores como: reprovação,
distância da escola, motivação, trabalho (emprego), aspectos pessoais,
coletivos e individuais, do aluno que está presente na EJA(...) e para conter a
evasão é preciso acima de tudo um trabalho de parceria entre governo, escola
e sociedade.

E ainda, Campos (2003, p.04.) referenciando Fonseca (2002), afirma que:
Os motivos para o abandono escolar podem ser ilustrados quando o jovem e
adulto deixam a escola para trabalhar; quando as condições de acesso e
segurança são precárias; os horários são incompatíveis com as
responsabilidades que se viram obrigados a assumir; evadem por motivo de
vaga, de falta de professor, da falta de material didático; e também abandonam
a escola por considerarem que a formação que recebem não se dá de forma
significativa para eles.

Com base nos estudos realizados e, no conhecimento e experiência empírica
que adquirimos na atuação como educadores na EJA, e tendo, ainda como objetivo
verificar os índices de abando e

as motivações que contribuem para o

abandono/evasão escolar, principalmente os aspectos internos à escola, realizamos
duas atividades simultâneas, uma foi o levantamento de dados para obter o número
de alunos matriculados e concluintes, por disciplina, dos últimos três anos, a outra
atividade, foi uma coleta de dados realizada através da aplicação de um questionário
aos alunos para buscar informações quanto aos motivos que os levaram a
desistir/abandonar os estudos.

DADOS DO CEEBJA PROFª RONILCE APARECIDA GALLO MAINARDES

Para dimensionarmos o índice da evasão no CEEBJA Profª Ronilce Aparecida
Gallo Mainardes realizamos um levantamento de dados para identificar o número de
sujeitos que se matricularam, que abandonaram e que concluíram os estudos nos
anos de 2013, 2014 e 2015. Esse levantamento de dados foi realizado através da
verificação de todos os Livros Registros de Classe dos anos acima informados. Para
fins desse trabalho optamos por utilizar o termo abandono para definir os alunos que

fizeram a matrícula, frequentaram pelo menos uma aula e não concluíram a disciplina
em que se matricularam. Como resultado desse levantamento obtivemos os seguintes
números, que podem ser visualizados no quadro e gráficos a seguir:
Quadro 1 – Total de Matrículas e Abandono de 2013, 2014 e 2015

Total de Matrículas e Abandono
Matrículas

Abandono

Matrículas

Abandono

Matrículas

Abandono

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Ensino Médio

1.459

317

1.204

318

926

238

Ens. Fundamental

749

265

712

285

394

162

Fonte: Autoria própria
Gráfico 1 – Matrículas e Abandono do Ensino Fundamental nos anos de 2013,2014 e 2015

Fonte: Autoria própria
Gráfico 2 – Matriculas e Abandono do Ensino Médio nos anos de 2013, 2014 e 2015

Fonte: Autoria própria

Observando o quadro podemos verificar que houve uma gradativa e significativa
queda no número de matrículas. No Ensino Médio, em 2014 a queda nas matrículas
foi de 17,48% em relação à 2013 o que corresponde a 255 alunos a menos e, em
2015 de 23,09% em relação à 2014 o que corresponde a 278 matrículas a menos. Já
no Ensino Fundamental, em 2014 a queda nas matrículas em relação a 2013 foi de
4,9% o que corresponde a 37 alunos a menos, observamos que em 2015 a queda foi
muito mais significativa, apresentando um percentual de queda nas matrículas de
44,66% ou seja, 318 alunos a menos em relação a 2014.
No que se refere ao abandono embora tenha apresentado um aumento
crescente nos percentuais, esses mantiveram-se relativamente estáveis: em 2013 no
Ensino Fundamental o percentual de abandono foi de 35,38 (265 alunos), em 2014 foi
de 40,03 (285 alunos) e em 2015 de 41,12 (162 alunos). Já no Ensino Médio, em 2013
os índices de abandono foram 21,73% (317 alunos), em 2014, 26,41% (318 alunos) e
em 2015 25,70% (238 alunos).
Diante desses dados podemos observar que o índice de abandono dos alunos
nos anos de 2013, 2014 e 2015 mantiveram-se relativamente estáveis de um ano para
o outro, sendo a média de 38,84% no Ensino Fundamental, ou seja dos 1.855 alunos
matriculados nesse triênio, 712 alunos abandonaram os estudos. No Ensino Médio
esse índice é um pouco menor 24,61%, das 3.589 matrículas desses três anos 873
abandonaram as disciplinas.
Os gráficos demonstram ainda, uma queda progressiva no número de matrículas
mas uma manutenção relativa nos índices de abandono, portanto, se somarmos os
números da queda nas matrículas aos números de abandonos teremos um número
significativo de pessoas que não lograram sucesso em seu processo de
escolarização.
Os dados apresentados pela pesquisa quanto a queda no número de matrícula
nos surpreendeu pois essa não era uma preocupação que tínhamos, no início do
levantamento, mas ao confeccionarmos os gráficos constatamos essa realidade e
estes índices passaram a fazer parte das discussões no grupo de estudo realizado na
escola. Levamos esses dados para discussão no Grupo de Estudos e argumentando
com os participantes sobre as possíveis causas para uma queda tão significativa no
número de matrículas e concluímos que, de acordo com o quadro 2 (abaixo) o qual

apresenta dados do Censo Escolar de 2016, a queda no número de matrículas na EJA
vem ocorrendo em todo Brasil. Levantamos ainda, a hipótese de que o movimento
grevista dos professores que ocorreu em 2015 pode ter contribuído para diminuição
no número de matrículas, entretanto para confirmar essa hipótese seria necessário
um estudo pontual sobre o fato, porém esse não o foco deste trabalho, mas seria
interessante realizar um estudo sobre esse fenômeno.
Quadro 2 – Matrículas na EJA: Censo Escolar 2016

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira – INEP

Os dados apresentados corroboram para nossa hipótese de que que a
evasão/abandono escolar é um dos fatores que contribuem para o fracasso escolar,
pois um número significativo de sujeitos acabam excluídos do processo de
escolarização. No que tange a queda no número de matrículas utilizamos os dados
nacionais (quadro 2, acima) para comparar com a realidade local e constatamos que
o que acontece no CEEBJA Profª Ronilce Aparecida Gallo Mainardes, em termos de
queda no número de matrículas, é um reflexo da realidade educacional brasileira.
IDENTIFICANDO AS CAUSAS
Empiricamente consideramos que os fatores que contribuem para o abandono/
evasão escolar podem ser divididos em fatores externos ou fatores internos à escola.
Podemos considerar como fatores externos:

horários de trabalho e de ônibus

incompatíveis com o horário das aulas, mudança de trabalho, desemprego, problemas
de saúde (pessoal e de familiares), cansaço, ciúmes do cônjuge, etc. Como fatores
internos à escola podemos citar: encaminhamentos metodológicos inadequados;

práticas que desconsideram a heterogeneidade, a cultura e o conhecimento dos
educandos; falta de compreensão da linguagem e dos conteúdos ministrados nas
aulas; falta de empatia mútua entre professores e alunos; processos avaliativos
excludentes; etc.
Por considerar que são nos aspectos internos à unidade escolar que os
profissionais têm autonomia de atuação e podem desenvolver ações/atitudes para
enfrentar o abandono escolar foi que nossa pesquisa buscou identificar quais são
essas motivações do ponto de vista do educando e também conhecer um pouco do
perfil dos educandos da instituição de ensino.
Assim, com a intenção de identificar as motivações internas à escola que
contribuem para o abandono escolar elaboramos um questionário como instrumento
de coleta de dados (ANEXO 2) como instrumento de coleta de dados; as perguntas
concernem a questões pessoais e relativas ao percurso educacional dos educandos.
O questionário foi aplicado aos alunos durante as aulas, onde abordamos o objetivo
da pesquisa, lemos e explicamos cada uma das questões que foram respondidas
individualmente.

Participaram

da

pesquisa

145

educandos

matriculados

e

frequentando o CEEBJA, de ambos os sexos e de diferentes faixas etárias.
Iniciamos o questionário com perguntas que contribuíram para compreender o
perfil dos sujeitos entrevistados e constatamos que dos 145 participantes, 88 alunos
(61%) estavam cursando o Ensino Médio e 57 alunos (39%) o Ensino Fundamental
dos turnos vespertino e noturno. Dos entrevistados, 75 sujeitos (52%) são do sexo
feminino e 70 (48%) do sexo masculino; são trabalhadores com renda 55
entrevistados (37%) destes, quatro são segurados do INSS e, 90 entrevistados (63%)
afirmaram não receber renda. Dos que não recebem renda, a maioria são donas de
casa, adolescentes e jovens fora do mercado de trabalho ou adultos desempregados,
a maioria desses que afirmaram não terem renda são educandos do turno vespertino.
Quanto a prole, 83 alunos (57% dos entrevistados) tem filhos e 62 (43%) não tem
filhos. Esses dados podem ser observados no quadro da página a seguir:

Quadro 2 – Perguntas do questionário

Sexo:
Feminino
Masculino
75
40
Trabalha/Recebe Renda?
Sim
Não
54
90
Nível de Ensino:
Fundamental
Médio
88
57
Tem filhos?
Sim
Não
83
62

Total
145
Total
145
Total
145
Total
145

Fonte: Autoria própria

Também nos interessamos em saber o número de filhos, pois quanto maior a
prole, maiores podem ser as dificuldades para permanecer no processo de
escolarização pois cuidar e manter financeiramente os filhos requer tempo e trabalho.
Pela análise dos dados pudemos observar que a maioria dos entrevistados, 32 alunos
(38%) afirmaram ter apenas 1 (um) filho, seguido por 21 alunos (25%) que possuem
2 filhos, na sequência 20 alunos (24%) afirmaram ter 3 filhos; 9 alunos (11%) tem 4
filhos e apenas 2 alunos (2%) possuem 5 filhos ou mais, conforme podemos observar
no quadro e gráfico abaixo:
Quadro 3 – Número de filhos.

1
32

Quantos filhos você tem?
2
3
4
5 ou mais
21
20
9
2

Fonte: Autoria própria
Gráfico 3 – Número de filhos

5 ou mais
2%
4
11%
3
24%

Número de filhos
1
1
38%

2
3
4

2
25%

Fonte: Autoria própria

5 ou mais

Quanto ao estado civil dos alunos matriculados no CEEBJA verificamos que 60
alunos (41%) afirmaram estar solteiros, seguidos por 55 alunos (38%) casados; 18
alunos (12%) se identificaram como amasiados, 11 alunos (8%) separados e apenas
2 viúvos (1%).

A proporção de respondentes conforme as questões podem ser

observadas no quadro e gráfico abaixo:
Quadro 4 – Situação Civil

Você está?
Casado(a) Amasiado(a) Solteiro(a) Separado(a) Viúvo(a)
55
18
60
11
1
Fonte: Autoria própria

Gráfico 4 – Situação Civil

Separado(a) Viúvo(a)
1%
8%

Situação Civil
Casado(a)
Casado(a)
38%

Amasiado(a)
Solteiro(a)

Solteiro(a)
41%

Separado(a)
Viúvo(a)
Amasiado(a)
12%

Fonte: Autoria própria

Outro item analisado refere-se a faixa etária dos educandos, sendo que a
pesquisa demonstrou que 34 alunos (23%) estão na faixa etária de 15 à 18 anos, 35
alunos (24%) encontram-se na faixa etária de 19 à 24 anos, 20 alunos (14%) estão
na faixa 25 à 30 anos, afirmaram estar na faixa etária de 31 à 40 anos 23 alunos (16%)
seguidos por 22 alunos (15%) que estão entre 41 e 50 anos e, por fim 11 de alunos
(8%) acima de 51 anos. Essa informação revela que 71 alunos (61%) têm menos de
30 anos, ou seja, a grande maioria dos educandos são adultos jovens e um percentual
de apenas 8% que corresponde a 11 alunos têm mais de 51 anos, esses dados podem
ser melhor visualizados no quadro e gráfico na página seguinte:

Quadro 5 – Faixa Etária

15 à 18 anos
34

Em que faixa de idade você está?
19 à 24 anos
25 à 30 anos 31 à 40 anos 41 à 50 anos Acima de 51
35
20
23
22
11

Fonte: Autoria própria

Gráfico 5 – Faixa Etária

Acima de 51
8%
41 à 50 anos
15%

Faixa etária
15 à 18 anos
23%

15 à 18 anos
19 à 24 anos
25 à 30 anos

31 à 40 anos
16%
25 à 30 anos
14%

31 à 40 anos
19 à 24 anos
24%

41 à 50 anos
Acima de 51

Fonte: Autoria própria

A pesquisa nos trouxe um dado interessante quanto a idade de ingresso dos
alunos no processo de escolarização, tínhamos a hipótese de que a maioria dos
educandos da EJA tinha histórico de ingresso tardio na escola e a pesquisa revelou
exatamente o contrário, 92% dos entrevistados, ou seja, 133 educandos iniciaram seu
processo de escolarização na idade tida como adequada ou sem distorção
significativa, isso nos remete ao triste fato de que a grande maioria dos educandos
apresentam um histórico de insucesso escolar causado pela reprovação e abandono
escolar. Esse resultado nos leva a refletir sobre a necessidade dos profissionais que
atuam na EJA realizarem um trabalho pedagógico que contribua para superação
desse fracasso. A tabela e gráfico abaixo demonstram com maior clareza esses
dados:
Quadro 6 – Quantos anos você tinha quando começou estudar pela primeira vez?

Menos de 6 anos 6 à 9 anos 10 à 14 anos 15 à 17 anos Mais de 18 anos Não responderam
46
87
4
0
5
3
Fonte: Autoria própria

Total
145

Gráfico 6 – Início da escolarização

Fonte: Autoria própria

Quanto ao percentual de alunos que desistiram do ensino regular antes de
frequentar a EJA, 79%, ou seja, 115 alunos responderam afirmativamente, são esses
os educandos que por questões diversas não tiveram sucesso no processo de
escolarização e isso reforça os dados quanto a idade de ingresso no processo de
escolarização. Mas o dado que mais chama atenção é que 21% o que equivale a 30
alunos entrevistados nunca desistiram do ensino regular portanto, considerando que
a idade de ingresso no processo de escolarização não apresentou distorção
significativa, esses 30 respondentes são alunos multirrepetentes ou com
necessidades educacionais especiais que requerem um trabalho pedagógico que
proponha metodologias diferenciadas e se necessário flexibilização curricular para
atender a especificidade desse educandos que apesar de nunca terem desistidos
ainda não obtiveram sucesso escolar, conforme apresentado na tabela abaixo:
Quadro 7 – Você já desistiu do Ensino Regular?

Sim
115

Não
30

Fonte: Autoria própria

Ao serem questionados se já desistiram dos estudos na modalidade de
Educação para Jovens e Adultos, 56% dos respondentes, ou seja, 81 educandos
afirmaram nunca terem desistido das aulas na EJA, esse dado demonstra que boa
parte dos alunos que estão frequentando a EJA têm obtido bons resultados se
comparados ao abandono do regular onde 79% (115 alunos) declararam ter

abandonado os estudos. Porém não podemos desconsiderar que o número de
educandos evadidos da EJA é grande. Dos 145 respondentes, 64 (44%) já desistiram
das aulas na EJA e retornaram, mas esses são apenas uma parte dos educandos.
Mas quanto aos que ainda não retornaram para a EJA? Podemos deduzir que boa
parte dos educandos que abandonaram as aulas ainda estão fora do processo de
escolarização. O quadro abaixo demonstra os dados de abandono na EJA:
Quadro 8 – Pergunta: Você já desistiu das aulas no CEEBJA?

Sim
64

Não
81

Fonte: Autoria própria

As duas perguntas utilizadas para finalizar o questionário referem-se às
motivações para o abandono escolar e motivações para o retorno ao processo de
escolarização, e para essas questões, o educando poderia selecionar mais de uma
resposta.
Primeiro vamos analisar as motivações para o abandono escolar. Para essa
questão definimos onze possíveis motivos para o abandono escolar e obtivemos como
dado que o “horário do trabalho incompatível com o das aulas” foi o motivo mais
apontado como responsável pelo abandono escolar, sendo selecionado por 31 dos
alunos (19%), na sequência com 24 respostas (15%) apareceu “outros motivos”; “não
responderam” e “desinteresse pessoal” apareceram empatados com 19 alunos (12%).
Também apareceram empatados, com 17 respostas (10%), os motivos “problema de
saúde pessoal ou de alguém da família” e “cansaço”. Para o item “não tinha quem
cuidasse dos filhos” manifestaram-se 14 respondentes (9%) e “dificuldade com
transporte” foi indicado por 9 alunos (5%) como motivação para o abandono.
“Desentendimento com outros alunos” foi apontado por 6 alunos (4%) e, para finalizar,
também empatados com 4 respondentes (2%), apareceram “não entendia a
explicação do professor” e “desentendimento com professor”.
Essas informações podem ser melhor visualizadas no quadro e gráfico na
página seguinte:

Quadro 9 – Pergunta: O que levou você a desistir das aulas?

Desinteresse pessoal
Cansaço
Não tinha quem cuidasse dos filhos
Horário do trabalho incompatível com o horário das aulas
Problema de saúde pessoal ou de alguém da família
Dificuldade com transporte
Não entendia a explicação do(a) professor(a)
Desentendimento com outros alunos
Desentendimento com professor
Outros motivos
Não responderam

19
17
14
31
17
9
4
6
4
24
19

Fonte: Autoria própria
Gráfico 7 – Motivação para o Abandono/evasão

Fonte: Autoria própria

Se olharmos para o resultado da pesquisa pensando apenas nos dados
numéricos, corremos o risco de elaborarmos uma análise superficial e concluiremos
que as causas externas são maiores do que as internas porém, é preciso ponderar
que essa pesquisa foi realizada com alunos que abandonaram a escola mas
retornaram. E quanto aos alunos que evadiram e não retornaram, o que motivou sua
saída? Precisamos pensar ainda, que talvez a escola contribua para o cansaço (10%

ou 17 educandos), desinteresse pessoal (12% ou 19 educandos) e outros (15% ou 24
educandos), aqui considerados como externo... Podendo assim, o percentual de
motivações internas, ficar mascarado por outros motivos.
Encerrando o questionário, indagamos, aos alunos que abandonaram o
processo de escolarização mas retornaram, sobre as motivações que os levaram a
retornar aos estudos. Para esse item 67 alunos (37%) responderam que foi para “dar
continuidade aos estudos”, sucedido por 56 respostas (31%) para “realização
pessoal”, 48 respostas (26%) referem-se a “necessidade para o trabalho”, como
“outros motivos” apareceram 6 respostas (3%) e para “ajudar os filhos” foi apontado
por 5 alunos (3%). Conforme pode ser observado no quadro e gráfico abaixo:
Quadro 10 – Motivação para retorno aos estudos

Motivação para retorno aos estudos
Necessidade para o trabalho
48
Para poder ajudar os filhos
5
Realização pessoal (aprender mais)
56
Dar continuidade aos estudos
67
Outros
6
Fonte: Autoria própria
Gráfico 8 – Motivação para retorno aos estudos

Motivação para o retorno dos estudos
Outros
3%
Dar continuidade
aos estudos
37%

Necessidade para o trabalho
Para poder ajudar os filhos
Realização pessoal (aprender mais)
Dar continuidade aos estudos
Outros

Necessidade
para o trabalho
26%

Para poder
ajudar os filhos
3%
Realização
pessoal
(aprender mais)
31%

Fonte: Autoria própria

REFLEXÃO SOBRE O RESULTADO DO QUESTIONÁRIO E/OU ABANDONO

Como já afirmamos, analisar e compreender os motivos que levam à evasão
requer considerar os múltiplos fatores sem desconsiderar nenhum deles, entretanto,
pretendemos dar enfoque aos fatores internos à escola, pois é nesse espaço que

temos maior autonomia de atuação. Considerando que a educação e todos os seus
atores não são neutros, nossa atuação também não é neutra; nossas ações são
realizadas

conforme

nossas

concepções,

ideais,

crenças,

conhecimentos,

preconceitos etc. por isso, precisamos ter clareza de qual é nossa concepção de
educação, que tipo de cidadão pretendemos que nossos alunos se tornem? Nossa
concepção de educação é para transformar a realidade social ou é pela manutenção
da conjuntura atual? Nosso compromisso é com a “formação humana e com acesso
à cultura geral, de modo que os educandos aprimorem sua consciência crítica, e
adotem atitudes éticas e compromisso político, para o desenvolvimento da sua
autonomia intelectual”, conforme preconiza as DCE/EJA ou defendemos uma
educação bancária que forma sujeitos alienados?
Na pesquisa realizada os aspectos internos à escola que motivaram a evasão
referem-se a questões de relacionamento entre alunos/alunos e professor/aluno e,
ainda ao fato da não compreensão da explicação do professor, mas como já
apontamos, somente os alunos que retornaram para escola responderam o
questionário, podem ter outros fatores internos que motivaram a evasão/abandono
escolar no CEEBJA Profª Ronilce Apª Gallo Mainardes que não apareceram na
pesquisa.
Pensar nas consequências da evasão/abandono escolar é pensar na
interrupção do acesso ao direito à educação, que conforme afirma a Declaração de
Hamburgo - V Conferência Internacional de Educação de Adultos (1999):
Educação básica para todos significa dar às pessoas,
independentemente da idade, a oportunidade de desenvolver seu
potencial, coletiva ou individualmente. Não é apenas um direito, mas
também um dever e uma responsabilidade para com os outros e com
toda a sociedade. (...) É tanto consequência do exercício da cidadania
como condição para uma plena participação na sociedade. Além do
mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento
ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os
sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um
requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência
cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça.

Portanto, pensar na evasão/abandono como a interrupção desse direito é
pensar em consequências que refletem em toda sociedade. Assim, mais uma vez
precisamos pensar quais são os sujeitos da EJA e quais as consequências da
interrupção do direito à educação na realidade desses sujeitos e da sociedade como

um todo. Sobre isso o Promotor de Justiça do Paraná Murilo José Digiácomo (2005)
declara:
As consequências da evasão escolar podem ser sentidas com mais
intensidade nas cadeias públicas, penitenciárias e centros de
internação de adolescentes em conflito com a lei, onde os percentuais
de presos e internos analfabetos, semi-analfabetos e/ou fora do
sistema de ensino quando da prática da infração que os levou a
encarceramento margeia, e em alguns casos supera, os 90% (noventa
por cento). Sem medo de errar, conclui-se que é a falta de educação,
no sentido mais amplo da palavra, e de uma educação de qualidade,
que seja atraente e não excludente, e não a pobreza em si
considerada, a verdadeira causa do vertiginoso aumento da violência
que nosso país vem enfrentando nos últimos anos. O combate à
evasão escolar, nessa perspectiva, também surge como eficaz
instrumento de prevenção e combate à violência e à imensa
desigualdade social que assola o Brasil, beneficiando assim toda a
sociedade.

Embora tenhamos clareza, de que a escola não pode ser responsabilizada pela
transformação da realidade, concordamos com a afirmação de Paulo Freire de que a
educação não muda o mundo, educação muda pessoas e as pessoas mudam o
mundo. Sendo assim, não podemos menosprezar a importância de nossa ação como
mediadores do processo de ensino aprendizagem que produz a transformação de
nossos alunos, e estes da sociedade.
Os pesquisadores da Educação de Jovens e Adultos são unanimes ao afirmar
que os educandos da EJA, independente do motivo que causou o “atraso/interrupção”
em seu percurso de escolarização, na sua maioria são sujeitos à margem da
sociedade, são trabalhadores informais, jovens multirrepetentes, desempregados, etc.
Partindo do pressuposto da Constituição Federal de 1988 que diz que a
Educação é um bem social e que é direito de todos, podemos dizer que os alunos que
se evadiram do processo de escolarização estão privados desse bem social e ainda,
se considerarmos que a EJA é uma modalidade destinada àqueles que não tiveram
acesso à educação na idade própria, podemos dizer que esses sujeitos estão, mais
uma vez, excluídos desse direito, o que pode significar que estão impossibilitados de
se apropriarem e participarem da cultura, conhecimentos, vivências educativas, ou
seja, de uma formação integral, conforme preconizam os documentos orientadores
da modalidade.
Neste sentido, se evadido ou excluído do processo de escolarização, o aluno,
não se apropria das condições necessárias para o pleno exercício da cidadania,
assim, a citação de Marx(1991) apresentada por Carneiro corrobora com esse
entendimento quando afirma que:

A educação é o único caminho capaz para transformação humana
social dos indivíduos, conduzindo-os para uma visão crítica,
conscientizando e preparando-os para viverem em sociedade e
assumindo a sua cidadania. (CARNEIRO apud MARX 1991,p.27).

Educação além de ser um bem social é, também, uma prática social, e como tal,
na concepção de Ricetti:
Tem como especificidade a produção, circulação e transmissão de
determinados conhecimentos, não é neutra, e está voltada para este
público, portanto há de estar a serviço de uma classe, e de seus
interesses. Nesta perspectiva, a EJA ganha um sentido mais amplo,
não se identificando apenas com a educação escolar, mas pela
atuação prática a partir do modo de pensar deste público específico,
principalmente no que tange a metodologia a ser utilizada pelo
professor. (RICETTI, 2015 p.37.)

Miguel Arroyo classifica a Educação de Jovens e Adultos como Educação
Popular, justamente pela especificidade do público que a frequenta e pela força que
esta modalidade ganhou nos anos 1950 e 1960 com a disseminação das ideias do
educador Paulo Freire, sobre isso ele discorre:
A herança legada pelas experiências de educação de jovens e adultos
inspiradas no movimento de educação popular não é apenas digna de
ser lembrada e incorporada, quando pensamos em políticas e projetos
de EJA, mas continua tão atual quanto nas origens de sua história, nas
décadas de 50 e 60, porque a condição social e humana dos jovens e
adultos que inspiraram essas experiências e concepções também
continua atual [...] em tempos de exclusão, miséria, desemprego, luta
pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela vida. Tão atuais que não
perderam sua radicalidade, porque a realidade vivida pelos jovens e
adultos populares continua radicalmente excludente. (ARROYO, 2001,
p.11)

Ainda ressaltamos que apesar dessa situação de exclusão, não podemos
reproduzir a visão preconceituosa, em relação aos adolescentes, jovens e adultos que
chegam à EJA, responsabilizando à falta de escolarização pelos problemas sociais;
nem podemos desvalorizar seus saberes, cultura, vivencias, etc. Neste sentido Arroyo
(2008) numa palestra com tema: “Balanço da EJA, o que mudou nos modos de vida
dos jovens-adultos populares” reforça que:
[...]as carências escolares da juventude que chegam à EJA revelam,
na verdade, as necessidades sociais daqueles que são alijados.
Apesar de todas as adversidades, eles procuram a escola em uma
tentativa de encontrar novas escolhas e construir novos percursos.
Trazem, também, uma bagagem de conhecimento de sobrevivência
nas adversidades da vida. [...] Esse olhar mais totalizante e mais
positivo do protagonismo dos jovens-adultos poderá ser determinante
à educação. Uma nova compreensão da condição juvenil levará a uma

nova compreensão do seu direito à educação. Consequentemente
levará a uma nova compreensão da EJA.

Ainda, no que se refere aos aspectos internos à escola que contribuem para a
evasão escolar, alguns pesquisadores apontam para o fato de que as instituições
escolares funcionam com regras e linguagem específicas, as quais devem ser
conhecidas por todos os envolvidos no processo, o que nem sempre ocorre, a esse
respeito Ricetti, (2015, p.43) faz as seguintes considerações:
Isso coloca os alunos em situação de desconforto pessoal quanto à
falta de conhecimento destas regras e grande dificuldade de trabalhar
com a linguagem escolar, sendo estes fatores decisivos para o
desempenho do aluno nas várias tarefas escolares.

Daí decorre a necessidade de conhecer os educandos, saber de onde vêm,
quais seus conhecimentos prévios, quais suas expectativas em relação à escola, etc.;
é preciso percebê-los como sujeitos reais numa sociedade marcada pela
desigualdade social. A esse respeito Ricetti referenciando Andrade(2004) destaca
que:
Percebê-los significa a possibilidade de dar visibilidade a esse
expressivo grupo que tem direito à educação e contribuir para busca
de resposta a uma realidade cada vez mais aguda e representativa de
problemas que habitam o sistema educacional brasileiro como um
todo. (RICETTI,2015, p. 43.)

Outro aspecto interno à escola, apontado pelos pesquisadores, refere-se à
metodologia utilizada e a formação dos educadores para atuarem na EJA, Ricetti
(2015) afirma que para atuar na EJA o professor dever ter um diferenciador, deve ter
conhecimento e compreensão do perfil dos educandos e sua trajetória escolar, bem
como, criar situações para que os alunos sintam-se pertencentes a realidade escolar
e possam vivenciar novas experiências que contribuam, de certa maneira, para
aprimorar social e profissionalmente suas vidas além da escola.

DISCUSSÃO SOBRE O ABANDONO EVASÃO ESCOLAR NO CADERNO
PEDAGÓGICO

Partindo da análise do questionário com os alunos sobre as motivações para o
abandono escolar e tendo como referencial o que a revisão bibliográfica aponta como

motivadores internos para o abandono escolar, elaboramos o Caderno Pedagógico
com o título “Evasão na EJA: Possibilidades de enfrentamento ao abandono escolar”,
a seleção dos conteúdos que foram trabalhados neste caderno teve como objetivo
provocar a reflexão sobre as motivações internas, à escola, que contribuem para a
evasão/abandono escolar e propor coletivamente estratégias/ações para o
enfrentamento dessa problemática escolar. Os conteúdos do Caderno Pedagógico
foram divididos em quatro Unidades as quais foram trabalhadas em oito Grupos de
Estudos com leituras e reflexão de textos e imagens, slides, discussões sobre os
textos apresentados e elaboração de estratégias/ações para intervir na realidade
escolar.
A opção pelo Grupo de Estudos deu-se devido a nossa convicção de que os
momentos de estudo e reflexão coletivos proporcionam a oportunidade de discutir,
propor, realizar, acompanhar, avaliar as ações e as concepções que orientam as
ações pedagógicas do coletivo, ou seja, possibilita o estudo e a reflexão sobre os
problemas que a escola enfrenta, bem como organiza o planejamento.
Na primeira Unidade abordamos a “História da Educação Brasileira” com
objetivo de conhecer o processo histórico de oferta da educação pública no Brasil para
compreendê-la nos dias atuais possibilitando assim, uma intervenção na realidade
para transformá-la.
Na segunda Unidade estudamos os “Documentos Orientadores da EJA”, pois
consideramos de fundamental importância que a comunidade escolar conheça,
discuta e aprofunde as orientações contidas nos documentos oficiais para uma
atuação coerente com a sua realidade. Os documentos orientadores, para além de
regras

burocráticas,

expressam

concepções,

pressupostos

teóricos

e

referiu-se

a

encaminhamentos metodológicos e avaliativos.
Na

terceira

Unidade

o

tema

de

estudo

e

reflexão

“Evasão/Abandono Escolar”, pautado em pesquisadores que estudaram os
determinantes intra e extra escolar (internos e externos) da evasão/abandono escolar.
Realizamos também, a análise dos dados de evasão/abandono do CEEBJA Profª
Ronilce Apª Gallo Mainardes e do questionário aplicados aos alunos. Após o estudo,
análise e discussão sobre o tema da Unidade, elencamos coletivamente
estratégias/ações que podem contribuir para permanência dos alunos na escola.
O tema da quarta Unidade foi “Possibilidades de Enfrentamento à
Evasão/Abandono Mediadas pela Ação Pedagógica”, o objetivo foi realizar estudo,

reflexão, discussão e proposição de ações e práticas pedagógicas a serem
desenvolvidas na escola que contribuam para permanência e sucesso escolar dos
educandos.
Ao propor esses temas para estudo e discussão nosso desejo era que o
Caderno Pedagógico, incorporado ao Grupo de Estudos, pudesse contribuir no
sentido de

suscitar a reflexão sobre a temática proposta, e ainda contribuir na

formação continuada dos profissionais da educação que atuam na EJA, pois o estudo,
discussão e reflexão realizados pelo coletivo da escola contribuem para o
enfrentamento dos problemas educacionais, intervindo na realidade e contribuindo
para permanência e sucesso escolar dos alunos da EJA.
A implementação do projeto foi realizada por meio de Grupo de Estudos o qual
foi distribuído em oito encontros de quatro horas cada, além da elaboração e aplicação
de atividades em sala de aula. Apesar de ter apenas sete participantes, o diretor, uma
pedagoga, uma professora da Sala de Recursos Multifuncional e quatro professores
regentes de sala de aula, as discussões foram muito produtivas e significativa, pois o
grupo era muito comprometido e dedicado, além de já possuírem muita experiência
na educação de jovens e adultos e serem extremamente comprometidos com a
modalidade de ensino.
As discussões decorrentes dos estudos no grupo de estudos corroboraram
para confirmar os resultados do questionário aplicado aos alunos e com a revisão
bibliográfica. Os participantes do grupo de estudos foram unânimes em afirmar que a
questão das relações interpessoais interfere significativamente na permanência ou
não do aluno na instituição de ensino, e elencaram possíveis ações e atitudes que
devem ser praticadas na instituição para melhorar as relações interpessoais. A equipe
gestora apresentou algumas ações que estão sendo colocadas em prática, como
melhorias na manutenção, limpeza, organização e estética dos ambientes escolar.
Durantes as discussões essas ações foram apontadas como uma forma de
demonstrar que há uma preocupação em dar condições adequadas às pessoas que
utilizam os espaços escolares, sejam alunos ou profissionais.
Ainda durante as discussões os professores apresentaram o pressuposto de
que há necessidade de colocar em prática atitudes que provoquem nos educandos o
sentimento de pertencimento a instituição de ensino e que esse sentimento deve ser
também desenvolvido nos profissionais que atuam na instituição, ou seja, se os
envolvidos no processo de ensino aprendizagem sentirem-se acolhidos e

pertencentes ao ambiente escolar poderá resultar num maior compromisso com a
instituição consequentemente as ações, tanto dos docentes quanto dos educandos,
serão desenvolvidas com maior qualidade, responsabilidade e comprometimento
tendendo assim maior permanência e maior sucesso no processo de escolarização.
Outro

tema

muito

discutido

foi

em

relação

aos

encaminhamentos

metodológicos e a contextualização dos conteúdos no sentido de tornar o processo
de aprendizagem mais significativo para os educandos.

Neste sentido a equipe

pedagógica da instituição relatou que vem realizando acompanhamento sistemático
dos Planos de Trabalho Docente dos educadores e que propõem uma diversificação
nas metodologias para que as aulas não tornem-se repetitivas e cansativas
contribuindo assim para o desinteresse e abandono por parte dos alunos. Nesse
aspecto os participantes reforçaram a necessidade da participação de todo coletivo
escolar em atividades de formação continuada e nas discussões realizadas durante o
ano letivo.
Os participantes do grupo de estudos apontaram também para a falta de
motivação interna por parte dos alunos para permanecerem no processo de
escolarização e para isso abordamos a importância dos docentes desenvolver
atividades que estimulem os educandos a vivenciar a motivação e ainda que essas
atividades devem ser permeadas pela afetividade. E para corroborar com a crença da
importância da afetividade na aprendizagem abordamos a afirmação de Arantes
(2002, p.02.) que assevera:
O papel da afetividade para Piaget é funcional na inteligência. Ela é a fonte de
energia de que a cognição se utiliza para seu funcionamento. Ele explica esse
processo por meio de uma metáfora, afirmando que “a afetividade seria como
a gasolina, que ativa o motor de um carro mas não modifica sua estrutura. Ou
seja, existe uma relação intrínseca entre a gasolina e o motor (ou entre a
afetividade e a cognição) porque o funcionamento do motor, comparado com
as estruturas mentais, não é possível sem o combustível, que é a afetividade.

Para fins de discussão sobre o papel da afetividade no processo de ensino
aprendizagem utilizamos como principais referências Arantes (2000) e Del Prette
(1998) e para provocar a discussão sobre a importância do papel do professor no
processo de ensino aprendizagem utilizamos uma síntese da obra “Pedagogia da
Autonomia: saberes necessários à prática educativa” de Paulo Freire (2010).

GRUPO DE TRABALHO EM REDE

Nas discussões suscitadas pelas interações no GTR, os participantes
apontaram que as motivações internas a instituição de ensino que podem favorecer o
abandono escolar são praticamente as mesmas as que apareceram no questionário
dos alunos e nas discussões do grupo de estudos, mas os participantes do GTR
apontaram com muita ênfase a questão da fragilidade na formação dos docentes que
resulta em metodologias inadequadas para a modalidade EJA, conteúdos
descontextualizados e pouco significativo além da desvalorização do potencial e
conhecimentos dos educandos.
Considerando que participaram do GTR dezessete educadores de diferentes
regiões do Paraná, e estes relataram que os índices de abandono/evasão nas escolas
em que atuam também são altos e que as motivações são recorrentes. Podemos
constatar que o abandono é um importante fator responsável pelo fracasso escolar
nas instituições que ofertam a modalidade de educação para Jovens e Adultos na rede
estadual de educação do Estado do Paraná.

CONCLUSÃO

A questão das relações interpessoais e da prática pedagógica apareceu como
fator relevante na permanência ou não dos educandos na EJA, isso tanto na pesquisa
com os alunos, como nas postagens do GTR quanto nas discussões do Grupo de
Estudo que realizamos no CEEBJA. Infelizmente poucos profissionais da
escola participaram do grupo de estudos, que é uma contradição, pois a necessidade
de formação continuada é uma solicitação recorrente dos profissionais da educação.
Nossa intenção era atingir um grupo maior de professores para suscitar uma
discussão mais ampla, com os profissionais que atuam no CEEBJA.
Nas discussões os próprios profissionais reconhecem que muitas vezes as
metodologias utilizadas na educação para jovens e adultos são inadequadas e não
atendem ao perfil dos alunos, muitas vezes são metodologias conteúdistas, baseadas
em cópias e atividades dissociadas do contexto social e cultural dos educandos e não
proporcionam aos educandos o exercício do diálogo e a construção de uma
aprendizagem significativa que resulte na transformação da realidade dos sujeitos em
processo de escolarização, principalmente no sentido de proporcionar conhecimentos
que contribuam para uma participação social cidadã com maior autonomia...

Diante das discussões, podemos dizer que a formação continuada e a
constante reflexão sobre a prática pedagógica por parte dos profissionais da educação
que atuam na Educação de Jovens e adultos é um importante instrumento para o
enfrentamento ao abandono escolar, porém esse é um tema que não se esgota e é
preciso um trabalho árduo e persistente para garantir a permanência e o sucesso
escolar de jovens e adultos já marcados pelo fracasso escolar.
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ANEXO 1

MATRÍCULAS E ABANDONO

Ensino Médio
Disciplinas
Arte
Biologia
Educ. Física
Filosofia
Física
Geografia
História
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Sociologia
Inglês

Total

MATRÍCULA
2013

ABANDONO
2013

MATRÍCULA
2014

ABANDONO
2014

MATRÍCULA
2015

ABANDONO
2015

59
149
98
158
148
138
110
110
112
169
75
133

6
36
10
46
31
36
19
30
25
37
13
28

75
87
73
116
135
71
125
79
106
141
75
121

6
27
12
26
53
17
35
27
23
59
12
21

109
85
138
59
67
47
48
65
110
45
82
71

19
27
22
8
34
13
13
18
27
14
21
22

1459

317

1204

318

926

238

Ensino Fundamental
MATRÍCULA
2013

ABANDONO
2013

MATRÍCULA
2014

ABANDONO
2014

MATRÍCULA
2015

ABANDONO
2015

Arte
Ciências
Educ. Física
Geografia
História
L. Portuguesa
Matemática
Inglês

33
125
71
105
104
77
178
56

12
51
12
39
37
33
56
25

115
43
131
66
91
97
78
91

44
13
41
28
42
34
41
42

72

37

18
79
71
92
27
35

2
15
33
43
13
19

Total

749

265

712

285

394

162

Disciplinas

Total de Matrículas e Abandono
Ensino Médio
Ensino Fundamental

MATRÍCULA
2013

ABANDONO
2013

MATRÍCULA
2014

ABANDONO
2014

MATRÍCULA
2015

ABANDONO
2015

1459
749

317
265

1204
712

318
285

926
394

238
162

ANEXO 2

QUESTIONÁRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Este questionário destina-se a auxiliar na realização do Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado
“Evasão na EJA: possibilidades de superação”. Os participantes não terão sua identidade revelada.

1- Você é do sexo:
Feminino
Masculino
2- Em que faixa de idade você está?
15 à 18 anos
19 à 24 anos
25 à 30 anos
31 à 40 anos
41 à 50 anos
Acima de 51
3- Você está?
Casado(a)
Amasiado(a)
Solteiro(a)
Separado(a)
Viúvo(a)
4- Tem filhos?
Sim

Não

5- Se tem filhos, quantos?
1
2
3
4
5 ou mais
6- Mora no bairro:_______________________________________________
7- Você trabalha _________Onde? _________________________________
8- Trabalha quantas horas por dia?_________________________________
9- Quantas disciplinas está cursando:
1
2
3
4
10- Você está cursando:

Ensino Fundamental
Ensino Médio
11- Quantos anos você tinha quando começou a estudar pela primeira vez?
Menos de 6 anos
6 à 9 anos
10 à 14 anos
15 à 17 anos
Mais de 18 anos
12- Parou de estudar por quanto tempo?
Nunca parou
1 à 3 anos
4 à 8 anos
9 à 12 anos
Mais de 12 anos
13- Você já desistiu de alguma disciplina/matéria do CEEBJA?
Sim
Não
14- Você já desistiu das aulas no ensino regular?
Sim
Não
15- O que levou você a desistir das aulas?
Desinteresse pessoal
Cansaço
Não tinha quem cuidasse dos filhos
Horário do trabalho incompatível com o horário das aulas
Problema de saúde pessoal ou de alguém da família
Dificuldade com transporte
Não entendia a explicação do(a) professor(a)
Desentendimento com outros alunos
Desentendimento com professor
Outro(s) motivos(s):____________________________________________
____________________________________________________________

16- O que te motivou a voltar a estudar?
Necessidade para o trabalho
Para poder ajudar os filhos
Realização pessoal (aprender mais)
Dar continuidade aos estudos
Outros: _____________________________________________________

