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RESUMO 

 

O presente artigo surge da necessidade de identificar as causas da evasão nas turmas da Educação 
de Jovens e Adultos. Através de uma investigação para conhecer a realidade dessas turmas, analisar 
as causas da evasão, problema agravante que perpassa por todos os tempos e que se acentua no 
cenário educacional atual. Para tanto o referido estudo teve como lócus a Escola Municipal Tarcília 
Evangelista de Andrade, no município de Capim Grosso-Ba. Tendo como sujeitos colaboradores da 
pesquisa: Secretário Municipal de Educação, Gestão Escolar, Professores e Alunos evadidos. 
Buscando compreender ao máximo, as causas que origina o problema de pesquisa utilizaram-se a 
observação não estruturada, a observação participante artificial, a entrevista não estruturada, 
questionário semiestruturado, análise de documentos e análise de artefatos. O aprofundamento 
bibliográfico permeou todo estudo e sustentou a pesquisa de campo de modo a propiciar a conclusão 
de que os alunos da EJA evadem por inúmeras situações, entres elas, a mais preponderante é a falta 
de perspectiva de vida desses, já que em dado momento do percurso escolar, precisam migrar para 
outras cidades em busca de sustento para as respectivas famílias e/ou mesmo para o auto sustento. 
Vale ressaltar também a inexistência de uma política de valorização para esses alunos, incluindo 
também, a prática pedagógica que ainda não é voltada totalmente a realidade dessa clientela. 
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ABSTRACT 
 
This article arises from the need to identify the causes of tax avoidance in the classes of adult and 
youth education. Through an investigation to meet the reality of these classes, analyze the causes of 
evasion, aggravating problem that permeates through all time and that accentuates the current 
educational scenario. For both the study had as locus Tarcília Municipal school Evangelista de 
Andrade, in the city of Yangon-Ba. Having as subject the research collaborators: Municipal Secretary 
of education, school management, teachers and students escaped. Seeking to understand the most, 
the causes that give rise to the problem of research using unstructured observation, participant 
observation, the unstructured, semi-structured questionnaire interview, document review and analysis 
of artifacts. The deepening and study entire contended permeated bibliographic field research in order 
to promote the conclusion that EJA evade students for numerous situations, go in them, the most 
important is the lack of perspective on life of these, since at a given moment of school route, you need 
to migrate to cities in search of sustenance to their families and/or even for self sustenance. It is worth 
noting also the absence of a recovery policy for these students, including also the pedagogical 
practice that is not yet fully facing the reality of this clientele. 

 
Keywords: Education. Young. Adult. Circumvention. Recovery. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente estudo tem como premissa, refletir acerca da Educação de Jovens 

e Adultos, mais precisamente, a evasão por se tratar de um fenômeno que cada vez 

mais se agrava, e mesmo sendo pauta nas discussões educacionais, ainda não se 

percebe sinais de melhoria no que tange a erradicação desse agravante.  

Diante desse excerto, essa pesquisa tem o intuito de encontrar uma resposta 

para a problemática em questão; analisar as causas que origina a evasão escolar na 

Educação de Jovens e Adultos, das turmas do Ensino Fundamental I e II, do turno 

noturno, da escola municipal Tarcilia Evangelista de Andrade, do município de 

Capim Grosso-Ba.  

Quanto a natureza da investigação, se desenvolveu a partir da pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo, sob abordagem qualitativa, perpassando pelo 

cunho exploratório. As teorias que embasam a pesquisa tem como principais 

autores:  CHARLOT  (2000) - A evasão escolar pode ser vista sob diversos ângulos 

(pedagógico, político, social, humano).FARIA (2009) Retomada do potencial e 

evidencia de habilidades; FREIRE (2006) - Alfabetizar não é uma coisa 

intrinsecamente boa ou neutra; Alfabetização na cidade e no campo, tem 

consequências diferentes para os alfabetizandos. SCORTEGAGNA; OLIVEIRA 

(2006) – Pensa em comum com Freire quando considera a Educação como um ato 

político. Apesar das peculiaridades no modo de pensar o tema e defender a 

Educação de Jovens e Adultos, todos tem um ponto em comum, a preocupação de 

resgatar o interesse e autoestima dessa clientela. 

Apesar de todo avanço no âmbito educacional, tem apresentado um número 

considerável de evasão. Contudo, é preciso conhecer o pivô desse problema, para 

ser possível desenvolver um trabalho eficaz, o primeiro passo é detectar os 

entraves, que distancia o aluno da escola. Portanto, a frequência escolar é 

fundamental para o aluno, que aprende mais, e para a escola, que por sua vez 

necessita do alunado, entretanto, a evasão escolar é um problema que precisa ser 

combatido dia após dia.  

Devido uma experiência de cinco anos com uma turma de Jovens e Adultos- 

EJA, convivendo com pessoas esperançosas por mudança de vida por meio dos 

estudos, é incompreensível ver o grande número de evasão por parte desse público, 



10 
 

visto que a modalidade foi uma conquista após muitos anos de lutas com o propósito 

de oportunizar a esse público a sonhada alfabetização e a continuidade nos estudos, 

integrando-os ao mercado de trabalho, possibilitando a realização profissional e 

pessoal. Modificar esse quadro não é tarefa fácil, por saber que a situação social e a 

questão familiar são fatores que influenciam diretamente nessa decisão.  

É, portanto, objetivo deste trabalho investigar as principais causas da evasão 

e as ações realizadas para solução desse problema, por parte da secretaria de 

educação, do município de Capim Grosso-Ba. Aplicamos questionários e entrevistas 

junto a professores, apoio pedagógico e alunos desistentes. 

No sistema educativo a função deve ser de criar alternativas e incentivos para   

despertar no educando o desejo de aprender e evoluir. Ou seja, um processo de 

socialização que vise melhor integração do indivíduo na sociedade ou no seu próprio 

grupo. Vale ressaltar que o número de alunos desistentes tem crescido, mais 

precisamente nas turmas da Educação de Jovens e Adultos. Diante disso é preciso 

conhecer a realidade das turmas da EJA, na escola municipal Tarcília Evangelista de 

Andrade, do turno noturno, da cidade de Capim Grosso-Ba, e a partir daí, analisar as 

principais causas da desistência nessa escola e portanto, identificar os problemas 

que ocasionam esse número de desistência do alunado. 

É preciso conhecer os fatos e relatos do cotidiano escolar e da relação: 

família, escola, comunidade e trabalho, para avaliar a importância de cada um, 

nesse espaço e o impacto que cada situação pode contribuir para evasão escolar.  

Em consequência desse número de desistentes, faz se necessária uma 

investigação cuidadosa, para conhecer as causas que provocam esse resultado, que 

por sua vez, é muito curioso e preocupante.  

Em função disso, é preciso verificar se as taxas de evasão são 

representativas ao número de alunos matriculados nessa unidade de ensino. 

Portanto, espera-se com esse estudo, compreender que essa realidade possa servir 

de base ao desenvolvimento de novos estudos, contribuindo, assim, para a redução 

da evasão, buscando dados que manifesta aos motivos que levam os alunos 

deixarem a escola.  

Como procedimentos de coleta de dados, buscar-se-á mesclar os 

mecanismos, considerando as multiplicidades e peculiaridades de sujeitos de 
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pesquisas. Iniciando pela observação direta em lócus e sob aplicação de 

questionários semiestruturada a professores e secretário municipal de educação, 

realização de entrevista a coordenação escolar. Para o aluno será utilizado a técnica 

de grupo focal afim de que esses sintam-se à vontade para colaborar com a 

pesquisa. 

Contudo, adotou-se a pesquisa de campo, que segundo Gil (2010, pag.55), É 

o tipo de pesquisa que tem preocupação central identificar os fatores que 

determinam, ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, sob abordagem 

qualitativa, afim de glorificar os resultados obtidos a análise e discrição apresentados 

por gráficos ou tabelas e não esgotará com tal apresentação. Mas, suscitará a 

continuidade da pesquisa a pesquisa acerca da evasão escola. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

Vive-se em tempo de transformação, constituídas pela globalização e pelas 

mudanças oriundas da velocidade tecnológica, onde as informação e comunicação 

são superadas numa velocidade ímpar. Contudo, a prevalência do código na leitura 

e na escrita ainda e uma realidade. Nesse contexto, a Educação de Jovens e 

Adultos fica à mercê da evolução social no que tange a formação proficiente do 

sujeito, uma vez que o que se espera pra essa clientela é o desenvolvimento do 

pensamento crítico e reflexivo. 

A educação é um processo contínuo de ensino aprendizagem que possibilita 

ao educando melhor integração no meio social, profissional e sobretudo, pessoal. 

Mas, esse acesso à educação gratuita passou por muitas lutas. 

No período Imperial (1822 – 1899), após a expulsão dos jesuítas, a EJA foi 

inserida no processo de institucionalização do ensino através das iniciativas de 

abertura de escolas noturna. Nesse período a educação escolar passa a ser 

entendida como necessária para a reorganização da sociedade brasileira e por isso 

deveria atingir toda população, inclusive a pobre e analfabeta, afim de civiliza-lo e 

torná-lo apto a votar, conforme preconizava a lei Saraiva em 1881. Poucas 

mudanças ocorreram no período Republicano (1899 – 1930), a relação entre EJA e 

filantropia permaneceu, assim como ideia da pessoa analfabeta como incapaz e 

improdutiva, até entrar em cena a preocupação com os altos índices de 
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analfabetismos do país.  Quem não tinha estudo nesse período era considerado 

portador de uma doença que assolava toda a sociedade brasileira, era uma 

vergonha nacional. 

As décadas de 1930 – 1940 foram marcadas pelo aparecimento e expansão 

do ensino supletivo organizado por Pascal Leme. O ensino supletivo teve uma 

grande abrangência no que tange a alfabetização de adultos no país, o problema era 

a sua lógica em sistematizar a alfabetização de adultos semelhante a alfabetização 

de crianças, sem levar em conta as especificidades da população educacional de 

jovens e adultos.  

Foi somente nas décadas de 1950 – 1960 que se observou um avanço 

significativo no que diz respeito à organização e a concepção da educação e adultos 

no país. Um novo referencial teórico – metodológico foi viabilizado a partir da 

atuação de Paulo Freire e de suas ideias em movimentos, a partir daí disseminou 

uma nova concepção de educação de adultos proposto por Freire, a emancipatória.  

No período ditatorial (1960), o pensamento e a proposta de Freire foram 

suprimidos. A campanha realizada a partir do ideário autoritário foi o movimento 

brasileiro de alfabetização (Mobral), criado em 1967. Segundo Silva e Urbanetz 

(2010, p.67), a metodologia proposta pelo Mobral “apresentava poucas semelhanças 

com a metodologia desenvolvida nos movimentos de educação popular na medida 

em que todo o conteúdo crítico e problematizador das propostas anteriores foram 

esvaziados”. A EJA deveria seguir as propostas da LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

5.692/71. 

Na década de 1980, o Mobral foi extinto e substituído pela fundação educar, 

que visava fomentar programas destinados àqueles que não tiveram acesso à 

escola ou dela foram excluídos.  Era vinculado ao MEC e atuava na supervisão e 

apoio financeiro dos programas para EJA vinculadas às prefeituras municipais ou às 

associações da sociedade civil.  

Atualmente, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases, 9394/96 reconhece a EJA 

como uma modalidade da educação básica e conta com um currículo próprio que 

busca atender as características dessa clientela. Nesse cenário muitos ENEJAS - 

Encontro Nacional da Educação de Jovens e Adultos, foram realizados buscando 

debater sobre essa temática na atualidade, na busca de encaminhamento teórico – 

metodológicos compatíveis com essa modalidade de ensino. Esses encontros 

trazem à tona o pensamento de Paulo Freire, suas visões, bem como o debate sobre 



13 
 

as políticas educacionais que regem esse campo e concepções de ensino. Sobre o 

direito a educação, Paulo Freire afirma que, 

 

Como processo de conhecimento, formação política, 
manifestação ética, procura da boniteza, capacitação 
científica e técnica, a educação é prática indispensável aos 
seres humanos e deles específica na História como 
movimento, como luta. A História como possibilidade não 
prescinde da controvérsia, dos conflitos que, em si mesmos, 
já engendrariam a necessidade da educação (FREIRE, 1996, 
p. 23). 
 
 

Partindo desse pressuposto, a proposta da educação para jovens e adultos foi 

de grande valia, permitindo-lhes a trabalhar e estudar em turnos opostos, 

propiciando a formação integral. Porém, apesar desse avanço, no que se refere a 

essa oferta, ainda encontra muitos entraves que impossibilitam a permanência 

desses alunos na sala de aula.  

Sendo assim, assim como outras modalidades educacionais, a EJA vem 

percorrendo um processo de evolução, ainda que seja, em passos lentos. Ressalta-

se que a demanda da contemporaneidade, requer de todos os agentes da educação 

um novo olhar acerca dessa população, no sentido de realmente, os acomodar de 

maneira significativa. Dessa forma, é possível dar continuidade a uma história de 

conquistas graduais que carece de uma conjuntura de elementos para significar não 

somente para o aluno em si, mas, para a sociedade na sua totalidade. 

 

3 DISCUTINDO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM TEMPO 
CONTEMPORÂNEO 
 

A evasão escolar na turma de EJA fundamental I tem sido um agravante, visto 

que a modalidade proporciona ao indivíduo, oportunidade quanto a sequência nos 

estudos e a dignidade social. Todavia, são muitos os problemas que permeiam o 

processo de escolarização dos alunos da EJA, o que dificulta na continuação e 

conclusão dos estudos. Normalmente o abandono é apenas a última etapa de um 

processo que começa bem antes, mas há posturas que podem ser adotadas e que 

podem melhorar gradativamente essa situação. De acordo, Faria (2009), 

 

A educação possibilita ao indivíduo jovem e adulto retomar seu 
potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar competências 
adquiridas na educação extraescolar e na própria vida, com vistas a 
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alcançar um nível técnico e profissional mais avançado (FARIA, 2009, 
p. 174). 
 

Portanto, todo indivíduo tem o direito de ser inserido no contexto educacional 

numa perspectiva emancipatória. Garantir o acesso à educação não é o suficiente 

para que a escola seja frequentada pelos alunos, mesmo que essa seja a ideia do 

poder público, é necessário e urgente, detectar as causas que impossibilitam a baixa 

frequência para a partir daí desenvolver possibilidades e estratégias e assim 

proporcionar o retorno efetivo do aluno à escola. De acordo Charlot (2000), 

 

A evasão escolar pode ser vista sob diversos ângulos, a saber: sobre 
o aprendizado, sobre a eficácia dos docentes, sobre o serviço público, 
sobre a igualdade das chances, sobre os recursos que o país deve 
investir em seu sistema educativo, sobre a crise, sobre os modos de 
vida e o trabalho na sociedade de amanhã, sobre as formas de 
cidadania (CHARLOT, 2000, p. 18). 

 

Nesse contexto, não existe fracasso escolar, mas sim, alunos que não 

conseguem aprender o que se quer que eles aprendam e talvez lhe faltem 

oportunidades e propostas condizentes com sua situação. Diante do exposto, 

percebe-se que o tema evasão escolar precisa ser analisada por meio de muitos 

debates que apontem diversas causas e possíveis soluções em diferentes vertentes.  

Ao que parece a escola está despreparada para entender a demanda do 

aluno da EJA, já que insiste numa metodologia limitada a técnica da alfabetização, 

reforçando a cultura arraigada de que esses alunos estão na escola somente para 

aprender assinar o nome e aprender meras palavras, ou seja, o exercício da 

decodificação. Uma realidade que se explicita na prática de sala de aula e que 

consequentemente se configura em um dos motivos que constitui a evasão.  

 

Alfabetizar não é uma coisa intrinsecamente boa ou neutra; depende 
do contexto. Alfabetização na cidade e no campo, tem consequências 
diferentes para os alfabetizandos. A alfabetização por si só não 
liberta. É um fator somado a outros fatores. E o alfabetizando que 
aprende a ler e a escrever, mas não tem como exercitar-se na leitura 
e na escrita, regride a analfabetismo (FREIRE, 2006, pág. 36). 
 
 

Partindo desse pressuposto, se faz necessária uma ótica mais abrangente 

e/ou contextualizada, no sentido de formar indivíduos capazes de refletir sobre os 

acontecimentos das diversas esferas sociais. Logo, apenas ler e escrever se tornam 

insuficientes para a formação de alunos da EJA. Vale considerar, que ninguém 
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alfabetiza ninguém, o professor portanto é mediador entre o aluno, a leitura e a 

escrita, conforme Freire (2006), o que ocorre é mediação entre sujeito e objeto de 

conhecimento. Para tanto o professor precisa conhecer o educando não somente no 

que se refere a situação de aprendizagem, mas o seu contexto e perspectiva de 

vida. 

Nessa premissa, a mediação se constitui da estruturação de atividades que 

propicie ao alfabetizando possibilidades de pensar e agir, para que então, a leitura e 

a escrita passem a ter sentido. Piaget defende, que a construção do conhecimento 

se dá pelo próprio indivíduo sob mediação.  

Outro aspecto a considerar é que o aluno de EJA não pode ser tratado como 

criança. Na fase infantil as expectativas são características do início de uma história 

que está apenas começando, ao contrário do aluno jovem que já percorreu um 

caminho e quer alcançar resultados imediatos, e do adulto que perdeu ou não teve a 

oportunidade de construir a sua história pelo viés da educação escolar.  

É preciso considerar também que boa parte dessa população sente se 

temerosa, receosa, ameaçada pelo desafio de retomar os estudos em tempo atual 

na era da tecnologia. São alunos que precisam ser incentivados em todos os 

aspectos. A motivação deve ser constante, visto que a sua” ignorância”, 

inevitavelmente origina uma espécie de complexo de inferioridade. 

Pode parecer simples, mas falar de si, de sua qualidade de vida, de suas 

experiências frustradas, dos motivos que lhes afastou da escola, não é tarefa fácil, 

por essas e outras razões se faz necessária a verbalização de temáticas que 

permeiam as distintas e correlatas situações por eles representadas. 

Há muitos anos que a andragogia (Furter, 1974), nos tem ensinado que a 

realidade do adulto é diferente da realidade da criança, mas ainda não incorporamos 

esse princípio nas nossas metodologias.  

O fato é que erradicar o analfabetismo em sua origem requer 

redimensionamento do sistema público de ensino. É preciso incluir o aluno da EJA 

no processo de formação escolar, observando que sua realidade é diferenciada, são 

sujeitos que direta ou indiretamente estão inseridos nos movimentos populares, na 

elaboração e/ou definição de sua identidade. 

Por assim pensar, Paulo Freire dirigiu o PNAA – Plano Nacional de 

Alfabetização de Adultos, que infelizmente foi interrompido após um ano de 

funcionamento. Segundo Freire (1987), as pessoas analfabetas não deveriam ser 
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vistas como imaturas e ignorantes, o educador chamava a atenção de que o 

desenvolvimento educativo deveria acontecer conforme as necessidades desses 

alunos. É nesse sentido a afirmação de Scortegagna e Oliveira (2006). 

Freire, trazendo este novo espírito da época acabou por se tornar um 
marco teórico na Educação de Adultos, desenvolvendo uma 
metodologia própria de trabalho, que unia pela primeira vez a 
especificidade dessa Educação em relação a quem educar, para que 
e como educar, a partir do princípio de que a educação era um ato 
político, podendo servir tanto para a submissão como para a 
libertação do povo (SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2006, p.5). 

 

 Contudo, quer queira, quer não a EJA caracteriza-se como educação 

popular, numa perspectiva de orientação libertadora, buscando evidenciar as 

potencialidades a partir do exercício conscientizador acerca dos direitos e deveres, a 

fim de capacitar o sujeito para a participação social. Nesse excerto, toma-se como 

base a relação entre Estado e educação podendo caracterizar a EJA como 

concepção singular da educação popular. 

 

3.1 Perfil do professor de jovens e adultos  

 

Com exceção de experiências inovadoras esporádicas, a Educação Brasileira, 

mais precisamente a Educação de Jovens e Adultos, estagnou, e por diversas 

razões está sujeita ao declínio quantitativo ocasionado pelo decréscimo qualitativo 

que reflete a evasão.  

Conforme discussões degradantes da EJA, entende-se é para converter tal 

situação, é imprescindível um choque triplo que contemple o sistema de ensino nas 

vertentes: política, gerencial e pedagógica, considerando que o professor do ensino 

básico tem responsabilidade com respectivo tripé, sendo que com o último é 

soberano o que concerne o papel do educador. O professor é agente formador de 

opinião e, portanto, transformador de realidade, então, suas atribuições não podem 

ser restringidas ao cunho pedagógico embora seja esse um aspecto preponderante 

no exercício da docência. 

 Nesse viés, o exercício da formação crítica do sujeito não se dá meramente 

em cunho pedagógico, já que esse não pode ser isolado da dimensão educativa no 

sentido politizador, haja vista, que educar pedagogicamente é formar para a vida. 

Sobre isso Romão, coloca que,  
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Na atuação pedagógica deve ser acrescentada a dimensão educativa 
que lhe é imputada por força de sua própria definição institucional. O 
professor é um educador...e, não querendo sê-lo, torna-se um 
deseducador. Professor- instrutor qualquer um pode ser, dado que é 
possível ensinar relativamente com o que se sabe; mas 
professor/educador nem todos podem ser, uma vez que só se educa 
o que se é (Romão secretário geral do IPF).  
 
 

Por assim dizer, a responsabilidade recai sobre os ombros do professor. Uma 

missão complexa! Um fardo árduo a suportar tripla atenção: tirocínio político, 

capacidade gerencial e competência pedagógica – uma conjuntura que se posta em 

prática, ressignificaria o sentido da Educação de Jovens e Adultos. 

Ser professor é assumir um compromisso social com a formação dos alunos. 

Mas, ser professor é assumir compromisso político e ideológico para além das 

discussões na sala de aula. Formar essa população é resgatar perspectivas, é 

cuidar pela e para integração do sujeito na sociedade vigente não somente na 

condição de participante inativo, mas de agente ativo com condições para refletir, 

analisar e inferir em situações distintas de convivência coletiva.  

 

Não gosto das expressões “profissionais da educação” ou 
“profissionais de ensino”, por que nelas perdemos a dimensão mais 
importante do nosso perfil socio-histórico (Haguette, 1990, pág.45). 
 
 

O pensamento de Haguette, nos remete a múltiplas reflexões acerca da 

possibilidade de resgatar a dimensão educativa no exercício pedagógico. Em se 

tratando de EJA a prática pedagógica perpassa por todas as vivências dos alunos. O 

professor por sua vez, não pode ser alheio a essa realidade muito pelo contrário, 

deve aproveitar dessa para articular o trabalho de sala de aula.  

Nessa perspectiva, se evidencia o método Paulo Freire e nele a possibilidade 

de verbalizar temáticas inerentes a vida dos alunos. A partir da palavra geradora 

pode se desencadear um leque de proposições e de maneira incentivadora trabalhar 

em sala de aula a partir da vida humana para a vida social.   

 

A pedagogia, como pedagogia humana e libertadora, terá dois 
elementos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão revelando o 
mundo da opressão e vão comprometendo-se na práxis; o segundo, 
em que, transformada a realidade opressiva, esta pedagogia deixa de 
ser a do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em 
processo de permanente libertação.(FREIRE, 1983, p. 44). 

 

Vivenciamos um momento dito revolucionários com um contingente 
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considerável de professores com formação superior, que em contra partida, reflete 

uma espécie de inconsciência pedagógica, haja vista, a limitação de sua atuação 

enquanto agente político emancipatório. 

Para Freire, a educação deveria corresponder a formação plena do ser 

humano, denominada por ele de preparação para a vida, com formação de valores, 

atrelados a uma proposta política de uma pedagogia libertadora, fundamental para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária:  

 

Não é possível atuar em favor da igualdade, do respeito aos direito à 
voz, à participação, à reinvenção do mundo, num regime que negue a 
liberdade de trabalhar, de comer, de falar, de criticar, de ler, de 
discordar, de ir e vir, a liberdade de ser (FREIRE, 2002, p.193). 
 
 

No exercício da docência em EJA, não há como distanciar as dimensões 

política e pedagógica. O papel do professor é justamente intercalar tais dimensões 

para formação do sujeito crítico e reflexivo ainda que a leitura e a escrita não 

estejam no nível esperado. Vale ressaltar, que o valor da escrita não é diminuído, o 

que se quer dizer é que tais habilidades sem a capacidade de compreender o que 

ocorre em seu entorno se torna insuficiente no contexto da alfabetização, pois a 

politização do sujeito é uma necessidade vigente que requer do professor atitudes 

emancipatórias. 

Mas, como politizar o ato pedagógico? – Talvez essa pergunta esteja sem 

resposta para a grande maioria dos professores. Ou quem sabe os professores nem 

mesmo se apropriaram de tal indagação, não despertaram para a necessidade de 

uma pedagogia politizada. 

A politização do ato pedagógico é intrinsecamente relacionada com o resgate 

da funcionalidade do saber escolar para a qualidade de vida. Por que é justamente a 

perda dessa funcionalidade constituída de um conjunto de fatores que dá origem a 

evasão da EJA, já que esse fenômeno é o resultado do processo gradual de declínio 

dessa população permeado pela repetência, desinteresse e apatia do aluno. 

Os alunos da EJA colaboram com as relações pedagógicas pelo acumulo de 

experiências, saberes, vivências construídas no exercício cotidiana da 

sobrevivência, a serem incorporados a ideias implícitas nos conteúdos estudados 

em sala de aula. 

Independente da legislação, ou do sistema é possível fazer revolução na 
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Educação de Jovens e Adultos, considerando na sua maioria é de camada popular 

vítimas de opressão. É então, que se estabelece a necessidade de verbalizar temas 

sociais, vigentes. Por essa vertente, se dá a politização pedagógica.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para tal estudo, foi a pesquisa de campo que 

segundo, (GIL, 2008) procura o aprofundamento de uma realidade específica. É 

basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 

interpretações do que ocorrem naquela realidade. Pesquisa bibliográfica para 

embasar o que foi observado. 

Como instrumento de coleta de dados, buscou-se utilizar a observação não 

estruturada, pois, conforme Everson (2001, p. 41) “A observação é encarada como 

um conjunto de utensílios de recolha de dados e um processo de tomadas de 

decisão”. Foi utilizada também, a observação participante artificial, que, segundo 

Moreira (2002, p. 52), “é uma estratégia de campo que combina ao mesmo tempo a 

participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em ambientes naturais 

entrevistas abertas informais e análise documental”. 

Para o Secretário Municipal de Educação, Gestão Escolar, Coordenação 

Pedagógica e Professora, aplicou-se a entrevista não estruturada, que para May 

(2004, p. 149), “permite ao entrevistado responder perguntas dentro de sua própria 

estrutura de referências”. 

Para coletar as concepções do aluno evadido acerca da evasão escolar, 

aplicou-se o questionário semiestruturado, que na concepção de Mattos (2005) as 

questões não precisam seguir a ordem prevista no guia e poderão ser formuladas 

novas questões no decorrer da entrevista.  

Analisamos também, diário de classe da turma, sobre a análise de 

documentos, Celular (2008, p. 296) afirma que os documentos “É uma declaração 

escrita, oficialmente reconhecida, que serve de prova de um acontecimento, fato ou 

estado”. 

Sobre a análise de artefatos, Gil (2008, p. 55), diz que tem como fonte de 

dados materiais, [...] documentos de arquivos pessoais, memorandos, gravações, 
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fotos, diários, [...] relatórios [...]. Nessa perspectiva, fizemos a visualização de 

fotografias e algumas atividades culturais da escola, envolvendo também a EJA. 

Sendo assim, o estudo ocorreu de modo a aproveitar todas as possibilidades 

de exploração do assunto, numa perspectiva de tabulação de dados, a partir de 

diferentes pontos de vista, o que oportunizou a compreensão do que possivelmente 

ocorre para constituir a evasão da Educação de Jovens e Adultos. 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Para facilitar a análise e a visualização dos dados, seguem sequencialmente 

as perguntas direcionadas aos entrevistados, acompanhadas das respectivas 

discussões. Para realização das perguntas usamos como base os seguintes 

objetivos: Identificar as causas que ocasiona a evasão escolar da EJA – Educação 

de Jovens e Adultos, investigar o que tem feito o secretário municipal de educação, 

a gestão escolar, coordenação pedagógica e professores para valorizar essa 

clientela, bem como, saber dos estudantes evadidos quais os reais motivos que os 

afastam da escola. 

 

Figura 1: Universo da Pesquisa 

ENTREVISTADO(A) FORMAÇÃO 

Secretário de Educação Especialização 

Diretora Especialização 

Coordenadora Pedagógica Superior Completo 

Professora 1 Superior Completo 

Professora 2 Especialização 

Aluno 1 Fundamental I 

Aluno 2 Fundamental I 

Fonte: MORAES Maria José; RODRIGUES, Cristiano 
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Para análise e discussão de resultados, utilizamos como procedimentos de 

dados, o questionário semiestruturado. Tendo como primeiro entrevistado o 

Secretário Municipal de Educação, para o qual, elaboramos questões de cunho 

burocrático, visto que sua função, nesse contexto, é a de articulador de rede que 

deve está cuidadosamente atento a todos os aspectos. A partir da entrevista 

constatou-se a seguinte realidade: o município dispõe de Proposta Curricular, 

Proposta Pedagógica devidamente ativa na rede, Regimento Escolar e Plano de 

Gestão, contudo, dentre os referidos documentos não existe ainda um espaço 

reservado a EJA; A formação continuada para professores de EJA ainda é uma 

perspectiva que por ora não se difundi, mas, já tem como propósito abrir parêntese 

para tal; Mesmo em meio aos desajustes que ainda perduram a Educação de 

Jovens e Adultos, há uma política informal de valorização dessa população: aulas de 

campo, passeios turísticos, festas comemorativas somente com esse público, e, no 

colégio foco de pesquisa, uma coordenadora altamente capacitada para articular o 

trabalho pedagógico; A escola conta com a equipe multidisciplinar de atendimentos, 

principalmente no que tange ao serviço de convivência do CRAS e NAEPI. Ainda 

não foi possível estabelecer um calendário especial para a EJA, mas, já se criou um 

horário de aulas diferente, para que na sexta-feira o aluno tenha folga enquanto os 

professores planejam. Para o secretário, a evasão da EJA se dá por diferentes e 

correlatas situações: falta de perspectiva de vida, desemprego, comodismo, 

vergonha, entre outras questões específicas. 

Na perspectiva de compreender o porquê da evasão escolar da EJA, buscou-

se entrevistar os atores escolar: Diretora, Coordenadora Pedagógica, Professores e 

Alunos evadidos. Sendo assim, algumas perguntas foram comuns a todos os 

segmentos, já que se deve analisar a mesma questão de diferentes pontos de 

vistas. 

Vale ressaltar que todos os entrevistados, exceto os alunos, tem formação 

superior em Pedagogia e mais de 10 anos de experiência no magistério, com menos 

que isso em turmas de EJA. Questionadas sobre o planejamento, confirmaram ser 

voltado para a realidade da modalidade em questão, contudo, ainda há uma certa 

dificuldade em planejar para atender a demanda real das turmas, uma vez que se 

trata de situações de aprendizagem distintas e que no que tange a conteúdo ainda 

se limita aos anos iniciais ou anos finais, e que se sente falta de assuntos que se 
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voltem diretamente a Educação de Jovens e Adultos. Sobre o que a escola tem feito 

para segurar os alunos, disseram fazer com que os alunos se interessem por meio 

de aulas mais atrativas para a realidade deles, que procuram ser o máximo 

simpáticos, compreensivos e pacientes com as diversas situações sócio cultural e 

emocional de cada um, mas, confessam que ainda falta uma política de valorização 

voltada para a EJA no sentido amplo (alunos/professores) a fim de que o processo 

de ensino e aprendizagem se desenvolva de forma significativa para ambos. 

Dentro das possibilidades do quadro gestor e docente, buscam dinamizar o 

trabalho para que os alunos se sintam motivados a voltar todos os dias. A 

coordenação pedagógica está sempre antenada, fazendo intervenções necessárias 

no trabalho de sala de aula. Para as entrevistadas, a evasão é reflexo da falta de 

interesse de alguns jovens, por necessidade de migrar para outras regiões em busca 

de sobrevivência e outros fatores familiares que acabam por afetar a vida escolar 

dessa clientela. 

As perspectivas da direção, coordenação e professores tem perspectivas de 

dias melhores para alunos de EJA, pois, o secretário de educação tem propósitos de 

investir ao máximo nessa modalidade. 

Tentando compreender a percepção do aluno sobre a situação de evasão da 

EJA, dois alunos evadidos foram entrevistados, e, a partir das respostas dadas, foi 

possível conceber que a maioria deles evadem por razões superiores, sendo 

preponderante o desemprego. A necessidade de trabalhar para sobreviver, e a falta 

de perspectiva de arranjar trabalho através dos estudos. 

A realização das entrevistas permite a triangulação de dados e a constatação 

de que entre as diversas causas que ocasiona a evasão, o fator desemprego é um 

dos maiores agravantes, já que a maioria dessa clientela, são pessoas que já 

constituíram família e que por essa razão, abdicam do estudo para ir em busca de 

condições para sustentar a família. 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, portanto, que não há um único responsável pelo índice agravante 

de evasão da EJA, mas, um conjunto de aspectos a serem considerados, entre eles, 

os mais preponderantes: O perfil do professor de EJA; Flexibilidade de calendário 

para tal modalidade. Política de educação específica para a EJA. Sendo assim, pode 

se dizer que o problema da pesquisa foi compreendido e os objetivos foram, 

razoavelmente, alcançados, já que o que se pretendia era justamente entender os 

porquês da evasão em EJA; 

A partir do resultado dessa, é possível investigar a evasão sobre outras 

perspectivas, orientadas por outras abordagens, porque a superação da evasão 

requer cuidado e conhecimento de causa. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme trajetória da Educação de Jovens e Adultos sinaliza-se avanços 

decorrentes de lutas e reflexões que ganharam êxito, contudo, ainda não é o 

suficiente para acomodar os jovens e adultos oriundos de falta de oportunidade de 

estudar no tempo certo, principalmente, no que tange a diminuição da evasão dessa 

clientela, o que nos leva a crer que a história da educação ainda não contempla a 

realidade desses alunos. 

São muitos os discursos a favor da Educação de Jovens e Adultos, 

contribuições metodológicas, contudo, na prática de sala de aula não se percebe 

avanços, no sentido de situar o estudante no contexto social, limita-se na técnica da 

mera alfabetização descontextualizada e, portanto, sem sentido 

Em se tratando do universo da pesquisa, pode-se dizer que os objetivos 

foram alcançados e o problema foi respondido na medida do possível. Pois, apesar 

de não resolver a questão em si, levantou as possíveis causas que ocasiona a 

problemática, e, em detrimento deste, outras pesquisas poderão ser despontadas 

sob outras perspectivas. 

 
 

 



25 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 
Artes Médicas Sul, 2000.  
 
FARIA, Wendell Fiori de. Educação de jovens e adultos. São Paulo: Person 
Education do Brasil, 2009. 
 
FREIRE, Paulo, 1921 – 1997. Política e educação: ensaios / Paulo Freire. – 5. ed. - 
São Paulo, Cortez, 2001. (Coleção Questões de Nossa Época; v.23) 
 
FREIRE, P. Conscientização teoria e prática de libertação. São Paulo. Cortez e 
Morais,1979. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 
 
SCORTEGAGNA, Paola Andressa; OLIVEIRA, Rita de Cássia da Silva. Educação 
de Jovens e Adultos no Brasil: Uma Análise Histórico-Crítica. Revista Eletrônica de 
Ciências da Educação, Campo Largo, v. 5, n. 2, nov. 2006. 15 p.  
 

 

 

 

 

 


