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RESUMO 

 
Esse trabalho intitulado “Efeitos da pandemia de COVID-19 na oferta escolar e 
evasão na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola do município de 
Tramandaí” é uma exigência para a conclusão de curso Pedagogia e tem por 
abordagem de estudos a Educação de Jovens e Adultos - EJA. Visando responder 
ao questionamento: Quais foram os efeitos da pandemia de Covid-19 na oferta 
escolarizada da EJA em uma escola de Tramandaí, em 2020 e 2021?  Obteve-se o 
objetivo geral: compreender de que modo a EJA foi ofertada durante o contexto 
pandêmico e quais foram os principais desafios enfrentados por professores e 
estudantes, considerando a evasão de estudantes nesse período. Nessa 
perspectiva, constituíram-se os objetivos específicos: saber quais foram os efeitos 
da pandemia de Covid-19 na oferta escolarizada da EJA em Tramandaí, em 2020 e 
2021 e particularmente, em uma escola de Tramandaí; Verificar que desafios são 
apontados por professores e estudantes da EJA nesse período; Levantar se houve 
evasão na EJA dessa escola e como estudantes e professores percebem os motivos 
dessa evasão; e buscar saber que ações foram mobilizadas visando a continuidade 
de oferta da EJA, no retorno do afastamento social. Visando atender a esses 
objetivos e os questionamentos deles derivados, efetivou-se pesquisa qualitativa, de 
tipo exploratória e descritiva, com dados coletados mediante entrevistas 
semiestruturada, realizadas com dois alunos, dois professores e uma supervisora 
em uma escola municipal de Tramandaí. Para tanto, efetivou-se também 
levantamento bibliográfico e do tipo estado do conhecimento, tendo por principais 
autores FISCHER (2008), SOARES E PURPER (1986), GADOTTI (2009), SOUZA, 
SANTOS E JÚNIOR (2021) e CORREIO e NASCIMENTO (2021). Importante 
ressaltar que o conceito de evasão da EJA envolve muitos aspectos sociais e que o 
trabalho foi efetivado considerando a pandemia de COVID-19. Segundo os dados 
levantados no estudo em questão, observa-se que o ensino mediado por 
tecnologias, foi amplamente utilizado em 2020 e 2021, apresentando-se como uma 
possibilidade o contato e desenvolvimento de atividades para os estudantes. Outra 
alternativa foi a entrega pela escola e a devolutiva de atividades, pelos estudantes, 
através de apostilas. Entretanto, constatou-se que a escola tem consciência das 
dificuldades e desafios enfrentados pelos professores e estudantes, e que o período 
de afastamento permitiu o aumento nas taxas de evasão escolar. Dessa forma, os 
estudantes evidenciam a importância do ensino presencial e é notória a necessidade 
de um acompanhamento desses alunos, por parte da equipe escolar, 
proporcionando o suporte adequado para que eles possam continuar e finalizar seus 
estudos, reduzindo a evasão. Além disso, um efeito da pandemia identificado é a 
necessidade de integrar os conhecimentos sobre as tecnologias no currículo da EJA 
presencial. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Evasão Escolar na EJA. Pandemia 
de COVID-19. EJA na pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
ABSTRACT 

 
This work entitled "Effects of the COVID-19 pandemic on school supply and dropout 
in Youth and Adult Education (EJA) in a school in the municipality of Tramandaí" is a 
requirement for the completion of the Pedagogy course and its study approach is 
Education. of Youth and Adults - EJA. In order to answer the question: What were 
the effects of the Covid-19 pandemic on the schooling offer of EJA in a school in 
Tramandaí, in 2020 and 2021? The general objective was obtained: to understand 
how EJA was offered during the pandemic context and what were the main 
challenges faced by teachers and students, considering the dropout of students in 
this period. In this perspective, the specific objectives were constituted: to know what 
were the effects of the Covid-19 pandemic on the school offer of EJA in Tramandaí, 
in 2020 and 2021 and particularly, in a school in Tramandaí; Check what challenges 
are pointed out by teachers and students of EJA in this period; Raise if there was 
evasion in the EJA of this school and how students and teachers perceive the 
reasons for this evasion; and seek to know what actions were mobilized aiming at the 
continuity of EJA's offer, in the return of social withdrawal. Aiming to meet these 
objectives and the questions derived from them, a qualitative, exploratory and 
descriptive research was carried out, with data collected through semi-structured 
interviews, carried out with two students, two teachers and a supervisor in a 
municipal school in Tramandaí. For this purpose, a bibliographic and state-of-the-
knowledge survey was also carried out, with the main authors being FISCHER 
(2008), SOARES E PURPER (1986), GADOTTI (2009), SOUZA, SANTOS E 
JÚNIOR (2021) e CORREIO e NASCIMENTO (2021). It is important to note that the 
concept of EJA evasion involves many social aspects and that the work was carried 
out considering the COVID-19 pandemic. According to the data collected in the study 
in question, it is observed that teaching mediated by technologies was widely used in 
2020 and 2021, presenting as a possibility the contact and development of activities 
for students. Another alternative was the delivery by the school and the return of 
activities, by the students, through handouts. However, it was found that the school is 
aware of the difficulties and challenges faced by teachers and students, and that the 
period of absence allowed an increase in school dropout rates. In this way, students 
highlight the importance of face-to-face teaching and the need for monitoring these 
students by the school team is evident, providing adequate support so that they can 
continue and finish their studies, reducing dropout. In addition, an effect of the 
pandemic identified is the need to integrate knowledge about technologies in the 
curriculum of face-to-face EJA. 
  
Keywords: Youth and Adult Education. School dropout in EJA. COVID-19 pandemic. 
EJA in the pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A temática deste trabalho de conclusão de curso envolve a Educação de 

Jovens e Adultos na pandemia de COVID-19, mais especificamente sobre o efeito 

que essa situação causou em relação à evasão dos estudantes da EJA. A Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) possui especificidades e tem como principal objetivo 

oferecer escolarização aos jovens, adultos e idosos, que por diversos motivos não 

tiveram a oportunidade de estudar na idade prevista na legislação. A EJA foi 

reconhecida legalmente como direito na educação básica na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional LDBEN, n. 9394 (BRASIL,1996), que diz que: 

Art. 5o. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. É dever do 
poder público, na esfera de sua competência federativa: 
I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem 
como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica; 
II - fazer-lhes chamada pública. 

 
O tema evasão escolar na EJA é bastante recorrente entre os estudantes e 

educadores brasileiros, pois se constitui na interrupção da trajetória escolar e 

profissional dos que evadem, afetando diretamente a vida pessoal e social destas 

pessoas. No Brasil, uma série de estudos vem demonstrando que a evasão escolar 

vem crescendo significativamente, por este motivo é preciso um olhar mais atento 

nesse tema, que é de grande relevância social. Torna-se importante ressaltar que a 

evasão escolar é aqui entendida como uma situação de abandono à escola, por 

parte do estudante, por questões econômicas, sociais e por falta de políticas 

públicas que o faça permanecer. 

A minha aproximação com o tema e a cidade que mantém a escola do estudo 

está diretamente vinculada à minha trajetória pessoal e profissional. Nasci na cidade 

da região metropolitana de São Leopoldo e logo vim morar em Tramandaí, cidade na 

qual resido até hoje. Concluí o ensino médio aos 15 anos e tinha planos, na época, 

de entrar para a universidade, porém a vida nos leva por caminhos que às vezes 

não planejamos. Conheci, ainda muito jovem, o meu marido; hoje estamos juntos há 

17 anos, temos dois filhos, e com a família e tantas obrigações, meu sonho de 

formação escolar foi ficando em segundo plano. Com o passar dos anos decidi voltar 
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a estudar, fiz algumas tentativas frustradas, até que prestei a prova do Enem no ano 

de 2017 e em 2018, ingressei na Uergs no curso de Pedagogia. 

Como é possível observar, a minha trajetória não é única e lembra a de 

muitas estudantes, mulheres que se casaram, são mães, e que encontram hoje na 

EJA, em busca de continuidade a sua escolarização.  A escolha desse tema 

ocorreu, também, a partir de questionamentos e inquietações que surgiram durante 

o decorrer do curso de Pedagogia, em especial quando realizei o componente 

curricular “Educação de Jovens e Adultos” no segundo semestre de 2019.  Como 

proposta do componente, foi realizado um trabalho de pesquisa em uma escola, no 

qual foram ouvidos diversos relatos e experiências vivenciadas, tanto pelos 

docentes, quanto pelos discentes, o que despertou em mim, um grande interesse 

pelo tema. Sendo assim, a motivação à efetivação deste trabalho, atende a um 

desejo pessoal e acadêmico, pois trabalhar com Educação de Jovens e Adultos 

torna-se importante, principalmente nesse momento em que estamos passando. 

A pandemia de COVID-19, também conhecida como pandemia de 

coronavírus surge, com amplitude, no final do ano de 2019. Em 20 de janeiro de 

2020, a organização Mundial da Saúde (OMS) a classificou como de Emergência em 

Saúde Pública de Âmbito Internacional e em 11 de março de 2020, como pandemia. 

Por se tratar de um vírus altamente contagioso, entre as medidas preventivas 

recomendadas, a principal estava a do distanciamento social, a fim de se evitar a 

propagação da doença. A pandemia gerou muita instabilidade social e econômica e 

impactou diretamente a educação do mundo todo.  

Em março de 2020, por conta de um decreto do governo do Estado do Rio 

Grande do Sul1, as escolas tiveram que parar o atendimento presencial, dando início 

ao ensino “não presencial” ou remoto, que se estendeu até setembro de 2021. 

Nesse período, as aulas eram ofertadas através do uso do TDICs (Tecnologias 

Digitais de Informação e comunicação) causando prejuízos aos estudantes, 

principalmente na Educação Básica2 e na EJA, diretamente relacionado a entrega e 

                                             
1 Decreto Nº 55.154, de 1º de abril de 2020. Reitera a declaração de estado de calamidade pública 

em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à 
epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências. 
2 Ver: https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2021/12/rs-teve-336-mil-

matriculados-a-menos-no-ensino-basico-em-2021-ckxgl43w600520188u2zuplqf.html 

 
 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2021/12/rs-teve-336-mil-matriculados-a-menos-no-ensino-basico-em-2021-ckxgl43w600520188u2zuplqf.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2021/12/rs-teve-336-mil-matriculados-a-menos-no-ensino-basico-em-2021-ckxgl43w600520188u2zuplqf.html
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devolutiva de materiais impressos pelos estudantes, na própria escola. De modo 

geral, as notícias de que as práticas da EJA ocorreram nessa perspectiva, o que 

envolveu a entrega das atividades pelos estudantes. De modo empírico, os relatos 

de professores da EJA veiculados nas escolas informam que muitos estudantes se 

afastaram durante a pandemia, mas ainda não se obteve uma informação concreta 

dos percentuais desses distanciamentos ou se estes poderão se constituir em 

evasão.     

Na maioria dos casos, fora do contexto da pandemia, os alunos que já 

frequentavam a modalidade de ensino da EJA sofreram exclusão da escola, por 

motivos diversos, mas especialmente pela necessidade de trabalhar, desde 

crianças. O trabalho e, num sentido mais amplo, as condições sócio-econômico-

político-culturais, os excluíram da escola ou os colocaram numa situação vulnerável, 

não os tratando, efetivamente, como sujeitos de direito. 

De acordo com Fischer (2008, p.29-30) o fato de o estudante ser trabalhador 

traz consequências para a escola: 

A situação do trabalho com suas contingências de necessidade e busca de 
liberdade, de prazer e sofrimento, de alienação em maior ou menor 
proporção, confere-lhe uma identidade própria e um patrimônio de 
experiências e saberes. Contudo, a escola regular, com seus modos 
tradicionais de organização pedagógica, cria para ele dificuldades de 
acesso e permanência ao não levar em conta que: a) ele necessita 
combinar horário de trabalho, em geral longas jornadas, com horário de 
escola e de estudo; b) em geral, não se beneficia da forma e do conteúdo 
dos currículos escolares por estes não serem construídos tendo como base 
suas características sócio-político-culturais. A designação de alunos com 
essa identidade de aluno trabalhador é encontrada nas mais diferentes 
propostas de educação e qualificação profissional. Em algumas delas, a 
pessoa do aluno é reduzida à mercadoria força de trabalho e o que se 
pretende é apenas capacitá-la para o exercício das funções que se exerce 
ou poderá exercer no processo de produção e de trabalho (FISCHER, 2008, 
p.29-30).  
 

E continua o autor:  

Em outras, é considerado como trabalhador na perspectiva da sua condição 
e experiência de classe e o que se vislumbra é que sua educação e 
qualificação profissional sejam realizadas numa perspectiva de identidade 
sócio-política e cultural de classe e como um ser unilateral (do latim: omnis, 
que pode tornar todos os lados da pessoa). Um conjunto de situações tem 
provocado o reconhecimento das especificidades desses alunos e exigindo 
abordagens pedagógica e curriculares próprias. Destaca-se o crescimento 
da demanda de jovens e adultos trabalhadores por escolarização ou sua 
complementação visando à inserção, manutenção e progressão no mercado 
formal de trabalho e, também, para se qualificarem com vistas à realização 
de uma economia solidária e, ainda, para o exercício pleno da cidadania. A 
condição se sujeito trabalhador, independentemente do ciclo de vida em 
que este se encontra (se jovem ou adulto), problematiza sobremaneira o 
entendimento de aluno, em função da sua relação com o mundo do trabalho 
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e, portanto, com a vida como um todo. Interroga, por consequência, a 
relação entre prática e teoria e entre trabalho e as outras experiências da 
vida e a instituição escola. Alguns estudiosos e práticos chegam a propor a 
nomeação trabalhador-aluno e não aluno-trabalhador, em função do peso 
substantivo do trabalho na constituição desses alunos. (FISCHER, 2008, 
p.29-30) 
 

 Por isso, é possível perceber que é fundamental garantir o direito à educação 

em qualquer fase da vida e garantir condições de permanência na escola. Os 

estudantes da EJA têm traços de vida, origens, idade, vivências profissionais, 

históricos escolares e ritmos de pensamentos muitos diferentes. Na obra 

“Passageiros da noite”, Arroyo (2017) nos faz compreender que ao escolherem o 

caminho da escola, geralmente noturna, e depois de um dia exaustivo de trabalho, 

enfrentando uma série de dificuldades para chegar ou retornar as suas casas, os 

jovens e adultos resistem, optando por uma vida propícia para promover o seu 

desenvolvimento pessoal.  

Nesse contexto, essa escola precisa estar preparada para recebê-los e fazer 

a escuta sobre as suas reais necessidades e demandas. Porém, o que a realidade 

educacional tem demonstrado é que, por conta de políticas públicas educacionais 

excludentes e não voltadas para a EJA, a evasão tem sido uma constante nas 

ofertas voltadas a essa modalidade.  

Assim, o problema desta pesquisa se configura em saber “Quais foram os 

efeitos da pandemia de Covid-19 na oferta escolarizada da EJA em uma escola de 

Tramandaí, em 2020 e 2021? ”. 

Nesta perspectiva, como objetivo geral, busca-se compreender de que modo 

a EJA foi ofertada durante o contexto pandêmico e quais foram os principais 

desafios enfrentados por professores e estudantes, considerando a evasão escolar 

nesse período. 

Assim, tem-se como objetivos específicos: saber quais foram os efeitos da 

pandemia de Covid-19 na oferta escolarizada da EJA em Tramandaí, em 2020 e 

2021 e particularmente, em uma escola de Tramandaí; verificar quais desafios são 

apontados por professores e estudantes da EJA nesse período; levantar se existiu 

evasão na EJA dessa escola e como estudantes e professores percebem os motivos 

dessa evasão; e buscar compreender que ações foram mobilizadas visando a 

continuidade de oferta da EJA, no retorno do afastamento social.  
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Destes objetivos, surgem as seguintes questões de pesquisa: Quais foram os 

efeitos da pandemia de Covid-19 na oferta escolarizada da EJA em uma escola de 

Tramandaí, em 2020 e 2021?; Quais desafios professores e estudantes da EJA 

enfrentaram nesse período?; Houve evasão na EJA nessa escola e quais foram os 

motivos da evasão na pandemia? E quais ações foram mobilizadas visando a 

continuidade de oferta da EJA? 

Visando responder a esses questionamentos, esta investigação se constitui 

sobre o olhar da pesquisa qualitativa em educação, conforme Minayo (2001). Para 

tanto, desenvolve-se um levantamento bibliográfico sobre a temática com atividades 

de entrevistas, de tipo semiestruturada com dois professores do ensino fundamental 

(considerando um dos anos iniciais e um dos anos finais), uma supervisora e com 

dois alunos da EJA de uma escola estadual do município de Tramandaí. Deste 

modo pretende-se contribuir com a educação deste município, já que a evasão na 

EJA tem sido uma problemática a ser equacionada. 
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2 DE INÍCIO, UM ESTUDO EXPLORATÓRIO:  O ESTADO DE CONHECIMENTO 

SOBRE A TEMÁTICA, EM PESQUISAS 

 

As pesquisas realizadas em plataformas acadêmicas, que reúnem e 

categorizam diversas dissertações, artigos, periódicos, têm como objetivo mapear o 

que já foi produzido e pesquisado em diferentes campos do conhecimento, podem 

ser conhecidas como “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Nesse sentido 

“Os catálogos são organizados pela ideia de acumulação – reúnem tudo o que se 

tem de avanço da ciência em um único lugar; pelo fascínio de se ter a totalidade de 

informações – dominar um campo de produção de um conhecimento, [...]” 

(FERREIRA, 2002, p. 260).  

Estas pesquisas têm caráter bibliográfico e permitem o mapeamento das 

produções de um determinado tema, objetivando [...] discutir uma certa produção 

acadêmica [...] tentando responder que aspectos e dimensões que vêm sendo 

destacados [...] (FERREIRA, 2002, p. 257). 

A revisão de literatura tem como principal objetivo investigar se o tema 

abordado é viável do ponto de vista teórico. Esta envolve uma pesquisa em 

diferentes buscadores, análise e descrição, a fim de responder um determinado 

problema de pesquisa. 

No contexto pedagógico, a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN 9394/1996 (BRASIL, 1996), estabelece no seu art. 2º como finalidade da 

educação, “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”, cuja proposição está atrelada aos 

desafios atuais da sociedade. Uma organização escolar pautada somente na 

transmissão de conteúdos não é suficiente para o pleno e integral desenvolvimento 

e a inserção social de cada um e de todos os estudantes da EJA. 

A relação ensino e aprendizagem pautada no desenvolvimento humano 

considera o estudante como sujeito ativo do processo de aprendizagem, pois ao 

trabalhar uma determinada habilidade prevista no Componente Curricular, o 

professor, busca estratégias de ensino e experiências de aprendizagem que 

permitam ao estudante ser capaz de realizar uma determinada ação sobre o objeto 

de conhecimento, que pode ser um conceito, um fato, ou ainda um fenômeno.  
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A modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA traz por si só grandes 

desafios e enfrenta muitas barreiras desde meados do século XX, mas no contexto 

atual de pandemia o cenário vem piorando muito e aumentado, assim, a evasão 

escolar (AZEVEDO, 2020). Na busca de compreender os contextos educacionais da 

EJA na pandemia e de buscar compreensão sobre a evasão, nesse período, efetivei 

a pesquisa inicial de estado do conhecimento. 

Ao realizar a busca por teses e dissertações sobre o tema “EJA no contexto 

pandêmico do Covid-19”, foram encontradas algumas limitações, por se tratar de 

abordagem muito recente. Através da pesquisa em banco de dados como Google 

Acadêmico, Lume e Scielo e na Plataforma Periódicos da Capes, algumas 

dissertações a respeito da temática “Evasão escolar na EJA” foram encontradas 

algumas publicações datadas dos últimos dez anos. Desses estudos, preferiu-se a 

leitura dos resumos dos trabalhos, buscando apresentá-los. 

Nessa perspectiva, localiza-se a dissertação intitulada “Educação de Jovens e 

Adultos: como se constitui a influência das redes sociais no acesso e/ou na 

permanência dos jovens na escola”, de Vanessa Petró (2015), que retoma a 

problemática do acesso e da permanência na escola, a partir da perspectiva da 

Educação de Jovens e adultos, daqueles que não obtiveram sucesso no 

desenvolvimento do seu percurso escolar, na escola regular.  

Como principal resultado, a autora identificou quatro tipos de vínculos distintos 

que atuam sobre as trajetórias de vida, orientando a escolarização. São eles, as 

redes orientadas por projetos (desejo), as redes familiares, as redes orientadas por 

laços de amizade e as redes institucionais. Ao término de seu trabalho a autora 

enfatiza que os vínculos podem ser de natureza forte, com influência forte ou fraca, 

ou de natureza fraca, com influência forte ou fraca, para os estudantes, gerando 

formas de socialização que podem influenciar a continuidade dos estudos da EJA 

(PETRÓ, 2015). 

Na dissertação intitulada “Não estão na escola? Um estudo sobre a evasão na 

Educação de Jovens e Adultos nos Anos Iniciais na Rede Municipal de Pelotas” de 

Rogeria Aparecida Garcia (2013), a autora apresenta um estudo sobre a evasão de 

pessoas jovens e adultas das classes dos anos iniciais da EJA. Como principais 

resultados, a autora destaca que os fatores macrossociais, que influenciam a evasão 

dos estudantes da EJA se relacionam diretamente nas condições básicas de 
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subsistência e manutenção da vida e se sobressaem aos fatores microssociais, 

como a relação didático-metodológica, já que a escola brasileira está incluída em um 

sistema excludente que expulsa os jovens e adultos da escola, também pela evasão, 

negando-lhe o direito de acesso ao conhecimento historicamente produzido pela 

humanidade.  

Na dissertação intitulada “Narrativas e histórias de vida da evasão escolar dos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA” de Vivian Leamari Magalhães 

Bezerra (2019), o estudo tem como objetivo conhecer as narrativas de evasão 

escolar dos estudantes que frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 

uma instituição pública de ensino localizada em um município na região Sul do 

Brasil. A autora apresenta como principal resultado, que, nas narrativas dos 

participantes, os relatos de dificuldades financeira e privações, são os fatores que 

mais que condicionaram a entrada precoce desses estudantes excluídos da escola 

no mercado de trabalho precário. 

Outro estudo, realizado por Ida Ourica dos Santos Larruscain (2015), 

intitulado “Práticas Pedagógicas na Educação de Jovens e adultos a partir do estudo 

da evasão em escolas de Sant’Ana do Livramento”, a autora faz relato sobre um 

Projeto de Intervenção, motivado por processos de evasão escolar de alunos da 

EJA. Como principais resultados da investigação, a autora conclui que a contribuição 

do gestor de EJA na formação do educando jovens e adultos numa proposta 

agregadora pode estimular a permanência do aluno na escola.  

Outra dissertação sobre a temática, denominada “A inclusão escolar e o 

estudante de EJA: Um estudo de caso” de Ligia Doriana Zorrer (2015), a autora traz 

em sua pesquisa os desafios para a inclusão escolar de alunos da EJA. Os 

resultados apontaram que as causas do fracasso escolar se localizam nas próprias 

dificuldades que os estudantes enfrentam no seu dia-a-dia como em casa, com a 

família, no trabalho e no próprio sistema educacional. São as dificuldades pessoais 

que os estudantes enfrentam que os levam às dificuldades de aprendizagem e que 

os estudantes retomam aos estudos em nome da ascensão social.     

      Em síntese, o quadro 1 apresenta dissertações localizadas nos bancos de 

dados selecionados com o descritor “Evasão escolar na EJA”.  
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Quadro 1 - Dissertações “Evasão escolar na EJA” 

Ano Título Autor Universidade Link 

2015 Educação de Jovens 
e Adultos: Como se 
constitui a influência 
das redes sociais no 

acesso e/ou na 
permanência dos 
jovens na escola 

Vanessa 
Petró 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

https://lume.u
frgs.br/handle
/10183/11647
6#:~:text=Afir
ma%2Dse%2
C%20com%2
0base%20no
s,estudos%2
0ou%20perm
ane%C3%A7
am%20na%2
0escola.&text
=Esses%20la
%C3%A7os

%20permitem
%20novas%2
0formas,das
%20redes%2
0de%20rela
%C3%A7%C
3%B5es%20

sociais 
. 

2013 Não estão na escola? 
Estudo sobre a 

evasão na Educação 
de Jovens e Adultos 
nos Anos iniciais na 
Rede Municipal de 

Pelotas 

Rogéria 
Aparecida 

Garcia 

Universidade 
Federal de Pelotas 

http://guaiaca
.ufpel.edu.br/
handle/12345

6789/1636 
 

2019 
 

Narrativas das 
histórias de vida da 
evasão escolar dos 

estudantes da 
educação de jovens 

e adultos - EJA 

Vivian 
Magalhães 

Bezerra 

Universidade Tuiuti 
do Paraná 

https://tede.ut
p.br/jspui/han
dle/tede/1768 

2015 Práticas Pedagógicas 
na Educação de 

Jovens e Adultos a 
partir do estudo da 
evasão em escolas 

de Sant’Ana do 
Livramento 

Ida Ourica 
dos Santos 
Larruscain 

Universidade 
Federal do Pampa 

https://dspac
e.unipampa.e
du.br/jspui/ha
ndle/riu/424 

2015 A inclusão escolar e 
o estudante de EJA: 
Um estudo de caso 

Lígia 
Doriana 
Zorrer 

Universidade 
Regional de 
Blumenau 

https://bdtd.ib
ict.br/vufind/R
ecord/FURB_
7ca6b28ee85
5bc37d7c999

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116476#:~:text=Afirma%2Dse%2C%20com%20base%20nos,estudos%20ou%20permane%C3%A7am%20na%20escola.&text=Esses%20la%C3%A7os%20permitem%20novas%20formas,das%20redes%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20sociais
http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1636
http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1636
http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1636
http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1636
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/1768
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/1768
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/1768
https://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/424
https://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/424
https://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/424
https://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/424
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_7ca6b28ee855bc37d7c999cb4c11ba56
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_7ca6b28ee855bc37d7c999cb4c11ba56
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_7ca6b28ee855bc37d7c999cb4c11ba56
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_7ca6b28ee855bc37d7c999cb4c11ba56
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_7ca6b28ee855bc37d7c999cb4c11ba56
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Ano Título Autor Universidade Link 

cb4c11ba56 
 

Fonte: Autora (2022) 

 

Localizou-se ainda, considerando os últimos dois anos, artigos sobre a 

temática “Efeitos da pandemia de Covid-19 na EJA”, principalmente no buscador 

Google Acadêmico, sobre “Narrativas de Estudantes da EJA no contexto da 

pandemia da covid-19". Embasado nestes descritores, foram encontrados cerca de 

dois mil e quatrocentos trabalhos, sendo assim, selecionei, com foco na presença 

dos descritores nos títulos dos trabalhos, os cinco que mais se assemelhavam com 

o assunto abordado. 

 Os estudos de Gilvan dos Santos Souza, Jaciara de Oliveira Sant’Anna 

Santos, Adenilson Souza Cunha Júnior, publicados na Revista Educação e Ciências 

Sociais (2021), têm como objetivo discutir por meio da análise de narrativas de 

estudantes da EJA, o papel do professor no processo de amorosidade e acolhimento 

desses sujeitos, durante o período de pandemia e o fechamento das unidades. 

Como principais resultados os autores destacaram a necessidade de a sala de aula 

ser um espaço humanizado de diálogo e escuta, propiciando o acolhimento. 

O artigo “Educação de Jovens e Adultos (EJA) em tempos de pandemia da 

Covid-19: Reflexões sobre o cenário exclusão e abandono”, de Gilvan Santos de 

Souza e Mônica Clementino de Menezes, foi publicado a partir do Seminário 

Nacional e Seminário Internacional Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacional 

(2021), trazendo uma análise reflexiva de como a Pandemia do Covid-19 tem 

afastado os discentes da Educação de Jovens e adultos. Os autores concluíram ser 

de suma importância compreender a realidade desses sujeitos, buscando garantir-

lhes o direito a voz que vem sendo silenciadas ao longo dos anos, o que vem se 

acirrando nesse período de pandemia.  

A publicação de Josué Vidal Pereira e Sebastião Cláudio Barbosa, 

denominada “Docência em EJA no IFG: extensão no contexto da pandemia Covid-

19”, presente na Revista UFG (2020), traz o relato de experiência de ação e 

Extensão, desenvolvida por dois professores do Instituto Federal de Goiás. Como 

resultados os autores apontaram para a necessidade do fortalecimento das ações 

https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_7ca6b28ee855bc37d7c999cb4c11ba56
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURB_7ca6b28ee855bc37d7c999cb4c11ba56
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extensão do IFG, dado o seu papel social de oferta pública e gratuita de educação 

com qualidade socialmente referenciada.   

No artigo publicado no Boletim de Conjuntura (2021), intitulado: “Covid-19, 

ensino remoto e a Educação de Jovens e Adultos”, de autoria de Daniel Martins 

Correia e Francisleile Lima Nascimento, que tem como objetivo refletir sobre o 

impacto da pandemia da Covid-19 sobre a Educação de Jovens e Adultos, que 

atende grupos sociais que não tiveram acesso à educação na idade própria, 

apresenta, como resultados que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve 

atender as necessidades dos estudantes, individualmente, associando-se a sua 

bagagem de conhecimento e ritmo de aprendizagem desses educandos. 

Outro documento, denominado “Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

contexto da pandemia de Covid-19: Cenários e Dilemas em Municípios Baianos”, de 

Adenilson Souza Cunha Júnior e colaboradores foi publicado na Revista Encantar-

Educação, Cultura e Sociedade (2020). Ele analisa a Educação de Jovens e Adultos 

no contexto da pandemia de Covid-19, trazendo reflexões sobre o funcionamento 

desta modalidade de ensino. Como principais resultados os autores destacam que a 

suspensão das aulas presenciais se apresenta, portanto, como um grande desafio 

para esta área da educação, uma vez que além da ausência de uma proposta 

sistematizada e efetiva por parte dos municípios, limitações de outras naturezas 

incidem diretamente sobre os sujeitos da modalidade.  

Em síntese, o quadro 2 apresenta artigos localizados nos bancos de dados 

selecionados com o descritor “Efeitos da pandemia de Covid-19 na EJA”. 

 

Quadro 2 - Artigos “Efeitos da pandemia de Covid-19 na EJA” 

Autores Título Revista Ano Link de acesso 

Gilvan dos Santos 
Souza, Jaciara de 
Oliveira Sant’Anna 
Santos, Adenilson 

Souza Cunha 
Júnior 

Narrativas de 
estudantes da 

EJA no contexto 
da pandemia da 

Covid-19: 
Reflexões a 

partir do olhar 
freiriano 

Educação e 
ciências sociais 

2021 https://www.revist
as.uneb.br/index.
php/cienciassocia
is/article/view/117

45 
 

Gilvan Santos de 
Souza e Mônica 
Clementino de 

Menezes 

Educação de 
Jovens e 

Adultos (EJA) 
em tempos de 

Seminário 
Nacional e 
Seminário 

Internacional 

2021 http://anais.uesb.
br/index.php/sem
gepraxis/article/vi

ew/9765/9571 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/article/view/11745
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/article/view/11745
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/article/view/11745
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/article/view/11745
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/article/view/11745
http://anais.uesb.br/index.php/semgepraxis/article/view/9765/9571
http://anais.uesb.br/index.php/semgepraxis/article/view/9765/9571
http://anais.uesb.br/index.php/semgepraxis/article/view/9765/9571
http://anais.uesb.br/index.php/semgepraxis/article/view/9765/9571
http://anais.uesb.br/index.php/semgepraxis/article/view/9765/9571
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Autores Título Revista Ano Link de acesso 

pandemia da 
Covid-19: 

Reflexões sobre 
o cenário 

exclusão e 
abandono 

Políticas 
Públicas, 

Gestão e Práxis 
Educacional 

 

Josué Vidal 
pereira e 

Sebastião Cláudio 
Barbosa 

Docência em 
EJA no IFG: 
extensão no 
contexto da 
Pandemia 
Covid-19 

UFG 2020 https://www.revist
as.ufg.br/revistauf
g/article/view/664
89#:~:text=Trata
%2Dse%20de%2
0um%20minicurs
o,para%20a%20d
oc%C3%AAncia
%20na%20EJA. 

 

Daniel Martins 
Correia, 

Francisleile Lima 
Nascimeto 

Covid-19, 
ensino Remoto 
e a Educação 
de Jovens e 

Adultos 

Boletim de 
Conjuntura 

2021 https://revista.iole
s.com.br/boca/ind
ex.php/revista/arti

cle/view/324 
 

Adenilson Souza 
Cunha Júnior, 

Kergileda 
Ambrósio de 

Oliveira Mateus, 
Marileide Moutinho 

Pomponet Lima, 
Solange Balisa 

Costa 

Educação de 
Jovens e 

Adultos (EJA) 
no contexto da 
pamdemia de 

Covid-19: 
Cenários e 
dilemas em 
municípios 

Baianos 

Encantar-
Educação, 
Cultura e 

Sociedade 

2020 https://www.revist
as.uneb.br/index.
php/encantar/arti

cle/view/9357 
 

Fonte: Autora (2022) 

 

Tendo em vista os resumos das dissertações e os artigos que foram 

localizados, percebe-se que apesar de a temática efeitos da pandemia da Covid-19 

na EJA ser recente, as dificuldades encontradas nessa docência já vêm de anos 

atrás e a evasão escolar é bem evidente.  

A pandemia parece ter reforçado as carências sociais e econômicas às quais 

estão submetidos estes estudantes, dando visibilidade a sua situação e alargando 

as desigualdades sociais. Percebeu-se, através deste levantamento, que a escola 

necessita fazer a acolhida dos estudantes levando em conta a sua realidade para 

proporcionar uma educação significativa e também, levantar dados e informações 

sobre a evasão na EJA a fim de buscar estratégias visando reprimi-la.   

https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20minicurso,para%20a%20doc%C3%AAncia%20na%20EJA
https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/324
https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/324
https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/324
https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/324
https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/324
https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/324
https://www.revistas.uneb.br/index.php/encantar/article/view/9357
https://www.revistas.uneb.br/index.php/encantar/article/view/9357
https://www.revistas.uneb.br/index.php/encantar/article/view/9357
https://www.revistas.uneb.br/index.php/encantar/article/view/9357
https://www.revistas.uneb.br/index.php/encantar/article/view/9357
https://www.revistas.uneb.br/index.php/encantar/article/view/9357
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Este estudo demonstrou também a necessidade de se pensar o que faz os 

estudantes permanecerem na EJA e buscar saber quais estratégias podem ser 

utilizadas para chamar de volta os que saíram da escola nos últimos anos. 
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3 EVASÃO NA EJA 

 

No Brasil, desde a Constituição Federal de 1988, a EJA, particularmente, é 

considerada como modalidade da Educação Básica. As funções da EJA são 

explicitadas no Parecer do Conselho da Educação Básica, nº 11, (BRASIL, 2000): 

1) Reparadora, pela restauração de um direito negado; 
2) Equalizadora, pela igualdade de oportunidades; 
3) Qualificadora ou permanente, pela realização da pessoa em prol da 
educação permanente em qualquer etapa da vida. 
 

Estas funções tornam claro que o objetivo da EJA não é o de simplesmente 

alfabetizar ou escolarizar os jovens e adultos, mas manter a busca de um direito 

negado anteriormente a eles, por diversos motivos. 

A escola tem um papel social essencial na vida de qualquer pessoa, além de 

ser um direito de todo cidadão. Nesse sentido, a evasão escolar precisa ser 

problematizada e discutida, a fim de tentarmos sanar ou ao menos, amenizar este 

fenômeno de evasão escolar. Nessa perspectiva, Gadotti (2009, p. 17) argumenta: 

A educação é necessária para a sobrevivência do ser humano. Para que ele 
não precise inventar tudo de novo, necessita apropriar-se da cultura, do que 
a humanidade já produziu. Se isso era importante no passado, hoje ainda é 
ainda mais decisivo, numa sociedade baseada no conhecimento. 
 

De acordo com o dicionário de língua portuguesa Mini Aurélio (2020, p.326), 

evasão é O “Ato de evadir-se; fuga” ou seja, a evasão escolar é o ato de deixar de 

frequentar as aulas e abandonar o ensino em decorrência de algum motivo”. 

Buscando aporte teórico sobre a temática, a dissertação de Bezerra (2019) 

apresenta pesquisa que tem como objetivo conhecer as narrativas de evasão 

escolar dos estudantes que frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 

uma instituição pública de ensino localizada em um município na região sul do 

Brasil. Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido com 10 estudantes de uma 

turma da EJA. Estes foram convidados para participar de uma entrevista narrativa 

para fins de compartilhar suas histórias de vida, com foco principal na sua história na 

escola. Após analisar os relatos dos estudantes da EJA, a autora percebeu que 

estes relacionaram o período de saída da escola com exclusão social e sofrimento. 

Nesse sentido, ela diz: 

A partir da análise das histórias dos dez participantes da entrevista narrativa 
em grupo, foi possível compreender o universo de enfrentamento que cada 
estudante da EJA percorreu, desde sua infância até a idade adulta em sua 
trajetória escolar. Nota-se que cada indivíduo é único, possui suas próprias 
características e independentemente de fatores genéticos, somos resultado 
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do contato que temos com o meio em que vivemos e das pessoas com as 
quais nos relacionamos durante toda a vida.... Neste sentido, cada indivíduo 
compartilhou um pouco de sua identidade, de suas experiências durante a 
vida, desde sua infância até os dias de hoje. E um dos dados importantes 
na entrevista foi o fato de que todos os participantes na sua fase escolar 
ocupavam uma condição econômica menos favorecida dentro dos patrões 
pré-estabelecidos pela sociedade, tornando-os muitas vezes sujeitos 
invisíveis (BEZERRA, 2019, p. 69). 
 

Fica claro que são muitos os motivos da evasão escolar, e o principal deles é 

que vivemos em um sistema excludente. Segundo a autora: 

Nessas narrativas, percebe-se que suas trajetórias de vida representam um 
reflexo da sociedade excludente que fazemos parte, marcadas por 
sofrimentos, estigmas e estereótipos de uma sociedade de desigualdades, 
onde as condições socioeconômicas muitas vezes determinam o destino 
desses jovens, impulsionando-os a fracassar e a ter poucas oportunidades 
de ascensão social (BEZERRA, 2019, p. 75). 
 

A partir dessa pesquisa, verificou-se que no Brasil, os índices de evasão 

escolar são muito significativos. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (BRASIL, 2018), esses índices 

relacionados ao ensino fundamental e médio vêm crescendo no decorrer dos anos. 

Em 2016, a taxa de evasão foi de 37,95%, em 2017 foi de 38,63 %, e em 2018 

39,72%, indicando que o Brasil ocupa a 3º posição entre os países com maior 

número de evasão escolar e analfabetismo no ranking mundial, entre 100 países 

investigados. Essas porcentagens de evasão escolar têm preocupado os 

profissionais da educação que atuam nesses espaços e geram consequências na 

vida desses estudantes. 

Nessa mesma perspectiva, traz-se a dissertação Silva (2021). A pesquisa foi 

realizada em uma escola da rede pública de ensino, com 19 alunos e 10 

professores, e teve duração de 6 meses. Como proposta de estudo, buscou-se 

entender quais foram os fatores que causam a evasão escolar, e dentre estes 

figuram a desmotivação e o desinteresse, tentando a partir da realidade local, 

buscar alternativas que pudessem minimizar tais problemas.  

Segundo a autora, a EJA enfrenta grandes dificuldades, porém de nada 

adianta transferir a responsabilidade pela situação da educação no Brasil, à escola, 

pois a união de esforços entre a sociedade e o governo, seria o caminho mais 

sensato a ser percorrido em prol dos alunos devidamente matriculados nessa 

modalidade de ensino.  

De acordo com análises dos questionários aplicados junto aos professores, 

foi possível perceber que o corpo docente é composto por 90% de mulheres, 50% 
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com idades entre 40 e 49 anos, 80% dos professores ministram aula na EJA a mais 

de 10 anos. Dentre esses, 70% tem especialização, 20% são graduados e 10% dos 

professores que participam da pesquisa têm mestrado. 90% dos professores 

utilizam o debate como estratégia de ensino, e a pesquisadora percebe que essa 

forma de ensinar tenta tornar o aluno protagonista. Diante dos dados analisados 

pela autora, esta deixa claro que são muitas as tentativas efetivadas pelos docentes 

para tentar amenizar as dificuldades enfrentadas nessa modalidade de ensino. 

De acordo com as análises dos questionários aplicados aos alunos, a 

pesquisa revela o perfil dos alunos da EJA da escola em questão, informando que 

existe uma igualdade entre os alunos do sexo masculino e feminino.  Existe uma 

variedade na faixa etária entre 14 e 60 anos, mostrando a diversidade dentro da 

sala de aula. Os motivos que levaram os discentes a procurar essa modalidade de 

ensino variam entre ”horário de aula, mercado de trabalho, família, desigualdade 

social, cansaço, problemas pessoais”.  

O estudo aponta também uma grande dificuldade na permanência desses 

alunos, às vezes pela distância da escola, ou pelo fato de o aluno não se identificar 

com a turma, dando evidência de que as causas da evasão são diversas e as 

dificuldades são múltiplas, desde “a falta de interesse do aluno, cansaço 

proveniente do trabalho, família, gravidez, distância”. Ou seja, a evasão pode ser 

proveniente de inúmeros obstáculos e conseguir superar esses problemas para 

trazer o aluno para a sala de aula é um grande desafio para a educação. É 

necessário que o professor saiba interagir com seus alunos, levando em conta suas 

limitações bem como suas habilidades, buscando uma maneira de manter os alunos 

e professores motivados a não desistirem dessa modalidade. 

 

3.1 CONSEQUÊNCIAS DO COVID-19 PARA A EJA  

 

A pandemia de Covid-19, sem dúvidas, trouxe grandes perdas e 

consequências para a educação. Com o decreto de isolamento social e a 

suspensão das aulas presenciais, aliado ao fechamento das escolas públicas e 

privadas, as aulas começaram a ser ofertadas em um ambiente virtual, de maneira 

remota e à distância. Muitas delas, sem estrutura para ofertar essa educação à 

distância, ficaram sem atender a milhares de alunos da Educação Básica ao Ensino 
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Médio, ficando estes excluídos do processo de escolarização. Os efeitos foram 

sentidos principalmente por estudantes e professores das escolas públicas.  

Segundo dados do Ministério da Educação, três meses após a suspensão 

das aulas presenciais, cerca de 4,8 milhões de estudantes, equivalente a 18% do 

total de alunos do ensino fundamental e ensino médio da rede pública, não tiveram 

nenhum acesso ao ensino3.  

Souza, Santos e Júnior (2021), relatam que o cenário da pandemia trouxe 

muitos desafios para a EJA, principalmente por se tratar de sujeitos de grupos 

muitas vezes marginalizados na sociedade, com condições econômicas precárias, e 

excluídos de espaços e bens culturais. Além disso, eles ressaltaram o papel 

fundamental do professor no processo de amorosidade e acolhimento desses 

sujeitos, durante o período de pandemia e fechamento das escolas. Segundo os 

autores: 

Acreditamos que a pandemia da Covid-19, além de contribuir de forma 
negativa para a procura pela matrícula, colaborou para o abandono das 
aulas pelos educandos, principalmente, pelo público da EJA. A situação se 
tornou complexa para muitos educandos que moram em localidades de 
difícil acesso que não possuem provedores de internet ou que, quando têm 
conexão, esta é de baixa qualidade, sem condições de suportar uma aula 
on-line, sem contar com as capacidades pessoais em manusear as novas 
tecnologias. Destacamos que a pandemia só reforça o ciclo de exclusão 
desses educandos, pois os sujeitos da EJA, de modo geral, são também 
vítimas do trabalho precário, da instabilidade e dos baixos salários. 
(SOUZA, SANTOS E JÚNIOR, 2021, p. 179). 
 

Porém, não se pode colocar a culpa do descaso e abandono da EJA somente 

na pandemia que assola o mundo, pois conforme já referido anteriormente, são 

muitas adversidades que permeiam a EJA. Faz-se necessário um grande esforço 

por parte das escolas e professores para que as turmas não desapareçam, já que, a 

escola não é uma instituição separada da sociedade, logo influencia diretamente no 

processo educativo. Na concepção Freiriana a relação entre estudante e aluno 

pauta-se na amorosidade. De acordo com os autores:  

Com base no exposto, buscamos dissertar, sob a perspectiva freiriana, 
sobre a importância do olhar “amoroso” para os educandos da EJA, 
afetados pela suspensão das aulas presenciais. Essa suspensão, forçada 
pela necessidade do distanciamento social imposto pela pandemia, 
suscitou-nos o desejo de analisar duas questões, as quais consideramos 
relevantes neste período de ensino remoto: a falta ou mesmo a deficiência 
de um aparato tecnológico que viabilize o aprendizado dos educandos da 
EJA e a importância do educador na escuta desse público. (SOUZA, 
SANTOS E JÚNIOR, 2021, p. 179). 

                                             
3 Informação obtida em: https://www.neoenergia.com/pt-br/te-interessa/compromisso-

social/Paginas/desafios-inovacoes-educacao-brasileira-pandemia-covid-19.aspx 
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Através de algumas narrativas de estudantes da EJA, os referidos autores 

revelam que foram muitas as dificuldades para acompanhar as aulas, como 

dificuldades cognitivas, falta de acesso à internet, falta de habilidade para manusear 

aparelhos eletrônicos, aparelhos estes que não comportam os aplicativos. Desse 

modo, Souza, Santos e Júnior (2021, p. 183) evidenciam: 

Julgamos que essa conjuntura de exclusão digital e social requer do poder 
público uma preocupação especial, a busca de uma solução que inclua 
esse sujeito que vem sendo ignorado pelos governos e suas respectivas 
políticas educacionais, relegando ao segundo plano esse grupo que, por 
distintos motivos, não pôde concluir os estudos a nível básico, no tempo 
pré-estabelecido pelo sistema vigente, e anseia finalizá-los em um período 
mais curto. 
 

Assim, percebe-se que a desigualdade educacional, social e econômica no 

Brasil, configura-se como um grande problema para o ensino remoto, dificultando a 

permanência dos discentes, principalmente na rede pública. De modo mais 

específico, grande parte dos estudantes da EJA, não possui recursos materiais e 

financeiros para ter acesso às aulas remotas. 

O professor precisa oportunizar que o discente desenvolva o intelecto e 

compreenda melhor o mundo, respeitando a si mesmo e o outro, tornando-se sujeito 

emancipado e autônomo. Tendo em vista os aspectos apresentados, os autores 

trazem: 

Essas práxis de respeito e amorosidade contribui também para que o 
educador cresça com seus educandos, ensinando e aprendendo com suas 
vivências. O amor da natureza educativa defendido por Freire reflete-se no 
processo de ensino-aprendizagem de nossos saberes (SOUZA, SANTOS 
E JÚNIOR, 2021, p. 187). 
 

Nessa perspectiva, é importante que o educador ofereça um ambiente 

acolhedor, que respeite as diversidades de cada educando, pois essa é a principal 

característica de turmas da EJA. Nessa mesma direção, o artigo de Souza e 

Menezes (2021) trata de uma análise reflexiva de como a Pandemia do Covid-19 

tem afastado discentes da Educação de Jovens e Adultos e quais são os reflexos 

“contraproducentes” desse período pandêmico para o desenvolvimento da EJA. 

Assim, Souza e Menezes (2021, p. 7) destacam que: 

Nesse panorama pandêmico provocado pela Covid-19, milhares de 
estudantes provenientes da classe menos favorecida foram afetados de 
forma negativa por esse novo cenário, visto que por falta de condições 
financeiras ou por ausência de planejamento alguns municípios 
suspenderam as aulas e não deram nenhum respaldo acadêmico aos 
educandos/as, que foram abandonados e excluídos do direito de continuar 
aprendendo, isto porque com as escolas fechadas o vínculo com a 
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comunidade escolar ficou fragilizado, sendo que alguns desses estudantes 
são trabalhadores e nesse momento de crise na saúde e de isolamento 
social perderam seus empregos, ou tiveram seus salários reduzidos o que 
os impediam de ter acesso aos equipamentos tecnológicos para ter acesso 
às aulas. 
 

Diante desse cenário, os estudantes da EJA, que por sua vez já se encontram 

marginalizados pela sociedade, sentiram-se ainda mais excluídos, o que evidencia o 

abandono e o descaso do poder público com a educação. O Brasil não possui um 

sistema educacional para oferecer condições estruturais e financeiras para ofertar 

aulas de forma remota durante a pandemia. De acordo com os autores: 

Compreendemos que a desigualdade educacional no país se torna um 
grande obstáculo para a concretização do ensino remoto, pois impossibilita 
o acesso e permanência do estudante da rede pública a escola, já que 
esses não possuem os meios tecnológicos para realizar o acesso e assistir 
as aulas, fazer pesquisas e interagir com o professor [...]. (SOUZA E 
MENEZES, 2021, p. 9). 
 

  Este contexto mostra que são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes e professores da EJA. O descaso e esquecimento por parte do poder 

público dificultam muito a aprendizagem, ainda mais em tempo de pandemia, 

resultando em abandono e evasão da escola. Os mesmos autores concluem que: 

Os sujeitos da EJA são brasileiros/as pessoas que não tiveram as 
condições necessárias de acesso e permeância à escola na infância, ou 
tiveram que interromper a escolarização por razões impostas pela 
sociedade capitalista excludente e ao retornar à escola precisam ser 
acolhidos em sua diversidade especialmente nesse fatídico momento de 
pandemia [...]. (SOUZA E MENEZES, 2021, p. 13). 
 

Assim, reiteram que a crise do Covid-19 mudou radicalmente o cotidiano das 

pessoas do mundo todo, atingindo todos os setores da sociedade, entre eles a 

educação, que precisou se adaptar de forma rápida e quase sem estruturas. Assim, 

nota-se que se fazem necessárias as ações políticas e pedagógicas para mudar o 

cenário de descaso e abandono, e assim assegurar o direito de educação a todos.  

O artigo de Correia e Nascimento (2021) refere-se ao ensino remoto e à 

Educação de Jovens e Adultos. Informam que devido a pandemia, o ensino foi 

duramente atingido, tendo em vista que boa parte da população não tem acesso a 

computador, celular e internet, o que dificulta o ensino remoto. Dessa forma, “existe 

uma necessidade de repensar a educação brasileira quanto às novas tecnologias 

educacionais disponíveis para aprimorar o ensino” (CORREIA E NASCIMENTO, 

2021, p. 15).  
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Deste modo, percebe-se a necessidade de buscar metodologias de ensino 

que despertem interesse dos alunos pelo aprendizado significativo e de qualidade. 

Segundo Correia e Nascimento (2021, p. 15) “a educação passou por mudanças 

progressivas e o sistema educacional passou a exigir cada vez mais dos professores 

e alunos quanto ao uso das mídias e tecnologias de informação [...]” tornando assim, 

essencial o investimento de novas tecnologias no setor da educação. 

Na EJA, as dificuldades em usar as novas tecnologias são maiores ainda, 

pois a maioria dos alunos não têm acesso e não sabem manusear, tornando o 

processo cansativo e monótono, fazendo muitas vezes com que eles desistam de 

estudar. Conforme afirmam Correia e Nascimento (2021, p. 18): 

Logo, quando se trata da EJA no contexto da pandemia, deve considerar 
que anterior ao surto da COVID-19, o Brasil já enfrentava diversos 
problemas na oferta e evasão dos jovens e adultos que optam pela 
modalidade EJA, e a pandemia trouxe a proximidade com as tecnologias 
educacionais, mas também mostrou o déficit que o país enfrenta com 
relação ao acesso à internet de qualidade e as ferramentas (computadores 
e celulares), bem como o panorama socioeconômico da população que 
busca a modalidade de ensino e por questões financeiras e de adequação 
de tempo acabam desistindo. 

 
Percebe-se a necessidade, ainda, de pensar uma em um processo de ensino-

aprendizagem que considera a realidade e o contexto dos discentes da EJA, tendo 

em vista que a maioria não tem acesso a novas tecnologias, oportunizando as 

devidas condições para que esses alunos não desistam do que é seu por direito. 

O artigo escrito por Júnior e colaboradores (2020), procurou analisar a 

Educação de Jovens e Adultos no cenário da pandemia de COVID-19. A EJA atende 

em sua maioria homens e mulheres que não tiveram acesso à educação em tempo 

considerado normal, que por inúmeros motivos tiveram que abandonar a escola e 

vivem à margem da sociedade. Sendo assim os autores informam que:  

Dentro dessa configuração, aos que trabalham com a EJA, inúmeros são os 
desafios a serem enfrentados e que permanecem como um horizonte a ser 
conquistado: a permanência desses homens e mulheres trabalhadores 
nesses espaços; a compreensão de quem são esses sujeitos e as suas 
necessidades educativas; estabelecer relações entre os saberes que esses 
alunos e alunas já trazem, adquiridos nas suas trajetórias e os 
conhecimentos a serem adquiridos no seu percurso educativo; a promoção 
de uma aprendizagem que configure maior participação destes no contexto 
social onde vivem, representando assim a sua inclusão e autonomia em 
ações cotidianas que requerem conhecimentos sistematizados e cada vez 
mais diversos em suas codificações. (JÚNIOR et al., 2020, p. 4) 
 

Torna-se assim, um desafio para os estudantes da EJA permanecerem na 

escola, enfrentando desafios diários. Com a pandemia de Covid-19, esse cenário de 
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dificuldades se agravou, tornando obrigatório o uso de tecnologias e seus códigos, 

para o processo de ensino aprendizagem, visto que as aulas passaram a serem 

remotas. De acordo com os autores: 

Construir políticas públicas que assegurem o acesso e permanência de 
alunos e alunas da EJA continua sendo o primeiro passo para a garantia de 
direitos constitucionais que ainda não se efetivaram. Por isso, defendemos 
que a educação de vocação cidadã precisa continuar na pauta da luta 
daqueles e daquelas comprometidos com a instauração de novos mundos 
(JÚNIOR et al., 2020, p. 6.) 
 

Para superar mais esse desafio na Educação de Jovens e Adultos, é preciso 

que as autoridades invistam em políticas públicas e pedagógicas que assegurem os 

direitos dos alunos e professores. Em pesquisa com escolas da EJA de três 

municípios Baianos, os autores puderam constatar que o funcionamento da EJA se 

encontra comprometido por questões políticas e pedagógicas, a suspensão das 

aulas tornou-se um grande desafio na área da educação, além da ausência de uma 

proposta sistematizada e efetiva por parte dos municípios, os sujeitos que utilizam 

dessa modalidade enfrentam outros problemas e limitações, que por muitas vezes 

resultam na evasão (JUNIOR et al., 2020, p.8). 

Em um levantamento da organização Todos Pela Educação4 mostra que 244 

mil crianças de 6 a 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre de 2021. 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua), que abrange os efeitos da pandemia, apontam que cerca de 244 mil 

crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo 

trimestre de 2021, os números representa um aumento de 171% em comparação a 

2019, quando 90 mil crianças estavam fora da escola. 

O levantamento também aponta que houve queda no percentual de pessoas 

da mesma faixa etária que estavam matriculadas no ensino fundamental ou médio. 

Enquanto em 2019, 99,0% estavam matriculadas, em 2021, esse índice caiu para 

96,2%, menor valor desde 2012. 

 

3.2 O ABANDONO ESCOLAR E A EJA EM NÚMEROS  

 

                                             
4 Informação obtida em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/12/02/evasao-escolar-de-

criancas-e-adolescente-aumenta-171percent-na-pandemia-diz-estudo.ghtml 
 

 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/12/02/evasao-escolar-de-criancas-e-adolescente-aumenta-171percent-na-pandemia-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/12/02/evasao-escolar-de-criancas-e-adolescente-aumenta-171percent-na-pandemia-diz-estudo.ghtml
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A reprovação e o abandono são desafios de toda a sociedade, o que inclui a 

escola, seus profissionais, gestores da educação, estudantes e suas famílias. O 

gráfico 1 apresenta os percentuais do abandono escolar, segundo dados do INEP 

em 2019. 

 

Gráfico 1 - Abandono escolar, no Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e 
Ensino Médio, em escolas públicas e estaduais - 2019 

 
Fonte: INEP Censo Escolar (2019) 

 

Observa-se, através do gráfico 1 que, quanto mais elevada a oferta de 

escolarização na Educação Básica, maior é o índice de abandono escolar. A figura 

1 apresenta as taxas por regiões. 

 

Figura 1 - Números e taxas de abandono, segundo Grandes Regiões, no Ensino 
Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio, em escolas públicas municipais 

e estaduais - 2019 

 
Fonte: INEP Censo Escolar (2019) 
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A figura 1 demonstra que a região nordeste é a que apresenta os maiores 

registros de abandono e, as regiões sudeste e sul oscilam entre as menores taxas. 

Visando fornecer maior visibilidade à situação do abandono escolar, apresenta-se o 

gráfico 2, apresentando os percentuais do abandono no ano de 2019. 

 

Gráfico 2 - Taxas de abandono, por região, no Ensino Fundamental (anos iniciais e 
finais) e Ensino Médio, em escolas públicas municipais e estaduais – 2019 (%) 

 
Fonte: INEP Censo Escolar (2019) 
 

Como é possível observar, as taxas apresentadas demonstram que o Ensino 

Médio tem o maior índice de abandono e, que a região Norte é a que apresenta as 

maiores taxas do país, o menor índice de abandono é do Ensino Fundamental – 

anos iniciais. O gráfico 3 apresenta a evolução de matrículas na EJA.  
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Gráfico 3 - Evolução da matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil 
de 2017-2021 

 
Fonte: Inep/Censo Escolar 2021 

 

A evolução das matrículas apresentadas no gráfico 3 revela que elas vêm 

diminuindo progressivamente ao longo dos últimos anos, apesar de a EJA ter seu 

reconhecimento como modalidade da educação Básica e contar com financiamento 

no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação. 

Lançando um olhar sobre a distribuição das matrículas por dependência 

administrativa, obtém-se o gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Distribuição da matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 
ensino fundamental por dependência administrativa - Brasil 2021 

 
Fonte: Inep/Censo Escolar 2021 
 

É importante destacar que a maior oferta de ensino fundamental se refere às 

redes estaduais, seguida pelas municipais e por fim, pela rede privada. O mesmo 

quase se repete, tendo por base a oferta do ensino médio, conforme ilustrado no 

gráfico 5.  

 

Gráfico 5 - Distribuição da matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 
ensino médio por dependência administrativa - Brasil 2021 
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Fonte: Inep/Censo Escolar 2021 

 

Segundo os dados apresentados no gráfico 5, a maior oferta de ensino médio 

está a encargo das redes estaduais, seguida pelas municipais e por fim, pela rede 

privada. Aparece também o percentual de 1% da oferta Federal, com o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. Por não ser, 

constitucionalmente, uma competência prioritária à oferta municipal, o ensino médio 

apresenta apenas 2% de oferta nessas redes. 

A fim de melhor compreender o cenário de matrículas na EJA, apresenta-se o 

gráfico 6. 

 
Gráfico 6 - Distribuição dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) por 

idade, segundo a etapa de ensino - Brasil 2021 

Fonte: Inep/Censo Escolar 2021 
 

De acordo com as informações constantes no gráfico 6, a maior quantidade 

de alunos está no ensino fundamental e médio, sendo que este último é o que 

apresenta o número mais elevado de estudantes. O gráfico 6 também demonstra 

também que jovens compreendem o maior público, sendo que os anos iniciais, 

embora recebam os jovens, concentram os maiores percentuais de adultos e 

idosos. 
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De acordo com a pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa Educacional – 

INEP (INEP, 2021), o número de matrículas caiu significativamente nos últimos 

anos, e o ponto mais dramático está identificado nas matrículas da EJA. Em 2019, 

no Rio Grande do Sul, foram totalizadas 71.703 matrículas e em 2020 elas caíram 

para 42.403, evidenciando uma queda de 40,9%. Em 2021, o número de matrículas 

foi de 31.552, ou seja, em relação a 2020 mais uma queda de 25,6%. De 2019 a 

2021 há uma queda de (-56%), o que equivale a (-40 mil matrículas). No cenário 

nacional também houve queda, mas significativamente menor de (-7%). A figura 2 

mostra uma variação longitudinal de matrículas. 

 

Figura 2 - Número de matrículas, variação (%) e participação (%) segundo rede de 
ensino básico Rio Grande do Sul, 2016 a 2021 

 

Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica (2021) 

 

Como é possível observar na figura 2, no ano de 2021 o número de 

matrículas na rede estadual gaúcha caiu 25,6% quando comparado com o ano de 

2020. Importante salientar que este é o resultado da soma da queda da matrícula na 

rede pública, já que a matrícula da rede privada aumentou em 2021. 

A figura 2 também demonstra que, antes da pandemia, já havia no Estado 

uma queda nas matrículas. A tabela 3 também apresenta uma realidade de queda 

de matrículas. 

 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 3 - Variação (%) no número de matrículas segundo nível de ensino da 

rede estadual Rio Grande do Sul, 2019 a 2021. 

 
Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica (2021) 

 

A figura 3 mostra que em 2021, o número de matrículas na EJA da rede 

estadual gaúcha, comparado com 2020, caiu 25,6%, em decorrência da redução de 

5.307 matrículas no Ensino Fundamental, ou seja, houve queda de 32,7% e 

redução de 5.544 matrículas que equivale a (-21,2%) no Ensino Médio.  

Chama a atenção que, embora no âmbito nacional, nas redes estaduais, as 

matrículas de EJA tenham reduzido, a queda foi em percentuais significativamente 

menores, pois em dados gerais, o Ensino Fundamental caiu -17,9% e o médio, -

2,1%. 

Vale lembrar que, em meio à pandemia, o governo do Estado do Rio Grande 

do Sul fez uma longa tentativa de interromper a abertura de novas turmas nas 

modalidades da EJA, NEEJAs e cursos técnicos em algumas escolas estaduais. Na 

comparação de 2019 com 2021, mais da metade (56%) das matrículas da EJA 

foram extintas.  

Nesse período, ficou evidente uma queda de 40.151 matrículas na rede 

estadual do RS. A figura 4 demonstra a variação de matrículas no Rio Grande do 

Sul em comparação com dados nacionais. 
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Figura 4 - Número de Matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), por Etapa 
de Ensino na rede estadual Rio Grande do Sul e Brasil, 2020 e 2021 

 
Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica 

 

Em âmbito Nacional, de acordo com dados do Censo escolar de 2021 das 

redes estaduais de ensino, o Estado do Rio Grande do Sul é o que registrou maior 

queda no número de matrículas na EJA, desde 2019, com redução de -56% (Figura 

5). Ou seja, os números indicam a extinção de 40 mil matrículas. 

 

Figura 5 - Número de Matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na 
rede estadual Estados brasileiros, 2019, 2020 e 2021 

 
Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica 2019, 2020 e 2021. 

 

Ainda em comparação com os demais estados brasileiros, percebe-se no 

gráfico 7, a posição ocupada pelo Rio Grande do Sul no que tange a variação (%) 

no número de Matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas redes 

estaduais de ensino Estados brasileiros, 2021/2019 

 
 
 



39 
 

 

Gráfico 7 – Variação (%) no número de Matrículas da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) nas redes estaduais de ensino Estados brasileiros, 2021/2019 

 
Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica 2019, 2020 e 2021. 

 

 De acordo com o Censo Escolar de 2019, realizado pelo INEP, o abandono 

escolar é causado por fatores internos e externos. Mais de 600 mil alunos 

abandonaram as escolas em 2019, a maioria deles no Ensino Médio e nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Ao que se demonstra no gráfico 7, o Rio Grande do 

Sul liderou o percentual nacional de quedas de matrícula, o que nos faz questionar 

o que leva o Rio Grande do Sul a capitanear esse vergonhoso ranking nacional? 

Entre os fatores externos que afetam as matrículas nas escolas, essa 

situação é sempre seguida de justificativas que remetem causas e consequências 

relacionadas aos estudantes por sua necessidade de realizar atividades 

incompatíveis com o horário escolar, como trabalho remunerado ou tarefas 

domésticas e gravidez na adolescência.  
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No entanto, o abandono também pode estar atrelado às práticas de 

reprovação e ao desenvolvimento de propostas curriculares alheias aos interesses 

de crianças e adolescentes, ou incapazes de proporcionar a atribuição de sentidos 

por professores e alunos, especialmente na EJA.  

É fundamental admitir que o abandono escolar ultrapassa as escolhas 

individuais e em algumas vezes, ele é reforçado aos estudantes, por incentivos de 

que realizem o Exame Nacional de Certificação de Competências para a Educação 

de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que vem sendo amplamente divulgado pelas 

mídias e consequentemente, pelas escolas5. 

É preciso considerar na leitura desses dados que conforme o art. 4º. da atual 

LDBEN, cabe ao poder público a divulgação e o recenciamento da oferta da 

Educação Básica à população. Surge então o questionamento: até que ponto os 

gestores públicos vêm fazendo cumprir a legislação que garante a educação como 

direito público subjetivo?6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
5 O Encceja tem se firmado como uma alternativa para obtenção de certificação do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. Em 2019, o Encceja teve um número recorde de 3 milhões de 
inscritos. Na edição de 2020, o número de inscritos caiu para 1,7 milhão. Os dados de 2021 ainda 
não estão disponíveis e as inscrições de 2022 foram encerradas em 04/06, já que as provas estão 
previstas para ocorrer em 28/08/2022. 
6 Conforme aponta o Parecer nº 11/2000, o qual define que “A titularidade do direito público subjetivo 

face ao ensino fundamental continua plena para todos os jovens, adultos e idosos, desde que 
queiram se valer dele.” 
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4   CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

A metodologia deste trabalho parte da pesquisa qualitativa, do tipo 

exploratória e descritiva. A parte exploratória envolve a pesquisa bibliográfica e de 

estado do conhecimento, além do levantamento de dados e informações disponíveis 

sobre a EJA e particularmente, em Tramandaí/RS. Para isso, foram coletadas 

informações modo on-line, através de contato com a escola ou Secretaria de 

Educação.  

A etapa descritiva envolveu as entrevistas com estudantes e professores da 

EJA, com orientação de roteiro semiestruturado, contendo perguntas, visando 

responder ao questionamento: Quais os efeitos da pandemia de Covid-19 na EJA? 

Conforme Minayo (2001, p.14), a pesquisa qualitativa busca aprofundar as 

relações estabelecidas com o fenômeno pesquisado, considerando significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. A pesquisa é qualitativa quando 

busca entender um fenômeno específico com profundidade. Os resultados desse 

tipo de pesquisa não são comprovados numericamente ou estatisticamente e o 

pesquisador participa, compreende, descreve, explica e interpreta.  

Ao se utilizar a pesquisa qualitativa como principal forma de buscar respostas, 

é possível obter uma noção da realidade vivida, pelo qual se pretende investigar, 

não apenas por quantidades, mas buscando “significados, valores, crenças” e o 

meio social ao qual os participantes estão inseridos, para que se possa trazer 

respostas que sejam significativas. Nesta perspectiva, Minayo (1999, p. 54-55), 

afirma que: “Na abordagem qualitativa não podemos pretender encontrar a verdade 

com o que é certo ou errado, ou seja, devemos ter como primeira preocupação à 

compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade”.  

No âmbito da etapa descritiva, o instrumento para a produção dos dados foi 

uma entrevista, mediante roteiro semiestruturado. Segundo Mynayo (2002, p. 57) a 

entrevista: “[...] não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se 

insere como meio de construção dos fatos relatados pelos autores, enquanto 

sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está 

sendo focalizada”. 

Gil (2002) orienta que, após ou juntamente com a análise, pode ocorrer 

também a interpretação de dados, estabelecer relação entre os resultados obtidos e 

o conhecimento prévio, adquiridos através de teorias ou estudos realizados 
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anteriormente. Para análise das falas e dos seus conteúdos, foi preciso retornar ao 

referencial teórico, procurando embasar as análises dando sentidos à interpretação.   
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5 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA:  SOBRE TRAMANDAÍ 

 

Localizada no Litoral Norte do Rio Grande de Sul, Tramandaí é considerada a 

capital das praias. Em uma busca pela breve história do município, foi localizado no 

site da Prefeitura Municipal o livro chamado “Tramandaí Terra e Gente” escrito por 

Leda Saraiva Soares e Sonia Purper em 1986. Também, da mesma autora, obteve-

se o livro “Tramandaí-Imbé: 100 anos de história, religiosidade, cultura e folclore, 

editado em 2008. De seus conteúdos, principalmente, passo a estabelecer um 

diálogo, apresentando importantes informações neles (SOARES E PURPER, 1986). 

É sabido que, com o Tratado de Tordesilhas, em 1750, as terras ao Sul do 

país, especialmente as que conhecemos como parte de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, passaram para os portugueses. Um pouco antes disso, em 1680, é 

estabelecida a Colônia do Sacramento para garantir o direito de posse destas terras, 

pois que as mesmas já eram por eles transitadas. Segundo Soares (2008, p. 26) “o 

primeiro caminho, a estrada de Laguna, desde 1703, passava por Tramandaí e 

Imbé. Assim, a sobrevivência do território dependia de Laguna e o direito entre estes 

dois pontos era feito através do litoral (SOARES E PURPER, 1986). 

Conforme as autoras, a cidade tem seu início com o desenvolvimento do 

gado, das charqueadas e extração do ouro. Posteriormente, em 1700, intensifica-se 

o caminho dos tropeiros. Como efeito dessa história, surgem os primeiros rincões e 

invernadas de tropas. O que hoje conhecemos como Tramandaí e região 

transforma-se em caminho de aventureiros, em demanda das procissões 

espanholas e dos bandeirantes que vinham aprisionar indígenas. Além desses, 

transitavam os jesuítas espanhóis e portugueses, soldados que passavam para a 

Colônia do Sacramento (SOARES E PURPER, 1986).  

O local hoje denominado Rio Tramandaí ficou assim conhecido, porque 

oferecia obstáculo natural a todos que por aqui passavam. O povoado de 

Tramandaí, oficialmente inicia-se em 26 de outubro de 1732, quando Manoel 

Gonçalves Ribeiro recebe a 1ª Sesmaria do Estado, no local chamado “Paragem 

das Conchas” (SOARES; PURPER, 1986). De acordo com Soares (2008, p. 26): 

Em 1738-40 havia uma Guarda de Registro pelo lado de Imbé, à margem 
do rio Tramandaí. Ela controlava a passagem de tropeiros que conduziam 
gado para o centro do país, militares para defender as fronteiras, 
bandeirantes, missionários e todos que por essas paragens passavam. A 
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guarda, além de fazer cobranças de impostos, auxiliava na travessia e dava 
segurança às estâncias da região. 

O nome do povoado deve-se ao rio que era notável por sua piscosidade7. 

Tramandaí8 inicia-se às margens do rio, com ranchinhos de palha que os pequenos 

pescadores erguiam para a temporada de pesca. Depois, passaram a se fixar aí 

pela abundância do pescado. Mais gente chegava de Laguna. Também pequenos 

agricultores da região estabeleceram-se ali como comerciantes, porque nesta época, 

1906, Tramandaí já era procurada como balneário. Existiam aproximadamente 80 

casas. Dois hotéis já funcionavam durante o verão: Hotel Saúde e Hotel Sperb. A 

economia passou a girar em torno da pesca e do veraneio (SOARES; PURPER, 

1986, p. 27). 

Em 1908, foi construída a primeira capela de Tramandaí, Nossa Senhora dos 

Navegantes. A autora informa também que: 

Na temporada de 1928, Tramandaí se moderniza: a carreta dá lugar aos 
bondes. Trilhos estendem-se pela então Avenida Capitão Mariante 
(Emancipação) até o mar. Os hotéis, em parceria com a empresa de 
bondes, incluem na estadia o transporte de seus hóspedes à praia. Os 
banhos de mar eram indicados como tratamento de saúde, tomados de 
madrugada antes de o sol nascer. O difícil acesso à praia por causa dos 
cômoros e da distância que a separava do centro, exigia a utilização de 
transporte. Inicialmente os hotéis colocavam carretas de bois à disposição 
de seus hóspedes. Com a modernização, vieram os bondinhos, os ônibus 
abertos, o Dindinho, o Carrossauro (SOARES, 2008, p. 27). 

 
Isso foi possível porque, ao longo do tempo, foram melhoradas as vias de 

acesso ao Litoral, com a construção da estrada em 1939. Desse momento em 

diante, a cidade começou a se desenvolver, recebendo grande impulso quando a 

Petrobrás inaugura o TEDUT nesta região, em 1968. A emancipação político-

administrativa de Tramandaí aconteceu em 24 de setembro de 1965, quando 

emancipou-se do município de Osório. 

Com a pesca escassa e sentindo a necessidade de novas habitações para 

todos que procuram essa praia para o lazer e descanso, a economia passou a girar 

em torno de nova fonte de renda: a construção civil. Tramandaí se modifica: mesmo 

na época de inverno, bares e restaurantes abrem suas portas à noite, o que antes 

não acontecia. 

                                             
7 Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2020), o termo se refere a característica do que é 

piscoso; qualidade do que possui uma grande quantidade de peixes: a piscosidade de uma região 
marítima. 
8 Tramandaí, a origem do nome é tupi-guarani, aparece em documentos antigos com diversas 

grafias: Taraman, Tramandi, Termandi, Tramando, Taramandahy, Tamandatay – Tramandahy. 
Possíveis significados: Rio dos meandos (sinuoso); Rio roedor (havia muita capivara e ratão do 
banhado); lugar onde se cerca para colher (pescar com redes) (SOARES; PURPER, 1986, p. 27). 
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Hoje, Tramandaí vive duas vidas distintas: a de verão, atendendo e acolhendo 

milhares de veranistas, oferecendo seu lado de lazer e programações intensas; e a 

de inverno, para aqueles que procuram momentos saudáveis e tranquilos à beira 

mar. 

Mas é preciso considerar que o município tem uma população média de 

46.369 mil habitantes (Estimativa IBGE - 2015), sendo 45.361 integrantes da 

população urbana e 1.008 da população rural9.  

 

5.1 ASPECTOS EDUCACIONAIS 

 

Dos aspectos educacionais, destaca-se que o município de Tramandaí 

mantém 32 escolas, entre elas 6 escolas estaduais, 9 privadas e 17 escolas 

municipais. Segundo o IBGE (2021), a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 

idade em 2010 é de 97,5%  e as matrículas no Ensino Fundamental em 2020 

atingiram o número de 7.058. Já os números do Ensino Médio indicam que em 2020 

ocorreram 1.489 matrículas10.  

No que tange os docentes, o município contratou 350 docentes para o Ensino 

Fundamental (presente em 19 escolas municipais) e 92 para o Ensino Médio 

(presente em 4 escolas municipais) no ano de 2020. Nesse sentido, a figura 6 

apresenta um panorama da taxa de escolarização no município. 

 

Figura 6 - Quadro de taxa de escolarização no município de Tramandaí 

 
Fonte: IBGE (2020)                                    

                                             
9 Informação obtida no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Tramandaí. Disponível em: 

http://www.tramandai.rs.gov.br/index.php?acao=conteudo&conteudos_id=9. Acesso em 20 de junho 
de 2022. 
10 Dados coletados do site do IBGE sobre o panorama das cidades Brasileiras em 2020. Disponível 

em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/tramandai/panorama. Acesso em 22 de junho de 2022. 

http://www.tramandai.rs.gov.br/index.php?acao=conteudo&conteudos_id=9
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/tramandai/panorama
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Um aspecto importante a se observar é a distorção idade-série presente no 

município de Tramandaí, pois é necessário que o poder público assegure e forneça 

condições adequadas para que a escola possa proporcionar os meios adequados 

para a permanência desses adolescentes. De acordo com a Resolução n° 343/2018, 

em seu artigo 1°, parágrafo 3°. 

Cabe ao Poder Público, a responsabilidade de garantir as condições para 
que as instituições de ensino elaborem e materializem Projetos Político-
Pedagógicos adequados aos adolescentes em situação de defasagem 
idade/etapa escolar, garantindo-se em qualquer circunstância a sua 
permanência no sistema escolar, bem como priorizando profissionais que 
tenham formação específica (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 
 

Observando a figura 7, percebe-se a distorção idade-série no município. 

 
Figura 7 – Dados sobre a distorção idade-série nas escolas do município de 

Tramandaí

 
Fonte: QEduq (2021) 
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Observando a figura 7 apresentada, referente a estatística de escola da rede 

pública e privada, nota-se que de cada 100 alunos, aproximadamente 16 estavam 

com atraso escolar de 2 anos ou mais. Identifica-se que essa distorção idade/série é 

mais acentuada nos anos finais do ensino chegando a 42%, no 6º ano e 46%, no 1º 

ano do ensino médio. 

Essa distorção, muitas vezes, “encaminha” os jovens para a EJA, sem terem 

uma oportunidade de retornar a série/ano adequados. Segundo a Resolução n°343 

de 2018, parágrafo único. 

O estatuto da progressão parcial deverá ser previsto nos Regimentos 
Escolares no Ensino Fundamental – anos finais e médio, contribuindo para 
a permanência e a completude do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento desses estudantes na Educação Básica, desconstituindo a 
prática de que estudantes com dificuldades ou defasagem idade/etapa 
escolar sejam encaminhados para a EJA. A progressão parcial não se 
confunde com aprovação automática, constitui-se mecanismo pedagógico 
que permite a continuidade de estudos em disciplinas ou áreas em que o 
estudante não atingiu os objetivos, concomitante à aprovação para a etapa 
escolar seguinte (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 
 

Essa realidade explicitada na figura 7 pode ser um dos fatores pelo qual a 

EJA é ofertada nos seguintes estabelecimentos de ensino, conforme quadro 3. 

 

Quadro 3 - Escolas que ofertam EJA em Tramandaí 

Escolas Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio Modalidade 

EMEF São 
Francisco de Assis 

 
X 

 Presencial 

IEE Barão de 
Tramandaí 

 X Presencial 

Sesc  X EAD 
Fonte: Autora (2022) 

 

5.2 A EJA OFERTADA NO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ 

 

O município de Tramandaí conta com 3 escolas que ofertam a modalidade da 

EJA e, dentre elas, apenas 1 oferece Ensino Fundamental e 2 ofertam a EJA Ensino 

Médio. 

O Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí, localizado em 

Tramandaí, foi fundado em 1962, como Ginásio Estadual Barão de Tramandaí, 

visando atender a necessidade da comunidade que ansiava por mais um espaço 
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onde seus filhos pudessem estudar. Em 1979, passou a escola de 1ª e 2ª grau. Mais 

tarde, em 1985 passou a unificação de Ensino de 1ª e 2ª grau, mais uma vez para 

atender a necessidade da comunidade que necessitava de uma escola de ensino 

médio.  

Em 1999, tornou-se Instituto de Educação. Atualmente, o Instituto Barão conta 

com vários cursos: Ensino Fundamental, Ensino Médio Politécnico, Ensino Médio 

Curso Normal, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e dois Cursos Pós-Médio, o 

Normal com aproveitamento de estudos (NAE) e o Técnico em Contabilidade, 

funcionando nos turnos manhã, tarde e noite.  

Localizado na Avenida Rubem Berta, Centro de Tramandaí, de acordo com 

dados obtidos por meio de coleta de informações in loco, o Instituto possui em média 

1000 alunos, distribuídos no Ensino Fundamental, Anos Iniciais e finais, com uma 

média de 250 alunos; Ensino Médio, em média 450 alunos; Educação de Jovens e 

Adultos e Educação noturna, em média 200 alunos; e o Ensino Médio Normal 

(Magistério), que possui em média 95 alunos.  

A escola possui uma diretora e uma vice-diretora por turno, duas orientadoras 

e sete supervisoras. A EJA é oferecida em 7 turmas (equivalente ao 1 ano do ensino 

médio), 8 turmas (equivalente ao 2 ano do ensino médio), e 9 turmas (equivalente ao 

3 ano do ensino médio). 

O Serviço Social do Comércio - SESC começou a oferecer no dia 21 de 

março de 2022 aulas do projeto EAD-EJA (Educação a Distância para Jovens e 

Adultos), lançado nacionalmente neste ano. Tramandaí é um dos 34 polos no Rio 

Grande do Sul que contarão com a oportunidade de cursar o Ensino Médio de forma 

gratuita. Os encontros serão 80% em formato virtual e 20% presencial, estes 

ocorrerão semanalmente no Senac (Av. Rubem Berta, 1700) nas sextas-feiras à 

noite ou aos sábados, pela manhã. Foram ofertadas 48 vagas, sendo 24 para 

manhã e 24 para noite (SESC, 2022). 

Nesta primeira fase, será oferecido como qualificação profissional o curso de 

Produção Cultural. Os estudantes que participarem terão também acesso a 

atividades presenciais e on-line de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo SESC. O 

projeto visa contribuir com a redução da evasão escolar no Brasil ao proporcionar a 

formação de forma flexível, por meio da educação a distância, e ajudar os alunos na 

preparação para o mercado de trabalho.  
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Além de atender às orientações do Novo Ensino Médio, que contempla a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o método foi pensado de forma a ter uma 

linguagem com a qual o jovem se identifique. A construção dos conteúdos foi 

baseada em experimentações e maior interação dos participantes (SESC, 2022). 

O projeto será desenvolvido em três semestres, com carga horária total de 

1.200 horas. Entre os requisitos para a inscrição, os indivíduos devem ter 18 anos 

ou mais, renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos nacionais, ter 

concluído o Ensino Fundamental e, preferencialmente, que seja trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo ou dependente, ou que estejam matriculados 

ou sejam egressos da rede pública de ensino. No Brasil, são oferecidas 

aproximadamente 2.500 vagas e, ao final do curso, os alunos receberão certificado 

de conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional (SESC, 2022). 

E a terceira escola onde a pesquisa foi realizada é a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental São Francisco de Assis, situada na Avenida Emancipação, n° 

2801, no bairro São Francisco, Tramandaí, Rio Grande do Sul.  

Durante o período de 2021, a escola passou por uma transição, deixando de 

ser um Núcleo Municipal de Jovens e Adultos (NEJA), e passando a ser EJA. O 

núcleo era um projeto lotado na Secretaria Municipal de Educação e não era 

vinculado a nenhuma escola da rede, dessa forma, não tinha estrutura de escola 

com acesso à biblioteca, ginásio, sala de informática, podendo usar somente a sala 

de aula e o refeitório.  

A mesma também não possuía um diretor, somente um coordenador, de 

modo que não era possível acessar a verba do Ministério da Educação para 

subsidiar o núcleo, tendo em vista que é necessário de uma portaria de direção para 

abrir conta no banco e movimentar as verbas federais. Em 2021, foi estruturado o 

regimento para o núcleo deixar de ser um projeto para ser a modalidade EJA, agora 

fazendo parte da escola São Francisco de Assis, contando com diretor e vice-

diretores, supervisora e, podendo usufruir de toda a estrutura da escola. 

De acordo com o regimento escolar atualizado em 2022, a Unidade 

Educacional mantém o Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos com oferta de grupos de aprendizagens organizados da seguinte forma, 

conforme quadro 4. 
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Quadro 4 – Estruturação dos grupos de aprendizagem da EJA na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental São Francisco de Assis 

Grupo de Aprendizagem 1 (G1): Classe de Alfabetização, corresponde ao bloco 
do 1º e 2º ano (EJA presencial); 

Grupo de Aprendizagem 2 (G2): Classe de Pós-Alfabetização, correspondente ao 
bloco do 3º, 4º e 5º ano (EJA Presencial); 

Grupo de Aprendizagem 3 (G3): Exame Supletivo para o 6º ano; 

Grupo de Aprendizagem 4 (G4): Exame Supletivo para o 7º ano; 

Grupo de Aprendizagem 5 (G5): Exame Supletivo para o 8ª ano; 

Grupo de Aprendizagem 6 (G6): Exame Supletivo para o 9º ano; 
Fonte: Autora (2022) 

 

No que se refere à estrutura física, a escola possui dois andares e conta com 

18 salas de aulas, sala de diretoria e de professores, laboratório de informática e de 

ciências, sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, banheiro 

adaptado para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, 

banheiro com chuveiro, refeitório, despensa, almoxarifado, auditório e pátio 

descoberto.  

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TRAMANDAÍ, 2020, p.6) da escola: “Os Educadores, para atuarem no Núcleo 

Municipal de Educação para Jovens e Adultos, deverão se lotados 12 (horas) 

semanais exclusivamente para atender a demanda do NEJA”. Ainda conforme o 

PPP: 

Os professores são profissionais especializados, habilitados nas suas áreas 
de conhecimento, comprometidos com a proposta de trabalho do NEJA. 
Possuem um vínculo afetivo muito grande com esta comunidade escolar e 
estão engajados nesta proposta de mudança da realidade social e 
econômica destes alunos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, 
2020, p.2) 

 

O perfil dos alunos da EJA da Escola São Francisco, em sua maioria são 

trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que carregam em si suas identidades 

étnicas, sociais de gênero e de classe. São pessoas jovens, adultas e idosas em 

suas identidades sociais e familiares: trabalhadoras em atividades formal e na 

informalidade, pertencentes a zonas rural, urbana e das periferias; são filhos e filhas 

mais velhos e mais velhas, pais e mães, avós e avôs. Pessoas que trazem em suas 

vidas as marcas da desigualdade socioeconômicas. De acordo com o PPP: 

O Núcleo se propõe atender a um público ao qual foi negado o direito à 
educação durante a infância e/ou adolescência, seja pela falta de vagas, 
seja pelas inadequações do sistema de ensino, ou pelas condições 
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socioeconômicas desfavoráveis. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TRAMANDAÍ, 2020, p.3) 

 
De acordo com dados obtidos por essa escola, o número de alunos 

matriculados na EJA, caíram significativamente nos últimos anos, conforme ilustra o 

gráfico 8, que apresenta o número de matrículas dos anos de 2019, 2020, 2021 e 

2022. 

 

Gráfico 8 - Matrículas na EJA EMEF São Francisco de Assis nos últimos 4 anos 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

Além da pandemia de Covid-19, existem outros fatores importantes que 

podem explicar essa diminuição significativa nos números de matrículas na EJA.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Participaram das entrevistas 2 alunos, 2 professores e 1 supervisora. Elas 

ocorreram no período de maio de 2022, de modo presencial. As perguntas aplicadas 

no questionário estão presentes no Anexo A, B e C do presente trabalho. Esse 

processo de entrevista ocorreu com horário marcado, sempre seguindo as 

orientações de prevenção a disseminação do Covid-19.  

Em síntese, apresenta-se o quadro 5, especificando características das 

respondentes, que são duas professoras e uma supervisora. 

 
Quadro 5 – Informações sobre as professoras e a supervisora que 

participaram da pesquisa 
Respondent

e 
idade Graduação Pós-graduação Vínculo Tempo magistério Tempo 

na EJA 

Entrevistada 
A 

47 anos Pedagogia e 
Ciências Biológicas 

Administração e 
Supervisão 

Escolar 

Estatutário 27 anos 2 anos 

Entrevistada 
B 

35 anos Pedagogia Mídias na 
educação 

Estatutário 16 anos 2 anos 

Entrevistada 
C 

48 anos Pedagogia - Estatutário 25 anos 2 anos 

Fonte: Autora (2022) 

 

Como é possível observar, as entrevistadas são todas profissionais da 

Educação, com formação e especialização em áreas afins e com ampla experiência 

no magistério, e atuantes na EJA há pelo menos 2 anos.  

Conforme mencionado anteriormente, participaram das entrevistas também, 

dois alunos da EJA, que aceitaram responder às perguntas do questionário. Estas 

entrevistas ocorreram no período de maio de 2022, de modo presencial, com 

agendamento prévio. 

Desta feita, o quadro 6 apresenta-se as características dos respondentes, que 

são dois estudantes da EJA, com as seguintes características: 

 
Quadro 6 – Informações sobre os alunos que participaram da pesquisa 

Respondente Idade Profissão Tempo na EJA 

Estudante 1 55 anos Dona de casa Desde 2021 

Estudante 2 38 anos Construtor Desde 2021 
Fonte: Autora (2022) 
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De modo geral, sobre esses estudantes é possível afirmar que ambos são 

adultos e vivenciam a EJA, desde 2021, período de afastamentos social por conta 

da pandemia.  

 

6.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS OBTIDAS NAS ENTREVISTAS 

    

O primeiro questionamento efetivado buscou saber sobre as aulas da EJA 

durante a Pandemia. A esse respeito, assim se manifestaram as professoras e a 

supervisora: 

As aulas da EJA durante a pandemia eram ofertadas através de grupos 
WhatsApp e através do google Meet. O professor fazia suas aulas por 
esses aplicativos e os alunos acompanhavam (SUPERVISORA) 
 
As aulas no período de afastamento social eram enviadas impressas 
quinzenais, e uma vez por semana era feito atendimento através do 
aplicativo google Meet, a gente realizava uma aula em grupo, normalmente 
era uma aula mais dinâmica e depois uma atividade de registro prático. 
(PROFESSORA A) 
 
As aulas da EJAS foram contempladas de forma online aos que tinham 
acesso, e aos que não tinham acesso à internet, através de apostilas. Eles 
vinham buscar as apostilas, faziam em casa e traziam de volta para a 
correção. (PROFESSORA B) 

 
Como é possível observar, cada espaço buscou, durante o período de 

afastamento social, a sua forma de contato e de encaminhamento às aulas. Estas 

formas envolveram, para os que tinham acesso à rede social, o “Google Meet”, 

como sinalizam a supervisora e a professora A.  O “WhatsApp” também marcou 

presença nas respostas, de forma explícita, conforme a resposta da supervisora, 

mas também aparecem: o uso de “apostilas” para os que não possuíam acesso à 

internet, necessitando, assim buscar e entregar as atividades na escola. 

Em suas falas apontam que essas atividades eram demarcadas por práticas 

que envolviam as devolutivas de atividades de modo online ou presencial, na escola. 

 Essas falas nos remetem às discussões provocadas por Correia e 

Nascimento (2021), que nos informam o quanto à pandemia de Covid-19 mexeu 

com a vida de todos, por conta do afastamento social, necessário para evitar a 

propagação da doença. 

Bem como apresenta a fala da professora B, os autores alertavam que na 

EJA as dificuldades em usar as novas tecnologias são maiores ainda. Conforme 

afirmam Correia e Nascimento (2021, p. 18): 
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[...] a pandemia trouxe a proximidade com as tecnologias educacionais, mas 
também mostrou o déficit que o país enfrenta com relação ao acesso à 
internet de qualidade e as ferramentas (computadores e celulares), bem 
como o panorama socioeconômico da população que busca a modalidade 
de ensino e por questões financeiras e de adequação de tempo acabam 
desistindo. 

 
Esse cenário apontado, certamente prejudicou muito o trabalho docente 

desenvolvido na EJA e também, causou prejuízo aos estudantes, nesse sentido 

Souza, Santos e Júnior trazem que: 

Acreditamos que a pandemia da Covid 19, além de contribuir de forma 
negativa para a procura pela matrícula, colaborou para o abandono das 
aulas pelos educandos, principalmente, pelo público da EJA. A situação se 
tornou complexa para muitos educandos que moram em localidades de 
difícil acesso que não possuem provedores de internet ou que, quando têm 
conexão, esta é de baixa qualidade, sem condições de suportar uma aula 
on-line, sem contar com as capacidades pessoais em manusear as novas 
tecnologias. Destacamos que a pandemia só reforça o ciclo de exclusão 
desses educandos, pois os sujeitos da EJA, de modo geral, são também 
vítimas do trabalho precário, da instabilidade e dos baixos salários. 
(SOUZA, SANTOS E JÚNIOR, 2021, p. 179). 
 

Em continuidade, buscou-se saber quais as principais dificuldades 

encontradas pela supervisão da EJA nesse período de pandemia. Conforme a 

supervisora e uma das professoras:  

O maior desafio foi a aplicação das provas, pois perdemos as etapas, 
porque não liberavam as avaliações presenciais, e as pessoas precisavam 
fazer as provas, muitas vezes para acabar o nono ano, para fazer 
concursos ou alguma coisa assim e a gente sem poder fazer essas 
avaliações presenciais (SUPERVISORA) 

 
O mais difícil foi incentivar os alunos para continuarem, por serem adultos é 
mais difícil o novo, as tecnologias (PROFESSORA A) 
 
Meu maior desafio nesse período foi fazer com que eles viessem buscar as 
apostilas e a questão de fazer com que eles realmente participassem das 
aulas online né, assim esse foi o maior desafio, por que alguns até tinham 
acesso, tinham em casa um notebook, tinham um celular pra fazer um Meet, 
mais tinham bastante dificuldade de manuseio, de lidar com essa tecnologia 
(PROFESSORA B) 

 

Ao realizar esse mesmo questionamento aos estudantes, eles relatam: 

Pra mim foi tranquilo estudar online pelo Meet, porque a professora ensinou 
e explicou certinho, depois quando voltou para o presencial, fiquei meia 
insegura, mais foi muito bom (ALUNO A). 
 
No período de pandemia tive bastante dificuldade em acompanhar as aulas 
online. No começo fiquei meio embaralhado, porque queira ou não queira, 
não é o mundo da gente né, então praticamente meu sistema é meio bruto, 
mais com o passar do tempo as coisas foram se encaixando e os 
professores ajudaram muito, com jeito e paciência insistiram pra mim não 
desistir, porque é muito difícil estar aqui estudando depois de tanto tempo. 
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De início tive muita dificuldade para conseguir participar nas aulas online, 
porque nunca tinha mexido nos programas (ALUNO B). 

 

Observa-se que as maiores dificuldades relatadas estão relacionadas a 

realização de atividades, como avaliações, que aconteceram de forma remota e o 

incentivo a sua participação. A inovação da educação por meio de recursos 

tecnológicos é com certeza um avanço muito importante, entretanto, por conta de 

um processo ocorrido às pressas, sem planejamento ou investimento, por conta da 

pandemia, as dificuldades do processo e de acesso às tecnologias, foram a tônica 

desse movimento.  

Além disso, por se tratar da educação de adultos, muitos desconhecem o 

funcionamento desses recursos, tornando o processo mais difícil para eles. Assim, 

ao mesmo tempo em que, a forma da inserção das tecnologias na EJA durante a 

pandemia tenha sido conflituosa, faz-se necessário refletir que estas tenham vindo 

para ficar e é bem provável que passem a compor, ainda mais os cenários 

educacionais da educação pública. 

Atualmente, as tecnologias estão disseminadas pelo mundo, nas mais 

diversas atividades. Com o advento da informática e das novas tecnologias, há uma 

infinidade de informações na rede que precisam de uma organização cognitiva para 

serem compreendidas. Em se tratando do seu uso na educação, muitas vezes, os 

alunos não estão preparados para compreendê-la, necessitando de auxílio (MORO; 

SOUZA, 2014). 

As tecnologias trouxeram um desafio: dominar novos instrumentos também 

para o ensino, sem que os já existentes sejam desprezados. Essas novas 

possibilidades para se pensar a relação de ensino e aprendizagem com o auxílio da 

informática fazem parte das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que 

juntamente com o giz e o livro, passam a ser adaptadas (MORAN, 2015). 

Segundo Banell (2016) o uso dessas novas tecnologias proporciona uma 

nova visão sobre a escrita, levando a mudanças nos modos de pensar e 

estimulando a busca de conhecimento, a respeito. Isso é um fator fundamental, 

influenciando de forma direta ou indireta os conteúdos e atividades de sala de aula. 

Nesse sentido, algumas ferramentas tecnológicas favorecem, particularmente, a 

inserção de alunos especiais no processo de aprendizagem e ensino, tornando o 

mesmo mais inclusivo. 
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Essa possibilidade de inclusão exige saber quais são as necessidades 

especiais dos alunos, quais seus pontos frágeis e como melhor planejar o processo, 

antes de incluí-los na rede regular de ensino. Esse é um tema que tem como foco 

levantar questionamentos e inquietar professores e educadores, assim como outros 

profissionais que se interessam pela temática. 

A professora (A) também destaca que uma das principais dificuldades nesse 

período foi a falta de vínculo com os alunos, algo tão importante no processo 

educativo da EJA. A esse respeito, a mesma diz: 

O vínculo foi uma das maiores dificuldades, a gente custou a criar vinculo, 
porque não estávamos no presencial, a gente tinha um grupo bom, que 
estava interessado, mas era um grupo que não tinha dificuldades, eram 
aulas que estavam na minha turma, por não terem documentação. Os 
alunos que participavam das aulas online eram alunos já alfabetizados, que 
já tinham o conhecimento de como abaixar o aplicativo, que tinham acesso 
à internet, então a dificuldade foi criar vínculo com os alunos que estavam 
mais a margem, que não tinham acesso à internet e tinham dificuldades em 
manusear (PROFESSORA A). 
 

Quando se fala em processo de ensino e aprendizagem na EJA é essencial 

observar os componentes dessa ação, com ênfase nas relações entre os 

professores e alunos, os autores Souza, Santos e Júnior evidenciam que:  

Com base no exposto, buscamos dissertar, sob a perspectiva freiriana, 
sobre a importância do olhar “amoroso” para os educandos da EJA, 
afetados pela suspensão das aulas presenciais. Essa suspensão, forçada 
pela necessidade do distanciamento social imposto pela pandemia, 
suscitou-nos o desejo de analisar duas questões, as quais consideramos 
relevantes neste período de ensino remoto: a falta ou mesmo a deficiência 
de um aparato tecnológico que viabilize o aprendizado dos educandos da 
EJA e a importância do educador na escuta desse público. (SOUZA, 
SANTOS E JÚNIOR, 2021, p. 179). 

 
O vínculo na Educação de Jovens e Adultos é essencial. É através dele que 

se desenvolvem a confiança, a responsabilidade, o sentido de se sentir parte, na 

EJA. Segundo o dicionário Mini Aurélio: O dicionário da língua portuguesa 

(FERREIRA, 2020, p.783), a palavra vínculo significa: “Tudo que ata, liga ou aperta. 

Ligação moral”. 

As relações que integram o meio em que estão inseridos o aluno e o 

professor fogem do apenas ensinar uma disciplina e fazer com que o aluno assimile 

o que está sendo passado; é preciso que compreendam também a abordagem que 

esse educador tem com o seu aluno (CUNHA, 1995, p.48).  

Desse modo, o estudante compreende como bom professor aquele que 

domina o conteúdo que está sendo ensinado, mas também, aquele que faz de suas 
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aulas um momento agradável, em que há estímulo ao aprendizado, de uma forma 

agradável. Diante disso, delimita-se a importância de uma boa organização nos 

planos de aula, procurando a sua elaboração, com ênfase no estudante e com 

bastante criatividade, fazendo uso de recursos diversos. 

De acordo com Morales (1998), esse processo de construção dos planos de 

aula deve ser bastante flexível, levando em conta as particularidades dos alunos e 

assim, buscar meios efetivos de aplicação do conteúdo. 

A interação professor-alunos é um aspecto fundamental da organização da 
situação didática, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de 
ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e 
habilidades. Entretanto, esse não é o único fator determinante da 
organização do ensino, razão pela qual ele precisa ser estudado em 
conjunto com outros fatores, principalmente e a forma de aula (atividade 
individual, atividade coletiva. Atividade em pequenos grupos, atividade fora 
da classe etc.) (LIBÂNEO, 1994, p. 249). 
 

Todo o processo de construção do conteúdo é mediado por laços afetivos, 

de modo que o meio onde o aluno está inserido pode causar interferências no 

aprendizado. Assim, conforme Lopes (1996), o educador deve estar disposto a 

aproximar-se de seus alunos, identificando suas diferenças. De mesmo modo, o 

aluno deve estar receptivo para o contato com seu educador, tornando-se disponível 

para expor suas dificuldades. 

Cabe ao professor o desafio de transformar sua prática pedagógica de 
modo a garantir um espaço de interação em que haja a possibilidade de 
participação e troca de todos os alunos, sem privilegiar apenas aqueles que 
destacam nas iniciativas ou verbalizações. É fundamental nessa interação 
que o professor assuma ao papel de interlocutor mais experiente, 
contribuindo efetivamente para que todos os alunos indistintamente 
consigam apropriar-se dos conhecimentos [...] (LOPES, 2003, p. 111). 

 
Durante a pandemia sabe-se, conforme explicita a professora, que o difícil foi 

o estabelecimento de vínculo com aqueles que “estavam mais à margem, que não 

tinham acesso à internet e tinham dificuldades em manusear” os equipamentos. 

Mais uma vez, quando se fala na relação de aprendizagem e ensino durante o 

período da pesquisa, as diferenças sociais e econômicas as quais estavam 

submetidos os estudantes, ficaram mais evidentes, impedindo uma ação pedagógica 

“equalizadora, qualificadora e reparadora” tão necessárias à EJA, como especifica o 

parecer nº 11 de 2020 (BRASIL, 2020).  

Esses laços afetivos, ou espaços educativos sem privilégios expressos por 

Lopes (2003) foram impedidos de ocorrerem durante a pandemia, em muitos 

espaços de EJA e em Tramandaí, não foi diferente. 
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Com relação a evasão escolar nesse período pandêmico, as entrevistadas 

destacam que:  

A evasão na EJA durante a pandemia foi bastante grande. A internet ainda 
não é uma realidade para todos e também a falta de informação, a falta de 
procurar a escola, a gente colocava nas mídias sociais algumas 
informações, mais nem todos tinham acesso a facebook, Instagram. O 
principal motivo da evasão acredito que foi a falta de acesso às mídias, falta 
de acesso à internet e falta de informações e a busca de informações 
(SUPERVISORA). 
 
Houve muita evasão no período da pandemia, perdemos muitos alunos e 
até teve pessoas que achavam que tinha fechado a EJA. Neste ano que 
estamos resgatando este movimento, somente agora que a escola está 
voltando com o fluxo normal dela (PROFESSORA A). 
 
Os principais motivos dessas evasões e afastamentos, é um conjunto né, a 
questão mesmo do isolamento. Quem tinha carro vinha buscar as aulas 
prontas nas apostilas, quem não tinha, já não vinha, porque não tinha como 
vir de ônibus. Com relação a tecnologia, houve falta de informação pra 
utilizar a tecnologia, então, isso foi assim um dos maiores desafios, não só 
da EJA, mais de toda a educação (PROFESSORA B). 

 

Diante destas falas é importante salientar que as três respondentes informam 

que a evasão, de fato ocorreu e que foi intensa, na EJA. Sobre ela, as professoras 

justificam que “a internet não é uma realidade para todos”, “houve impossibilidades 

de acesso à escola”, porém, reiteram ainda que houve falta de informações sobre as 

tecnologias e também de acesso aos equipamentos; ou seja, os fatores externos, 

que envolvem, principalmente as desigualdades de condição econômica e que os 

impediram o acesso e a permanência, foram definidores dos afastamentos ou das 

evasões ocorridas. 

Para além da pandemia, o uso de tecnologias no processo de ensino e na 

inclusão de alunos da EJA tem papel importante, atualmente. Mas para que ele 

possa ocorrer, de fato, as escolas também precisam estar equipadas com 

computadores e necessitam ter acesso com qualidade à rede internet. No caso da 

escola de Tramandaí esse acesso é garantido, pois possui equipamentos 

adequados e acesso à rede, porém restrito, já que os alunos têm acesso a sala de 

informática apenas uma vez por semana.  

Nesse caso, como já afirmado anteriormente, os planos de aulas precisam 

dar conta desse processo inclusivo às TIC. Esse processo é fundamental na questão 

da inclusão tecnológica desses indivíduos, porque proporciona que o mesmo seja 

inserido dentro do ambiente social moderno, deixando de ser um indivíduo à 

margem do mundo moderno (CASTELLS, 2003). 
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Talvez um dos grandes desafios para que a inclusão digital com alunos da 

EJA na escola, é que parte dos estudantes são indivíduos de idade mais avançada, 

o que chama a necessidade de se compreender que esse é um processo lento e 

que exige paciência, tempo e dedicação. Muitas são as variáveis que interferem no 

aprendizado, desde as dificuldades com os acessórios periféricos, com a interface 

do computador bem como o tempo de permanência nos períodos de aula 

(FERREIRA, 2002).  

O profissional que atende essas situações deve estar preparado para atender 

a EJA com qualidade, prestando a melhor assistência possível, identificando quais 

são as dificuldades de cada um dos seus alunos e buscando criar roteiros de 

atividade para inclusão que levem em conta a singularidade de cada um dos seus 

alunos e alunas. É importante destacar que esse trabalho é essencial para que 

sejam incluídos nesse mundo digital, isso porque quem lhes passa instruções 

geralmente é uma pessoa a qual criou vínculo com eles, passando-lhes segurança 

para enfrentar os novos aprendizados (FREIRE, 1979).  

Essa é uma importante reflexão sobre a inclusão tecnológica na escola. 

Reitera-se, porém, que por conta da pandemia que provocou medidas de 

afastamento social, conforme denunciam as professoras, esse vínculo e esse 

aprendizado não podem ser estabelecidos com todos os estudantes (FREIRE, 

2006). 

Os alunos entrevistados demonstraram, tendo em vista o contexto vivido, 

estarem satisfeitos com a atuação da escola em tempos de pandemia, mas indicam 

que é preciso que a educação tenha maior apoio das entidades governamentais. 

Nessa perspectiva, assim se manifestaram os estudantes: 

No período que a escola estava fechada, nós tínhamos aulas todos os dias 
pelo Meet. Conheço uma amiga que teve que desistir por problemas de 
saúde e outra teve que se mudar de cidade e parou de estudar também. Pra 
mim, a escola e as professoras fizeram de tudo para nós alunos não 
ficarmos desamparados. Eu não tenho nada a reclamar (ALUNO A) 
 
Eu acredito que a escola e os professores fizeram tudo o que podiam para 
nos amparar nesse período, porém acredito que o governo e o município 
poderiam dar mais apoio a educação, porque quanto mais tu ensina, mais 
todos ganham (ALUNO B). 

 
Importante destacar em suas falas que ambos dizem que a escola fez de tudo 

para ampará-los. O primeiro estudante chama a atenção das aulas que ocorreram 

diariamente, via Google Meet e que os casos de desistências por ele conhecidos 
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envolviam problemas de saúde e mudança de endereço, por parte de colegas 

estudantes. Já o segundo, chama a atenção, sem trazer mais informações, de que o 

governo e município poderiam dar mais apoio. Ao que parece, esse estudante 

compreende que o investimento nas políticas educacionais por parte dos gestores 

públicos produz mais qualidade à educação como um ganho, a todos.  

Com relação às mudanças ocorridas na EJA após o retorno presencial, nota-

se que elas estão diretamente relacionadas ao uso das tecnologias no processo 

educativo: 

Após a pandemia a escola sentiu a necessidade de trabalhar mais com as 
mídias. Esse ano conseguimos trazer um instrutor de informática para ficar 
auxiliando os alunos na sala de informática uma vez por semana, para fazer 
com que os alunos tenham um pouco desse acesso (RESPONDENTE A). 
 

O que foi importante durante e após a pandemia, foi esse aprendizado das 
tecnologias. Eles se obrigaram a aprender a mexer no celular e no 
computador, o que estamos fazendo agora é não perder isso, os que têm 
mais dificuldades, já que a gente tem o laboratório de informática, estou 
levando-os pra lá, para eles aprenderem a usar essa ferramenta e 
manusear (RESPONDENTE B). 
 

A principal mudança na EJA no período de pandemia que continuamos 
utilizando, foi a questão da repactuação, porque na verdade, a turma que eu 
trabalho é quarto e quinto ano e eles já vinham com uma defasagem, mais a 
gente teve que fazer uma pequena modificação, através dessa repactuação 
da BNCC, porque além dessa defasagem que eles traziam, eles tinham 
pouco acesso. Uma coisa é tu estar na escola e a professora ofertar um 
livro pra ti ler, ofertar uma atividade diferenciada, ofertar uma sala de 
informática, ofertar alguma coisa né, e outra coisa é tu estar só em casa, daí 
parece que na conversa na aula não rende né, não é a mesma coisa, não 
tem o mesmo rendimento (RESPONDENTE C). 

 

O mundo globalizado dos dias atuais é altamente tecnológico, de modo que 

todos os recursos digitais existentes englobam, de certa forma, atividades humanas, 

inclusive salvando vidas ou garantindo a segurança (MENDES, 2004). Entretanto, 

quando se fala de educação, ainda existe bastante resistência na aceitação desses 

novos processos de ensino. Com o passar dos anos, as tecnologias foram sendo 

inseridas dentro do ambiente escolar, tornando o ensino facilitado e demonstrativo, e 

possibilitando que o aluno também interaja de modo significativo no seu próprio 

processo de aprendizagem (NUNES, 2002). 

Quando se trata de jovens alunos, é quase que impossível visualizar um 

ensino sem que as tecnologias digitais integrem as aulas, devido a rapidez com que 

as informações são passadas entre eles e com o mundo. Porém, no ensino com 

idosos, esse processo ocorre de uma forma diferenciada e requer maior atenção em 

relação ao como e ao que é ensinado (KACHAR, 2001). 
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Com o retorno das aulas presenciais, muitos estudantes estão tendo a 

oportunidade de vivenciar essas aulas de uma maneira diferente do que estavam 

habituados, já que os professores estão também investindo na aprendizagem 

utilizando o meio virtual.  

De acordo com os estudantes, esse retorno está sendo muito importante em 

suas vidas. A esse respeito, assim se manifestaram: 

A volta para as aulas presenciais está sendo muito boa. Eu achei que não ia 
ter essa chance, e essa escola pra mim está sendo maravilhosa, porque eu 
fiz até o sexto ano e parei e depois de trinta e um anos eu voltei a estudar 
(ALUNO A). 
 
Com certeza só ganhei, tenho mais paciência até comigo mesmo. Tenho 
mais educação, porque às vezes tu acha que entende as coisas mas tu não 
entende, então o colégio te facilita muito, e também a se entrosar no meio 
dos outros, isso ai também não é bem assim, eu não era muito de me 
misturar não, mais os colegas tiveram paciência e me receberam muito 
bem. Várias vezes pensei em desistir, e todos da escola seguraram a barra 
e me deram motivação. E hoje eu incentivo qualquer um, porque só de tirar 
a ignorância da pessoa, e tu saber respeitar mais as pessoas, porque a 
educação te leva ao conhecimento (ALUNO B). 

 
Os dizeres dos estudantes reforçam a necessidade da oferta presencial da 

escolarização da EJA fazendo referências a importância desta em suas vidas.  

Sabe-se-assim, que essa oferta presencial vem dialogando com o uso das 

tecnologias na sala de aula, sendo esse um aprendizado já mencionado pelos 

professores. Dentre esses, também aparece, além de laboratório de informática, o 

uso pedagógico de celulares. Um estudo futuro e aprofundado sobre esse processo 

na EJA será necessário, já que se trata de um movimento recente, como um efeito 

do afastamento presencial à escola, durante a pandemia.    

Além disso, educação, entrosamento, respeito, convívio coletivo, 

conhecimento, motivação à permanência são ganhos do retorno presencial e que 

fazem com que o estudante B também passe a incentivar os colegas para que não 

desistam. Assim, como resultados desse processo de pesquisa, pode-se evidenciar 

o que consta no quadro 7. 

 

Quadro 7 - Síntese das respostas de aspectos apontados por professores e 
estudantes 

Aspectos Na fala dos professores 

e supervisora 

Na fala dos estudantes 

Aulas durante a 

pandemia 

Google Meet, Whatsapp 

Apostilas 

Google Meet, Whatsapp, 

apostilas, de forma 



62 
 

 

Aspectos Na fala dos professores 

e supervisora 

Na fala dos estudantes 

tranquila por A e com 

dificuldades por B. 

Principais desafios Efetivar vínculos, provas, 

falta de tecnologias e 

dificuldade de manuseio. 

Motivação e falta de 

conhecimento sobre o uso 

das tecnologias. 

Situação da evasão Bem grande Também foi detectada 

Motivos da evasão Transporte, falta de 

informações, perda do 

vínculo, falta de acesso à 

internet. 

Falta de acesso às 

tecnologias e falta de 

motivação. 

Efeitos da pandemia no 

retorno 

Inclusão do uso das 

tecnologias, inclusive no 

presencial 

Insegurança 

Fonte: Autora (2022) 
 

A partir deste quadro torna-se importante ressaltar que foram muitos os 

motivos da evasão, como a falta de informações, tecnologias adequadas e a 

interrupção do vínculo que os estudantes tinham com a escola e professores durante 

a pandemia, trazendo grandes prejuízos para a continuidade dos estudos. 

A sociedade moderna tem quebrado muitos tabus nos últimos anos e no 

âmbito da educação há um grande desafio. A discussão sobre a inclusão nesse 

setor é de grande importância em nossa sociedade, por estarmos vivendo em um 

momento em que o respeito à diversidade e a garantia ao direito à participação 

social de cada indivíduo, respeitando as suas características sejam elas de gênero, 

étnicas, socioeconômicas, religiosas, físicas e psicológicas (PETRÓ, 2015). 

Ao tratar da educação de Jovens e Adultos (EJA), a necessidade de 

acolhimento, estabelecimento de vínculo, metodologias de ensino diferenciadas, que 

atendam às necessidades desse público, são iminentes. A EJA tem como objetivo 

central proporcionar para aqueles que tiveram que se ausentar da escola, uma outra 

oportunidade para completar seus estudos (SANTOS; ROSA; MELO, 2012). Essa 

outra oportunidade, requer que se escute os estudantes e os professores que fazem 

a realidade cotidiana da EJA acontecer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A educação é um processo dinâmico e que tem como objetivo permitir aos 

indivíduos o acesso a um processo educativo com qualidade e no caso da EJA, com 

equidade, já que uma de suas funções também a de ser reparadora.  

Na escola participante da pesquisa, desde 2019 os dados já demonstravam 

uma redução do número de inscrições no EJA, principalmente em função da 

pandemia e seus efeitos. No processo educativo, a pandemia exigiu o uso de 

recursos digitais, que muitas vezes não são de conhecimento dos alunos que 

procuram esse tipo de ensino. Nesse sentido, a necessidade de assistir aulas por 

meio de aplicativos e a realização de atividades com uso de computadores, fez com 

que muitas pessoas acabassem desistindo dos estudos. 

Nesse sentido, a pesquisa em questão evidenciou que o desconhecimento 

sobre o uso dos recursos tecnológicos representa uma das principais causas da 

evasão escolar. Além disso, muitos alunos desistiram antes de iniciar, visto que por 

serem aulas online, a aprendizagem exige mais dos alunos e nem todos estão 

dispostos a isso. Além disso, alguns fatores como o acolhimento, vínculo, olhar, 

amoroso, tão importantes na EJA não é permitido no virtual. 

Como forma de manter os alunos próximos da escola, a pesquisa demonstrou 

que os responsáveis pela gestão realizaram uma busca ativa, procurando manter 

contato com os mesmos, tentando reduzir as taxas de abandono dos estudos.  

Observa-se que, baseado nas respostas dos entrevistados, que a pandemia 

impactou de forma direta na educação, não somente em função dos riscos da 

contaminação, mas por que dificultou o acesso ao ensino, desmotivando quem tinha 

interesse em finalizar seus estudos. Nota-se assim, que os motivos que levam a 

evasão escolar na EJA são de natureza social. 

Desse modo, a presente pesquisa atingiu os objetivos propostos, 

evidenciando a importância de que a oferta de EJA seja presencial e que os 

profissionais da educação estejam preparados para atender esse público, diante das 

suas dificuldades para ter acesso ao ensino. Além disso, torna-se primordial a 

atuação conjunta da equipe escolar no suporte aos mesmos, disponibilizando 

espaços de informática e as orientações adequadas para uma educação efetiva.                                                                                                             
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GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA 

 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DA EJA 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Idade: _____anos 

Sexo: (   )Masculino     (   )Feminino    (   )Outros 

Naturalidade: 

DADOS PROFISSIONAIS 

Formação de graduação: 

Formação de Pós-Graduação: 

Há quanto tempo você é professor nessa modalidade? 

Qual sua carga semanal como docente? 

Tipo de vínculo: Concursado (   )    Contratada (   ) 

Você tem participado, nos últimos anos de algum tipo de formação voltada 

para as questões da EJA? em caso positivo, qual? Oferecido por quem? 

 

QUESTÕES ABERTAS 

 

1- Como foram ofertadas as aulas da EJA, durante o período do afastamento social, por 
conta da pandemia? 

2- Em seu modo de ver, quais foram os efeitos negativos da pandemia para a oferta da 
modalidade EJA? 

3- Quais os principais desafios e dificuldades foram enfrentados por você, nesse 
período? 

4- Houve evasão ou afastamentos de estudantes? 
5- Na sua opinião, quais foram os motivos desse afastamento ou evasão? 
6- Que alternativas foram adotadas nesse período para a manutenção da EJA? 
7- A escola efetivou alguma forma de busca aos estudantes? Qual, quais? 
8- Quais mudanças ou ações que foram feitas na EJA durante a pandemia foram 

importantes como aprendizado e continuam contribuindo com a oferta atual? 
9- Na sua opinião que ações podem fazer com que o estudante permaneça na EJA? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM SUPERVISORA DA EJA 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Idade: _____anos 

Sexo: (   )Masculino     (   )Feminino    (   )Outros 

Naturalidade: 

 

DADOS PROFISSIONAIS 

Formação de graduação: 

Formação de Pós-Graduação: 

Há quanto tempo você é coordenador/supervisor(a) nessa modalidade? 

Tipo de vínculo: Concursado (   )    Contratada (   ) 

 

QUESTÕES ABERTAS 

 

10- Como foram ofertadas as aulas da EJA, durante o período do afastamento social, por conta 
da pandemia? 

11- Quais os principais desafios e dificuldades enfrentados pela coordenação da EJA nesse 
período? 

12- Que orientações importantes foram as mais recorrentes (que mais se repetiam) nesse 
período? 

13- Como foi a evasão e ou afastamentos de estudantes durante a pandemia? 

14- Na sua opinião, quais foram os principais motivos desses afastamentos ou evasão? 

15- Na sua opinião, qual/quais foram os principais efeitos da pandemia para o funcionamento 
atual da modalidade EJA?? 

16- Quais mudanças ou ações que foram feitas na EJA durante a pandemia foram importantes 
como aprendizado e continuam contribuindo com a oferta atual? 

17- Solicitação de dados e informações: Quantos estudantes havia na EJA em 2019, 2020, 2021 e 
quantos continuam frequentando a EJA, atualmente? Você teria esses números para 
repassar? 

18- Na sua opinião que ações podem fazer com que o estudante permaneça na EJA? 
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GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA 

 

APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESTUDANTES DA EJA 

 

QUESTÕES FECHADAS 

 

Idade: _____anos 

Sexo: (   ) Masculino     (   )Feminino    (   )Outros 

Naturalidade:________ 

Profissão:_______ 

Ingressei na EJA, em: ______ 

Frequência na EJA em 2020  (  ) SIM    (  ) NÃO 

Frequência na EJA em 2021  (  ) SIM    (  ) NÃO 

Totalidade que frequentada em 2022: ______ 

Tempo na EJA: _____ anos. 

 

QUESTÕES ABERTAS 

 

1- Como foi para você permanecer estudando em 2020 e 2021?  

2- Você enfrentou alguma dificuldade ou desfio para continuar os estudos? Qual ou quais? 

3- Como foram as aulas ou atividades promovidas pela EJA, nesse período?  

4- Você conhece algum colega ou colegas que precisaram desistir? Sabe os motivos? 

5- O que a escola precisaria fornecer, como suporte necessário, para que os estudantes da EJA 
pudessem continuar os estudos durante a pandemia? 

6- Como está sendo esse momento da volta das aulas presenciais? 

7- Como você se sente frequentando a EJA, hoje? 

8- Na sua opinião que ações podem fazer com que o estudante permaneça na EJA? 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

Efeitos da Pandemia de Covid-19 na oferta escolar e evasão na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) em uma escola do município de Tramandaí. Que tem como problema de 

pesquisa saber: Quais são os efeitos da pandemia de COVID-19 na oferta escolar e 

levantar, se houver informações, qual é a evasão na EJA em uma escola do município 

de Tramandaí? de responsabilidade da graduanda Kayany Gusen Monteiro, orientada 

pela profa. Sita Mara Lopes Sant’Anna, vinculada a Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, na Unidade Litoral Norte - Osório. Localizada Rua Machado de Assis nº 

1456. Quaisquer dúvidas ou questionamento, estou à disposição! Kayany (E-mail: 

kayany-monteiro@Uergs.edu.br). 

Meu estudo tem o intuito de realizar aproximações das temáticas em questão que irão 

corroborar com a produção acadêmica atual. Para participar deste estudo o (a) Sr. (a) 

não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

O (A) Sr. (a) será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se a participar, retirando seu consentimento ou 

interrompendo sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e 

a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em 

que é atendido pelo pesquisador. O (A) Sr. (a) não será identificado (a) em nenhum 

momento e em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Os resultados da 

pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a(o) Sr. (a).  

Eu, _________________________________________________, portador do CPF ou 

RG________________, fui informado (a) dos objetivos do estudo. Concordo que os 

materiais e as informações obtidas poderão ser utilizados em atividades de natureza 

acadêmico-científica, desde que assegurada a preservação de minha identidade. Sei 

que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão 

de participar, se assim o desejar, de modo que declaro que concordo em participar 

desse estudo e recebi uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

___________________, _________ de __________________________ de _______. 

 

 

 

Assinatura da pesquisadora: __________________________________ 

 

Assinatura do (da) participante: ________________________________ 


