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Resumo 

Este trabalho é importante para que o docente possa refletir e intervir no 

processo de aprendizado do aluno da EJA, buscando priorizar conteúdos que 

abranjam assuntos pertinentes e instigadores do aluno no intuito de facilitar o 

processo ensino-aprendizagem, tornando o aluno menos evasivo e interessado 

na aula por reconhecer que o ensino é voltado para suas experiências vividas. 

As abordagens pedagógicas devem contribuir para relacionar os conteúdos 

com a realidade vivida dos alunos, seus desejos, ideais e objetivos de vida.  

Dessa forma, o objetivo é o de analisar a dinâmica das aulas que devem ser 

estimulantes e atrativas, para evitar que o aluno desista de estudar, 

considerando que ele já é um aluno egresso e precisa de uma abordagem 

considerável para que ele não desista.   

 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo principal ressaltar a importância de uma 

abordagem pedagógica de qualidade com o objetivo de evitar ou erradicar a 

evasão dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

Um dos grandes desafios pertinentes ao sistema educacional brasileiro, mais 

especificamente a escola pública, refere-se á “evasão” escolar. A evasão 

escolar é um problema que se acentua na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos. 

Nesta perspectiva, um dos motivos que desencadeiam esta evasão é a 

abordagem Pedagógica que geralmente é oferecida através de um currículo 

voltado a conteúdos desinteressantes e desmotivantes. 

O problema da evasão escolar preocupa professores, coordenadores 

pedagógicos e direção escolar, que, ao perceberem o desinteresse dos alunos 

ou atrasos significativos na aprendizagem, esforçam-se para conseguir 

frequência e aprovação, porém, isto não assegura a permanência dos alunos 

na escola. 

 

Objetivos 

O objetivo é o de identificar ações que permitam aumentar o sucesso e a 

permanência do aluno da EJA, diminuindo a evasão deste educando, 



analisando e refletindo sobre a abordagem pedagógica existente hoje na 

modalidade EJA e sua eficácia na vida do educando. 

 

Metodologia 

A metodologia apresentada neste trabalho se faz através de pesquisas 

bibliográficas tendo como fontes livros, revistas científicas, publicações, 

Parâmetros Curriculares Nacionais, pesquisa sobre rotina dos docentes do 

EJA, bem como estudos sobre investigações didáticas que potencializam o 

ensino-aprendizagem, pesquisas sobre as relações professor-aluno, e 

abordagens para com o discente adulto ou adolescente.  

 

Desenvolvimento 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA está prevista na LDB 9.424/1996 e 

classificada como parte integrante da Educação Básica, portanto deve ser 

encarada com o mesmo compromisso presente no ensino fundamental. 

Todavia, um breve levantamento já pode evidenciar as divergências na 

aplicabilidade deste segmento escolar. Do ponto de vista pedagógico podemos 

destacar a falta de profissionais habilitados para trabalhar com adultos, a falta 

de recursos didáticos e, sobretudo, a falta de estratégias metodológicas 

direcionadas para este público específico. São muitos os entraves encontrados 

por aqueles que já tiveram alguma experiência na Educação de Jovens e 

Adultos. "Apesar da importante função social desempenhada por esta 

modalidade educativa, uma vez que se encarrega de reparar as desigualdades 

causadas àqueles alunos evadidos do ensino regular" (BRASIL, 2006, p. 15). 

É fato que o docente procura entender os motivos que causam a evasão 

escolar na Educação de Jovens e adultos. Dentre tantos fatos relevantes, 

podemos citar o acolhimento ao aluno, a dificuldade sócio econômica, o 

acesso, seus objetivos e desejos, a ansiedade do próprio aluno, porém,  o 

assunto que priorizaremos  é a abordagem pedagógica. 

Com base na educação citada por Paulo Freire (1996), que o docente deve 

criar situações de aprendizagem que façam sentido ao aluno e que retratem 

sua realidade, para formarmos cidadãos pensantes, críticos e políticos, que 

sejam capazes de transformar sua própria realidade. 



Paulo Freire (1996) também fala sobre a importância de um professor 

pesquisador e participativo no processo de uma educação de qualidade, este 

docente deve se interessar na busca do conhecimento e de temas inovadores  

que instiga o aluno a se dedicar nos estudos, conscientizando que sua 

participação e de suma relevância uma vez que este aluno se reconhece como 

um ser social, pensante e critico. O docente deve conhecer seu aluno, respeitar 

seus valores, suas culturas, sua maneira de pensar, suas dificuldades e 

conflitos. Segundo a educação freireana, o professor deve repensar suas 

ações e sua prática, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos.   

 

Resultados Preliminares 

     O trabalho aqui apresentado pretende contribuir para uma melhor 

compreensão acerca do processo de ensino-aprendizagem na Educação de 

Jovens e Adultos - EJA. 

    Observamos que o processo de desenvolvimento e, consequentemente, o 

processo de aprendizagem dependem da inserção do aprendiz em um grupo 

social onde a função de cada um e principalmente do professor será de 

mediador do conhecimento prévio individual. 

O levantamento bibliográfico aponta que o professor tem a função de 

orientar o aprendizado. A base da pedagogia de Freire é o diálogo, esse é o 

elemento chave onde o professor e o aluno seja sujeito atuante, ou seja, para 

ele o diálogo é libertador e não o monólogo opressivo do educador sobre e 

educando, e através desse diálogo surge a necessidade da construção de 

novos conhecimentos, e que esses devem ser construídos nessa relação 

dialógica entre educador-educando, fazendo com que este aprenda a aprender. 
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