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RESUMO: Este trabalho é resultado de uma investigação que surgiu a partir das 
inquietações acerca da evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na 
Escola Municipal São Judas Tadeu, em Irará- BA. Assim, procuramos investigar e 
compreender quais os motivos que levam os educandos da EJA a desistirem da 
escola durante o percurso do ano letivo, bem como a postura do gestor frente a 
essa problemática. Para tanto, esta pesquisa de natureza qualitativo-quantitativa, 
utilizará como métodos a compreensão e quantificação dos motivos que levam os 
alunos a evadirem a escola. O estudo foi feito através de questionário e entrevista 
com os professores, gestores e alunos da modalidade EJA. Como resultados, 
podemos afirmar que é necessário criar possibilidades para amenizar a evasão na 
Escola Municipal São Judas Tadeu, pois entendemos a importância dessa 
modalidade para a comunidade, que busca no espaço escolar aprimoramento de 
seus conhecimentos, bem como o empoderamento e seu desenvolvimento 
sociocultural. 
 
Palavras-Chave: Gestão Democrática; Evasão Escolar; Educação de Jovens e 
Adultos.  
 

ABSTRACT: This paper is the result of an investigation that appeared due to 
anxieties about school evasion from Adult  Young Education ( EJA) in  Irará-BA. This 
way, we investigated and tried to understand what are the purposes that lead the 
students from EJA to give up the school during school year, besides the posture of 
teacher in front of this problem. So that, this research of qualitative- quantitative 
nature will use the methods of comprehension and quantification of the purposes that 
lead the students to evacuate from school. The study was made by a questionnaire, 
interview and collect of relates of teachers, principal and students from EJA. Before 
that, we can assert that is necessary to create ways to decrease the evasion  at São 
Judas Tadeu School, then we understand the importance  of this   modality to the 
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community that search at school space the improvement of its knowledge and of its 
sociocultural development.  
 
Keywords: Democratic Management; School Failure; Youth and Adults Education. 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A educação procura fomentar pessoas criativas, autônomas, críticas, 

inventivas. Homens que possam avaliar e não apenas aceitar tudo o que lhes 

oferece, sendo a escola um espaço privilegiado por promover debates, e 

discussões, é notório que, enquanto mediadora, faz-se necessário incentivar os 

educandos e despertá-los, colocando-os numa posição ativa na busca de 

conhecimentos, à descoberta (PULASKI, 1986).  

É preocupante, entretanto, os altos índices de evasão escolar na modalidade 

educativa voltada para atender jovens e adultos. Há uma maior apreensão, uma vez 

que se discute sobre um público diferenciado, pelas particularidades da própria 

modalidade. São educandos que deixaram de estudar e voltaram após alguns anos, 

são jovens e adultos que tiveram diversas dificuldades em continuar o processo 

educacional, devido ao trabalho ou outros motivos.  

Com tantas demandas, os jovens e adultos acabam desistindo do ano letivo. 

A evasão escolar está dentre os temas que, historicamente, fazem parte dos 

debates e reflexões no âmbito da educação pública brasileira e que ainda ocupa 

espaço de relevância no cenário das políticas públicas da educação. O alto índice de 

evasão escolar na EJA vem comprovando tal problema. Diante desse fato, é 

necessário que a escola repense a sua posição frente a este problema. E quando 

retoma o assunto à escola, faz-se referência a todos os envolvidos neste espaço: 

gestores, professores, alunos e comunidade.  

A modalidade de ensino voltada para educação de jovens e adultos nem 

sempre apresenta resultados positivos, os quais se expressam na evasão escolar, 

tornando-se desafiador para o gestor e para o professor a permanência do 

estudante na escola. A mesma, enquanto instituição social tem diante de si um dos 

seus maiores desafios, que é atender às necessidades de jovens e adultos inseridos 

na sociedade, na maioria das vezes de forma passiva, excluídos e considerados 

analfabetos totais ou funcionais. A partir desta reflexão, este artigo, como recorte do 

Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Especialização em Educação de 

Jovens e Adultos com Necessidades Especiais – IF Baiano (2012), busca investigar 

os motivos da evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos (EJA II Est. IV e V), 

no turno noturno, da Escola Municipal São Judas Tadeu, no município de Irará-BA, 



 

no primeiro semestre de 2011, bem como as iniciativas da gestão dessa escola 

frente a este problema.  

A partir destes questionamentos, têm-se os elementos que fundamentam o 

problema de pesquisa: Quais seriam as principais estratégias a serem 

desenvolvidas pela Escola e pelo Sistema de Ensino a qual está vinculada, para 

amenizar os índices de abandono e evasão, fazendo com que jovens e adultos 

concluam seus estudos, com a garantia de boas oportunidades de aprendizagem e 

qualidade de ensino? Como desdobramento, fez-se uma análise das causas da 

evasão nas turmas da EJA, buscando estratégias para minimizar tal situação.  

Surgindo assim a hipótese, a ideia de que a evasão da Educação de Jovens e 

Adultos está associada à situação socioeconômica dos mesmos e à violência que 

cresce constantemente no município de Irará, o que dificulta o translado de casa 

para a escola, já que estudam no turno noturno e a maioria é oriunda da zona rural, 

distante da escola. 

 Por isso, essa pesquisa de natureza quali-quantitativa, propõe uma 

investigação a partir da coleta de dados, interpretando e quantificando os dados 

coletados. Sendo assim, ao buscar analisar os dados, seguiram-se as seguintes 

ações: descrever, compreender, explicar e quantificar representando graficamente 

os motivos que levam à evasão. 

A análise e a abordagem da pesquisa requerem um amadurecimento pautado 

nos teóricos que possam dialogar com a Educação de Jovens e Adultos, com o 

problema da evasão escolar e com a gestão escolar. Para realização deste trabalho, 

adotaram-se os pressupostos defendidos por Freire, Gadotti, Romão, Arroyo, e 

outros que acertadamente, descobriram através dos estudos científicos o processo 

de aquisição do conhecimento, nos dando luz para tal discussão.  

 

2 GESTÃO DEMOCRÁTICA E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

 Sabe-se que o significado de democracia, em muitos casos, fica ateado 

apenas ao papel. Será que a educação e outros direitos são para todos, por todos e 

de todos?  A educação brasileira, por exemplo, experimentou uma democratização 

tardia, uma vez que, por muito tempo, a educação era privilégio apenas da elite. 

Pela influência dos países democráticos, o Brasil começa a inovar a visão de 

educação, oportunizando-a para “todos”. Nesse sentido: 



 

 
[...] influenciado pelos países que tinham como referência o ideário liberal, a 
noção de estado provedor de uma educação para todos chegou ao Brasil 
então, a partir da década de 1930, com o Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova, elaborada por Fernando de Azevedo e assinado por 26 
educadores brasileiros, motiva a luta pela laicidade do ensino, pela 
institucionalização e expansão da escola pública, pela igualdade dos sexos 
no direito à escolarização e pela obrigatoriedade de Estados assumirem a 
oferta universal e gratuita de ensino. (MENDONÇA, 2000, p. 78 - 79). 
 

 A partir da possibilidade de inovação no modelo de administrar as escolas do 

município de Irará é que se percebe a necessidade de discutir e analisar a gestão 

escolar democrática como princípio básico para uma reforma na educação, visando 

à construção de uma sociedade composta de pessoas participativas, reflexivas e 

críticas. Nesta perspectiva, foi feita uma retrospectiva para entender melhor o 

processo de implementação democrática nas entidades educativas e os avanços 

que sofreram os vários textos constitucionais para garantir a democratização das 

entidades educativas. 

 Assim, pensar em uma escola democrática significa fazer com que toda a 

comunidade interna e externa se envolva nos processos de tomadas de decisões, 

não permitindo que as decisões venham de cima para baixo, mas sim do coletivo. 

Nesta perspectiva, Luck (2000), destaca a importância do diretor: 

 
Um diretor de escola é gestor da dinâmica social, um viabilizador e 
orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade 
e consistência na construção do ambiente educacional e promoção segura 
da formação dos seus alunos. Suas ações têm em mente o conjunto todo 
da escola e seu papel educacional. Não apenas imediato, mas de 
repercussão no futuro, em acordo com a visão estratégica e com amplas 
políticas educacionais. (LUCK, 2000, p.101)  
 

 Desta forma, o diretor deve assumir a concepção democrática participativa, 

em que o processo de tomada de decisões se dê coletivamente com a participação 

ampla de professores, alunos, pais, funcionários e comunidade. 

 A partir dessa linha de pensamento, a Lei de Diretrizes e bases da Educação 

Nacional n. 9304⁄96, reconhece o princípio estabelecido pela Constituição e repassa 

aos sistemas de ensino a definição das normas de gestão democrática do ensino no 

artigo 3º, inciso VIII: 

 
Art. 3 - O ensino será ministrado com base em alguns princípios: 
VIII- Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e Legislação 
dos sistemas de ensino. 
 



 

 Em seu artigo 14, incisos I e II, a LDB define os princípios da gestão 

democrática, enfatizando a importância da participação das comunidades escolar e 

local como forma de construir uma proposta eficaz que atenda aos anseios da 

sociedade e as necessidades de aprendizagem dos alunos de forma autônoma. 

Vejamos: 

         Art. 14- Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
 I- participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
 II- participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes; 

 

 Para que a escola seja realmente um espaço democrático e não se limite a 

um espaço de reprodução, os momentos para participação e reflexão de todos que 

estão inseridos, ampliando ordens e normas impostas por órgãos centrais no seu 

papel junto à comunidade, é uma das ações de uma política democrática. Assim o 

gestor deve ser o administrador do bem comum, estimulando a participação de 

todos, adaptando currículo, criando relações baseadas no diálogo.  

          De acordo com Paro (2007), a escola se organiza com base na distribuição de 

poder e autoridade, diretor, coordenador, professor, aluno. Esta estrutura hierárquica 

já demonstra as relações de poder existentes. Ainda para outros autores, a escola 

funciona como um sistema fechado e democrático onde o saber está localizado no 

corpo docente ou nas premissas que o intelectual tem, o saber/poder, quando na 

verdade deveria ser um sistema aberto, pois abriga a diversidade e a pluralidade, 

principalmente da cultura local em que está inserida. 

 Temos que considerar o papel desempenhado pela Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no processo de formação desses alunos, observando as suas 

habilidades, competências e atitudes. É preciso que se tenha um olhar especializado 

para esse público, que durante muitos anos, teve negado o direito a uma educação 

de qualidade. O jovem e o adulto buscam hoje a sua identidade e anseia integrar-se 

à sociedade escolarizada. Por ser uma modalidade que já é diferenciada pela 

diversidade do seu alunado, torna-se imprescindível impulsionar a convivência 

dentro dessa imensa diversidade humana que forma a EJA, sendo essa consciência, 

um dos princípios da inclusão social, aceitando as diferenças e valorizando cada 

sujeito através da cooperação, são princípios norteadores da prática inclusiva. 



 

 Nos tempos de políticas de inclusão social é desafiador o quadro de exclusão 

a que estão submetidos milhares de jovens e adultos trabalhadores no Brasil e em 

nosso município, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Irará que 

possui mais de 23% dos seus habitantes analfabetos (IBGE-2010). A legislação 

reconhece e assegura o direito à educação para todos, valendo o princípio da 

igualdade de oportunidade para crianças, jovem e adulto. No que diz respeito à EJA, 

o parecer CEB 11/2000 das Diretrizes Curriculares Nacionais, traz o seguinte 

argumento: 

A educação de jovens e adultos (EJA) representa uma dívida social não 
reparada para com os que não tiveram acesso e nem domínio da escrita e 
leitura com bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força 
empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. 
Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento 
imprescindível para uma presença significativa na consciência social 
contemporânea. [...] Fazer a reparação desta realidade, dúvida inscrita em 
nossa história social e na vida de tantos indivíduos, é um imperativo e um 
dos fins da EJA porque reconhece o advento para todos deste princípio de 
igualdade (BRASIL, 2000, p. 5-6) 
 

O papel do gestor é promover um relacionamento harmonioso entre os 

diversos segmentos que compõem uma comunidade escolar, de modo que atinja 

suas metas, permitindo que as pessoas trabalhem de maneira feliz e produtiva em 

consonância com os objetivos propostos pela instituição.  

Na opinião dos autores Gadotti e Romão (2004), as escolas hoje passam por 

sérios problemas, dificultando assim o bom andamento das propostas pedagógicas, 

levando o gestor a resolver problemas que fogem do seu alcance. Apesar de ele 

saber qual é a sua função na escola e que as tarefas devem ser distribuídas, não 

perde o hábito de se preocupar com o administrativo e muitas vezes nem se envolve 

com o pedagógico, deixando a escola andar do jeito que os professores direcionam 

ou deixa a função pedagógica inteiramente nas mãos dos coordenadores. Os 

autores citados afirmam que: 

O diretor de escola é, antes de tudo, um educador. Enquanto tal possui uma 
função primordialmente pedagógica e social, que lhe exige o 
desenvolvimento de competência técnica, política e pedagógica. Em sua 
gestão, deve ser um articulador dos diferentes segmentos escolares em 
torno do Projeto Político Pedagógico. (GADOTTI; ROMÃO, 2004, p.102). 
 

Portanto, faz-se necessário que o gestor aprenda a enfrentar a problemática 

da evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos que é um dos maiores desafios 

enfrentados pela escola que possui esta modalidade de ensino, buscando ações que 

estimulem a permanência e atenda às necessidades desses jovens e adultos, 



 

agregando elementos e valores que os levem à emancipação e à afirmação de sua 

identidade cultural.  

Os jovens e adultos que procuram a escola para se matricular na modalidade 

EJA buscam uma escolarização formal tanto por questões pessoais, quanto pelas 

exigências do mundo do trabalho. Esses adolescentes, jovens, adultos e idosos que 

ingressam na EJA trazem consigo vivências escolares não formais e conhecimentos 

de outras instâncias sociais, visto que a escola não é o único espaço de produção e 

socialização dos saberes. Essas experiências de vida são significativas e devem ser 

consideradas na elaboração do currículo escolar, o qual tem que ter uma 

metodologia diferenciada, com características distintas para esse público. E se a 

escola deve estar apta a trabalhar essas diversidades, o gestor é, portanto, o 

principal agente nesse diálogo entre alunos e escola. 

 A gestão democrática, como parte política do Projeto Político Pedagógico 

(PPP), começou sendo transformada e reestruturada tendo em vista a qualificação 

das relações das pessoas entre elas, como meio natural a ser contribuído pensando 

na inserção do cidadão no espaço onde ele vive, dando-lhes maior qualidade de 

vida. O PPP é composto pelo coletivo da escola sendo aplicado ano a ano, 

proporcionando à comunidade escolar conhecimento, vivências diferenciadas no 

cotidiano da vida escolar. 

 Vale ressaltar a importância do comprometimento de gestores e toda a 

comunidade escolar, na construção de uma proposta educativa que torne a 

aprendizagem mais significativa e crítica valorizando a ação pedagógica. E esse 

último é instituído pelo PPP democrático, com base em uma identidade para a 

educação escolar, norteado pelos novos paradigmas emergentes da educação. O 

desafio passa por criar e permitir uma nova ação docente na quais professores e 

alunos possam participar de um processo para aprender de forma criativa, dinâmica 

e encorajadora, que tenha como base o diálogo e as descobertas garantindo o 

sucesso e a autonomia do aluno. 

  

3 A EVASÃO ESCOLAR NA EJA NA EMSJT 

 

Ao pesquisar sobre a EJA e evasão escolar, percebe-se que existe uma 

grande demanda de produção de conhecimento sobre a temática, pois, segundo 

ARROYO (2006) o campo da EJA tem uma longa história, entretanto não é ainda um 



 

campo consolidado nas áreas de pesquisa, de políticas públicas e diretrizes 

educacionais, da formação de educadores e intervenções pedagógicas. 

A EJA vem ganhando alunos em todo o Brasil, por não ser um simples projeto 

de iniciativa única do nosso país, é resultado de grande pressão interna e externa 

buscando incessantemente a erradicação do analfabetismo. Podem-se destacar 

alguns problemas na EJA como professores despreparados, alunos desestimulados, 

livros de conteúdo questionável, desestruturação familiar, violência e escolas sem a 

mínima estrutura física. Também podemos destacar como fator inquestionável e 

determinante para a evasão escolar, a forma como os assuntos são abordados na 

sala de aula, pois para a maioria dos alunos, não possuem nenhum significado. 

Segundo a visão de Arroyo as causas da evasão escolar têm início na desestrutura 

familiar. O autor afirma que: 

 
Na maioria das causas da evasão escolar a escola tem a responsabilidade 
de atribuir à desestruturação familiar, e o professor e o aluno não tem 
responsabilidade para aprender, tornando-se um jogo de empurra. 
(ARROYO, 1997, p.23) 
 

 Sabe-se que a escola atual precisa estar preparada para receber e formar 

jovens e adultos que são frutos dessa sociedade injusta, e para isso é preciso, 

professores dinâmicos, responsáveis, criativos, que sejam capazes de inovar e 

transformar sua sala de aula em um lugar atrativo e estimulador. Como mostra 

Menegolla (1989, p.28), “o professor necessita selecionar os conteúdos que não 

sejam portadores de ideologias destruidoras de individualidades ou que venham 

atender a interesses opostos aos indivíduos”.  

Para tanto, Santos (2007) fez um estudo sobre a permanência de jovens e 

adultos no ambiente escolar. Ela afirma que é importante pensar o trabalho 

pedagógico da educação de jovens e adultos de forma que o educando participe do 

desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, enquanto educador tem-se a 

responsabilidade de criar uma dinâmica metodológica que atinja o interesse do 

educando, de maneira que a escola recupere seu objetivo social e supere o fracasso 

escolar, a repetência e a evasão. A autora ainda considera que diversos são os 

fatores que interferem no cenário escolar em forma de repetência e evasão, uma vez 

que ainda não há compreensão de que a função da escola não é somente ensinar 

ler e escrever. 



 

A evasão escolar na EJA, de forma geral, é causada em sua maioria por 

vários fatores entre eles, moradia, violência, êxodo rural, metodologia e prática 

docente inadequada, questões familiares, horários incompatíveis escola/trabalho, 

empregos temporários, gravidez, problemas de saúde. Diante desta problemática há 

de se questionar se a nossa escola têm dado conta dessas especificidades em 

relação às oportunidades educacionais. Estamos de fato pensando na diversidade 

de ritmos, vidas e saberes que esses alunos já trazem? É sabido que não, ainda não 

houve uma reflexão sobre um modelo de escola em que o currículo é único para 

atender a todos. Ainda descartamos os saberes do aluno e não valorizamos como 

deveríamos a realidade dos nossos educandos. Então, como garantir a permanência 

desses jovens e adultos se ainda não conseguimos oferecer uma educação 

significativa para eles. 

Portanto, os gestores e educadores têm a responsabilidade de criar uma 

dinâmica metodológica que atinja o interesse do educando de maneira que a escola 

recupere seu objetivo social e supere o fracasso escolar, a repetência e a evasão. 

Precisa-se pensar em metodologias mais adequadas com a realidade dos  jovens e 

adultos, conhecer a realidade deles, fazê-los entender outras realidades, valorizar os 

seus saberes, a fim de ressignificá-los. 

Para enfrentar o problema da evasão na EJA na Escola Municipal São Judas 

Tadeu, o gestor procura sempre contar com a participação de todos. Promove 

reuniões sempre com os professores e juntamente com a coordenação pedagógica 

investe nos recursos didáticos dando ao professor condições para que ele melhor 

desenvolva suas atividades dentro da escola, estabelecendo relações constantes 

entre todos os atores que fazem parte da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

           A partir da coleta de dados com base em entrevista semiestruturada, 

percebe-se que no espaço escolar o baixo desempenho dos alunos é decorrente 

das dificuldades que muitos têm em compreender as explicações feitas pelos 

professores, vistos que muitos desses jovens e adultos alegam que o assunto é 

difícil ou chato. Outros antipatizam com o professor, às vezes, por não gostarem da 

disciplina ou pela falta de afetividade entre professor x aluno, sendo a afetividade um 

fator crucial para a permanência desses alunos na escola. Outro aspecto que 

justifica a péssima frequência desses alunos está associado à questão familiar, pois 

muitas alunas não têm com quem deixar os filhos para irem à escola. O cansaço por 

passar o dia todo trabalhando e o sono como motivos para não aprender e se 



 

ausentar constantemente da escola são outros fatores. Esses motivos são 

comprovam nas falas tanto da gestora 1, como da gestora 2 ao responderem a 

seguinte pergunta: Que fatores provocavam a desistência dos alunos da EJA da 

Escola São Judas?  

O cansaço por conta do trabalho, o horário das aulas, o currículo fora da 
realidade, o desestímulo em relação aos estudos e as aulas e os empregos 
temporários são os principais fatores que contribuem para a evasão desses 
jovens e adultos. (GESTORA 1 e 2). 
  

Quando se referem ao horário estão se referindo ao final do turno que termina 

às 22h45. Um ponto de difícil solução já que os transportes escolares carregam todo 

o alunado, tanto das escolas municipais como das escolas estaduais. Diante desse 

contexto, pode-se perceber que há um processo praticado na escola, que 

denominamos de ‘escolarização descontínua’, da qual decorrem questões como: a 

reprovação, a repetência, o jogo da presença/ausência e o fenômeno da ‘evasão 

sazonal’, este último caracterizado pela desistência e retorno ano após ano. Todos 

esses fatores estão interligados e influenciam-se reciprocamente. 

           Assim, na educação de jovens e adultos da Escola Municipal São Judas 

Tadeu cruzam-se interesses diversos, e, é a partir dessa diversidade que a equipe 

gestora, coordenação e professores elaboram propostas para a educação desses 

jovens e adultos, levando em consideração que garantir a aprendizagem e a 

permanência desses alunos na escola é tão importante quanto garantir o acesso à 

matrícula. Muitos desses jovens e adultos frequentam os bancos escolares na 

expectativa de melhorarem de vida, superarem as dificuldades que enfrentam e 

cabe à escola impulsioná-los para continuarem lutando por esse objetivo. E, quando 

a escola não reconhece essa diversidade contribui para aprofundar as 

desigualdades sociais ao invés de amenizá-las. Isso fica bem claro no depoimento 

da Gestora 1 da EMSJT. Ao ser questionada sobre a evasão na EJA, ela diz que: 
 

Como gestora, vejo a evasão na EJA com angústia e uma enorme 
sensação de impotência, porque somos conscientes que a evasão é 
produto de três tipos de determinantes: o psicológico, o sociocultural e o 
institucional, e aí reside a nossa grande dificuldade e vem às nossas 
mentes três questionamentos que quando respondidos, o problema será 
resolvido: 
1º Como atender alunos com problemas referentes a fatores cognitivos e 
psicoemocionais, se nossos profissionais que deveriam apenas atuar na 
EJA para se dedicar a essa modalidade também trabalham no seriado? 
Temos psicopedagogo na Escola para lidar com as questões do emocional? 
2º Como conter a evasão de alunos por motivos de trabalho? Os que 
moram na cidade não contam com a colaboração dos patrões pra liberá-los 
mais cedo. Começam faltando às aulas e para abandonar esse é o primeiro 



 

passo. Fora os que são obrigados a sair da cidade por ter oportunidade do 
emprego (que aqui não encontra) em outra cidade. Como resolver esse 
problema sociocultural? 
3º Como trabalhar com colegas que se desdobram trabalhando com duas 
modalidades, que não tiveram nenhuma formação para isso. 
Temos tentado oficinas profissionais, encontros em dias separados para os 
professores articularem o trabalho da EJA, trabalhos com projetos 
diversificados que elevem a autoestima do aluno, mas tudo isso esbarra na 
falta de recursos financeiros, na disponibilidade do professor e na falta de 
formação. 
O número de jovens que engravidam precocemente, às mães que não têm 
com quem deixar os filhos, às vezes a falta de interesse do aluno, fatores 
que devem ser juntados às questões socioculturais. Sabemos também que 
a escola tem uma função social, porém, o número de entraves é enorme, 
bem maior que a vontade de mudança do percentual de evasão e muitas 
vezes a sociedade, os patrões, as políticas públicas não ajudam e, assim 
ficamos de mãos atadas perante um problema que sabemos que é nacional 
e de difícil solução. (GESTORA 1) 
  

Analisando o depoimento da gestora 1 nota-se que os problemas enfrentados 

e a angústia em relação à evasão na EJA, na EMSJT são grandes e no sentido de 

amenizar boa parte das situações descritas acima e melhor atender às 

necessidades desses jovens e adultos, gestores, coordenadores e professores desta 

Unidade de Ensino. Em 2011 primaram por um trabalho conjunto que melhor 

condicionasse às aprendizagens dos educandos da EJA e amenizassem a evasão 

dessa modalidade de ensino. Investiram em palestras, projetos de leitura, reuniões, 

práticas metodológicas diferenciadas, conversas individuais, atividades lúdicas, 

bate-papos, dentre outros. 

A educação de jovens e adultos está configurada como um lugar de 

reencontros de tempos e espaços, de uma juventude que convive com muitas 

inquietações e incertezas e a escola se configura como esse espaço para esse 

público que procura essa modalidade educacional, que tem em seu contexto um dos 

problemas mais desafiadores e preocupantes, que é a evasão. 

Alguns dos nossos alunos procuram a escola, motivados pela expectativa de 

conseguirem um emprego melhor, melhorar a vida pessoal e profissional, visando o 

ensino superior e até mesmo a pós-graduação. Outros não têm perspectivas, em 

relação ao futuro, parecem perdidos nesse contexto social, o que afeta diretamente 

o lado pessoal e ocasiona certo desestímulo e descrença de si, ou seja, mexem com 

a autoestima de maneira negativa, fazendo com que frequentem os bancos 

escolares com o único objetivo de agilizarem o processo educacional e concluírem o 

ensino fundamental ou médio sem muitas preocupações com a efetivação da 



 

aprendizagem. Como mostra a aluna H ao ser questionada sobre os motivos da 

evasão na EJA e se tem alguma relação com o trabalho: 
 

 Às vezes é porque estão cansados, trabalham o dia todo, aí na hora de ir 
pra escola tá muito cansado e não vai pra escola, outras vezes é quem não 
tem interesse mesmo nos estudos simplesmente abandona. A outra 
questão de não ter pai e mãe incentivando, amigos e parentes em geral, 
incentivando: “vai...vai...procurar buscar o teu estudo porque sem estudar  a 
pessoa não é nada na vida...”. Então fica complicado, a pessoa chega no 
meio do ano vai embora não quer saber mais de estudo, e acha que o 
estudo não tem importância nenhuma e simplesmente desiste. (ALUNA H).  
 

Isso se configura também na fala da equipe gestora ao responderem sobre o 

que tem deixado os alunos da EJA desestimulados e com baixa autoestima. Elas 

afirmam que, 

[...] a falta de perspectivas em relação ao futuro, as influências de certas 
questões sociais, as dificuldades que têm em relação a ler e escrever, a 
metodologias que não condizem com a realidade deles, e a não relação 
escola e empregabilidade. (GESTORA 2). 
 

Com base em depoimentos dados pelos próprios alunos, muitos deixaram de 

estudar por várias razões. Dentre elas: casamento (marido não permitiu que 

continuasse estudando), gravidez, falta de alguém para cuidar dos filhos, trabalho, 

em sua maioria temporário, não conciliação dos horários da escola com os do 

trabalho, desestímulo, doenças na família, foram vítimas de acidentes, cansaço 

físico por conta do trabalho, separação dos pais, não gostar de estudar. Além 

daqueles que não ingressaram na escola no devido tempo. Sobre essas 

particularidades, Perrenoud diz que: 
 

Na escola, encontram-se alunos muitos diferentes, que trazem consigo seus 
valores e seus preconceitos. Eles veiculam o racismo, o sexismo, o 
nacionalismo, a intolerância religiosa ou política que adquiriram entre os 
colegas mais velhos ou adultos. Os professores têm de saber instaurar o 
diálogo e o respeito mútuo, não fazendo belos discursos, mas na prática, na 
esperança de que essa coexistência e essa compreensão do outro, se 
estiverem presentes durante todo o percurso escolar, serão  
progressivamente, interiorizados e aplicados em outra esfera da vida.( 2005, 
p.140) 
 

Se a escola tem como um dos principais papéis ser um espaço de promoção 

à cidadania, o que as nossas escolas estão fazendo para tentar compreender as 

limitações dos alunos e assim evitar que os mesmos desistam da escola? A escola 

tem sido flexível? O currículo realmente atende às necessidades dos educandos da 

EJA? 

 Assim, faz-se necessário uma maior valorização das experiências de vida dos 

alunos da EJA, da realidade que os circunda, sem perder o foco principal da escola 



 

que é proporcionar uma aprendizagem significativa, condicionando o 

desenvolvimento do aluno enquanto ser humano capaz de entender o mundo em  

que vive. 

Entretanto, é preciso pontuar com algo positivo na EJA da EMSJT. A 

presença de um supervisor específico para atender às necessidades desse público 

favoreceu a essa modalidade, mostrando que existe um processo de mudança a 

favor da EJA, mas existem situações preocupantes para serem amenizadas como é 

o caso do alto índice de evasão na EJA II, EST IV (5ª e 6ª) e EST V(7ª e 8ª) séries, 

condicionada por vários fatores onde atinge mais de 50% de abandono, como 

mostra o gráfico e o quadro abaixo.  

 Gráfico 01:  Demonstrativo da evasão na EJA - EMSJT 
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            Fonte: Ata de resultados finais da Escola Municipal São Judas Tadeu de 2006 à 2011. 

   

 Quadro 01: percentual da evasão na EJA – EMSJT 
TAXA PERCENTUAL DA EVASÃO NA EJA - EMSJT 

2006 69% 

2007 62% 

2008 70% 

2009 53% 

2010 62% 

2011 57% 

             Fonte: Ata de resultados finais da Escola Municipal São Judas Tadeu de 2006 à 2011. 



 

De acordo com o gráfico e o quadro acima, percebe-se que a evasão na 

EMSJT oscila de um ano para outro, isso se dá devido aos diversos fatores 

supracitados e às interferências resultantes de questões sociais e econômicas, 

migração, distorção idade/série, a reprovação, entre outros fatores ditos 

responsáveis pela inconstante permanência dos alunos na escola. Outro fator que 

pode ter influenciado para a oscilação da evasão dos alunos da EJA na referida 

Escola, além dos já citados, pode ter sido as mudanças de gestores, entre os 

períodos de 2007 a 2009. Vale ressaltar que essas mudanças ocorreram porque 

esses gestores mudaram de funções e como cada um possui perfil e postura 

diferentes em relação ao público de jovens e adultos, isso pode ter contribuído para 

a evasão na EJA. Por outro lado, nota-se nas falas de alguns alunos ao 

responderem o questionário que uma grande maioria dos alunos tem consciência da 

falta que o estudo faz na sua vida bem como a necessidade deste para “um futuro 

melhor”.  

Por esta razão, é importante refletir sobre a Educação de Jovens e Adultos, a 

fim de saber quais são os seus desafios, anseios e expectativas enfrentadas pelos 

mesmos para concluir seus estudos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das observações feitas pelos educadores e gestores do município de 

Irará, em relação às condições citadas sobre os alunos da EJA, foi necessário que o 

município repensasse o seu modelo de educação para os alunos do turno noturno. 

Foi então que consultando a LDB 9394/96 na seção V da Educação de Jovens e 

Adultos, em seus artigos 37 e 38 tiveram respaldo legal para que se consolidasse a 

implantação da EJA no município de Irará- Bahia. 

Percebeu-se então, que esses investimentos proporcionaram melhores 

resultados, que no ponto de vista do grupo foram positivos, embora saibam que 

ainda não atingiu os resultados planejados e há muito que fazer para conseguir 

amenizar a evasão escolar na EJA da EMSJT. Outro ponto considerado positivo 

para o grupo, gestores, coordenadores e professores, foi à efetivação dos conselhos 

de classe por unidade, momento muito importante para pensar e discutir a EJA, 

traçando ações para melhor atender essa modalidade. 



 

O programa de ensino é elaborado por disciplina e em rede por professores e 

coordenadores para cada série/disciplina e na escola. Esse programa é 

acompanhado pela direção e coordenação com vistas a atender a realidade e as 

especificidades de aprendizagem do alunado. Ao final da I Unidade os professores 

identificam as dificuldades apresentadas pelos alunos e elaboram ações através do 

Conselho de Classe visando melhorias para o processo de ensino e aprendizagem 

em todas as séries.  

Dentre as ações elencadas no Conselho já foram realizados os seguintes 

investimentos: desenvolvimento de projetos de estímulo à leitura, oficinas de leitura 

e produção, pintura, artesanato, dramatização, seminário, entrevista, ciclo de 

palestra com temas socioeducativos, pesquisa de campo e no laboratório de 

informática, aula de informática, reelaboração dos planejamentos com foco na leitura 

e na escrita em todas as áreas. Essa reelaboração, ou melhor, adequação se dá nos 

encontros de ACs que acontecem na escola quinzenalmente. Nesses momentos 

elabora-se o cronograma da unidade, abrindo as etapas de trabalho, as atividades 

avaliativas que serão realizadas e as condições didáticas que devem ser oferecidas 

para garantir a aprendizagem dos alunos.  

Percebe-se, principalmente, ao analisar os resultados e nos relatos feitos 

durante o momento de formação nas ACs que o problema de dificuldade de leitura, 

compreensão, escrita e procedimentos matemáticos ainda permanecem, fazendo 

com que os alunos tenham baixo rendimento, contribuindo assim, para o aumento 

dos índices de reprovação e repetência. Alguns professores acreditam que a 

reversão desse quadro não é possível, sem dúvida, mas que há necessidade de 

contar com mais momentos de ACs na escola, pois assim terão mais tempo para 

refletir, analisar e buscar soluções para os problemas, por isso sugerem que os 

encontros de rede aconteçam apenas uma vez por mês, sobrando assim mais 

tempo para debater as questões da escola.  

Muitas das situações descritas acima atingem também a Educação de Jovens 

e Adultos, modalidade presente na escola que requer uma atenção especial, visto 

que, ao que tudo indica, não corresponde às expectativas de muitos dos alunos 

matriculados. Os maiores entraves são: o grande número de evasão, o ritmo lento 

da aprendizagem, a falta de pré-requisitos para o nível de ensino em que se 

encontram, a oscilação de frequência, a falta de perspectiva de vida, a baixa 



 

autoestima, a falta de uma renda que os motive mais e percebam nos estudos um 

caminho para o crescimento pessoal e consequentemente profissional.  

Para avançar e proporcionar melhor desenvolvimento aos educandos é 

importante haver parceria com pais, professores e coordenadores, zelar pela 

qualidade do ensino oferecido ajustando o pedagógico, pois sem dúvidas todos são 

responsáveis pelos resultados obtidos e só no coletivo pode-se alcançar a êxito. 

 O uso das novas tecnologias também já está incorporado ao fazer 

pedagógico de alguns professores da EMSJT, tornando as aulas mais dinâmicas e 

enriquecendo o processo de ensino aprendizagem. As práticas de leitura de vídeo, 

imagens e filmes já estão bem mais efetivas e proporcionam bons momentos de 

aprendizagem e integração. 

É preciso então estabelecer uma proposta curricular que considere melhore 

as relações que acontecem fora e dentro da escola, as relações com a comunidade, 

com a cultura local e global, redirecionando teoria e prática e que tenha o educando 

como sujeito do processo. Nesse contexto, em relação aos gestores, coordenadores 

e corpo docente da EMSJT, a escola conta com um grupo que já tem experiência 

com essa modalidade de ensino, e procuram desenvolver atividades que despertem 

o interesse desses jovens e adultos pelo estudo, tentando conscientizá-los da 

importância do mesmo para seu crescimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional.  
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