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RESUMO 

 

Diante de todas as incertezas sobre o que se levaria a tamanha evasão escolar dentro da modalidade 

de Educação de Jovens e adultos. Este estudo objetiva entender todos os aspectos que envolvem 

essa problemática e de que forma poderia ser evitada. Foram destacados então, os principais 

apontamentos por autores, professores e alunos sobre o que causaria essa evasão. Através de 

pesquisas bibliográficas, verificou-se que a falta de metodologias adequadas, a má formação de 

professores, as escolas despreparadas, desigualdades sociais, exclusão escolar e a falta de políticas 

públicas que atendam os educandos da EJA são as principais acarretadoras de evasão escolar. Por 

consequência disso, buscamos então alguns levantamentos sobre o que contribuiria para 

diminuição da evasão escolar nesse segmento, e podemos constatar que a reparação das questões 

citadas acima são as principais soluções, como a formação adequada de educadores, metodologias 

que estejam de acordo com a realidade que os alunos vivem, um olhar mais cuidadoso as 

dificuldades encontradas pelos dicentes, escolas com recursos fundamentais, e a diminuição das 

desigualdades através de politicas públicas.  

 

 

Palavras-chave: EJA. Evasão Escolar. Exclusão Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 



                                      

   

 
 

 

ABSTRACT 

 

In view of all the uncertainties about what would lead to such school evasion within the Youth and 

Adult Education modality. This study aims to understand all aspects of this problem and how it 

could be avoided. It was then highlighted the main notes by authors, teachers and students about 

what would cause this dropout. Through bibliographic searches, it was found that the lack of 

adequate methodologies, the poor teacher training, unprepared schools, social inequalities, 

exclusion school and the lack of public policies that serve the students of EJA are the main 

motivating of school evasion. As a consequence of this, we sought some surveys on what would 

contribute to reduce school evasion in this segment, and we can see that the repair of the issues 

mentioned above are the main solutions, such as the adequate training of educators, methodologies 

that are in accordance with the reality that students live, a more careful look at the difficulties 

encountered by students, schools with fundamental resources, and the reduction of inequalities 

through public policies. 

 

Keywords: EJA. School Evasion. School Exclusion.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                      

   

 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

Figura 1 – Classe de EJA.............................................................................................................. 26 

Figura 2 - Motivos da evasão escolar sob a visão dos professores...................................................37 

Figura 3 – Motivos da evasão escolar a partir das concepções alunos.............................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

   

 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

EJA  Educação de Jovens e Adultos 

LDB  Lei de Diretrizes e Bases 

SciELo Scientific Electronic Library Online 

MEC               Ministério da Educação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                      

   

 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................... 15 

2.1 A Educação de jovens e Adultos e a exclusão dentro dessa modalidade. ............................... 21 

2.2 Professores e metodologia de ensino utilizada na Educação do EJA. ..................................... 24 

2.3 A formação de educadores para educação de jovens e adultos. .............................................. 28 

2.4 ENCEJA e suas possíveis contribuições para evasão escolar. ................................................ 32 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ...................................................................... 35 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ................................................................ 36 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 40 

6 REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 



13

                                      

   

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata acerca dos desafios encontrados para permanência e conclusão 

dos estudos de alunos da Educação de Jovens e Adultos. Considerando que o número de evasão 

escolar nesse segmento é bastante notável, leva-se a especulações pelos quais motivos os alunos 

não conseguem dar continuidade aos estudos. Tal evasão, está relacionada a uma séria problemática 

ocasionada por diversos fatores que podem ser internos ou externos as instituições de ensino, que 

iremos tratar no decorrer deste trabalho.  

 

Sobre a EJA, a LDB de 1996 determina: 

“Seção V - Da Educação de Jovens e Adultos Art. 37º. A educação de jovens e adultos 

será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. § 1º. Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 

regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames [...]” 

(BRASIL, 1996). 

 

No Art. 22 da LDBEN nº 9394/96, coloca-se a EJA como propósito do desenvolvimento e 

da autonomia dos estudantes, na procura de sua preparação para o mundo do trabalho e para a 

continuidade nos estudos, em prol do comprometimento com a formação humana dos alunos além 

da elevação do nível de escolaridade da população.  

Contudo, os altos índices de abandono do público da EJA chamam a atenção e 

impressionam, uma vez que em muitas salas a quantidade de alunos evadidos a cada semestre na 

maioria das vezes chega a ser superior ao número de alunos aprovados, tamanho abandono tem 

servido como alegação para o fechamento de muitas classes. Com isso, é impreterível compreender 

como eles vivenciam o processo educativo, a procura de entender e investigar as razões e 

motivações que levam esses alunos a abandonarem ou retornarem à escola.  

Não é de hoje que se tem a educação de jovens e adultos, contudo um dos principais 

obstáculos encontrados nesse segmento já dura há anos, que é a dificuldade de trazer a realidade 
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dos alunos para sala de aula, dado que os sujeitos têm idades atípicas do que se costuma ter no 

processo de escolarização, além da realidade econômica, social e cultural que também são 

diferentes. Diante disso, processo de educação e escolarização dos adultos deve ser diferenciado, 

uma vez que deve ser levado em consideração diferentes fatores que influenciam diretamente na 

aprendizagem desses alunos e a na sua permanência no ambiente escolar. 

Dessa forma, o principal objetivo desse trabalho é analisar as causas da evasão escolar do 

segmento da educação de jovens e adultos. Conhecendo as práticas e metodologias utilizadas por 

docentes para relacioná-las com a mesma. Igualmente, relacionar a má formação de professores e 

a falta de assistência na EJA com a evasão escolar. E buscar algumas hipóteses que possam ajudar 

na diminuição dessa defasagem nesse segmento.  

Diante de todas essas questões, leva-nos a questionarmos quais os maiores desafios 

encontrados para permanência e conclusão dos estudos dos alunos da EJA? 

E tendo em vista toda história da EJA, pode-se salientar que são inúmeros fatores que 

implicam na permanência dos alunos da educação de jovens e adultos nas instituições escolares, 

dentre eles os mais recorrentes são: pobreza, a distância casa-escola, a falta de profissionais 

capacitados para atender essa modalidade de ensino, a dificuldade de conciliar trabalho e escola, 

ou família e escola, desmotivação, falta de incentivo seja por parte dos familiares, ou da sociedade. 

Assim sendo, também é importante destacarmos que o abandono político das instituições escolares, 

pois tem grande influência já que a maioria das escolas não oferecem recursos necessários que 

consigam atender as necessidades específicas dos alunos. SANTOS (2019) discorre sobre o 

interesse político na educação, “Parece não haver vontade política para que haja cidadãos 

escolarizados, pois sabemos que quanto mais a sociedade for analfabeta maior são as chances dos 

políticos frustrar os sonhos com promessas e decisões enganosas. ”  

Uma vez que os altos índices de abandono dos alunos da Educação de Jovens e Adultos 

chamam a atenção e geram especulações, a justificativa dessa pesquisa visa expor alguns dos 

principais desafios enfrentados atualmente por esse segmento de ensino, bem como refletir sobre 
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algumas ações que poderiam contribuir com essa educação, e consequentemente, auxiliar para 

permanência dos alunos na continuidade dos estudos até a sua conclusão, o que favoreceria na 

redução da evasão escolar nessa categoria, assegurando assim o que está garantido na lei, como 

discorre em Brasil (2005, p. 19) Lei 9.394/1996 “O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso 

e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. ”  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Com o passar das décadas sucedeu-se uma diversidade de metodologias aplicadas a essa 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, entretanto nenhuma foi tão importante quanto a do 

teórico Paulo Freire. Freire, vivenciou a essa modalidade de maneira extraordinária, visto que não 

foi somente um professor dessa categoria de ensino, mas também foi um dos alunos desse tipo de 

educação. Tamanhas experiências permitiram que o mesmo pudesse analisar os tipos de métodos 

utilizados para o público da EJA, levando assim com que Paulo Freire desenvolvesse o seu tão 

famoso método de alfabetização que se baseava nas experiências de vida das pessoas. 

“[...] Procurávamos uma metodologia que fosse um instrumento do educando, e 

não somente do educador, e que identificasse – como fazia notar acertadamente um 

sociólogo brasileiro – o conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo de aprender.” 

(FREIRE, 1980, p. 41). 

 

NASCIMENTO (2013) Baseia-se nas ideias de Paulo Freire, segundo a mesma a EJA tem 

papel fundamental no impulso do conhecimento, uma vez que tem um grande potencial de tornar 

o espaço de conhecimento em um ambiente propício para sanar dúvidas, medos e questões, o que 

permite ampliar o desenvolvimento intelectual através do reconhecimento da vivência dos alunos 

pelo professor. Deve-se fazer com que a educação tenha sentido para seu aluno, utilizando da 

mediação do conhecimento isso ajudaria o aluno enxergar significância na aprendizagem. 
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Enquanto isso, SILVA (2019) classifica a EJA como uma dívida social não reparada para 

com aqueles que não tiveram aquisição e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais no 

âmbito escolar ou fora dele. Acarretando assim, na dificultação da convivência social, deixando 

claro que sua função reparadora não significa somente a restauração do direito negado (o direito a 

uma escola de qualidade), mas sim, o reconhecimento de igualdade do ser, de todo e qualquer 

cidadão de ter obtenção a algo tão importante tanto socialmente como simbolicamente.  

SILVA (2019), ainda considera a função equalizadora da Educação de Jovens e Adultos, 

pois está relacionada a oportunidades que facilita oferecer aos seres humanos novas integrações no 

mundo do trabalho, espaços sociais, entre outros. E também a busca pela igualdade na distribuição 

de bens. A autora ainda faz referência a função qualificadora que se atribui à educação permanente 

baseada no caráter incompleto do ser humano, em que seu desenvolvimento não depende apenas 

do espaço escolar. Segundo a autora SILVA (2019), essa função é o próprio sentido da EJA. 

PERES (2011), faz considerações referentes a educação no campo, bem como os programas 

de alfabetização de adultos, como formas de educação popular voltadas aos cidadãos que não 

puderam ter ingresso a educação formal em “idade apropriada”, que segundo a LDB é no período 

da infância. Segundo o autor, o déficit educacional entre os adultos observados nos países 

subdesenvolvidos, perpassa, principalmente a ausência ou insuficiência de proposta educacional 

sobretudo nas regiões consideradas menos desenvolvidas do país. PERES (2011, pg. 639), “o 

trabalho rural, executado pelo “camponês” ou “homem do campo”, está associado historicamente 

à exclusão da educação formal. O trabalho industrial, ao contrário, conecta-se aos chamados 

“conhecimentos superiores”, à ciência e à técnica, inerentes à vida urbana. ” 

E ao que diz respeito a evasão dentro desse segmento da educação, GÓMEZ e BELMONTE 

(2020) em sua pesquisa fazem alguns apontamentos sobre prováveis causas da evasão escolar, 

segundo aos autores está ligada a causas socioculturais, nas quais algumas pessoas gozam de mais 

privilégios que outras, uma vez que muitos estudantes vivem em locais que não enriquecem em 

nada sua formação. Dessa maneira, abrimos espaços para políticas públicas que ajudem de 
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maneiras significativas a diminuir as perdas desses estudantes com ambientes que possam 

contribuir com conteúdo relevante que enriqueçam sua formação.  

A inclusão de ambientes que ajudem na formação dos alunos também contribui para que 

eles criem outras expectativas de vida, além daquela realidade que está inserido. O abandono 

escolar pode causar danos desastrosos a vida desses alunos, MOREIRA (2014) mostra que no 

campo econômico, esses estudantes contribuem para taxa de desemprego, integram o grupo da 

mão-de-obra não qualificada, obtendo baixos rendimentos, dificultando assim o seu bem-estar 

familiar e social.  

MOREIRA (2014, p. 14), expressa outra grave problemática que envolve o abandono 

escolar:  

“No campo social, podemos verificar que jovens adultos e idosos que abandonam 

as escolas muitas vezes não são acolhidos em outras instituições, o que faz com que 

enveredam por caminhos que não os dignificam, quais sejam a droga, prostituição, 

alcoolismo, roubo e atos de vandalismo.” 

 

GÓMEZ e BELMONTE (2020), também citam causas familiares, que tem importantes 

questões nas quais influenciam diretamente no desenvolvimento escolar dos alunos, seja de forma 

positiva ou negativa. Umas delas é o abandono parental, baixa escolaridade dos familiares, a falta 

de parceria entre família e escola. Encontram-se também as causas institucionais, nas quais 

percebemos um sistema falho que não garante a equidade dos alunos, que se manifesta tanto na 

compensação das desigualdades consequentes da má administração, quanto daquelas ligadas ao 

processo de ensino-aprendizagem, em que se deve haver mediação das instituições. Nesse contexto 

também adicionamos causas de extrema urgência, tal como a formação adequada de professores. 

E por último, mas não menos importante os autores colocam as causas atribuíveis ao próprio 

indivíduo, bem como a falta de capacidade, defasagem entre seu próprio conhecimento e o coletivo, 

desinteresse, entre outros.  
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Levando em consideração os pontos acima, SILVA FILHO (2017) faz referência ao 

relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/Pnud que revelou que o Brasil 

tem a menor média de anos de estudo entre os países da América do Sul. Segundo dados de 2010, 

a escolaridade média do brasileiro era de 7,2 anos – mesma taxa do Suriname –, enquanto são 

esperados 14,2 anos. O que são consequências de anos de evasão escolar em diferentes segmentos 

de ensino.  

Outros autores expõem suas observações acerca das problemáticas que envolve a EJA. 

GRIFFANTE E BERTOTTI (2013) relatam que a falta de uma formação continuada aos docentes 

e o modo de expressar-se na classe estudantil, em sua maioria, também deixa claro uma postura 

pedagógica tradicional, que dificulta a relação de professores e alunos, pois se utiliza de uma 

metodologia com o princípio apenas da transmissão dos conhecimentos, através da aula do 

professor, normalmente expositiva. 

LAIBIDA E PRYJMA (2013) assinalam que muitos alunos da EJA não conseguem 

conciliar o estudo com a jornada de trabalho. Precisando de um cuidado/olhar em especial, uma 

vez que o estudo sempre perderá para primordialidade de trabalhar, e se a escola não contribuí 

nesse processo a probabilidade de desistência é bem maior. Discorrem sobre a necessidade de um 

espaço escolar adequado, afirmando que se escola tivesse condições adequadas, provavelmente os 

alunos permaneceriam mais tempo na sala ou no espaço escolar.  

LAIBIDA E PRYJMA (2013) também demonstra a obrigação de pensar numa escola 

motivadora, que incentiva a presença dos alunos agindo como um ambiente encorajador. É 

primordial ter-se a consciência de que o aluno que entra na EJA possui muita bagagem de 

conhecimentos obtidos nos convívios e na experiência da vida. Então cabe ao professor criar 

estratégias de ensinamentos que proporcionem prazer em vir a escola e para atender a todos levando 

em conta seus conhecimentos sem desmerecer suas vivências.  Para tanto, a escola precisa 

equacionar ou investigar quais as necessidades práticas desses alunos e seus círculos de interesse. 
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SILVA (2019), constata que a EJA possui alguns princípios que devem ser considerados na 

perspectiva de mudanças que podem levar a combater a evasão escolar nesta categoria. E uma delas 

é de fundamental importância, que é a carência de medidas de reestruturação de currículo, de 

formação pedagógica para os professores desta modalidade. 

E SANTOS (2012), discute sobre a precariedade e ineficiência da alfabetização e 

letramento destinado aos jovens e adultos, oferecidos pelas instituições de ensino que tem cada vez 

mais impulsionado as pesquisas que investigam o fracasso escolar. Uma vez que os alunos não têm 

seus objetivos alcançados, se sentem frustrados, pois a alfabetização não contribui para ampliação 

das possibilidades de participação social, e nem no exercício da cidadania os mesmos não 

encontram valor no ambiente escolar. 

PEDRALLI e CERUTTI-RIZZATTI (2013), em sua pesquisa expõem olhares que 

transcendem a visão do senso comum de que faltaria interesse e comprometimento por parte dos 

adultos para permanência no círculo educacional. Essa visão, responsabiliza apenas o aluno pelo 

seu êxito e permanência na escolarização, quando na verdade também cabe a escola empreender 

ações didático-pedagógicas como componente adicional visando a motivação constante desses 

indivíduos a permanecerem na escola. Na visão das autoras, a incapacidade de automotivação ou a 

ineficácia na tentativa de motivação que é a consequência para sala de aulas vazias. 

Inclusive, PEDRALLI e CERUTTI-RIZZATTI (2013) consideram questões objetivas da 

vida do indivíduo da EJA, que o impedem de prosseguir nos estudos, em sua grande parcela são 

trabalhadores que precisam conseguir pessoas para cuidar dos filhos, a casos de ciúmes por parte 

da companheira ou companheiro, ocorre de haver mudanças de emprego, ou trabalham em horário 

noturno, chegam à escola com fome e cansados, são tímidos e tem dificuldades de participar ou 

interagir nas aulas, baixa autoestima, apresentam dificuldades em falar em público gerando 

desconforto e até mesmo exclusão, e quando percebem que o curso não está conforme com o que 

idealizaram, desistem imediatamente.  
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SILVA (2015) aponta que perante uma escolaridade crescente e obrigatória, e, ainda com a 

massificação do ensino visando derrotar o analfabetismo e a democratização da escolarização, a 

escola vem se tornando uma obrigação para o aluno o que gera situações de desestímulo, de 

desinteresse e até de indisciplina e todos esses fatores contribuem para uma evasão. Muitas vezes 

o aluno é considerado um problema ou como problema a causa da inviabilidade do processo 

educacional. A educação por muitas vezes vem como um mecanismo de controle social, ao invés 

de um condicionante para a liberdade do homem.  

XAVIER e PIRES (2019) investigaram sobre a persistência da evasão escolar nas escolas 

públicas se dá por metodologias que não estão de acordo com a realidade vivenciada pelos alunos, 

partindo das hipóteses de que a utilização de recursos tecnológicos e métodos diferenciados e 

contextualizados em escolas que ofertam a EJA tendem decrescer o índice de evasão escola. 

PERES (2011), em sua investigação mostra que a maioria das vezes os altos índices de 

evasão nos programas da Educação de Jovens e Adultos são atribuídos a fatores relacionados à 

vida pessoal, social e profissional dos alunos. E dificilmente são associados às causas reais como, 

à incapacidade estrutural e metodológica dos programas, à sua ineficiência como alternativa 

educacional, falta de assistência, o descaso pelos conhecimentos dos alunos acumulados ao longo 

da vida, a ineficácia como opção educacional, e eventualmente a tradicional desatenção do Poder 

Público e de alguns educadores em relação os programas de EJA nos quais não garantem os direitos 

desse estudante. Que por sua vez, todas essas questões são uma violação dos direitos humanos, 

uma vez que a Constituição Federal de 1988 garante nos Direitos Fundamentais: 

"O Estado Social de Direito deve garantir as liberdades positivas aos indivíduos. 

Esses direitos são referentes à educação, saúde, trabalho, previdência social, lazer, 

segurança, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Sua 

finalidade é a melhoria das condições de vida dos menos favorecidos, concretizando 

assim, a igualdade social." 
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BORJA E MARTINS (2014) consideram a imprescindibilidade de prevenir o problema da 

evasão escolar a partir da criação de manutenção de políticas públicas e educacionais que desafiem 

e analisem as desigualdades culturais presentes no ambiente educacional e social, reestruturem a 

Educação Básica, invistam em formação continuada e educação, afim de promover programas com 

oportunidades de empregos, enfrentando com seriedade os problemas desse segmento. 

 

2.1 A Educação de jovens e Adultos e a exclusão dentro dessa modalidade 
 

Podemos dizer que o modelo da EJA é bastante complexo devido ao envolvimento de 

assuntos que ultrapassam as questões educacionais. Quando nos remetemos a EJA na maioria das 

vezes pensamos na busca por igualdades em direitos na educação de jovens e adultos, na oferta de 

ensino regular no período noturno para favorecer a classe trabalhadora, a qual anteriormente foi 

negado na educação básica na idade apropriada, ou de jovens que a reprovação os deixou em 

situação de defasagem na educação, e ambos os casos se estende a inúmeras questões, mas 

principalmente as questões sociais.  

SCHNEIDER (2013) afirma que a exclusão educacional antes de chegar a EJA se inicia lá 

no ensino “regular” quando os alunos de 14 anos não conseguem finalizar o ensino fundamental, 

seja por situação de reprovação, indisciplinariedade ou evasão, e são remanejados para turmas 

noturnas as quais são destinadas ao público que trabalha e estuda. E nesse momento, pode-se 

identificar o cunho excludente de ambos, já que de um lado as informações parecem reconhecer o 

afastamento da escola diurna aqueles alunos cotados com mal comportamento, utilizando do 

fundamento de idade máxima para retirá-los do período diurno, estabelecendo a EJA como 

acolhedora das denominadas “laranjas podres”. 

MARTINS (2013) discorre que a EJA não pode ser considerada apenas como uma função 

reparadora, em busca de resgatar o tempo perdido durante o distanciamento do aluno e da escola. 

Essa modalidade de ensino requer mais apenas matérias de conteúdo pronto e acabado, pois esses 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindibilidade/
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alunos ingressam no espaço escolar cheios de expectativas que quando não são alcançadas e 

acabam por afastá-los do ambiente escolar.  

MARTINS (2013) também aborda sobre a necessidade de se trabalhar com Andragogia 

dentro da educação de jovens e adultos, que segundo a autora é a característica do aprendizado de 

pessoas adultas, ela se difere da pedagogia tradicional por possuir uma didática própria voltada 

especificamente ao público da EJA, que utiliza de contextos educativos heterogêneos e 

diversificados.  

MARTINS (2013), afirma que a Andragogia: 

“Contribui para o entendimento de que tal diversidade, na EJA, engloba três 

funções, quais sejam: a reparadora, pois permite o retorno à sala de aula desse 

jovem/adulto; a equalizadora, por permitir que ele volte ao ponto de onde parou, sem 

qualquer prejuízo; e a função permanente, que propicia a atualização do conhecimento, 

aquele que vai acompanhá-lo pelo resto de suas vidas e pode ser chamado de 

qualificadora.” 

 

Segundo a pesquisa de SEGATTO (2012), cada ano que passa a procura pela modalidade 

da EJA tem aumentado significativamente, além disso, nota-se que a maioria dessas pessoas são 

jovens com faixa etária que corresponde ao ensino regular. SEGATTO (2012, p. 2), discorre: 

“Jovens que poderiam frequentar o ensino regular procuram o EJA. 

Dimensionando os conceitos de inclusão escolar, questiona-se sobre os fatores que levam 

esses sujeitos tão jovens, a estarem fora do sistema educacional, desencadeando, 

possivelmente, uma série de contrariedades no plano de vida individual. Isso pode ainda 

ser mais grave quando se introduz no eixo dessa discussão as mudanças sociais, 

econômicas e tecnológicas”. 

 

CATELLI JR e SERRAO (2013), falam sobre a frequência de adolescentes migrando do 

ensino regular para a Educação de Jovens e Adultos, que está ligada a viabilidade de certificação 

através da diminuição do tempo de estudos e o uso de exames como o ENCEJA para acelerar esse 

processo. No entanto, essa expectativa ao invés de garantir os direitos desses adolescentes de 
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frequentar o ambiente escolar, colabora para o olhar iludido desse modelo de ensino como correção 

de defasagem de série/idade dos estudantes, tendo como foco a certificação como principal objetivo 

da educação. 

Diante da preocupação do contexto atual que vivemos, com significativo uso de tecnologias 

e as transformações no mercado de trabalho exigindo cada vez mais trabalhadores qualificados, a 

busca pela garantia de futuro, superação de problemas são uma das principais motivações do aluno 

que procura a EJA.  

Ainda assim a maioria das pessoas que frequentam a Educação de Jovens e Adultos acabam 

por se sentirem excluídas ou fracassadas, e terminam por desistir da escola contribuindo para o 

aumento da evasão escolar. Partimos da concepção que vivemos em uma sociedade letrada, ainda 

aquelas pessoas que nunca frequentaram o ambiente escolar têm algum conhecimento sobre a 

escrita. Diante disso, segundo SILVA (2012), esses alunos conseguem validar a importância da 

leitura e escrita pois são alvos de exclusão por não serem alfabetizados.  

PERES (2011), abre espaço para uma importante observação dentro da EJA, ao que se 

refere a exclusão de idosos, posto que a Educação de jovens e Adultos é a única alternativa 

educacional designada aos cidadãos “fora da idade escolar”. Suas leis não tratam da diversidade 

existente entre os sujeitos que integram a categoria de adultos. Exemplificando, existe uma enorme 

diferença entre um adulto de 30 anos, e um “adulto” no caso idoso, de 50 anos que compõem esta 

categoria. Porém, em nenhum momento isso é considerado pela LDB, uma vez que a mesma nem 

cita os idosos, os excluindo totalmente. 

 Ainda que os idosos estejam incluídos na categoria de adultos, é primordial diferenciar a 

velhice da vida adulta, com metodologias próprias de ensino/aprendizagem que acolham essas 

pessoas. E também escolas que atendam especificamente às suas dificuldades e peculiaridades 

enquanto sujeitos sociais 

O analfabetismo vem como um dos exemplos mais graves da exclusão educacional e 

inclusive social. PERES (2011, p. 632), trata o acesso à educação como a possibilidade de ter 
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contato como conhecimento científico, “a literatura, a filosofia, a arte, enfim, com a linguagem 

escrita como forma de expressão e comunicação, então constatamos que não saber ler e escrever 

significa não dispor dos recursos de interação com o “mundo civilizado” da sociedade ocidental 

capitalista. ” 

Sendo assim, a educação de jovens e adultos vem buscando diminuir situações de exclusão 

através de práticas adequadas em sala de aula, proporcionando o direito efetivo a educação. 

KLEIMAN (2012), discute a respeito da importância de desenvolver projetos sociais de 

alfabetização de jovens e adultos que tenham como base a própria cultura dos educandos, para que 

consigam se tornarem sujeitos críticos da própria realidade em busca de mudanças e 

transformações sociais, dado que muitas vezes a técnica de letramento utilizado nas instituições de 

ensino favorecem a desvalorização da língua materna dos alunos, causando inseguranças, traumas 

e situações de exclusão. 

 

2.2 Professores e metodologia de ensino utilizada na Educação do EJA 

 

É incontestável todos os avanços já alcançados pela educação de jovens e adultos até o 

momento atual. Porém, conforme SILVA (2012) apresenta, é primordial dentro dessa modalidade 

a formação de educadores capazes de refletirem sobre a prática docente, e a contínua busca por 

metodologias que possa lhe assegurar desenvolver um modelo de escolarização adequado 

propiciando aos alunos aprendizagens significativas, as quais são indispensáveis para que esse 

segmento consiga alcançar seus objetivos. Visto isso, os métodos utilizados por docentes precisam 

refletir aspectos inerentes ao discente, de maneira que respeite seu ritmo de aprendizado, seus 

conhecimentos extraescolares, suas competências, entre outros.  

A grande parte dos alunos que se encontram na EJA passaram anos sem frequentar o 

ambiente escolar, além de muitas vezes irem estudar logo após o trabalho, após um longo e 

cansativo dia.  Muitos vivem longe da escola, às vezes dependem de transporte público para se 

locomover, por vezes a volta pra casa torna-se longa e perigosa, e o docente precisa estar ciente de 
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lutas como esta que deixa o aluno desmotivado e agir com responsabilidade e cuidado, procurando 

se dedicar a tornar o ambiente mais favorável possível para que esses discentes se sintam 

incentivados a continuarem na escola. 

O professor como mediador e o principal incentivador de cada aluno dentro do ambiente 

educacional, deve se preocupar com a confiança, respeito e o carinho entre o mesmo e os alunos, 

está inteiramente ligado ao desenvolvimento intelectual ajudando para que os discentes 

permaneçam frequentando as aulas. A maioria desses estudantes encontra-se em uma incansável 

trajetória de idas e vindas ao ambiente escolar, e por razões como as já citadas acima acabam por 

desistir dos estudos.  

SILVA (2019), faz observação sobre uma instituição de ensino que utiliza de espaços e 

métodos democráticos de conhecimento, colabora para uma sociedade menos desigual. Tendo em 

vista todas as funções da EJA, ao adentrarem no espaço escolar os alunos se apegam nas ideias de 

efetivação do desenvolvimento de todas as pessoas e de todas as idades, na atualização de 

conhecimentos, desenvolvimentos de novas habilidades, trocas de experiências, acesso a novas 

oportunidades de trabalho e aumento do seu repertório cultural. Sendo assim, os processos 

utilizados precisam comtemplar essas experiências.  

Dessa maneira, SILVA e PLOHARSKI (2011), entende que metodologias utilizadas pelo 

professor é impreterível que estejam conforme o contexto do discente, para não se tornar 

inadequada. Em outras palavras, ao selecionar a metodologia de ensino o docente tende a se atentar 

ao contexto social, cultural, político, econômico e as dificuldades educativas dos educandos de 

forma que favoreça a aprendizagem. 

 As autoras SILVA e PLOHARSKI (2011), ainda colocam: 

“Em relação à EJA, considerando-se o fato de ter uma clientela ímpar, a 

metodologia poderá ser um dos agentes causadores do alto índice de evasão escolar nesta 

modalidade de ensino, uma vez que os professores insistem em utilizar metodologias 

infantilizadas, sem considerar a rotina de quem estuda e trabalha.” SILVA e PLOHARSKI 

(2011, p. 05) 
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LAIBIDA E PRYJMA (2013) expõe que uma das formas de manter os estudantes da EJA 

na instituição de ensino até que concluam seus estudos formais é que os educadores consigam 

propiciar-lhes tratamento didático-pedagógico e os materiais didáticos que consigam atender a 

necessidade de todos, pois precisam de atenção pedagógica e metodológica diferenciada para que 

se sintam motivados a estudar e permanecer na escola. Em virtude de os estudantes, por sua vez, 

esperam do educador aulas agradáveis e interessantes, principalmente os estudantes de EJA que 

possuem uma rotina pesada com trabalho, cuidados com a família, com a casa, e outros mais. Posto 

isto, deve-se ser respeitado, a maneira de aprendizado de cada aluno, diversificando as atividades 

para que consiga alcançar os diferentes estilos de conhecimentos. 

LAIBIDA E PRYJMA (2013), ressaltam que para o aluno da educação de jovens e adultos, 

a decisão de retomar os estudos, ou até mesmo de iniciá-lo, requer certo replanejamento em sua 

vida, especialmente do aluno trabalhador. Dessa forma, para que ele não desista, as condições de 

educação e aprendizagem necessitam ser garantido, com um ambiente estimulador, motivador, com 

atividades interessantes e desafiadoras e, principalmente interligadas aos contextos socioculturais 

dos estudantes, onde possa lhe assegurar um espaço para a reflexão crítica, para autonomia e a 

criatividade que busque uma perspectiva emancipadora. 

Figura 1 – Sala de aula da turma do EJA 

 

                        Fonte: PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2014 
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O trabalho do docente em uma sala de EJA é árduo, sendo que o ritmo de aquisição de 

conhecimento de cada um dos alunos é diferente, principalmente devido a diferença de idade 

existente entre eles. É preciso estar atendo a essas diferenças e não igualar o processo educativo 

que o professor está acostumado a utilizar com crianças, e utilizar dos mesmos métodos com jovens 

e adultos, em razão de esses já levam consigo inúmeras experiências antes de chegar a escola, 

pensamentos construídos, uma maior aptidão sobre a reflexão do conhecimento, podendo refletir 

acerca do seu próprio processo de aprendizagem. Então BERNARDINO (2013), esclarece que os 

atrasos nas formações de educadores impulsionam para a utilização de repetidos métodos 

desenvolvidos na educação regular a serem utilizados na formação desses sujeitos. 

 Por consequência da falta de metodologias adequadas para atender a esse público a 

defasagem dentro das escolas de EJA torna-se maior a cada dia. Segundo ao autor BERNARDINO 

(2013), a formação dos jovens e adultos retrata uma importante condição para o provável sucesso 

de políticas públicas de acesso e permanência nessa categoria de ensino, uma vez que a mesma 

pode representar a relação entre políticas e a possível realização dessas na prática pedagógica de 

professores. Pois, um formador que esteja consciente das dificuldades enfrentadas pelos discentes 

em permanecer no ambiente escolar torna mais fácil a busca por estratégias que garantam a 

permanência dos alunos no sistema educacional, sendo assim, é necessário pensar-se em políticas 

para formação dos educadores que trabalham com essa realidade. 

O papel do professor está relacionado a usar os obstáculos para dados de reflexão em prol 

de contribuir o entendimento dos processos educativos. Outra questão que BERNARDINO (2013) 

identifica, são as práticas pedagógicas pautadas na simples reprodução do conhecimento, 

apresentadas como verdades absolutas, tendo apenas o docente como detentor do saber, o aluno 

que deve obedecer sem questionar, não levando em consideração as multiplicidades de saberes que 

compõem a sociedade. Tornando assim, ineficiente a promoção da educação voltada a realidade 

específica de cada aluno que é uma aliada necessária no processo de formação do discente. E 
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também na formação como cidadão que se enxerga como participante ativo do meio em que está 

inserido, se reconhecendo como sujeito histórico.  

 Na perspectiva por uma educação que valorize os elementos da realidade do aluno, com o 

uso de práticas que busque a autonomia do educando, BERNARDINO (2013) demonstra a 

importância do conhecimentos de novas tecnologias presentes na sociedade contemporânea, e a 

necessidade da formação dos educadores para essa realidade, principalmente na educação de jovens 

e adultos, com propósito de contribuir com o acesso do educando os conhecimentos que são 

produzidos historicamente pela humanidade e a adequação as novas tecnologias, para que o mesmo 

possa ser integrado na sociedade e no mercado de trabalho de forma consciente.  

MARTINS, (2013, p. 02), expõe suas ideias sobre educar:  

“[...] ensinar já não é mais levar o conhecimento para a sala de aula e, sim, 

enriquecer e valorizar os conhecimentos dos estudantes, o que significa adequar as 

metodologias tradicionais aos conceitos andragógicos que levarão à construção coletiva 

dos conhecimentos a partir dos referenciais de vida deles, tornando o aprendizado mais 

agradável e contextualizado.”  

 

2.3 A formação de educadores para educação de jovens e adultos 

 

É necessária uma educação compromissada com a realidade do discente na percepção de 

prepará-lo para vida e para o mundo do trabalho, fazendo-se indispensável uma educação 

conscientizadora para que o aluno consiga estar apto a fazer sua própria leitura do mundo, com a 

mediação do educador. Para isso, o professor da educação de jovens e adultos precisa ter 

entendimento do seu papel na formação de indivíduos conhecedores de seus direitos e deveres e 

que sejam capazes de se estabelecerem frente aos desafios do seu cotidiano. Para tanto, é 

fundamental que a formação de educadores capacite e certifique que os docentes tornem-se 

profissionais aptos a desenvolver, na sua prática pedagógica, atividades que cumpram as 

finalidades da educação básica. (SILVA e PLOHARSKI, 2011). 
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SOARES (2016) explicita em sua pesquisa uma grave ideia que se manteve durante anos 

da EJA, a de que qualquer um poderia alfabetizar jovens e adultos, em um curto espaço de tempo, 

sem precisar de muita preparação. Muitos docentes eram escolhidos de forma voluntária, na 

improvisação, encima da precariedade e da pressa sem nenhum preparo para o trabalho que se 

permanece até hoje no atendimento a esse público, E sem recursos apropriados nas quais a 

alfabetização acontecia em espaços cedidos por algumas instituições voluntárias e o papel do 

governo era apenas o auxílio de algumas matérias e por algumas vezes a formação de 

alfabetizadores populares. 

 Mas, graças a iniciativas de grupos partindo da população, igrejas, associações 

comunitárias, movimentos sociais e sindicados que se sentiam angustiados com o andamento da 

educação, procuraram estratégias para enfrentar tal situação que se torna uma negação do direito a 

educação. Esses grupos foram responsáveis por ações que comporão um extenso e abundante 

legado de experiências, que ao passar dos anos se tornou o que conhecemos atualmente como 

educação popular, ajudando para os avanços que foram conquistados atualmente, como a 

incorporação da necessidade de uma formação do educador da EJA representada pela LDB 

5692/1971 (BRASIL, 1971), que expõe a obrigatoriedade de formação para atender a esse público, 

e na mais recente LDB, Lei 9394/96 que destaca a utilidade de uma preparação adequada ao 

educador de jovens e adultos. 

No entanto, SOARES (2016) revela que nos pais ainda é recorrente o recrutamento de 

professores para EJA pela própria equipe docente do sistema de ensino, sem a preocupação com 

uma preparação própria, implicando na qualidade do processo de educação. Nessa perspectiva, um 

dos principais desafios atuais nesse modelo de ensino é a insuficiência de educadores 

compromissados socialmente com a formação especifica desses indivíduos. 

SOARES (2016) com a finalidade de compor algumas observações para se formar o perfil 

e a formação adequada do educador da EJA, considera que se torna primordial reconhecer 

características especificas de pessoas que optam por esse modelo de educação, e a partir daí 
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estabelecer critérios para formação desse docente a partir do delineamento de uma política 

específica. 

PERES (2011, p. 634) “Falar de escola e de educação implica tratar fundamentalmente do 

conceito de formação. Em termos gerais, é a escola que “forma” os indivíduos para que estes 

venham a ocupar um determinado papel na sociedade”. Para isso, o contexto escolar, precisa-se 

criar condições favoráveis para que os estudantes se sintam seguros em confiar no professor. 

SILVA (2012), expõe a inevitabilidade de preparação dos docentes para utilizar de atividades 

significativas, principalmente ao que concerne ao processo de alfabetização de jovens e adultos, é 

preciso uma busca constante de métodos e práticas educativas que estejam adequadas a realidade 

cultural a qual o aluno está inserido, exigindo uma postura pesquisadora por parte do professor que 

é desenvolvida a partir da sua formação. 

BERNARDINO (2013, p. 6), considera que existe importantes elementos que podem 

contribuir para formação do educador da EJA, levando em conta a diversidade cultural que compõe 

o ambiente escolar, são elas: “buscar entender a dinâmica dos movimentos sociais a que os alunos 

estão inseridos, movimentos estes que fazem parte do cotidiano do educando, que produz ações, 

formas de pensar e entender o mundo onde ele vive”. Essas informações contribuem para 

organização do currículo da educação de jovens e adultos e para contribuir com o acesso e 

permanência do estudante no espaço escolar.  

Segundo BERNARDINO (2013), o processo de mediação do professor é uma característica 

importante de sua formação, em consequência de trabalhar a importância da consciência crítica do 

discente, buscar perceber as necessidades e os recursos que os discentes devem dominar para 

conhecer sua realidade e identificar-se enquanto sujeito dessa realidade, para que consiga interagir 

dentro de uma sociedade que está continuamente em transformação. O educador deve ser 

investigador, juntamente com o educando na busca por produção de conhecimentos que ajude-o a 

compreender a realidade existente, e nesse momento a formação continuada caracteriza uma 

importante ferramenta de entendimento nas mudanças que estão ocorrendo na sociedade.  
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Uma considerável observação feita por BERNARDINO (2013), é a importância das 

universidades no processo que diz respeito a compreensão de novos conhecimentos que estão 

diante da realidade dos cidadãos da educação de jovens e adultos. As universidades precisam 

pensar na reorganização de seus currículos, incluindo o modelo do EJA em todos os cursos de 

pedagogia, pensando em diferentes formas de atuação dentro dessa realidade nos cursos de 

licenciatura, como também em melhores maneiras de abordagem da realidade desses estudantes. 

Uma vez que, os profissionais da educação precisam estar aptos a trabalharem com alunos da 

educação de jovens e adultos, devendo estar atento para diferentes possibilidades de 

desenvolvimento de suas práticas educativas, como por exemplo a procura por meios que possa 

melhorar a alfabetização de jovens, adultos e idosos. 

BORJA E MARTINS (2014), afirmam que a atuação de professores é uma contribuição 

significativa no abandono escolar dos alunos. Justificam essa afirmativa a partir das considerações 

que educadores sem experiência pedagógica e comprometimento com o programa da EJA, acabam 

por prejudicam o andamento e o desenvolvimento desse processo educacional. Pois, esses 

profissionais chegam despreparados e muitas vezes desmotivados, não buscam transformar a classe 

em um ambiente motivador e atraente, com discursões atualizados ou interessantes. Logo, o aluno 

não adquire a autonomia necessária para o aprendizado permanente e o levantamento de 

conhecimentos. 

SILVA (2019), acredita na indispensabilidade de um modelo pedagógico próprio para esse 

tipo de educação, para isso deve-se pensar na capacitação de educadores na tentativa de incorporar 

seu trabalho, com objetivo de satisfazer necessidades de aprendizagem de adolescentes, jovens, 

adultos e idosos, penando em políticas que ajudem na construção de um a educação básica para 

esse público. 

Perante a atual sociedade que vivemos hoje, e as demandas impostas pela mesma, um dos 

grandes desafios dos educadores da modalidade do EJA conforme SILVA (2012), é não reduzir a 

alfabetização desses alunos apenas no “saber ler e escrever”, mas, sim, saber utilizar a leitura e a 
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escrita dentro de diferentes contextos, com diferentes objetivos. Pois, dentro dessa categoria é mais 

evidente a inadequação de uma educação/formação que não seja capaz de interferir nas formas do 

educando de perceber, assimilar, compreender o mundo e atuar no mesmo. Por esse motivo, a 

formação de educadores deve valorizar aspectos que possibilitem um processo de ensino onde os 

discentes possam sentir que estão de fato aprendendo e se preparando para o mundo. 

SANTOS (2012), afirma que é primordial que seja repensada a formação de professores, 

de modo que uma formação mais adequada oportunize a busca por algumas estratégias que 

favoreçam o processo de ensinamento. Como por exemplo, a ampliação do letramento dos alunos 

e dele próprio, facilitando novas experiências, e a inclusão dos educandos em um meio mais amplo 

das práticas letradas.  

E ainda PERES (2011), faz ressalvas a capacitação dos docentes da EJA na metodologia 

adequada ao público adulto, que é a andragogia, como já explicado anteriormente, essa 

metodologia considera as experiências de vida e o conhecimento tácito no processo de aprendizado, 

assim como o contexto sociocultural em que vivem os alunos. Apesar disso, são raros os 

educadores que atuam na Educação de Jovens e Adultos e estão capacitados para esse tipo de 

prática, tendo em vista que os cursos de formação de docentes são centralizados nas técnicas de 

ensino/aprendizagem da Pedagogia, que por sua vez é atribuída à educação de crianças e jovens. 

 

2.4 ENCEJA e suas possíveis contribuições para evasão escolar 

 

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), 

de acordo com ACOSTA (2018) surgiu em 2002, criando pelo Ministério da Educação com o 

principal objetivo de conceder regulamente Certificados de Conclusão do Ensino fundamental e 

médio em nível nacional para aqueles que não tiveram oportunidade de finalizar os estudos na 

idade escolar, ou que não estavam frequentando a escola regularmente, mas pretendem obter 

certificação de conclusão.  O ENCEJA é conveniente para jovens e adultos que vivem em liberdade 
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no Brasil, no Exterior e para detentos, exigindo idade mínima de 15 anos para certificação do ensino 

fundamental e 18 anos para certificação do ensino médio.  

Atualmente o seu principal propósito é construir uma referência nacional de educação para 

jovens e adultos por via de uma avaliação de habilidades, competências, saberes adquiridos no 

meio escolar ou até mesmo nas maneiras formativas que acabam por se desenvolver na vida 

familiar, no trabalho, relações sociais/convivência humana, manifestações culturais, entre outros.  

E devido as facilidades que os estudantes encontram nessa modalidade, que oferta uma 

opção bem mais prática de se conseguir a certificação de conclusão do ensino médio e fundamental, 

os alunos têm abandonado os cursos de EJA, em busca dessa facilidade de serem aprovados e 

receberem certificação sem precisarem terminar as aulas e frequentar o espaço escolar.  

ACOSTA (2018) em sua pesquisa fez alguns questionamentos a professores e participantes 

do ENCEJA, alguns acreditam que o exame é uma boa forma de certificar os discentes no ensino 

médio por ser uma forma rápida de conseguir a formação, mas ao que se diz respeito ao 

conhecimento não, já que alguns alunos não se preparam para fazer a prova e mesmo assim acabam 

sendo aprovados sorteando as respostas, e ao adentrar no mercado de trabalho ou em uma faculdade 

não tem conhecimento dos conteúdos. Assim, alguns também acreditam que o ENCEJA não seja 

uma boa forma de certificação já que o aluno não precisa se dispor dos conhecimentos básicos para 

prosseguir com os estudos. 

Com isso, a autora acredita na necessidade de uma melhor análise das taxas de aprovação 

dos exames do ENCEJA, já que a aprovação tem diminuído as matrículas nas redes de ensino. 

Alguns entrevistados destacaram que além da escola perder estudantes pelo desacordo dos estudos 

e trabalho, também está perdendo para os alunos aprovados no ENCEJA, uma vez que os alunos 

abandonam a EJA ao atingirem a aprovação, essa questão tem forte impacto na evasão escolar visto 

que muitos discentes acreditam que irão obter a conclusão de forma rápida, sem precisar das 

assistências das aulas. 
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Nesse contexto ACOSTA (2018) conclui que é preciso manter motivados os discentes para 

que se mantenham em sala de aula, e não ao contrário. Assim, o melhor seria conciliar a Educação 

de Jovens e Adultos em uma proporção motivacional para os alunos, com a oportunidade de 

prestarem o ENCEJA de forma mais preparada e eficaz, assim a escola mantém o número 

necessário de educandos e o exame não se torna um incentivo para evasão.  

Alguns dos entrevistados na pesquisa também sugere o aumento da idade mínima para 

participar do ENCEJA, pois seria uma forma de amenizar a evasão uma vez que os estudantes 

teriam que continuar na educação regular.  

“Também sugere-se que a escola ofereça maiores práticas pedagógicas voltadas 

para a motivação dos alunos da EJA, a fim de que os mesmos mantenham o interesse nos 

estudos, pois um dos fatores da evasão mencionado nos questionários referem-se a falta 

de interesse dos alunos em permanecer na sala de aula, por não se interessarem pelas 

disciplinas. Outros esforços podem ser feitos, como a capacitação dos professores em nível 

de educação de jovens e adultos, para que estes mantenham práticas alternativas na 

modalidade em questão. Palestras motivacionais na área específica da idade dos alunos 

também são sugestões interessantes para colaborar na manutenção dos educandos no 

ambiente escolar.” ACOSTA (2018, p. 18) 

 

CATELLI JR (2013) traz o ENCEJA como uma política que auxilia de forma negativa para 

perspectiva de educação como um direito para todos, em razão do exame tornar-se um estimulador 

por parte do poder público para que os estudantes deixem de frequentar a escola e priorizem pela 

certificação de escolaridade.  

Segundos os autores, os envolvidos na defesa dos direitos da Educação de Jovens e Adultos 

crítica ENCEJA como uma política nacional que contribui para ausência de investimentos e 

atenção à EJA, em outras palavras, tira a responsabilidade do estado de garantir a educação pública 

desses indivíduos ofertada por meio das atividades presenciais. E ainda, a oferta do exame favorece 

a visão da certificação voltada para o mercado de trabalho e não para aquisição de conhecimentos, 

servindo então de incentivo ao abandono escolar.  
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Outro ponto abordado por CATELLI JR (2013), é o caráter centralizador do exame, que 

por ser de foco nacional, acaba por desconsiderar de certa forma a liberdade dos estados na 

produção de suas políticas educacionais, na qual a contextualização do conhecimento é 

fundamental para EJA. Seguindo essa ideia, o ENCEJA não é a melhor forma para tratar das 

diferenças regionais, da diversidade dos cidadãos da modalidade a partir de conhecimentos que 

sejam relevantes para essas pessoas. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura, realizada por meio de revisão 

bibliográfica, que é considerada uma investigação sobre o tema, uma vez que é um dos passos 

iniciais do desenvolvimento de um trabalho, focada em verificar e apresentar hipóteses. De acordo 

com, PIZZANI (2012, p.54):  

“Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais 

teorias que norteiam o trabalho científico.  Essa revisão é o que chamamos de 

levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, 

periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes. ” 

 

A escolha do tema surgiu das especulações sobre os desafios encontrados para permanência 

e conclusão dos estudos dos discentes da Educação de Jovens de Adultos, através de artigos 

relacionados ao assunto. A pesquisa bibliográfica visou responder a seguinte questão norteadora: 

Quais os maiores desafios encontrados para permanência e conclusão dos estudos dos alunos da 

EJA? Foram selecionados trabalhos que procuravam explicar sobre o assunto os quais estavam no 

idioma português. 

Através de uma abordagem exploratória qualitativa, foram usados como critérios de 

inclusão trabalhos referentes ao assunto em acervos de bibliotecas on-line, periódicos e sítios do 

Ministério da Educação publicados entre 2010 a 2021 e como critérios de exclusão aqueles 

publicados em blog, fórum ou que não tiveram embasamento na pesquisa e publicados em anos 
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abaixo do ano 2010. Tentou-se compreender determinados acontecimentos comportamentais por 

entre análises e conclusões baseadas em observações, comentários, impressões, pontos de vista e 

opiniões de instituições de pesquisa.  

Para a coleta de dados foram utilizadas as bases: Biblioteca Virtual do Ministério da 

Educação (MEC), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico, Revista, Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB). Para as buscas foram utilizadas as palavras-chave: EJA, Educação de 

Jovens e Adultos, Evasão e Exclusão. Foram selecionados 22 trabalhos referentes ao tema, 

publicados entre os anos de 2010 e 2021. 

A organização da presente revisão ocorreu entre fevereiro de 2020 a junho de 2021, 

proporcionando direcionamento para a pesquisadora em relação ao assunto abordado, a fim de que 

pudesse formular hipóteses na tentativa de busca de resolução de problemas frequentes 

relacionados à assistência prestada em estudos anteriores. 

De posse das informações, iniciou-se a leitura e triagem dos textos, em outros termos, 

partiu-se para análise e interpretação do material de acordo com o tema escolhido. Após este ter 

sido organizado e categorizado em áreas temáticas, iniciou-se a redação, desta forma, culminando 

o ciclo da pesquisa de revisão bibliográfica.  

Para uma melhor seleção de informações, foi dada prioridade a artigos que tratam 

diretamente do assunto como o trabalho de LAIBIDA e PRYJMA (2013) que abordam “Evasão 

escolar na Educação de Jovens e Adultos (EJA): professores voltados na permanência do aluno na 

escola.” E SIMÕES (2017) que trata da “Evasão e permanência na educação de jovens e adultos: 

o papel da escola nesses processos.”. Evitando assim, temas redundantes que dificultariam o 

entendimento dos objetivos do trabalho que é analisar as causas da evasão escolar deste segmento.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Aos observamos as opiniões, pesquisas e observações dos autores a respeito da evasão 

escolar, podemos analisar que todos eles entram em consenso a cerca dessa problemática que 

http://pensaraeducacao.com.br/pensaraeducacaoempauta/staff-member/renata-duarte-simoes/
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envolve a Educação de Jovens e Adultos, pois todos acreditam que os motivos que levam a evasão 

escolar estão além dos alcances dos educandos, uma vez que fomos capazes de identificar inúmeras 

questões, como as diferenças de idade, os conflitos no ambiente escolar, conciliação entre 

trabalho/família e escola, recursos didáticos e conteúdos incompatíveis com a realidade dos alunos, 

ou a falta deles, desvalorização dos educandos e suas potencialidades, a má formação de 

educadores, exclusão escolar, entre outros.  

Nas figuras a seguir iremos observar as diferentes concepções dos estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos e os docentes que atuam nessa modalidade ao que se refere a evasão escolar, 

evidenciando assim, a necessidade de diálogo entre aluno e educador. Além da consciência sobre 

as condições sociais, econômicas e políticas a quais esses alunos vivem. 

 

Figura 2 – Motivos da evasão escolar sob a visão dos professores 

 

        Fonte: CINTEDI – Congresso internacional de educação e inclusão, 2014 

 

A figura em questão lembra o pensamento de BERNARDINO (2013) sobre levar em conta 

a diversidade cultural que compõe o ambiente escolar, e as suas contribuições para formação de 

professores em busca de entender os movimentos sociais os quais os alunos estão inseridos, as 
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dificuldades que fazem parte do cotidiano desses jovens, e as formas de pensar e entender o mundo 

a partir de suas realidades.  

 

Figura 3 – Motivos da evasão a partir das concepções dos alunos. 

 

Fonte: CINTEDI – Congresso internacional de educação e inclusão, 2014. 

LAIBIDA e PRYMA (2013), descreve sobre a importância dos educandos se sentirem 

motivados a permanecerem no ambiente escolar, uma vez que a desmotivação com o ensino tem 

contribuído para evasão escolar na EJA. LIMA (2019), está em concordância com LAIBIDA e 

PRYJMA, pois acredita que cabe a escola empreender ações didático-pedagógicas que estejam em 

conformidade com a realidade educacional dos alunos, promovendo movimentos no espaço escolar 

que visem a motivação constantes dos discentes à permanecer na escola, fortalecendo o papel do 

professor como mediador, e isso requer um olhar mais humano do mesmo diante das dificuldades 

enfrentadas diariamente por esses estudantes, como podemos observar no gráfico acima uma das 

principais é a conciliação do trabalho com os estudos.  

Assim MENDES (2013) também discorre a motivação um fator de relevância para 

permanência dos alunos na escola, dado que um trabalho bem estruturado e procedimentos 

pedagógicos bem elaborados, fazem parte do processo de inclusão do aluno, trazendo respostas 

positivas principalmente nas dificuldades de aprendizagens relatadas por eles, assim como uma 
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nova perspectiva sobre suas vidas, para possam refletir sobre o que querem e como fazer para 

conseguir, possibilitando a visão de um futuro melhor.  

SILVA e PLOHARSKI (2011), retrata sobre as metodologias utilizadas por docentes que 

estejam em consonância com a realidade dos educandos asseguram o desenvolvimento do processo 

de ensino que torna significativa a educação contribuindo para permanência dos alunos no 

ambiente escolar. Seguindo esse pensamento, SILVA (2012), considera que metodologias como, 

monitoramento da aprendizagem e avaliações apropriadas são muito importantes para eficácia 

escolar, e tem significativa importância em relação ao desempenho do discente e os índices de 

evasão escolar. Pois, em sua pesquisa verificou que as avaliações frequentes do progresso dos 

discentes, seja de maneira processual ou cotidiana, permite um olhar diferenciado dos professores 

acerca das aprendizagens dos estudantes que contribuam no para o sucesso do ensino.  

As concepções CHAGAS e FERREIRA (2013) dizem respeito a de BERNARDINO 

(2013), sobre a falta de técnicas e ensino apropriadas ao contexto da realidade de jovens, adultos e 

idosos que se difere das crianças, pois essas pessoas têm opiniões próprias, gostos e 

comportamentos muito diferentes, os autores veem a necessidade de um currículo que influenciará 

positivamente o cotidiano e as práticas organizacionais do trabalho pedagógico dentro da EJA. 

BERNARDINO (2013) manifesta sobre a importância da inclusão de conhecimentos de 

novas tecnologias presentes na sociedade contemporânea na Educação de Jovens e Adultos, e julga 

necessário a formação dos educadores para essa realidade, com propósito de contribuir com o 

acesso do educando a novos conhecimentos e adequá-lo a novas tecnologias a fim de integrá-lo na 

sociedade. SILVA (2019), também julga apropriados meias variáveis para atingir a realidade de 

alunos da EJA. E compreende que novas técnicas devem ser incorporadas ao ambiente escolar pois 

acredita que essas novas ferramentas aproximam pessoas e possibilita a troca de informações, 

experiências e a geração de novos conhecimentos. 

FÁVERO (2011) afirma as ideias de outros autores como BORJA E MARTINS (2014) ao 

declarar que os alunos que buscam o ambiente escolar têm o direito de serem acolhidos em um 
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espaço adequado ás suas particularidades e necessidades. Sendo assim, um professor com a 

formação adequada para atuação no âmbito da EJA, também afirma um direito que só pode ser 

atendido quando é efetivamente acolhido por profissionais habilitados para tal, vendo que a atuação 

inconveniente, desproporcional e despreparada do educador é uma contribuição ao abandono 

escolar dos educandos.  

MOROSINI (2011) contribui com as percepções de GÓMEZ e BELMONTE (2020) ao 

falar que a evasão escolar, que segundo o mesmo é uma ocorrência de custosa compreensão, pois 

ocorre em todos os níveis educacionais. E acredita que seja uma problemática social, já que os 

estudantes evadidos apresentam dificuldades quando decidem entrarem no mercado de trabalho, 

estando sempre em desvantagens em relação aos que concluem a escola. 

Ao que se refere ao ENCCEJA, ao contrário das conclusões de ACOSTA (2018), SERRAO 

(2014) defende que por ser um exame nacional que oportuniza a certificação de conclusão dos 

estudos, abre uma questão acerca de oportunidades e democracia educacional acima das avaliações 

educacionais, já que atualmente o ENCEJA é considerada uma das principais portas de acesso para 

o ensino superior ou profissionalizante. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao atingirmos o objetivo desse trabalho em analisar as causas da evasão escolar do 

segmento da Educação de Jovens e Adultos, através de pesquisas bibliográficas que trouxeram os 

resultados alcançados, podemos constatar através da leitura das referências que as principais causas 

que levam a evasão escolar na EJA segundo as hipóteses levantadas a respeito dessa problemática 

estão atreladas a diversos fatores intra e extraescolares como: as políticas, condições econômicas, 

saúde, desvalorização da educação, falta de recursos escolares, incompatibilidade de horário com 

emprego, falta de motivação dos alunos, infraestrutura escolar,  má capacitação de professores, e 

suas técnicas utilizadas, as baixas condições de vida dos discentes que não apresentam condições 
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favoráveis para o término dos estudos como: falta de saneamento básico e moradias adequadas, 

desvantagem cultural, desemprego, etc. 

Ao analisarmos a realidade dos sujeitos jovens, adultos e idosos não podemos atrelar as 

causas da evasão e exclusão escolares características inerentes aos estudantes quando se há outros 

problemas que perpassam a escola como podemos observar ao longo desse trabalho. Algumas das 

principais são a falta de políticas públicas que amparem esses alunos, desigualdade social a qual 

julga-se ser um dos principais fatores da evasão escolar, posto que muitos estudantes são obrigados 

a optar entre trabalhar e estudar, vivem em situações precárias, moram longe das escolas e não tem 

mobilidade, entre outras dificuldades.  

Quando investigamos as necessidades dos conhecimentos relacionados a Educação de 

Jovens e Adultos podemos perceber que está totalmente relacionado as atuais exigências de 

educação que vivenciamos hoje que é o aprender a conhecer, aprender a conviver, e aprender a 

fazer, e todos esses pontos constitui grande obrigação de aplicabilidade de novas metodologias, 

novas tecnologias e convivências. Igualmente o fator motivacional, que também está presente nas 

causas da evasão, pois o aluno adulto precisa ter uma metodologia apropriada a esse público, e os 

currículos precisam estar designados aos seus interesses e precisões. 

Diante disso, constatamos que aos mecanismos utilizados na EJA deve basear-se na 

valorização do conhecimento de mundo do aluno, ou seja, é a partir desse conhecimento que os 

conteúdos devem ser ministrados, contribuindo para seu bem-estar na sociedade. Pois, uma vez 

que o aluno se sente valorizado no âmbito escolar e pertencente aquele espaço, o processo de ensino 

e aprendizagem se torna mais interessante e satisfatório. Bem como a aplicação de avaliações deve 

estar evidenciada sua real intenção a fim de estimular o interesse dos alunos ao realizarem as 

mesmas.  

Dessa forma, abrimos espaço para falarmos sobre a importância da capacitação dos 

educadores no nível de educação exigido pela modalidade do EJA, com intuito de inserir práticas 

alternativas, que apoiem os avanços dessa categoria, assim como palestras motivacionais 
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especificas para idade dos discentes visando a participação, inclusão e continuidade dos educandos 

no ambiente escolar. Ou seja, precisa-se repensar as práticas pedagógicas e as suas possíveis 

influências na vida dos alunos.  

E não poderíamos chegar até aqui sem falar da necessidade de manutenção de políticas 

públicas educacionais em prol da prevenção da evasão escolar, visando as principais dificuldades 

enfrentadas diariamente pelo segmento da EJA, exigindo seriedade ao tratar dos problemas que 

constituem toda essa problemática que abordamos nesse trabalho, como as desigualdades culturais 

e sociais que insistem em se manter no ambiente educacional, além de investimentos na educação 

e  programas que auxiliem na oportunizarão de empregos e cursos profissionalizantes, a 

continuidade de programas educacionais e o incentivo de professores e alunos a lutarem pela 

educação. 
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