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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar as causas que desencadeiam a evasão numa 

Escola Municipal da zona sul de Porto Velho/RO, e as motivações que conduzem os alunos a 

retornarem à escola. A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

localizada na zona sul de Porto Velho, no segundo semestre de 2018, com aplicação do 

questionário na turma da 3ª série do primeiro segmento da EJA. Foi aplicado o questionário 

com 7 alunos respondentes. Como referencial para o percurso da pesquisa, fundamentou-se 

em Gil (1991); Marconi e Lakatos (2003); para fundamentação teórica Guiraldelli (2009); 

Romanelli (1997); Ribeiro (2001); Conceituando Andrologia, Soares (2002); Lima (2006); Di 

Rocco (1979). A partir dos dados coletados foi possível considerar que a principal causa da 

evasão está associada a necessidade do aluno ingressar no mercado de trabalho, que 

futuramente irá requerer conhecimentos que o sujeito não possui, incorrendo no seu retorno 

para à escola, tendo como objetivo concluir as séries iniciais e finais tendo vista a melhor a 

qualidade de vida, pois ele passa a compreender que somente assim poderá superar elementos 

de exclusão social. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Evasão; Mercado de Trabalho.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research has as general objective to present the causes that trigger the evasion in a 

Municipal School of the South zone, and the motivations that lead the students to return to the 

school. For this purpose, the following specific objectives were elaborated: 1) To make 

Bibliographic survey; 2) Construct a questionnaire for data collection and 3) To tabulate and 

analyze the data obtained. The research was carried out at the Municipal School of 

Elementary Education located in the southern zone of Porto Velho, in the second half of 2018, 

with application of the questionnaire in the 3rd grade class of the first segment of the EJA. 

The questionnaire was applied with 7 students. As a reference for the course of the research, 

Gil (1991); Marconi and Lakatos (2003); for theoretical basis Guiraldelli (2009); Romanelli 

(1997); Ribeiro (2001); Conceptualizing Andrology, Soares (2002); Lima (2006); Di Rocco 

(1979). Based on the collected data, it was possible to consider that the main cause of 

avoidance is associated with the student's need to enter the job market, which in the future 

will require knowledge that the subject does not have, incurring in his return to school, aiming 

to complete the initial and final series with a view to improving the quality of life, as he 

comes to understand that only in this way can he achieve better living and working 

conditions. 

 

Keywords:  Youth and Adult Education; Evasion; Job market. 
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1  INTRODUÇÃO 

Pelo fato de vir de uma formação inicial realizada na EJA – Educação de Jovens e 

Adultos e a realização de Estágios Supervisionados obrigatórios no Curso de pedagogia desta 

Universidade, também nessa modalidade de ensino é que desencadeou a necessidade de um 

estudo mais profundo nessa área, sendo esta a justificativa para este trabalho. 

A educação de jovens e adultos - EJA é uma modalidade de ensino que possibilita 

que as pessoas que não tiveram oportunidades de concluir seus estudos na idade certa, devido 

as adversidades da vida e/ou que em algum momento tiveram de abandonar os estudos e 

desejam iniciar ou retornar os estudos. Sendo ofertada na modalidade presencial ou a 

distância.  

É possível perceber que os alunos da EJA retomam os estudos buscando melhorar sua 

vida social, econômica e financeira e que estes têm a percepção de que ao elevarem seu grau 

de escolaridade como consequência irão mudar também, a qualidade de vida e ocupar 

espaços de melhor qualificação no mercado de trabalho e nessa perspectiva o objetivo geral 

deste trabalho é: 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar as causas que desencadeiam 

a evasão numa Escola Municipal da zona sul, e as motivações que conduzem 

os alunos a retornarem à escola.  

 

Os objetivos específicos: 

 

 Descrever quais os motivos que levaram a evasão escolar 

 

 Identificar as causas da evasão escolar  

 

 Entender os motivos que os conduzem de volta a sala de aula. 

 

 

Esta pesquisa será apresentada de acordo com os objetivos definidos 

inicialmente.Espera-se que os resultados sejam alcançados dentro das orientações que irão 

nortear a aplicação das atividades de campo para que possamos coletar as bases que irão 

direcionar os resultados e as alternativas que serão oferecidas para dirimir as dificuldades e, 
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se for o caso, buscar soluções que possam contribuir com o problema levantado neste 

trabalho.     

2 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: DA CHEGADA DOS JESUÍTAS ATÉ 1930 

 

O processo exclusório da educação brasileira não é um tema recente, nos tempos do 

descobrimento somente quem tinha direito a educação eram os filhos dos nobres, que 

recebiam uma educação em casa, aos indígenas era ofertada uma educação meramente 

confessional e que pretendia conquistar novos fieis para a fé católica. Os filhos dos menos 

favorecidos não tinham esse direito, inclusive, é possível considerar que a negação da 

escolarização possuía vinculação com a possibilidade de que se soubessem a ler e escrever 

poderiam se tornar senhores e/ou poderiam questionar as relações de trabalho e sociais e 

exigir a ampliação dos direitos a eles devidos. 

A educação escolar brasileira teve seu início propriamente dito com o fim do regime 

de Capitanias, que vigorou de 1532 a 1549, e foi substituído pelo Governo Geral, criado por 

D. João III. À primeira administração foi designado Tomé de Souza que ao aportar no Brasil, 

trouxe consigo o Padre Manuel da Nóbrega e mais outros dois Jesuítas que se constituíram 

em nossos primeiros professores. 

O Padre Manuel da Nóbrega forjou um plano de ensino adaptado ao nosso país, que 

continha o ensino do português (Língua do colonizador), a doutrina cristã e a “escola de ler e 

escrever”, como patamar básico. Após essa fase, o aluno ingressava no estudo da música 

instrumental e do canto orfeônico e, ao fim dessa fase, o aluno poderia finalizar os estudos 

com o aprendizado profissional ligado à agricultura ou seguir mais adiante com aulas de 

gramática e, então, completar sua formação na Europa, ou seja, aos indígenas era oferecido 

uma educação elementar, sendo que somente os filhos do colonizador poderiam e teriam 

condições de prosseguir os estudos. 

No período em que detiveram praticamente o monopólio do ensino escolar no Brasil, 

os jesuítas fundaram vários colégios com vistas à formação de religiosos. A pedagogia 
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aplicada esses colégios evoluiu do plano inicial de Manuel da Nóbrega para a adoção do 

sistema do Rátio Studiorum1, o plano de estudos da Companhia de Jesus2.                                    

Os Jesuítas permaneceram com suas atividades educativas no Brasil até 1759, quando 

foram expulsos por ordem do Marques de Pombal, então Ministro de Estado de Portugal, que 

empreendeu uma série de reformas no sentido de adaptar Portugal e suas colônias às 

transformações econômicas, políticas e culturais que ocorriam na Europa. 

A expulsão delimita a compreensão de que a proposta educativa dos Jesuítas que era 

oferecida em Portugal e em suas colônias era principal fator que mantinha a coroa portuguesa 

em atraso no processo de industrialização ao qual a Inglaterra e outros países europeus já 

haviam iniciado. Sendo assim, o Marques expulsou os Padres Jesuítas do processo educativo 

em todo o reino, inserindo a colônia brasileira em um período de estagnação no processo 

educativo, o qual apresenta-se a seguir. 

 

2.1 O PROCESSO EDUCATIVO: PERÍODO ENTRE 1759 A 1808 

 

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, os profissionais responsáveis pelo processo 

educativo nas colônias começaram a ser alterada. Ainda que os professores continuassem, 

durante bom tempo, àqueles formados pelos padres da Companhia de Jesus, houve relativa 

mudança no formato do ensino. Desapareceu o curso de humanidades, ficando em seu lugar 

as “aulas régias”, que eram aulas avulsas de latim, grego, filosofia e retórica.  

Para o ensino do latim, a orientação era a de ser entendido apenas como instrumento 

de domínio da cultura latina e admitir o auxílio da língua portuguesa. 

                                            

1A experiência pedagógica dos jesuítas sintetizou-se em um conjunto de normas e estratégias chamadas de 

Rátio Studiorum (Ordem dos Estudos) que tinha como objetivo a “formação integral do homem cristão”, de 

acordo com a fé e a cultura daquele tempo. O plano de estudos articulava um curso básico de humanidades com 

um de filosofia seguido por um de teologia. A formação culminava com uma viagem de finalização de estudos 

na Europa.  

2A Companhia de Jesus foi criada por Santo Inácio de Loyola numa época de conflitos e divisões dentro da 

Igreja Católica, descoberta de novas terras e mudanças no campo das ciências e das letras. Nasceu com intenção 

de dar uma resposta positiva a esses desafios atuando em três campos: defesa a e promoção da fé cristã, 

propagação da fé nos territórios coloniais e educação da juventude, sendo esta a principal tarefa dos jesuítas.  
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Quanto ao grego, considerado indispensável a teólogos, advogados, artistas e 

médicos, as dificuldades deveriam ser gradualmente vencidas: primeiro, a leitura (reconhecer 

as letras, sílabas, palavras), depois os preceitos gramaticais e, por último, a construção. 

A retórica não deveria ter seu uso restrito ao público e à cátedra. Deveria tornar-se 

útil ao contato cotidiano. 

As diretrizes para as aulas de filosofia ficaram para mais tarde e, na verdade, pouca 

coisa aconteceu. Diante da ruptura parcial com a tradição, este campo causou muito receio ou 

muita incerteza em relação ao novo. 

Entretanto houve dificuldades para implementação das novas diretrizes de ensino 

devido à falta de profissionais preparados e de recursos financeiros: a primeira teve como 

consequência a continuidade do exercício profissional de boa parte dos professores de 

formação jesuítica e a segunda foi minorada já no reinado de D. Maria I, quando se 

aplicavam os recursos vindos da cobrança do “subsídio literário” decretado no governo 

anterior. 

As transformações ocorridas no nível secundário não afetaram o ensino no nível 

fundamental, Ele permaneceu desvinculado dos assuntos e problemas da realidade imediata. 

O modelo continuou sendo o exterior “civilizado” a ser imitado. Para maior garantia, aqueles 

que tinham interesse e condições de cursar o ensino superior deveriam continuar enfrentado 

os riscos da viagem e frequentar a Universidade de Coimbra reformada e/ou outros centros 

europeus. 

Em 1807, Portugal foi invadido pelas tropas francesas e a família real e a corte se 

veem obrigadas a virem para o Brasil. Esse acontecimento teve um grande impacto na 

sociedade brasileira de então, inclusive no campo intelectual e educacional. 

Diante da vinda da nobreza para o Brasil houve uma inversão no centro do poder do 

reino e com isso, a colônia recebeu a família real e a nobreza, sendo assim, deu-se início a 

novos tempos para o processo econômico, social, cultural e educativo, o qual apresenta-se a 

seguir, novos tempos para a educação brasileira até a independência. 

 

2.2 PERÍODO DE 1808 A 1822: A CHEGADA DA FAMÍLIA REAL E A 
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INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

Depois da expulsão dos Jesuítas do processo educativo brasileiro em 1759, foi com 

a vinda Corte portuguesa para o Brasil, em 1808, que o ensino realmente começou a se 

alterar mais profundamente. O Brasil, com D. João VI no Rio de Janeiro, passou a ser a sede 

do reino português. Com isto, com o objetivo de atender as necessidades dos nobres que 

acompanharam o rei e de formação de quadros profissionais em terras brasileiras uma série 

de cursos, tanto profissionalizantes em nível médio, como em nível superior, bem como 

militares foram criados para tornar o ambiente realmente parecido com o que teria de ser a 

Corte.  

Nesta nova fase da educação o ensino foi estruturado em três níveis: primário, 

secundário e superior. O primário era a “escola de ler e escrever”, que ganhou um incentivo 

da Corte e aumentou suas disciplinas consideravelmente. O secundário se manteve dentro 

das “aulas régias”, mas ganhou uma divisão em disciplinas, principalmente nas cidades de 

Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foram criadas pelo menos 20 cadeiras de 

gramática latina e essas cadeiras e as de matemática superior em Pernambuco (1809), a de 

desenho e história em Vila Rica (1817) e a de retórica e filosofia em Paracatu, Minas Gerais 

(1821), integraram-se a um conteúdo de ensino em vigor desde a época jesuítica.  

 Conforme Ribeiro3, em razão da revogação do Alvará Régio de 1785, que fechara 

todas as fábricas, em 1812 é criada a escola de serralheiros, oficiais de lima e espingardeiros 

(MG); são criados na Bahia os cursos de economia (1808), agricultura (1812) com estudos de 

botânica e jardim botânico anexos, o de química (1817) abrangendo química industrial, 

geologia e mineralogia e, em 1818, o de desenho técnico. No Rio de Janeiro, o laboratório de 

química (1812) e o curso de agricultura (1814). Tais cursos deveriam formar técnicos em 

economia, agricultura e indústria. Esses cursos representam a inauguração do nível superior 

de ensino no Brasil.  

                                            

3RIBEIRO, Maria Luíza Santos. História da Educação Brasileira: a organização escolar. 18 eds. 

rev. ampla. Campinas: Autores Associados, 2000. 
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Em 1821 a família real voltou a Portugal e, um ano depois, D. Pedro I liderou a 

Independência, outorgando em seguida nossa primeira Constituição, a de 1824. 

O retorno da família real e a independência do Brasil deflagram mudanças na 

Educação brasileira, em tempo de império as transformações prosseguem, mas ainda 

mantêm- 

Na sequência, descreve-se brevemente o contexto educacional no período imperial 

brasileiro. 

A independência brasileira assegurou a autonomia política em 1822, o que 

desencadeou a necessidade de uma Constituição. Desta forma, ela foi outorgada pelo 

Imperador em 1824. Essa Carta Constitucional continha um tópico específico em relação à 

educação. Ela inspirava a ideia de um sistema nacional de educação, o qual não foi 

concretizado; indicou que seria necessário possuir escolas primárias, ginásios e 

universidades. 

Todavia, no plano prático, manteve-se o descompasso entre as necessidades e os 

objetivos propostos. Um sintoma disso, em decorrência da falta de professores nas escolas 

foi a adoção do “método lancasteriano de ensino” (influência inglesa), em que o ensino 

acontecia por “aula mútua” entre alunos mais adiantados e alunos menos adiantados. Tal 

situação revelava, então, o número insuficiente de professores e de escolas, além da falta de 

uma organização mínima para a educação nacional. 

Um elemento de destaque da época imperial foi, sem dúvida, a criação do Colégio 

Pedro II, em 1838, destinado a servir como modelo de instituição de ensino secundário, 

objetivo que nunca foi alcançado, visto que a instituição vingou como preparatório aos 

cursos superiores, destinado principalmente aos filhos da burguesia brasileira.  

A década de 1850, com a consolidação do Império, ficou marcada por uma série de 

realizações importantes para a educação institucional.  Em 1854, por exemplo, criou-se a 

Inspetoria Geral da Instrução Primaria e Secundaria do município da Corte, cujo trabalho era 

orientar e supervisionar o ensino, tanto o público quanto o particular. Assim, foram 

estabelecidas regras para o exercício da liberdade de ensino e para a preparação dos 

professores primários, além de ser autorizado a reformular os estatutos de colégios 

preparatórios no sentido de coloca-los sob o padrão dos livros usados nas escolas oficiais.  
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Também, coube a Inspetoria Geral reformular os estatutos da Academia de Belas Artes, 

organizar de modo novo o Conservatório de música e refazer os estatutos da Aula de 

Comércio da Corte. Apesar disto, duas características básicas marcaram o ensino dessa 

época: o aparato institucional de ensino carente de vínculos mais efetivos com o mundo 

prático e/ou com a formação científica e o ensino mais voltado para os jovens que para as 

crianças. (Ghiraldelli, 2009). 

Em 1879, foi implementado o Decreto 7.247, promulgado pelo Ministro do Império 

e professor da Faculdade de Direito de São Paulo, Leôncio de Carvalho, instituindo a 

liberdade do ensino primário e secundário no município da Corte e a liberdade do ensino 

superior em todo o país. 

Ainda, segundo Ghiraldelli, o Império, assim fazendo, tornou o ensino brasileiro 

menos um projeto educacional público e mais um sistema de exames, característica esta que 

permaneceu durante a Primeira República e deixou vestígios até a atualidade, como o caso da 

incapacidade que temos de fazer o ensino secundário funcionar sem o parâmetro dado pelos 

exames vestibulares. 

O cenário político brasileiro passa por múltiplos avanços e retrocesso, incidindo em 

mudanças na forma de governo, sendo assim, em 1889, com a proclamação da República um 

pseudopreso democrático iniciasse no Brasil, deflagrando novas mudanças no processo 

educativo. Com isto, segue um breve relato do cenário educativo deflagrado após o período 

imperial brasileiro, a república. 

 

2.4  PERÍODO DE 1889 A 1930: O PROCESSO EDUCATIVO EM TEMPOS DE 

DEMOCRACIA 

A mudança no regime político incidiu na elaboração de uma nova constituição, a  

Constituição da República de 1891, que instituiu o sistema federativo de governo, consagrou 

também a descentralização do ensino, ou melhor, a dualidade de sistemas, já que, pelo artigo 

35, itens 3º e 4º, ela reservou a União o direito de “criar instituições de ensino superior e 

secundários nos Estados” e “prover a instituição secundaria no Distrito Federal”, o que, 

consequentemente delegava aos Estados a competência para prover e legislar sobre educação 
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primária. Era, portanto, a consagração do sistema dual de ensino, que se vinha mantendo 

desde o Império e denota que não havia um sistema nacional de ensino.  

Em decorrência desta dualidade, a 1ª República foi marcada por várias reformas, 

sem lograr êxito para a solução dos problemas educacionais mais graves. A primeira delas, a 

de Benjamim Constant (Decreto 981, de 08 de novembro de 1890) a mais ampla, não 

chegou sequer a ser posta em prática, a não ser em alguns aspectos como, por exemplo, a 

tentativa de substituição do currículo acadêmico por um currículo enciclopédico, com 

inclusão de disciplinas científicas, consagrou o ensino seriado, deu maior organicidade ao 

sistema todo, atingindo, a reforma, as escolas primárias, as escolas normais, as secundárias, 

além do “ensino superior, artístico e técnico, em todo território do país” e da criação do 

Pedagogia, centro de aperfeiçoamento do magistério e “impulsor das reformas” (Romaneio, 

1997). 

Outras reformas se seguiram a essa, mas não lograram acarretar nenhuma mudança 

substancial ao sistema. Todas essas reformas, porém, não passaram de tentativas frustradas e, 

mesmo quando aplicadas, representaram o pensamento isolado e desordenado dos comandos 

políticos, o que estava muito longe de poder comparar-se a uma política nacional de 

educação. 

As mudanças políticas, sociais e econômicas concomitantes ao período da 1º 

República teve, assim, um quadro de demanda educacional que caracterizou bem as 

demandas sentidas pela população e, até certo ponto, representou as exigências educacionais 

de uma sociedade cujo índice de urbanização e industrialização ainda era baixo. 

A permanência, portanto, da velha educação acadêmica e aristocrática e a pouca 

importância dada a educação popular fundavam-se na estrutura e organização da sociedade. 

Foi somente quando essa estrutura começou a dar sinais de ruptura que a situação 

educacional principiou a tomar rumos diferentes. De um lado, no campo das ideias, as coisas 

começaram a mudar-se com movimentos culturais e pedagógicos em favor de reformas mais 

profundas; de outro, no campo das aspirações sociais, as mudanças vieram com o aumento da 

demanda escolar impulsionada pelo ritmo mais acelerado do processo de urbanização 

ocasionado pelo impulso dado à industrialização após a I Guerra e acentuado depois de 1930. 
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2.5  PERÍODO DE 1930 A 1964 

Durante a década de 1930, conhecido como era Vargas (1930-1945), a educação 

integrou o Plano de Reconstrução Nacional, no qual, o item 3 do Programa falava da 

“difusão intensiva do ensino público, principalmente o técnico-profissional, estabelecendo, 

para isso, um sistema de estímulo e colaboração direta com os Estados; para ambas as 

finalidades, justificar-se-ia a criação de um Ministério da Instrução e Saúde Pública, sem 

aumento de despesas”  

Em 1931 foi implantada a Reforma Francisco Campos, que organizou de forma 

efetiva o ensino secundário e superior no Brasil. Uma das ações mais importantes deste 

período foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), constituindo uma série de 

propostas feitas por conceituados educadores da época sob a liderança do professor Fernando 

de Azevedo para a melhoria da educação no país. 

Em 1934 foi publicada a nova Constituição Federal, determinando de maneira inédita 

a educação como um direito de todos os brasileiros, devendo ser disponibilizado pelo 

governo e pela família, fato que não se efetivou e manteve a dualidade do ensino e a exclusão 

de muitos brasileiros da escola. 

A próxima constituição do país foi “outorgada” por Getúlio Vargas no ano de 1937 e, 

no que tange à educação, tinha a orientação de preparar muitos trabalhadores para atender à 

demanda da economia brasileira e de preparar muitos trabalhadores para atender à demanda 

da economia que estava vinculada ao processo de industrialização nacional, exigindo que 

para o alcance deste objetivo, esta Lei Magna focasse no sistema educacional no ensino 

profissional. 

Outra definição da Constituição Federal de 1937 foi a permissão, existente até os dias 

atuais, de que o ensino fosse oferecido por entidades públicas e particulares, bem como 

determinou a obrigação da oferta apenas do ensino primário. 

Essas mudanças desencadearam uma nítida separação entre a atuação intelectual feita 

pelos pertencentes às classes ricas e o trabalho braçal com foco no ensino profissional feito 

pelos brasileiros pertencentes às classes pobres. Em 1942 são feitas as Leis Orgânicas do 

Ensino que mudaram certas áreas do ensino brasileiro e tiveram como grande contribuição a 
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criação do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), com foco no ensino 

profissionalizante. 

Além das Leis Orgânicas do ensino, o período histórico do “Estado Novo” forjou 

algumas outras entidades que, posteriormente, passaram a ter importância fundamental nos 

processos de educação formal no país – quase que um contraponto ao modo autoritário e 

privatista que inspirou a Carta de 1937. Nesse período foram criados (além do SENAI), 

também, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o Instituto Nacional do Livro, o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial. À exceção do SENAC (criado em 1946), todas as demais instituições foram 

criadas em 1937. 

Com o final da Era Vargas em 1945 ver direito surgiu uma estrutura de educação no 

país que era composta por: ensino primário com cinco anos de duração; ensino ginasial, que 

durava quatro anos; e um ensino colegial (nas modalidades clássica ou científica) que durava 

três anos. 

No final dos anos 1950 e início dos anos 1960 a maioria da população brasileira 

deixou de ser eminentemente rural (Ghiraldelli 2009, p. 106). Surgiram então, uma série de 

movimentos sociais, políticos e culturais no início dos anos 1960. No seio dessa ebulição de 

ideias, Paulo Freire tornou-se protagonista de uma ação (e, depois, autor de vários livros) que 

foi se constituindo na “pedagogia de Paulo Freire” ou “método Paulo Freire” para 

alfabetização de adultos.  

O Método Paulo Freire consistiu numa proposta para a alfabetização de adultos que 

foi além da alfabetização mecanicista, propondo e estimulando a inserção do adulto iletrado 

no seu contexto social e político, na sua realidade, promovendo o despertar para a cidadania 

plena e transformação social. O autor defendia que a leitura da palavra, proporciona a leitura 

do mundo. Vale reafirmar que suas ideias nasceram no contexto do Nordeste brasileiro a 

partir da década de 1950, onde metade dos seus 30 milhões de habitantes eram analfabetos, 

com predomínio do colonialismo e todas as vivências impostas por uma realidade de 

opressão, imposição, limitações e muitas necessidades4.  

                                            

4 Dados pesquisados em www.wikipedia.org, acessado em 06.12.2018. 

http://www.wikipedia.org/
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De acordo com Ghiraldelli5, nesse sentido, vai além das normas metodológicas e 

linguísticas, na medida em que propõe aos homens e mulheres alfabetizados que se 

apropriem da escrita e da palavra para se politizarem, tendo uma visão de totalidade da 

linguagem e do mundo. O método Paulo Freire estimula a alfabetização/educação dos 

adultos mediante a discussão de suas experiências de vida entre si, os participantes da mesma 

experiência, através de tema/palavras gerador(as) da realidade dos alunos, que é decodificada 

para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo. As experiências acontecem 

nos Círculos de Cultura que compreendem a inserção dos alunos em círculo, acompanhados 

por uma equipe de trabalho que ajuda na discussão de um tema da cultura da sociedade. 

2.6  PERÍODO DE 1964 A 1985: MOBRAL – MOVIMENTO BRASILEIRO DE 

ALFABETIZAÇÃO 

No período civil-militar houve uma transformação radical na estrutura de educação 

básica no país. O modelo prévio, aprovado em 1939 durante a vigência do Estado Novo e 

mantido pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961, dividia o ensino em pré-primário (maternal e 

jardim de infância), primário com duração de quatro anos, com opção de mais dois em caso 

de cursos de artes aplicadas, e médio com 7 ou 8 anos divido em ginasial (4 anos) e colegial 

(mínimo de 3 anos). 

Apesar de mantida a essência da estrutura anterior, a LDB de 1961 tornava o ensino 

obrigatório apenas nos 4 primeiros anos (equivalente ao Fundamental I). Apesar disso, a 

legislação previa que em casos de pobreza dos pais, insuficiência de escolas e doença ou 

anomalia grave da criança, as famílias não eram obrigadas a realizar as matrículas de seus 

filhos. 

Para erradicar o analfabetismo foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização - 

MOBRAL. O Programa foi criado em 1970 e propunha a alfabetização funcional de jovens e 

adultos, visando “conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo 

como meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida”.  

O Movimento iniciou suas atividades com o compromisso de dedicar-se à 

alfabetização de adultos, mas tornou-se uma superestrutura, expandindo-se por todo o país no 

                                            

5 Idem..., 
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final da década de 70 e ampliando o seu campo de atuação às quatro primeiras séries do 

Ensino Fundamental. As metas iniciais previstas, no entanto, ficaram longe de serem 

atingidas. Isso porque o Mobral não alterou as bases do analfabetismo, calcadas 

fundamentalmente na estrutura organizacional da educação no país. Além disso, o seu 

modelo foi bastante condenado como proposta pedagógica por ter como preocupação 

principal apenas o ensinar a ler e a escrever, sem nenhuma relação com a formação do 

homem. O programa foi extinto em 1985 e substituído, posteriormente, pelo Projeto Educar. 

 

2.7  PERÍODO A PARTIR DE 1985: ERA COLLOR E FUNDAÇÃO EDUCAR 

 

Depois de 21 anos de regime militar um civil foi eleito para governar o país. 

Tancredo Neves foi eleito por um Colégio Eleitoral, entretanto, faleceu antes de tomar posse. 

Assumiu então, o vice-presidente José Sarney, com a difícil missão de corresponder aos 

anseios do povo, além de superar as várias crises, entre elas, a educacional. 

Em setembro de 1986, o Estado promoveu um debate nacional sobre educação 

fundamental, que contou com a participação dos diversos setores da sociedade, o qual foi 

denominado pelo Ministério da Educação determinou um dia nacional de debate, o “Dia D”. 

O Estado obteve sucesso com o debate, entretanto, o entusiasmo obtido, com o passar 

dos meses começou a perder força, tanto que havia indicações que os esforços do governo 

central tinham caído no espaço vazio. E, em termos de mudança, quase nada resultou do 

debate, o que é compreensível, pois, grande parte dos problemas requeria soluções de longo 

prazo. 

A Constituição de 1988, promulgada após amplo movimento pela redemocratização 

do País, procurou introduzir inovações e compromissos, com destaque para a universalização 

do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo. 

Um dos principais acontecimentos no processo de educação de adultos foi o 

surgimento da Fundação Educar, em 1985, como substituta do MOBRAL. O estatuto, porém, 

só foi estabelecido pelo Decreto nº 92.374, de 6 de fevereiro de 1986, onde todos os bens do 
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MOBRAL foram transferidos para a EDUCAR. As diferenças mais marcantes entre o 

MOBRAL e a EDUCAR foram:  

a) A EDUCAR estava dentro das competências do MEC;  

b) Promovia a execução dos programas de alfabetização por meio do “apoio 

financeiro e técnico às ações de outros níveis de governo, de organizações não 

governamentais e de empresas” (Parecer CNE/CEB n.º11/2000) e;  

c) Tinha como especialidade à “educação básica”. As verbas para a execução dos 

programas iam para as prefeituras municipais através da COEST que recebia os recursos da 

EDUCAR. O objetivo da EDUCAR era “promover a execução de programas de 

alfabetização e de educação básica não-formais, destinados aos que não tiveram acesso à 

escola ou dela foram excluídos prematuramente” (ZUNTI, 2000).  

A Fundação EDUCAR foi extinta em 1990, surgindo a (PNAC) Plano Nacional de 

Alfabetização e Cidadania que só durou um ano. 

Ainda na década de 1990 emergiram iniciativas em favor da Educação de jovens e 

adultos, o governo incumbiu também os municípios a se engajarem nesta política, ocorrem 

parcerias entre os, municípios, universidades, grupos informais, populares, Fóruns estaduais, 

nacionais e através dos Fóruns a partir de 1997 a história da EJA começa a ser registrada no 

intitulado “Boletim da Ação Educativa”. 

É notório que nesta fase da história da Educação brasileira, a EJA possuiu um foco 

amplo, que pretendia criar uma sociedade igualitária e uma Educação eficaz é necessária que 

todas as áreas da Educação sejam focadas e valorizadas, não é possível desvencilhar uma da 

outra.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA 

Segundo estabelece (BRASIL, 2013), a Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma 

modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio, que visa 

oferecer oportunidade de estudos às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade desse 

ensino na idade própria, assim como, prepará-los para o mercado de trabalho e o pleno 

exercício da cidadania. A oferta de cursos aos jovens e adultos proporciona oportunidade 

educacional apropriada, considerando as características do aluno, seus interesses, condição 

de vida e trabalho. 

Deste modo caracterizando uma turma é a variável na idade dos alunos na forma 

como se constroem a turma da EJA, com ingresso de idade mínima de 15 anos de idade, “[...] 

Essa idade é o marco de referência na separação entre a chamada “idade infantil” da “idade 

adulta” (DI RICCO, 1979, p. 09). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.304, de 1996, no artigo 37, 

evidencia preocupação em garantir a continuidade e acesso aos estudos por aqueles que não 

tiveram oportunidade em idade própria. O parecer CEB/2000, regulamentou “As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos’’ (CEB nº 11/2000, aprovado 

em 10 de maio de 2000), preconizou que a EJA não possui mais somente a função de suprir a 

escolaridade perdida, mas sim a função reparadora, qualificadora e equalizadora, e é 

garantida dessa forma na legislação.  

Soares (2002, p. 13), define as funções estabelecidas para a EJA conforme as três 

funções descritas a seguir:  

A função reparadora, que se refere ao ingresso no circuito dos direitos civis, pela 

restauração de um direito negado. 

A função equalizadora, que propõe garantir uma redistribuição e colocação em vista 

de mais igualdade de modo a proporcionar maiores oportunidades, de acesso e permanência 

na escola, aos que até então foram mais desfavorecidos; por último a função de excelência da 

EJA, permanente, descrita no documento como a função qualificadora. 

E a função que corresponde ás necessidades de atualização e de aprendizagem 

contínuos, próprios da era em que nos encontramos. 
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A EJA apresenta muitos desafios, principalmente por ser uma alternativa para 

minimizar o problema de exclusão social. 

De acordo com a LDB 9394/96 (art. 32), as exigências de um ensino da EJA–

Educação de Jovens e Adultos, o ensino fundamental deverá ter por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante: 

 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista à aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. O ensino médio, conforme a LDB, 

tem como finalidades:  

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e prática (BRASIL, 

1996, p. 23). 

 

Para a sociedade viver dignamente, ter o direito a uma melhor qualidade de vida e 

conseguir melhorias para si e para sua família é o que leva os jovens e adultos a se dar uma 

nova chance, voltando a estudar. 

Assim, a educação de jovens e adultos veio por meio de suas funções retribuir o 

direito dos menos favorecidos de aprender a ler a escrever e de conviver melhor, 

socialmente, com os demais, sem que sejam menosprezados por não saber várias funções a 

eles atribuídas, inclusive, assinar o próprio nome. 

Nesse sentido, e devido a essa situação, às vezes constrangedora, sabemos que a 

discriminação existe por parte da sociedade que veem estes sujeitos como marginalizados do 

convívio social, sem atentar para a situação de carência e pobreza que a própria sociedade 

lhes incumbe a viver. 
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A formação mínima para atuação na educação de jovens e adultos, nos dois níveis de 

ensino, passou a ser de nível superior. Atualmente, através da formação continuada, ocorre o 

acesso de muitos professores ao nível de pós-graduação com formação voltada justamente à 

educação de jovens e adultos, o que tem contribuído de forma considerável para a formação e 

o preparo do profissional nessa área de ensino. A formação continuada do professor, permite 

que o mesmo reflita sobre suas ações e repense a sua prática, com a elaboração de planos 

e/ou projetos que possam aprimorar a sua prática educativa. 

 

3.1  ANDRAG OGIA: UM NOVO OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

 

A Andragogia é considerada por Lima como uma grande revolução tecnológica para 

obtenção da excelência organizacional, uma vez que trata do desenvolvimento da pessoa 

adulta (LIMA, 2006, p. 1). O método adotado pela Andrologia visa trabalhar de acordo com 

a necessidade e experiências vividas por estes alunos da EJA, suas perspectivas de vida em 

relação sua aprendizagem. De acordo com o autor, são cinco os pressupostos chaves para a 

educação de adultos e que mais tarde transformam-se em suporte de pesquisa. Hoje eles 

fazem parte dos fundamentos da moderna teoria de aprendizagem de adultos. 

 

1. Adultos são motivados a aprender na medida em que experimentam que 

suas necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isto estes são os pontos mais 

apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do adulto. 

2. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida; por isto as 

unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as 

situações de vida e não disciplinas. 

3. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; por isto, o centro 

da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. 

4. Adultos têm uma profunda necessidade de serem auto dirigidos; por isto, o 

papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e 

não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los. 

5. As diferenças individuais entre pessoas crescem com idade; por isto, a 

educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de 

aprendizagem.  
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Um dos estudiosos sobre o assunto, Carl Jung, forneceu um grande suporte para a 

Andragogia ao introduzir a noção da consciência humana possuir quatro funções ou quatro 

maneiras de extrair informações das experiências para a internalização da compreensão: 

sensação, pensamento, emoção e intuição. (Carl Jung, citado por Arievaldo Alves de Lima, 

em www.grupoempresarial.adm.com.br).  

 

3.2  FATORES QUE CAUSAM A EVASÃO ESCOLAR DA EJA 

 

De acordo com estudos já realizados, na EJA a evasão escolar aparece na vivência do 

dia a dia dos alunos, tendo que trabalhar, estudar e, muitas vezes, não consegue trabalhar e 

estudar ao mesmo tempo, fator que leva a ter que escolher entre abandonar a escola ou 

continuar no trabalho.  

Passado o tempo, para retornar aos estudos, decide fazer a matrícula na Educação de 

Jovens e Adultos, sendo que o semestre geralmente começa com salas de aula lotadas, porém 

finalizando os semestres percebe-se um número grande de alunos evadidos, de acordo com 

Souza; Cunha (2011).  

 

[...] é como se fosse uma dívida que ainda não foi paga e que ele sente a 

necessidade de quitá-la, é uma cobrança pessoal que ele tem com ele mesmo que é 

dar continuidade aos estudos, poder sentir a sensação de capacidade e recuperar a 

dignidade que ficou lá atrás, conseguir qualificação para conquistar um trabalho 

melhor e um simples certificado que prove o seu grau de instrução (2011, p. 3). 

 

As causas da evasão escolar podem apresentar vários fatores, dentre elas que os 

alunos trabalhadores encontram dificuldades em continuar os estudos, desistindo antes do 

final do semestre.  

Dentre os fatores apresentados, segundo (BRASIL, 2006) estão os fatores 

psicológicos, referente ao cognitivo e psicoemocionais dos alunos; Socioculturais: relativos 

ao contexto social do aluno e as características de sua família (OLIVEIRA, 2001); 

http://www.grupoempresarial.adm.com.br/
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Institucionais: baseados na escola, tal como, métodos de ensino inapropriados, currículo e as 

políticas públicas para a educação (AQUINO, 1997). 

Apresenta também outros fatores como questão política, econômica, esta última é a 

maior evidência para a desistência dos alunos, pois precisam manter a família.  

Quanto ao fato de ser a escola das classes trabalhadoras que vem fracassando, para 

Bourdieu (1998), isso se dá em virtude de que a escola não tem levado em consideração o 

capital cultural de cada aluno. Dentre os fatores internos encontra-se a própria escola, o 

professor e a linguagem, sendo que os estudos apontam, principalmente, os aspectos sociais 

como causas da evasão escolar.  

A evasão escolar de alguns jovens e adultos também pode acontecer em 

decorrência de déficits cognitivos, que fazem com que o aluno tenha dificuldades em sua 

aprendizagem, ocasionando reprovações constantes na vida escolar, então o aluno se sente 

constrangido e desmotivado, muitas vezes evadindo do ambiente escolar por conta desse 

sentimento de incapacidade.  

Os problemas sociais que desencadeiam a evasão da (EJA) são cada vez mais 

frequentes a cada semestre, em que vem diminuindo a quantidade de alunos nas salas de 

aula, começa o ano com as salas cheias e antes de terminar o semestre já se tem menos da 

metade em sala de aula. De acordo com soares (2002, p.32) 

 Nesta ordem de raciocínio a educação de jovens e adultos (EJA) representa uma 

dívida social não reparadora para com os que não acesso a e nem domínio da escrita e leitura 

como bem sociais, na escola o fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na 

constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. 

Quais os problemas sociais que envolvem estes alunos para que ele evada da escola 

principalmente no ensino fundamental. Podemos se dizer que esse problema social não e só 

do aluno e da escola, da sociedade dos governantes como um todo que se tem que procurar e 

saber os motivos que levaram a esse aluno ou aluna a evadirem da escola. E procurar ajudá-

los a trazer novamente para dentro da escola para concluírem os estudos e quem sabe a fazer 

uma faculdade, dar um rumo na vida.de vez. Segundo Gadotti (2011, p. 143) 
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O contexto cultural do aluno trabalhador deve ser a ponte entre o seu saber e o que a 

escola pode proporcionar, evitando, assim o desinteresse, os conflitos e a expectativa de 

fracasso que acabam proporcionando um alto índice de evasão. 

É cada vez mais frequente a cada semestre ver diminuir a quantidade de alunos nas 

salas de aula de EJA, que começam o ano com as salas cheias e antes de terminar o semestre 

já se tem menos da metade em sala de aula. 

 

4  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para elaboração de um estudo científico, os autores pesquisados consideram a 

metodologia como a parte fundamental para o desenvolvimento do trabalho acadêmico, 

visando esclarecer os caminhos que foram percorridos para se chegar aos objetivos 

propostos.  

Para tanto, reportamo-nos aos momentos transcorridos no nosso período de 

graduação, principalmente na etapa referente ao período de estágio, onde passei a observar 

melhor os problemas enfrentados pelas escolas e pelos professores com relação a 

participação e presença dos alunos em sala de aula. Na maioria de nossos encontros de 

estagio notamos a pouca presença dos alunos, uma redução realmente significativa com 

relação as matrículas iniciais, e uma certa desmotivação dos professores com essa situação. 

A partir dessa observação fixamos nossa intenção de apresentar um estudo que 

pudesse, pelo menos, clarear o entendimento do processo de evasão dos alunos de sala de 

aula e, se possível, apresentar algumas soluções para o problema, sendo este estudo ter 

caráter cientifico que poderá ou não servir de indicativo para tal.  A partir daí passei a 

planejar os passos que iriam definir os procedimentos para esse estudo, ou seja, a 

metodologia que iriamos utilizar para embasar o trabalho de conclusão do curso de 

Graduação em Pedagogia. 

Para tanto, apoiados nos presentes e futuros estudos já identificados em nosso 

referencial teórico, definimos alguns procedimentos para executar nossas ações e captar as 

informações necessárias ao embasamento dos estudos que iriam ser realizados. Desse modo, 
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apoiamos os procedimentos metodológicos nas orientações referenciais citadas anteriormente 

que a seguir registramos. 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A priori, este trabalho baseia-se em uma Pesquisa Qualitativa em função do próprio 

universo que iremos abranger, sendo, por assim dizer descritiva, interpretativa e com análise 

indutiva de dados. 

Apesar de ser descritiva, a pesquisa não envolverá instrumentos padronizados, como 

a utilização de questionário, visto que faremos a coleta de dados através de entrevistas, 

observação sistemática e levantamento. 

Dentro dos procedimentos técnicos serão necessários procedimentos iniciais de 

pesquisa bibliográfica e documental que sirva de orientação para a investigação que realizada 

num universo compreendido com 07 alunos matriculados e assíduos em sala de aula. 

Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa será realizada, inicialmente, através de 

levantamento de dados bibliográficos e documentais, que antecipam a coleta de dados através 

de pesquisa de campo.  

 

4.2  DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO ONDE SERÁ APLICADA A PESQUISA E 

SELEÇÃO A AMOSTRA 

Ainda segundo Gil, população (ou universo da pesquisa) é a totalidade de indivíduos 

que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo. Amostra é 

parte da população ou do universo, selecionada de acordo com uma regra ou plano. As 

amostras. Como a população que servira de base para nosso estudo será uma amostra de um 

universo maior de um ambiente escolar, ou seja, uma escola com amostra de seus alunos 

desse modo, amostra pro balística casual simples, visto que todo e qualquer aluno poderá 

fazer parte do levantamento que pretendemos realizar.  
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4.3  APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Além da pesquisa bibliográfica e documental o instrumento que será utilizado para 

coleta de dados está compatível com o tema e os objetivos que pretendemos alcançar com o 

nosso trabalho, a partir da definição do universo a ser investigado. 

 Será trabalhada uma amostra com aproximadamente 07 alunos de uma escola da rede 

municipal de ensino, localizado na zona sul de Porto Velho 

Assim, conforme citado anteriormente, o instrumento de coleta de dados definido será 

formado por entrevistas semiestruturadas com os participantes da amostra, de modo a coletar 

dados mais realistas possíveis que possam permitir analisar com profundidade o problema 

levantado e as nuances que poderão advir dessa análise e apresentar indicativos de solução 

para resolver, ou pelo menos, amenizar esse problema.  

 

5  ANÁLISE DOS DADOS 

A análise de dados será realizada inicialmente a partir dos gráficos apresentados a 

seguir: 
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Analisando os dados do gráfico acima a maioria que retorna à sala de aula e do 

gênero feminino, mas os 43% do gênero masculino não deixa de ser também um número 

expressivo. Por que antes a mulher era mais excluída e não podia estudar. 

 

 

 

Observa-se que 43% dos pesquisados, portanto, a maior parte dos alunos, moram no 

bairro Castanheira, 29% no bairro Cohab,14% nos bairros, Conceição e Jardim Eldorado. 

Todos são bairros localizados na zona sul de Porto Velho, que é a 2ª Zona Urbana em que 

está localizada a cidade, mas os bairros onde se concentram a maior parte dos alunos 

pesquisados são os mais próximos da escola. A exclusão social da maioria e para classe 

popular e que  vive na periferia. 
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Com 72% da pesquisa demonstra que o perfil do público da EJA e de pessoas 

casadas. Os demais, 14%, estão distribuídos entre pessoas, divorciados, solteiros. 

 

 

 

O resultado semelhante de 43% da pesquisa de desempregados e outros 43% significa 

que fazem “bicos”, é o que demonstra o perfil relatado com a falta de qualificação 

profissional. Do total pesquisado, apenas 14% são empregados de carteira assinada. 

 Com relação à origem, somente 03 alunos pesquisados são nativos de Rondônia e os 

demais são procedentes de outras unidades da federação. 

 

5.1  PERFIL ACADÊMICO 

 

Questionário aplicado com alunos da 3º série do ensino fundamental 

Questão 1- Porque parou de estudar? 

 

ALUNOS IDADE RESPOSTA 

Aluno 1 16 Porque não tinha interesse e “aprontava” muito na escola. 

Aluno 2 33 Nunca tinha estudado na comunidade onde morava, porque não 

tinha escola, depois precisava trabalhar para ajudar meu esposo. 
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Quando cheguei em Porto Velho resolvi matricular na escola. 

Aluno 3 35 Porque meu pai ficou doente e eu e meu irmão tivemos que parar de 

estudar para sustentar a casa. 

Aluno 4 39 Porque tive filhos cedo, e quando levava eles pra escola comigo não 

conseguia estudar. 

Aluno 5 38 Porque morava no sítio e não tinha escola, quando comecei estudar 

já tinha 20 anos de idade, depois passaram 2 anos estava casada e 

parei de estudar pra ajudar o esposo no garimpo. 

Aluno 6 40 Porque me casei e meu marido não permitia que eu estudasse e logo 

veio os filhos, depois que separei me matriculei na escola, porém 

por condições financeiras, desisti por não ter condições de comprar 

uniforme escolar. 

Aluno 7 41 Para trabalhar tinha que ajudar no sustento da casa. 

 

A partir dos questionários respondidos pelos alunos identificou que a grande maioria 

parou de estudar, porque precisava trabalhar para ajudar no sustento da casa, além de alguns 

não terem o acesso à escola e alguns em decorrência da chegada dos filhos que dificultam a 

ida à escola. 

De acordo com análise dos questionários verificados que o trabalho ainda é o motivo 

o qual a maioria dos alunos não deu a continuidade dos estudos ou nem se matriculou.  

De acordo com Gadotti (2011, p. 38) os jovens e adultos trabalhadores lutam para 

superar suas condições precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, transportes, emprego 

etc.) que estão na raiz do problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e os 

péssimas condições de vida comprometem o processo de alfabetização dos jovens e dos 

adultos. Falo de “jovens e adultos” me referindo à “educação de adultos”, porque, na minha 

experiência concreta, nota que aqueles que frequentam os programas de educação de adultos 

são majoritariamente os jovens trabalhadores. 

Os jovens trabalhadores que pelo cansaço não conseguem estudar, a Dona de casa que 

precisa cuidar dos filhos sem ter com quem deixar, o Marido que não deixa a esposa estudar 

ou a escola que não se tem perto para os mesmos frequentarem, a falta de condições 

financeiras que os levam a parar de estudar os levam dar prioridade ao trabalho e a escola, 

parar frequentar. 

 

Questão 2- Acredita que sofreu algum tipo de discriminação em decorrência de não ter 

estudado? 

ALUNOS SIM OU NÃO JUSTIFICATIVA 
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Aluno 1 NÃO Se aconteceu não percebi. 

Aluno 2 Não Não justificou. 

Aluno 3 Não Não justificou. 

Aluno 4 Não Não justificou. 

Aluno 5 Não Não justificou. 

Aluno 6  Sim Mas percebemos pela fisionomia da pessoa quando entrego 

currículo e ela faz descaso quando o baixo grau de 

escolaridade.  

Aluno 7  Sim Porque quando entregamos o currículo nas empresas, eles 

observam o grau de escolaridade e já sabemos que não 

vamos ser contratados, pela afeição que a pessoal faz.  

 

É perceptível que muito dos alunos entrevistados não compreendem o conceito 

implícito do que é discriminação e, mesmo explicando, alguns não souberam responder se 

passaram ou não por algum tipo de discriminação; outros responderam afirmando que 

sofreram discriminação e acreditam que essa situação sempre existiu e ainda vai continuar a 

existir por grande parte da sociedade. 

Segundo Gadotti (2011, p. 40): 

Por isso que a educação de adultos deve ser sempre uma educação 

multicultural, uma educação que desenvolve o conhecimento e a 

integração na diversidade cultural. É uma educação para a compreensão 

mútua, contra a exclusão por motivos de raça, sexo, cultura, outras formas 

de descriminação. 

 

A discriminação que todos os dias acontece e muita das vezes acabamos não 

percebemos ou por que também não sabemos o que significa descriminar. 

 

Questão 3- Você acredita que enfrentou algum tipo de dificuldade para encontrar emprego por 

conta de não ter estudado? 

ALUNOS SIM OU NÃO  RESPOSTA 

Aluno 1 Não  Porque sou menor idade. 

Aluno 2 Não Porque sempre trabalhei de auxiliar de serviços gerais e nunca 

me pediram qualificação. 

Aluno 3 Sim Pelo fato que não conseguir estudar era difícil na hora em que 

entregava o currículo e não tinha escolaridade completa. 

Aluno 4 Sim  Porque quando não se tem segundo grau completo e algum 

tipo de qualificação profissional e mais difícil concorrer com 

quem tem.  
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Aluno 5 Não Porque quando era casada, trabalhava com meu esposo por 

conta própria.  

Aluno 6  Sim  Porque no meu currículo tinha apenas a 3º série e não tinha 

qualificação nenhuma.  

Aluno 7  Sim Porque para me qualificar em alguns cursos eu precisaria ter o 

segundo grau completo, devido esta situação eu não 

conseguia vaga de emprego a qual me candidatava.  

 

Percebemos que nas questões respondidas quase todos responderam que por conta de 

não terem o grau de escolaridade correspondente e qualificações o currículo a dificuldade de 

se conseguir a vaga desejada não conseguiam se inserir no mercado de trabalho. Para Gadotti 

(2011, p.129) O analfabeto tem sido visto como uma pessoa desqualificada 

Para o exercício da cidadania, como em um mal a ser extirpado, sem que haja o 

reconhecimento da sua participação como pessoa constitutiva e construtora da nossa 

sociedade e produtora de conhecimento. 

Questão 4 – Em que ano você parou de estudar pela última vez? E em que ano você retornou a 

estudar?  

 

ALUNOS Ano da saída  Ano do Retorno  

Aluno 1 2016 2017 

Aluno 2 Nunca estudei, é a primeira vez. 2017 

Aluno 3 2000 2018 

Aluno 4 2010 2018 

Aluno 5 2001 2018 

Aluno 6  2004 2018 

Aluno 7  1997 2018 

 

Observa-se que o período médio em que os alunos ficaram fora da escola gira em 

torno de 11 anos, compreendendo um período entre 1 (aluno adolescente) e 21 anos (o adulto 

mais idoso). Isto demonstra não existe um período razoável que se possa avaliar essa 

ausência escolar, talvez pelas motivações observadas nas perguntas anteriores.  

Questão 5- No período que ficou sem estudar fez algum curso profissionalizante ou com outra 

intencionalidade?  

ALUNOS Sim ou Não  Qual?  

Aluno 1 Sim  Informática, aprender a fazer desenhos para 

programas de vídeo game. 

Aluno 2 Não  

Aluno 3 Não  
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Aluno 4 Não  

Aluno 5 Não  

Aluno 6  Não   

Aluno 7  Não   

 

No período em que estes alunos ficaram fora das salas de aula verificamos que apenas 

1 dos entrevistados fez um curso profissionalizante. Observou-se que as motivações para 

essa falta de profissionalização estão vinculadas às situações relatadas anteriormente com 

relação ao emprego, à família e outras considerações e, principalmente pela exigência atual, 

da pessoa que procura por qualificação profissional, deva ter o 2º grau completo. Entretanto, 

alguns deles, não procuraram sua profissionalização por falta de interesse.    

Questão 6 – Alguém motivou ou contribuiu você a voltar a estudar? 

ALUNOS 

Aluno 1 Nada. Minha tia fica pegando no meu pé dizendo que se eu não estudar 

mais tarde vou me arrepender. 

Aluno 2 Minhas filhas que sempre me pediram pra aprender a ler e escrever e o 

chefe que fala pra ela estudar.  

Aluno 3 A falta de qualificação profissional, minha família, meus filhos para dar 

uma boa qualidade de vida. 

Aluno 4 Pra arrumar um bom trabalho. Para conseguir um bom emprego   

Aluno 5 Por causa dos meus filhos  

Aluno 6  Para tentar um emprego melhor, pois não quero trabalhar sempre de diarista 

e meu novo marido e minhas filhas falam que devo estudar.  

Aluno 7  Para me qualificar fazer os cursos que pretendo e assim entrar no mercado 

de trabalho, meu filhos esposa e por mim mesmo. 

 

Dos 7 questionários analisados 3 foram motivados para melhoria de vida e tentar 

arrumar um emprego melhor, outros restantes foram incentivados por familiares e pelos 

filhos. Na percepção de Lima (2006, p.3), “Adultos são motivados a aprender na medida em 

que experimentam que suas necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isto estes são os 

pontos mais apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do 

adulto”. 

Questão 7 - Quantas pessoas tem aproximadamente na sua família?  

ALUNOS QUANTIDADE 

Aluno 1 8 

Aluno 2 7 

Aluno 3 7 

Aluno 4 4 
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Aluno 5 4 

Aluno 6  4 

Aluno 7  5 

 

Nesta pergunta, observa-se que os entrevistados provêm de famílias numerosas e, às 

vezes desestruturadas, chegando ao ponto de 01 deles responder que não tinha certeza da 

quantidade de pessoas em sua família (no caso o adolescente que respondeu ter 

aproximadamente 08 pessoas em sua família). 

Questão 8 - na sua família tem pessoas que já fizeram curso superior (Faculdade)? 

ALUNOS Sim ou não  Quantos  

Aluno 1 Não 0 

Aluno 2 Não 0 

Aluno 3 Não 0 

Aluno 4 Sim 1 

Aluno 5 Não 0 

Aluno 6  Não 0 

Aluno 7  Não  0 

 

À exceção de um dos entrevistados, os demais pesquisados não têm ninguém na 

família que demonstre ter continuado seus estudos e chegado ao nível superior. Talvez essa 

situação configure a falta de interesse dos alunos em continuar seus estudos pela falta de 

referência que possa servir de exemplo na continuidade de seus estudos. 

Questão 9- você deseja ou tem vontade de fazer um curso superior? 

ALUNOS Sim ou não  Qual? 

Aluno 1 Sim  Engenheiro  

Aluno 2 Sim  Direito 

Aluno 3 Sim  Direito 

Aluno 4 Sim  Médica cardiologista  

Aluno 5 Sim  Enfermagem  

Aluno 6  Não  0 

Aluno 7  Sim Direito  

 

Analisando o questionário a seguir todos apenas uma pessoa não tem vontade de fazer 

um curso superior ressaltando que Ribeiro (2001, p.38). 

reforçando argumentos nesse sentido, tem sido muito apontado o exemplo 

de países asiático que conseguiram um importante desenvolvimento 

econômico baseado num investimento maciço em educação. Trabalhadores 

com uma formação mais ampla, com mais iniciativa e mais capacidade de 
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resolver problemas e aprender continuamente têm mais distribuição das 

riquezas produzidas. 

 

Sabemos que para conseguirmos algo de melhor em nossas vidas precisamos estudar 

bastante o curso superior nos traz mais facilidades na hora de concorremos a uma boa vaga 

no mercado de trabalho, a qualificação e necessária. 

Questão 10 -qual principal problema você acredita que enfrenta ou vai enfrentar para 

fazer curso superior? 

ALUNOS 

Aluno 1 Nenhuma 

Aluno 2 Situação financeira 

Aluno 3 Dificuldade financeira 

Aluno 4 Nenhuma 

Aluno 5 Nenhuma 

Aluno 6 Financeira 

Aluno 7 Dificuldade de passar no ENEM e financeira 

 

A resposta de análise do questionário dos alunos não é algo incomum por que 

sabemos que a dificuldade financeira é um dos maiores entraves para continuar com os 

estudos e a maioria dos alunos da EJA se situa nessa condição. Sobre esse assunto, Gadotti 

(2011, p.143), explica que “Deve-se levar em conta a diversidade destes grupos sociais: 

perfil socioeconômico, étnico, de gênero, de localização especial e de participação 

socioeconômica. Sendo assim, requer pluralismo, tolerância e a solidariedade. Na sua 

promoção na oportunidade de espaço e na alocação de recursos”. É importante considerar os 

aspectos mencionados pelo autor por serem relevantes no momento da realização das 

análises. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma pesquisa científica-acadêmica sempre tem algum grau de dificuldade, 

principalmente, neste caso individual que representa nossa primeira investigação voltada para 

um tipo específico de problema social. Neste caso, nossa investigação esteve voltada para 

saber as causas da evasão escolar na Escola de Jovens e Adultos – EJA e apresentar 

alternativas para minorar ou contribuir para a redução do problema. 

Com a finalização da pesquisa, agora temos condições de responder o cerne do 

problema levantado:  Quais os possíveis motivos da evasão escolar da EJA. 

A partir dos dados levantados nas bibliografias e documentos sobre o assunto, 

complementados pelos dados coletados através de questionário de pesquisa de campo, 

pudemos constatar que os principais motivos que ocasionam a evasão escolar e a ausência 

dos alunos nas aulas da EJA, são: 

a) Dificuldades e falta de condições financeiras; 

b) Dificuldades de qualificação profissional; 

c) Outros motivos como, cansaço físico, falta de motivação e problemas familiares e 

conjugais. 

Apesar do reduzido número de pesquisas realizado, o resultado obtido nos forneceu 

parâmetros para mensurar o nível e localização das dificuldades que os alunos da EJA 

encontram para continuar seus estudos. Esses alunos, geralmente provenientes das classes 

menos favorecidas, enfrentam uma série de obstáculos no dia a dia que formam uma espécie 

de barreira para que isso ocorra. 

Assim, as pesquisas demonstraram, que deve haver um tratamento diferenciado para 

este público específico, levando em consideração as situações levantadas nas pesquisas de 

campo e procurando introduzir ou adequar um tipo de currículo escolar que seja compatível 

com a situação levantada. 

Desse modo, sugerimos as seguintes alternativas que possam reduzir o nível de 

evasão escolar e criar estímulo para a permanência dos alunos em sala de aula: 

a) Reestruturação da metodologia que hoje é aplicada, considerando a 

especificidade do público da EJA; 
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b) Criar condições motivacionais para a permanência dos alunos em sala de aula, 

criando alternativas mais manuais e menos mecanizadas, compatíveis com a vivência dos 

alunos, tais como, experiências vividas no seu dia a dia para que eles possam estar inseridos 

no contexto escolar; 

c) Evitar fórmulas pré-concebidas relacionadas com uma análise superficial e 

preconceituosa, às vezes até depreciativa, que é feita com relação a esses alunos desse tipo de 

educação. 

Uma das mais sofridas razões de evasão escolar da EJA é o modelo cognitivo 

opressão do indivíduo que, às vezes, o acompanha pela vida inteira, principalmente quando o 

aluno, além de se sentir excluído do processo educativo, também o leva a sentir-se oprimido, 

afastando-se cada vez mais do convívio escolar culminando com sua evasão.    
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: 

Inicialmente, prevíamos realizar uma pesquisa mais abrangente onde pudessem ser 

ouvidos professores e alunos que pudessem fundamentar a resposta ao tema de nosso 

trabalho. Entretanto, devidos às dificuldades encontradas em ouvir os professores, 

concentramos a pesquisa foi nos alunos da 3° série do Ensino fundamental, da Escola 

municipal na zona sul de porto velho. 

Foram pesquisados 7 alunos dos quais pudemos extrair os seguintes resultados:Dos 

07 alunos pesquisados 01 tem 16 anos, os demais, tem mais de 33 anos. Em que pese a idade 

do aluno menor, ele está legalmente amparado visto que o ingresso na EJA é partir dos 15 

nos. Percebe-se que houve aumento no número de ingresso na EJA de alunos jovens e 

adolescentes e que, ao contrário dos alunos de mais idade, teve oportunidade de estudar 

normalmente. De acordo com Ribeiro (2001, p. 14). 

Constituição Federal de 1988 estendeu o direito ao ensino fundamental aos 

cidadãos de todas as faixas etárias, o que nos estabelece o imperativo de 

ampliar as oportunidades educacionais para aqueles que já ultrapassaram a 

idade de escolarização regular. Além da extensão, a qualificação 

pedagógica de programas de educação de jovens e adultos é uma exigência 

de justiça social, para que amplia e a escolarização tardia de milhares de 

cidadãos não se configure como mais uma experiência de fracasso e 

exclusão.  

 

Todos os alunos da EJA, da Escola onde se realizou a pesquisa, moram em bairros da 

periferia, o que implica dizer que a grande maioria, em geral, pertence à classe popular 

excludente do total pesquisado, são 3 homens e 4 mulheres. Das 4 mulheres 3 são casadas. 

Dos homens 3 são casados e os demais solteiros. 

Todos pesquisados trabalham, mas os tipos de trabalho executados são aqueles que 

não exigem (ou exigem pouco) conhecimentos escolares. Salienta-se, entretanto, que um dos 

motivos para estarem na escola é o sonho, que alimentam, de ter um tipo de trabalho melhor. 

Observa-se também, que a maioria dos pesquisados, ou são de Rondônia ou da região 

do entorno. 




