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Introdução: Este trabalho se refere ao Projeto Integrador do 8° período do curso de
Pedagogia do Unileste, que iniciou-se no primeiro semestre de 2019 com previsão de
término ao final do ano, com a temática de Educação de Jovens e Adultos. Nos estudos
realizados observou-se uma evolução crescente nas taxas de evasão escolar desta
modalidade de ensino. Diante desta situação, este projeto buscou compreender esta
realidade, tendo como norteador a seguinte questão problema: De que forma a evasão
escolar na EJA é vista pelos docentes e discentes? 
 Objetivo: Levantar os principais aspectos que levam à evasão escolar e promover
estratégias pedagógicas para diminuir o índice de evasão escolar.  Metodologia:
Inicialmente foi realizada uma entrevista semi-estruturada (10 questões) com a
Pedagoga da Escola Dr. Joaquim Gomes da Silveira Neto. Em seguida, em um
encontro na escola, foram feitas observações em seis salas da EJA. A entrevista e
observações geraram dados que propiciaram a construção de um diagnóstico. A partir
deste, foi elaborado um plano de ação que consistia em aplicar questionários para
alunos/as, professores/as e gestão escolar; através de quatros encontros num período de
um mês, com o objetivo de compreender as causas da evasão escolar. De posse desses
resultados, serão elaboradas estratégias para minimizar este problema.
 Resultados: Como resultados parciais, os dados coletados por meio da entrevista
realizada com a pedagoga, revelaram que a EJA é composta por 187 alunos de várias
idades, sendo 20 idosos/as de 60 acima , 120 jovens de 18 aos 29 e 47 adultos de 30
aos 60 anos. As informações obtidas à partir do questionário aplicado aos alunos/as,
revelam que 39,1% trabalham até 8 horas por dia e a renda familiar de 60,9% é de até
2 salários mínimos. Em relação a carga horária de ensino, 95,7% estão satisfeitos,
69,6% não sabem a graduação dos seus professores,  95,7% conhecem alguém que não
concluiu o ensino médio; 43,5% colocaram que o principal fator da evasão é a
dificuldade de conciliar o trabalho e a escola. Os dados mostram ainda, que das
perguntas feitas aos professores, 75% disseram a dificuldade que encontram para
trabalhar no EJA é muita infrequência, 100% usam filmes e música como recursos
didáticos, 100% disseram que evasão escolar ocorre por conta do trabalho e sem
incentivo familiar e 100% colocaram que relação professor-aluno é amigável. Neste
momento do trabalho, estão sendo construídas estratégias de intervenção como rodas
de conversas e palestras. 
 Conclusão: A pesquisa ainda está em andamento, não sendo possível neste momento,
apresentar considerações sobre as estratégias aplicadas. Como resultados parciais,
compreende-se que os dados obtidos, são importantes elementos para que  escola possa
repensar sua prática pedagógica. Espera-se poder contribuir com os envolvidos, para a
diminuição dos/as alunos/as na EJA.
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