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Introdução: O Plano Nacional de Educação foi aprovado pela lei 10.172, de
09/01/2001. O PNE é o documento referência da política educacional brasileira, que
contempla a Educação de Jovens e Adultos como forma de erradicação do
analfabetismo.
A EJA é uma modalidade de ensino que visa suprir a deficiência de quem não teve
oportunidade de estudar em tempo regular. Embora haja políticas e programas de
governo voltados para a inclusão desses adultos na educação escolar, sabe-se que, a
evasão é um elemento nesse sistema que precisa ser avaliado.
São desafios como formação de professores, currículos, metodologias, materiais
didáticos. Objetivo: Analisar e avaliar os resultados obtidos por meio da EJA após a
inserção da modalidade no PNE.
Verificar a importância do currículo da EJA e a formação continuada do professor para
minimizar o impacto da evasão dessa modalidade de ensino.
Investigar a causa da evasão.
 Metodologia: A pesquisa foi realizada por meio de estudo bibiográfico, cuja
fundamentação teórica baseou-se em  artigos científicos e estudos das principais leis e
declarações que regem a Educação de Jovens e Adultos, a saber, a LDB,Lei 9.394 de
1996.

 Resultados:  
Percebe-se que as políticas públicas são insuficientes para um resultado educativo
satisfatório. A evasão é uma realidade vivenciada nas escolas brasileiras, somada à
adequada formação dos professores,organização curricular e material
didático-pedagógico apropriada para esta modalidade de ensino. Conclusão: Portanto
há necessidade de investimento em áreas como formação continuada dos professores,
revisão curricular e adequação do livro didático, além da evasão.  
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